ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺳﻔﺮ اول از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ
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در اﺑﺘﺪا ،ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ2 .و زﻣﯿﻦ ﺗﻬﯽ و ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻮد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ روی

ﻟﺠﻪ و روح ﺧﺪا ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ.
3و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد «.و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪ4 .و ﺧﺪا روﺷﻨﺎﯾﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و
ﺧﺪا روﺷﻨﺎﯾﯽ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﺧﺪا روﺷﻨﺎﯾﯽ را روز ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺷﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪ .و
ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی اول.
6و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن آﺑﻬﺎ و آﺑﻬﺎ را از آﺑﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ7 «.و ﺧﺪا ﻓﻠﮏ را
ﺑﺴﺎﺧﺖ و آﺑﻬﺎی زﯾﺮ ﻓﻠﮏ را از آﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻی ﻓﻠﮏ ﺟﺪا ﮐﺮد .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ8 .و ﺧﺪا ﻓﻠﮏ را آﺳﻤﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺪ .و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی دوم.
9و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آﺑﻬﺎی زﯾﺮ آﺳﻤﺎن در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺧﺸﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ.
10و ﺧﺪا ﺧﺸﮑﯽ را زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ و اﺟﺘﻤﺎع آﺑﻬﺎ را درﯾﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ11 .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
»زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ ،ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺎورد و درﺧﺖ ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﯿﻮه آورد ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﺶ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ12 .و زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت را روﯾﺎﻧﯿﺪ ،ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺗﺨﻢ آورد و درﺧﺖ ﻣﯿﻮهداری ﮐﻪ ﺗﺨﻤﺶ در آن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪا دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ13 .و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی ﺳﻮم.
14و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺮﻫﺎ در ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ روز را از ﺷﺐ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای آﯾﺎت و
زﻣﺎﻧﻬﺎ و روزﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ15 .و ﻧﯿﺮﻫﺎ در ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ «.و ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺪ16 .و ﺧﺪا دو ﻧﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﯿﺮ اﻋﻈﻢ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ روز و ﻧﯿﺮ اﺻﻐﺮ را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺷﺐ ،و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را17 .و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را در ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ18 ،و ﺗﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ روز و ﺑﺮ ﺷﺐ ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ19 .و
ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی ﭼﻬﺎرم.
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20و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮ ﺷﻮد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻓﻠﮏ آﺳﻤﺎن
ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ21 «.ﭘﺲ ﺧﺪا ﻧﻬﻨﮕﺎن ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺰﻧﺪه را ،ﮐﻪ آﺑﻬﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﺪار را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ22 .و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﺑﺸﻮﻧﺪ23 «.و ﺷﺎم ﺑﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،روزی ﭘﻨﺠﻢ.
24و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ «.و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ25 .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎﺧﺖ
و ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ .و ﺧﺪا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ.
26و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آدم را ﺑﺼﻮرت ﻣﺎ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و
ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
27ﭘﺲ ﺧﺪا آدم را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .او را ﺑﺼﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ .اﯾﺸﺎن را ﻧﺮ و ﻣﺎده
آﻓﺮﯾﺪ28 .و ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ
و در آن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ29 «.و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺗﺨﻢداری ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
درﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﺗﺨﻢدار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮراک ﺑﺎﺷﺪ30 .و ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت زﻣﯿـﻦ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ ﮐﻪ در آﻧﻬـﺎ ﺣﯿـﺎت
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮراک دادم «.و ﭼﻨﯿـﻦ ﺷـﺪ31 .و ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد ،دﯾـﺪ و
ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑـﻮ ﺑﻮد .و ﺷﺎم ﺑـﻮد و ﺻﺒﺢ ﺑـﻮد ،روز ﺷﺸـﻢ.
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و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ2 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر

ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺎرغ ﺷﺪ .و در روز ﻫﻔﺘﻢ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،آراﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ3 .ﭘﺲ
ﺧﺪا روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آن آرام ﮔﺮﻓﺖ ،از ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺖ.
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4اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ در ﺣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻧﻬﺎ در روزی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪا ،زﻣﯿﻦ و
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎﺧﺖ5 .و ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎل ﺻﺤﺮا ﻫﻨﻮز در زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا ﻫﻨﻮز ﻧﺮوﯾﯿﺪه ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎراﻧﯿﺪه ﺑﻮد و آدﻣﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر زﻣﯿﻦ را ﺑﮑﻨﺪ6 .و ﻣﻪ از زﻣﯿﻦ
ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﺮد7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﭘﺲ آدم را از ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺮﺷﺖ و در
ﺑﯿﻨﯽ وی روح ﺣﯿﺎت دﻣﯿﺪ ،و آدم ﻧﻔﺲ زﻧﺪه ﺷﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﻏﯽ در ﻋﺪن ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق
ﻏﺮس ﻧﻤﻮد و آن آدم را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﺮ درﺧﺖ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ و
ﺧﻮشﺧﻮراک را از زﻣﯿﻦ روﯾﺎﻧﯿﺪ ،و درﺧﺖ ﺣﯿﺎت را در وﺳﻂ ﺑﺎغ و درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را.
10و ﻧﻬﺮی از ﻋﺪن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎغ را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺪ11 .ﻧﺎم
اول ﻓﯿﺸﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﺣﻮﯾﻠﻪ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻃﻼﺳﺖ ،اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .و ﻃﻼی آن زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺳﻨﮓ ﺟﺰع اﺳﺖ13 .و ﻧﺎم ﻧﻬﺮ دوم ﺟﯿﺤﻮن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﮐﻮش را
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ14 .و ﻧﺎم ﻧﻬﺮ ﺳﻮم ﺣﺪﻗﻞ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ آﺷﻮر ﺟﺎری اﺳﺖ .و ﻧﻬﺮ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮات.
15ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آدم را ﮔﺮﻓﺖ و او را در ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر آن را ﺑﮑﻨﺪ و آن را
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ16 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آدم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :از ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﺑﯽﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺨﻮر،
17اﻣﺎ از درﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ زﻧﻬﺎر ﻧﺨﻮری ،زﯾﺮا روزی ﮐﻪ از آن ﺧﻮردی ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد18 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ وی
ﺑﺴﺎزم19 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺻﺤﺮا و ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه آﺳﻤﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺳﺮﺷﺖ و ﻧﺰد آدم آورد
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد و آﻧﭽﻪ آدم ﻫﺮ ذیﺣﯿﺎت را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﺎم او ﺷﺪ20 .ﭘﺲ آدم
ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای آدم ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ وی
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ آدم ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻔﺖ ،و ﯾﮑﯽ از دﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﺷﺖ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﮐﺮد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آن دﻧﺪه را ﮐﻪ از آدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،زﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد
و وی را ﺑﻪ ﻧﺰد آدم آورد23 .و آدم ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻨﺴﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ و ﮔﻮﺷﺘﯽ از
ﮔﻮﺷﺘﻢ ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ "ﻧﺴﺎ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ24 «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮد ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد25 .و آدم و زﻧﺶ ﻫﺮ
دو ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺠﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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و ﻣﺎر از ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮ ﺑﻮد .و ﺑﻪ زن

ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻧﺨﻮرﯾﺪ؟« 2زن ﺑﻪ ﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :از ﻣﯿﻮه
درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ3 ،ﻟﮑﻦ از ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎغ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﮔﻔﺖ از آن ﻣﺨﻮرﯾﺪ و آن
را ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ4 «.ﻣﺎر ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد5 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ در
روزی ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻋﺎرف ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد6 «.و ﭼﻮن
زن دﯾﺪ ﮐﻪ آن درﺧﺖ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ و درﺧﺘﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ و داﻧﺶاﻓﺰا ،ﭘﺲ
از ﻣﯿﻮهاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ داد و او ﺧﻮرد7 .آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ و
ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﻬﺎی اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ،ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
8و آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وزﯾﺪن ﻧﺴﯿﻢ ﻧﻬﺎر در ﺑﺎغ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ ،و آدم و
زﻧﺶ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا آدم را
ﻧﺪا در داد و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟« 10ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن آوازت را در ﺑﺎغ ﺷﻨﯿﺪم ،ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻋﺮﯾﺎﻧﻢ .ﭘﺲ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم11 «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺗﻮ را آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ؟ آﯾﺎ از آن درﺧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ از آن ﻧﺨﻮری ،ﺧﻮردی؟« 12آدم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،وی از
ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﮐﻪ ﺧﻮردم13 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺮدی؟« زن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎر ﻣﺮا اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮردم«.
14ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدی ،از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ و از ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺻﺤﺮا ﻣﻠﻌﻮنﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ! ﺑﺮ ﺷﮑﻤﺖ راه ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد15 .و
ﻋﺪاوت در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و زن ،و در ﻣﯿﺎن ذرﯾﺖ ﺗﻮ و ذرﯾﺖ وی ﻣﯽﮔﺬارم؛ او ﺳﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و
ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻨﻪ وی را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ16 «.و ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :اﻟﻢ و ﺣﻤﻞ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﮔﺮداﻧﻢ؛ ﺑﺎ اﻟﻢ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و او ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد17 «.و
ﺑﻪ آدم ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ زوﺟﻪات را ﺷﻨﯿـﺪی و از آن درﺧﺖ ﺧـﻮردی ﮐﻪ اﻣـﺮ ﻓﺮﻣـﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ
از آن ﻧﺨـﻮری ،ﭘـﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﻮ زﻣﯿـﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺷـﺪ ،و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤـﺮت از آن ﺑﺎ رﻧـﺞ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮرد18 .ﺧﺎر و ﺧﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد19 ،و ﺑﻪ ﻋﺮق
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽات ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک راﺟﻊ ﮔﺮدی ،ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪی زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺧﺎک ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ«.
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20و آدم زن ﺧﻮد را ﺣﻮا ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺎدر ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا
رﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای آدم و زﻧﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ
اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻨﮏ ﻣﺒﺎدا دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻨﺪ
و از درﺧﺖ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮرد ،و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ23 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ،او را از ﺑﺎغ ﻋﺪن
ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎر زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮑﻨﺪ24 .ﭘﺲ آدم را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎغ ﻋﺪن ،ﮐﺮوﺑﯿﺎن را ﻣﺴﮑﻦ داد و ﺷﻤﺸﯿﺮ آﺗﺸﺒﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﻃﺮﯾﻖ درﺧﺖ ﺣﯿﺎت را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

4

و آدم ،زن ﺧﻮد ﺣﻮا را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺎﺋﻦ را زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی

از ﯾﻬﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدم2 «.و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮادر او ﻫﺎﺑﯿﻞ را زاﯾﯿﺪ .و ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮔﻠﻪﺑﺎن ﺑﻮد ،و ﻗﺎﺋﻦ ﮐﺎرﮐﻦ
زﻣﯿﻦ ﺑﻮد3 .و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﻫﺪﯾﻪای از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آورد4 .و
ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪای آورد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻫﺪﯾﻪ او را
ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ5 ،اﻣﺎ ﻗﺎﺋﻦ و ﻫﺪﯾﻪ او را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺰﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪ6 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪی؟ و ﭼﺮا ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺰﯾﺮ
اﻓﮑﻨﺪی؟ 7اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدی ،آﯾﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﺪی؟ و اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدی ،ﮔﻨﺎه ﺑﺮ در ،در ﮐﻤﯿﻦ
اﺳﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ دارد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ وی ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮی«.
8و ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺋﻦ ﺑﺮ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﮐﺸﺖ9 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﺮادرم ﻫﺴﺘﻢ؟« 10ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺮدهای؟ ﺧﻮن ﺑﺮادرت از زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورد! 11و اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﻫﺴﺘﯽ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺮادرت را
از دﺳﺘﺖ ﻓﺮو ﺑﺮد12 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮت ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﻫﺪ .و ﭘﺮﯾﺸﺎن و آواره
در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد13 «.ﻗﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻘﻮﺑﺘـﻢ از ﺗﺤﻤﻠـﻢ زﯾـﺎده اﺳﺖ14 .اﯾﻨﮏ ﻣـﺮا
اﻣـﺮوز ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ﻣﻄـﺮود ﺳﺎﺧﺘـﯽ ،و از روی ﺗـﻮ ﭘﻨﻬـﺎن ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑـﻮد .و ﭘﺮﯾﺸـﺎن و آواره
در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و واﻗﻊ ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎﺑـﺪ ،ﻣـﺮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺸﺖ15 «.ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ وی
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ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﻫـﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﺋـﻦ را ﺑﮑﺸـﺪ ،ﻫﻔـﺖ ﭼﻨـﺪان اﻧﺘﻘـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد «.و ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋـﻦ
ﻧﺸﺎﻧـﯽای داد ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮐﻪ او را ﯾﺎﺑـﺪ ،وی را ﻧﮑﺸــﺪ16 .ﭘـﺲ ﻗﺎﺋﻦ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﯿـﺮون
رﻓـﺖ و در زﻣﯿـﻦ ﻧـﻮد ،ﺑﻄـﺮف ﺷﺮﻗــﯽ ﻋـﺪن ،ﺳﺎﮐــﻦ ﺷـﺪ.
17و ﻗﺎﺋﻦ زوﺟﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻨﻮخ را زاﯾﯿﺪ .و ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،و
آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻨﻮخ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد18 .و ﺑﺮای ﺧﻨﻮخ ﻋﯿﺮاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و ﻋﯿﺮاد ،ﻣﺤﻮﯾﺎﺋﯿﻞ
را آورد ،و ﻣﺤﻮﯾﺎﺋﯿﻞ ،ﻣﺘﻮﺷﺎﺋﯿﻞ را آورد ،و ﻣﺘﻮﺷﺎﺋﯿﻞ ،ﻟﻤﮏ را آورد19 .و ﻟﻤﮏ ،دو زن ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ را ﻋﺎده ﻧﺎم ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی را ﻇﻠﻪ20 .و ﻋﺎده ،ﯾﺎﺑﺎل را زاﯾﯿﺪ .وی ﭘﺪر ﺧﯿﻤﻪﻧﺸﯿﻨﺎن و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﻮد21 .و ﻧﺎم ﺑﺮادرش ﯾﻮﺑﺎل ﺑﻮد .وی ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﺑﻂ و ﻧﯽ ﺑﻮد22 .و ﻇﻠﻪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻞ ﻗﺎﺋﻦ را زاﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺮ آﻟﺖ ﻣﺲ و آﻫﻦ ﺑﻮد .و ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮﺑﻞ ﻗﺎﺋﻦ ،ﻧﻌﻤﻪ ﺑﻮد23 .و
ﻟﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎده و ﻇﻠﻪ ،ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای زﻧﺎن ﻟﻤﮏ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ!
زﯾﺮا ﻣﺮدی را ﮐﺸﺘﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻮد ،و ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮب ﺧﻮﯾﺶ24 .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻗﺎﺋﻦ ﻫﻔﺖ
ﭼﻨﺪان اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻟﻤﮏ ،ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان25 «.ﭘﺲ آدم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زن ﺧﻮد
را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و او ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد و او را ﺷﯿﺚ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻧﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮار داد ،ﺑﻪ
ﻋﻮض ﻫﺎﺑﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻦ او را ﮐﺸﺖ26 «.و ﺑﺮای ﺷﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و او را اﻧﻮش ﻧﺎﻣﯿﺪ .در
آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ آدم در روزی ﮐﻪ ﺧﺪا آدم را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪا او را

ﺳﺎﺧﺖ2 ،ﻧﺮ و ﻣﺎده اﯾﺸﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و اﯾﺸـﺎن را »آدم« ﻧﺎم ﻧﻬـﺎد ،در روز
آﻓﺮﯾﻨـﺶ اﯾﺸـﺎن.
3و آدم ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد آورد ،و او را ﺷﯿﺚ
ﻧﺎﻣﯿﺪ4 .و اﯾﺎم آدم ﺑﻌﺪ از آوردن ﺷﯿﺚ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ،و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد5 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
اﯾﺎم آدم ﮐﻪ زﯾﺴﺖ ،ﻧﻬﺼﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد6 .و ﺷﯿﺚ ﺻﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و اﻧﻮش را
آورد7 .و ﺷﯿﺚ ﺑﻌﺪ از آوردن اﻧﻮش ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد8 .و
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم ﺷﯿﺚ ،ﻧﻬﺼﺪ و دوازده ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد9 .و اﻧﻮش ﻧﻮد ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻗﯿﻨﺎن را آورد10 .و
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اﻧﻮش ﺑﻌﺪ از آوردن ﻗﯿﻨﺎن ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد11 .ﭘﺲ
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم اﻧﻮش ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد12 .و ﻗﯿﻨﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ را آورد.
13و ﻗﯿﻨﺎن ﺑﻌﺪ از آوردن ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد14 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻗﯿﻨﺎن ،ﻧﻬﺼﺪ و ده ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد15 .و ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﯾﺎرد را
آورد16 .و ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ﺑﻌﺪ از آوردن ﯾﺎرد ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد.
17ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد18 .و ﯾﺎرد ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎل
ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﺧﻨﻮخ را آورد19 .و ﯾﺎرد ﺑﻌﺪ از آوردن ﺧﻨﻮخ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان آورد20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﯾﺎرد ،ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد21 .و ﺧﻨﻮخ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ را آورد22 .و ﺧﻨﻮخ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ،ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﺪا راه
ﻣﯽرﻓﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد23 .و ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﺧﻨﻮخ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد24 .و ﺧﻨﻮخ
ﺑﺎ ﺧﺪا راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ25 .و ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻟﻤﮏ را آورد26 .و ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻟﻤﮏ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد27 .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ،ﻧﻬﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد.
28و ﻟﻤﮏ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﭘﺴﺮی آورد29 .و وی را ﻧﻮح ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺎ
را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد از اﻋﻤﺎل ﻣﺎ و از ﻣﺤﻨﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﻠﻌﻮن ﮐﺮد«.
30و ﻟﻤﮏ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻧﻮح ،ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد.
31ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻟﻤﮏ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد.
32و ﻧﻮح ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻮح ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ را آورد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آدﻣﯿﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و دﺧﺘﺮان

ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ2 ،ﭘﺴﺮان ﺧﺪا دﺧﺘﺮان آدﻣﯿﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮﻧﺪ ،و از ﻫﺮ ﮐﺪام
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :روح ﻣﻦ در اﻧﺴﺎن داﺋﻤﺎ داوری
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺎم وی ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 «.و در آن اﯾﺎم
ﻣﺮدان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﺑﻪ دﺧﺘﺮان آدﻣﯿﺎن در آﻣﺪﻧﺪ و
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آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اوﻻد زاﯾﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺟﺒﺎراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻒْ ،ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ5 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﺗﺼﻮر از ﺧﯿﺎﻟﻬﺎی دل وی داﺋﻤﺎ ﻣﺤﺾ
ﺷﺮارت اﺳﺖ6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿـﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و در دل ﺧﻮد ﻣﺤﺰون
ﮔﺸﺖ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔـﺖ» :اﻧﺴـﺎن را ﮐﻪ آﻓﺮﯾـﺪهام ،از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزم ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و

ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮا را ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺷﺪم از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺸـﺎن8 «.اﻣﺎ ﻧـﻮح در ﻧﻈـﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻟﺘﻔـﺎت ﯾﺎﻓـﺖ.
9اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻮح .ﻧﻮح ﻣﺮدی ﻋﺎدل ﺑﻮد ،و در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ .و ﻧﻮح ﺑﺎ ﺧﺪا راه
ﻣﯽرﻓﺖ10 .و ﻧﻮح ﺳﻪ ﭘﺴﺮ آورد :ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ11 .و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﺪا ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و زﻣﯿﻦ
از ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد12 .و ﺧﺪا زﻣﯿﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ راه ﺧﻮد
را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
13و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ
اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ14 .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺸﺘﯽای از ﭼﻮب ﮐﻮﻓﺮ ﺑﺴﺎز ،و ﺣﺠﺮات در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻦ و درون و ﺑﯿﺮوﻧﺶ را ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪا15 .و
آن را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﺘﯽ ﺳﯿﺼﺪ ذراع ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ارﺗﻔﺎع آن
ﺳﯽ ذراع16 .و روﺷﻨﯽای ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﺎز و آن را ﺑﻪ ذراﻋﯽ از ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﮐﻦ .و در ﮐﺸﺘﯽ را در
ﺟﻨﺐ آن ﺑﮕﺬار ،و ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و وﺳﻄﯽ و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎز17 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎن آب را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽآورم ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺴﺪی را ﮐﻪ روح ﺣﯿﺎت در آن ﺑﺎﺷﺪ ،از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻫﻼک ﮔﺮداﻧﻢ .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد18 .ﻟﮑﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ،ﺗﻮ و
ﭘﺴﺮاﻧﺖ و زوﺟﻪات و ازواج ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ19 .و از ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ،ﺟﻔﺘﯽ از ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داری ،ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ20 .از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺟﻨﺎس
آﻧﻬﺎ ،و از ﺑﻬﺎﯾـﻢ ﺑﻪ اﺟﻨـﺎس آﻧﻬﺎ ،و از ﻫﻤﻪ ﺣﺸـﺮات زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،دودو از ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
آﯾﻨـﺪ ﺗﺎ زﻧـﺪه ﻧﮕﺎه داری21 .و از ﻫـﺮ آذوﻗﻪای ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷـﻮد ،ﺑﮕﯿﺮ و ﻧـﺰد ﺧﻮد ذﺧﯿـﺮه ﻧﻤﺎ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮراک ﺑﺎﺷﺪ22 «.ﭘﺲ ﻧﻮح ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﺧـﺪا او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣـﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﻧﻤـﻮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ را

در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻋﺎدل دﯾﺪم2 .و از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺎک ،ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺖ ،ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ،
و از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺎﭘﺎک ،دودو ،ﻧﺮ و ﻣﺎده3 ،و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺖ ،ﻧﺮ و ﻣﺎده را ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮ
روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه داری4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺑﺎران
ﻣﯽﺑﺎراﻧﻢ ،و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺳﺎزم«.
5ﭘﺲ ﻧﻮح ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد6 .و ﻧﻮح ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد،
ﭼﻮن ﻃﻮﻓﺎن آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ7 .و ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و زﻧﺶ و زﻧﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی از آب ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﯽ در آﻣﺪﻧﺪ8 .از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺎک و از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺎﭘﺎک ،و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ9 ،دودو،
ﻧﺮ و ﻣﺎده ،ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﻧﻮح را اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد10 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از
ﻫﻔﺖ روز ﮐﻪ آب ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ.
11و در ﺳﺎل ﺷﺸﺼﺪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻮح ،در روز ﻫﻔﺪﻫﻢ از ﻣﺎه دوم ،در ﻫﻤﺎن روز ﺟﻤﯿﻊ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻟﺠﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و روزﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده12 .و ﺑﺎران ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ13 .در ﻫﻤﺎن روز ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ ،و زوﺟﻪ ﻧﻮح و ﺳﻪ زوﺟﻪ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ14 .اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ
اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ،
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﺪاران15 .دودو از ﻫﺮ ذی ﺟﺴﺪی ﮐﻪ روح ﺣﯿﺎت دارد ،ﻧﺰد ﻧﻮح ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در
آﻣﺪﻧﺪ16 .و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا وی را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
و ﺧﺪاوﻧﺪ در را از ﻋﻘﺐ او ﺑﺴﺖ.
17و ﻃﻮﻓﺎن ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ،و آب ﻫﻤﯽ اﻓﺰود و ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ18 .و آب ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﯽ اﻓﺰود ،و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽرﻓﺖ19 .و آب ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ زﯾﺎد و زﯾﺎد ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﻮر ﺷﺪ.
20ﭘﺎﻧﺰده ذراع ﺑﺎﻻﺗﺮ ،آب ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮرﮔﺮدﯾﺪ21 .و ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮐﻞ ﺣﺸﺮات ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،و ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن،
ﻣﺮدﻧﺪ22 .ﻫﺮﮐﻪ دم روح ﺣﯿﺎت در ﺑﯿﻨﯽ او ﺑﻮد ،از ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺮد23 .و ﺧﺪا ﻣﺤﻮ ﮐﺮد
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،از آدﻣﯿﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ،ﭘﺲ از
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زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻧﻮح ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻫﻤﺮاه وی در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ24 .و آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه روز ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.

8

و ﺧﺪا ﻧﻮح و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎد

آورد .و ﺧﺪا ﺑﺎدی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ وزاﻧﯿﺪ و آب ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ2 .و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻟﺠﻪ و روزﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪ ،و ﺑﺎران از آﺳﻤﺎن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد3 .و آب رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه روز ،آب ﮐﻢ ﺷﺪ4 ،و روز ﻫﻔﺪﻫﻢ از ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی آرارات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ5 .و ﺗﺎ
ﻣﺎه دﻫﻢ ،آب رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و در روز اول از ﻣﺎه دﻫﻢ ،ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و
واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ﮐﻪ ﻧﻮح درﯾﭽﻪ ﮐﺸﺘﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﮐﺮد7 .و زاغ را رﻫﺎ ﮐﺮد .او
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﺗﺮدد ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ آب از زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ8 .ﭘﺲ ﮐﺒﻮﺗﺮ را از ﻧﺰد ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آب از روی زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ9 .اﻣﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﭼﻮن ﻧﺸﯿﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ آب در ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و
آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آورد10 .و ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﻧﮓ ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﮐﺒﻮﺗﺮ را از
ﮐﺸﺘﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد11 .و در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و اﯾﻨﮏ ﺑﺮگ زﯾﺘﻮن ﺗﺎزه در ﻣﻨﻘﺎر وی
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮح داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آب از روی زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .و ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده،
ﮐﺒﻮﺗﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد ،و او دﯾﮕﺮ ﻧﺰد وی ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.
13و در ﺳﺎل ﺷﺸﺼﺪ و ﯾﮑﻢ در روز اول از ﻣﺎه اول ،آب از روی زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﻮح
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و اﯾﻨﮏ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺑﻮد14 .و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ از
ﻣﺎه دوم ،زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ15 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﻧﻮح را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ»16 :از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،ﺗﻮ و
زوﺟﻪات و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ازواج ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ17 .و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد داری ،ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی
را از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﮐﻞ ﺣﺸﺮات ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آور ،ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
در ﺟﻬﺎن ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ18 «.ﭘﺲ ﻧﻮح و ﭘﺴﺮان او و زﻧﺶ و زﻧﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ19 .و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﺟﻨﺎس آﻧﻬﺎ ،از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ در ﺷﺪﻧﺪ20 .و ﻧﻮح ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،و از ﻫﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪ ﭘﺎک و از
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ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﻮﯾﯿﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺴﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﺎل دل
اﻧﺴﺎن از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻫﻼک ﻧﮑﻨﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺮدم22 .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،زرع و ﺣﺼﺎد ،و ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ،و زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،و روز و ﺷﺐ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

9

و ﺧﺪا ،ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ

را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ2 .و ﺧﻮف ﺷﻤﺎ و ﻫﯿﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ،و ﺑﺮ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ3 .و ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﻨﺪهای ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ را ﭼﻮن ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم4 ،ﻣﮕﺮ
ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﻮن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﻮرﯾﺪ5 .و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺟﺎن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .از دﺳﺖ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .و از دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،اﻧﺘﻘﺎم ﺟﺎن اﻧﺴﺎن را از
دﺳﺖ ﺑﺮادرش ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ6 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن رﯾﺰد ،ﺧﻮن وی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
زﯾﺮا ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﺷﻤﺎ ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،و در زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در
آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ8 «.و ﺧﺪا ﻧﻮح و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وی ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزم10 ،و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ
و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ11 .ﻋﻬﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ از آب ﻃﻮﻓﺎن ﻫﻼک ﻧﺸﻮد ،و ﻃﻮﻓﺎن
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ«.
12و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪم ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ13 :ﻗﻮس ﺧﻮد را در اﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬارم ،و ﻧﺸﺎن آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮ را ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ ،و ﻗﻮس در اﺑﺮ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد15 ،آﻧﮕﺎه ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮران ذیﺟﺴﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و آب ﻃﻮﻓﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ16 .و ﻗﻮس در اﺑﺮ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎد آورم آن ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ ،از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ17 «.و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
ﻋﻬﺪی ﮐﻪ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ«.
18و ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺣﺎم ﭘﺪر ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ.
19اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ،و از اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ.
20و ﻧﻮح ﺑﻪ ﻓﻼﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﻮد21 .و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺴﺖ
ﺷﺪ ،و در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻋﺮﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ22 .و ﺣﺎم ،ﭘﺪر ﮐﻨﻌﺎن ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد را دﯾﺪ و دو ﺑﺮادر ﺧﻮد
را ﺑﯿﺮون ﺧﺒﺮ داد23 .و ﺳﺎم و ﯾﺎﻓﺚ ،ردا را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﮐﺘﻒ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﺪر ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .و روی اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ24 .و ﻧﻮح از
ﻣﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮش ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد25 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﻌﺎن
ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد! ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻨﺪه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ26 «.و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺳﺎم! و ﮐﻨﻌﺎن،
ﺑﻨﺪه او ﺑﺎﺷﺪ27 .ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺚ را وﺳﻌﺖ دﻫﺪ ،و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،و ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻨﺪه او ﺑﺎﺷﺪ«.
28و ﻧﻮح ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد29 .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎم ﻧﻮح ﻧﻬﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ،ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺚ .و از اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن

ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
2ﭘﺴﺮان ﯾﺎﻓﺚ :ﺟﻮﻣﺮ و ﻣﺎﺟﻮج و ﻣﺎدای و ﯾﺎوان و ﺗﻮﺑﺎل و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﯿﺮاس3 .و ﭘﺴﺮان
ﺟﻮﻣﺮ :اﺷﮑﻨﺎز و رﯾﻔﺎت و ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ4 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺎوان :اﻟﯿﺸﻪ و ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﮐﺘﯿﻢ و دوداﻧﯿﻢ5 .از اﯾﻨﺎن
ﺟﺰاﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ در اراﺿﯽ ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ زﺑﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪاش در اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ.
6و ﭘﺴﺮان ﺣﺎم :ﮐﻮش و ﻣﺼﺮاﯾﻢ و ﻓﻮط و ﮐﻨﻌﺎن7 .و ﭘﺴﺮان ﮐﻮش :ﺳﺒﺎ و ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﺳﺒﺘﻪ و
رﻋﻤﻪ و ﺳﺒﺘﮑﺎ .و ﭘﺴﺮان رﻋﻤﻪ :ﺷﺒﺎ و ددان8 .و ﮐﻮش ﻧﻤﺮود را آورد .او ﺑﻪ ﺟﺒﺎر ﺷﺪن در ﺟﻬﺎن
ﺷﺮوع ﮐﺮد9 .وی در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﯿﺎدی ﺟﺒﺎر ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺮود ،ﺻﯿﺎد
ﺟﺒﺎر در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ10 «.و اﺑﺘﺪای ﻣﻤﻠﮑﺖ وی ،ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد و ارک و اﮐﺪ و ﮐﻠْﻨﻪ در زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر.
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11از آن زﻣﯿﻦ آﺷﻮر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻧﯿﻨﻮا و رﺣﻮﺑﻮت ﻋﯿﺮ ،و ﮐﺎﻟﺢ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد12 ،و رﯾﺴﻦ را در ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﻨﻮا و ﮐﺎﻟﺢ .و آن ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻮد13 .و ﻣﺼﺮاﯾﻢ ﻟﻮدﯾﻢ و ﻋﻨﺎﻣﯿﻢ و ﻟﻬﺎﺑﯿﻢ و ﻧﻔﺘﻮﺣﯿﻢ را آورد14 .و
ﻓﺘﺮوﺳﯿﻢ و ﮐﺴﻠﻮﺣﯿﻢ را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻔﺘﻮرﯾﻢ را15 .و ﮐﻨﻌﺎن ،ﺻﯿﺪون،
ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ،وﺣﺖ را آورد16 .و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن را 17و ﺣﻮﯾﺎن و ﻋﺮﻗﯿﺎن و
ﺳﯿﻨﯿﺎن را 18و اروادﯾﺎن و ﺻﻤﺎرﯾﺎن و ﺣﻤﺎﺗﯿﺎن را .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ19 .و
ﺳﺮﺣﺪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن از ﺻﯿﺪون ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮار ﺗﺎ ﻏﺰه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ادﻣﻪ و ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻻﺷﻊ20 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺣﺎم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و زﺑﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،در اراﺿﯽ و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد.
21و از ﺳﺎم ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﻋﺎﺑﺮ و ﺑﺮادر ﯾﺎﻓﺚ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،از او ﻧﯿﺰ اوﻻد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
22ﭘﺴﺮان ﺳﺎم :ﻋﯿﻼم و آﺷﻮر و ارﻓﮑﺸﺎد و ﻟﻮد و ارام23 .و ﭘﺴﺮان ارام :ﻋﻮص و ﺣﻮل و ﺟﺎﺗﺮ و
ﻣﺎش24 .و ارﻓﮑﺸﺎد ،ﺷﺎﻟﺢ را آورد ،و ﺷﺎﻟﺢ ،ﻋﺎﺑﺮ را آورد25 .و ﻋﺎﺑﺮ را دو ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ را
ﻓﺎﻟﺞ ﻧﺎم ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎم وی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪ .و ﻧﺎم ﺑﺮادرش ﯾﻘﻄﺎن26 .و ﯾﻘﻄﺎن ،اﻟﻤﻮداد و
ﺷﺎﻟﻒ و ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﯾﺎرح را آورد27 ،و ﻫﺪورام و اوزال و دﻗﻠﻪ را28 ،و ﻋﻮﺑﺎل و اﺑﯿﻤﺎﺋﯿﻞ و ﺷﺒﺎ را،
29و اوﻓﯿﺮ و ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﯾﻮﺑﺎب را .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻘﻄﺎن ﺑﻮدﻧﺪ30 .و ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺸﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺳﻔﺎره ،ﮐﻪ ﮐﻮﻫﯽ از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽاﺳﺖ31 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺳﺎم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و زﺑﺎﻧﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ،در اراﺿﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ32 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺴﺮان ﻧﻮح ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
اﯾﺸﺎن در اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﯾﮏ زﺑﺎن و ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﺑﻮد2 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻣﺸﺮق ﮐﻮچ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاریای در زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ3 .و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﺸﺘﻬﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﺑﭙﺰﯾﻢ «.و اﯾﺸﺎن را آﺟﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻨﮓ ﺑﻮد ،و ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﭻ4 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﯿﻢ ،و ﺑﺮﺟﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎﻣﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﻢ5 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰول ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﻬﺮ و
ﺑﺮﺟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽآدم ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮم ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ زﺑﺎن و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻵن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آن ﺑﮑﻨﻨﺪ ،از اﯾﺸﺎن

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

13

ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .اﮐﻨﻮن ﻧﺎزل ﺷﻮﯾﻢ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻮش ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ8 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و از ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎز
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ9 .از آن ﺳﺒﺐ آﻧﺠﺎ را ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻐﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺟﻬﺎن را
ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮد.
10اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎم .ﭼﻮن ﺳﺎم ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ارﻓﮑﺸﺎد را دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن آورد.
11و ﺳﺎم ﺑﻌﺪ از آوردن ارﻓﮑﺸﺎد ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد12 .و ارﻓﮑﺸﺎد
ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﺷﺎﻟﺢ را آورد13 .و ارﻓﮑﺸﺎد ﺑﻌﺪ از آوردن ﺷﺎﻟﺢ ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد14 .و ﺷﺎﻟﺢ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻋﺎﺑﺮ را آورد15 .و ﺷﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ
از آوردن ﻋﺎﺑﺮ ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد16 .و ﻋﺎﺑﺮ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﻓﺎﻟﺞ را آورد17 .و ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻌﺪ از آوردن ﻓﺎﻟﺞ ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد18 .و ﻓﺎﻟﺞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و رﻋﻮ را آورد19 .و ﻓﺎﻟﺞ ﺑﻌﺪ از آوردن رﻋﻮ،
دوﯾﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد20 .و رﻋﻮ ﺳﯽ و دو ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و
ﺳﺮوج را آورد21 .و رﻋﻮ ﺑﻌﺪ از آوردن ﺳﺮوج ،دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان آورد22 .و ﺳﺮوج ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﻧﺎﺣﻮر را آورد23 .و ﺳﺮوج ﺑﻌﺪ از آوردن ﻧﺎﺣﻮر،
دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد24 .و ﻧﺎﺣﻮر ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و ﺗﺎرح را
آورد25 .و ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻌﺪ از آوردن ﺗﺎرح ،ﺻﺪ و ﻧﻮزده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان آورد26 .و
ﺗﺎرح ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ ،و اﺑﺮام و ﻧﺎﺣﻮر و ﻫﺎران را آورد.
27و اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎرح ﮐﻪ ﺗﺎرح ،اﺑﺮام و ﻧﺎﺣﻮر و ﻫﺎران را آورد ،و ﻫﺎران ،ﻟﻮط را آورد.
28و ﻫﺎران ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺗﺎرح در زادﺑﻮم ﺧﻮﯾﺶ در اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻤﺮد29 .و اﺑﺮام و ﻧﺎﺣﻮر زﻧﺎن
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .زن اﺑﺮام را ﺳﺎرای ﻧﺎم ﺑﻮد .و زن ﻧﺎﺣﻮر را ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ ﻫﺎران ،ﭘﺪر ﻣﻠﮑﻪ
و ﭘﺪر ﯾﺴﮑﻪ30 .اﻣﺎ ﺳﺎرای ﻧﺎزاد ﻣﺎﻧﺪه ،وﻟﺪی ﻧﯿﺎورد31 .ﭘﺲ ﺗﺎرح ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺑﺮام ،و ﻧﻮاده ﺧﻮد ﻟﻮط،
ﭘﺴﺮ ﻫﺎران ،و ﻋﺮوس ﺧﻮد ﺳﺎرای ،زوﺟﻪ ﭘﺴﺮش اﺑﺮام را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن از اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ارض ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﺮان رﺳﯿﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ32 .و ﻣﺪت زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎرح،
دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد ،و ﺗﺎرح در ﺣﺮان ﻣﺮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ،و از ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ و از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد

ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ2 ،و از ﺗﻮ اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ ،و
ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺰرگ ﺳﺎزم ،و ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد3 .و ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻧﺪ .و از ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ4 «.ﭘﺲ
اﺑﺮام ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رواﻧﻪ ﺷﺪ .و ﻟﻮط ﻫﻤﺮاه وی رﻓﺖ .و اﺑﺮام ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪ5 .و اﺑﺮام زن ﺧﻮد ﺳﺎرای ،و ﺑﺮادرزاده ﺧﻮد ﻟﻮط ،و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ6 .و اﺑﺮام در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﮑﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻮره.
و در آﻧﻮﻗﺖ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﺮام ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ «.و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد8 .ﭘﺲ ،از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد .و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻄﺮف ﻏﺮﺑﯽ و
ﻋﺎی ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ آن ﺑﻮد .و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪ9 .و اﺑﺮام
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎزل ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﻮﭼﯿﺪ.
10و ﻗﺤﻄﯽ در آن زﻣﯿﻦ ﺷﺪ ،و اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺤﻂ
در زﻣﯿﻦ ﺷﺪت ﻣﯽﮐﺮد11 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ورود ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﺳﺎرای ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ زن ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ ﻫﺴﺘﯽ12 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﻮن اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ" :اﯾﻦ زوﺟﻪ
اوﺳﺖ ".ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﻮ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ13 .ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ14 «.و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ورود اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،اﻫﻞ ﻣﺼﺮ
آن زن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ اﺳـﺖ15 .و اﻣﺮای ﻓﺮﻋـﻮن او را دﯾﺪﻧـﺪ ،و او را در ﺣﻀـﻮر
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺘﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋـﻮن در آوردﻧـﺪ16 .و ﺑﺨﺎﻃـﺮ وی ﺑﺎ اﺑـﺮام اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد ،و

او ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﺸﻬﺎ و ﮔﺎوان و ﺣﻤﺎران و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿـﺰان و ﻣﺎده اﻻﻏـﺎن و ﺷﺘـﺮان ﺷﺪ17 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻋـﻮن و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺎرای ،زوﺟﻪ اﺑﺮام ﺑﻪ ﺑﻼﯾﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ18 .و ﻓﺮﻋـﻮن
اﺑـﺮام را ﺧﻮاﻧـﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ﮐﻪ او زوﺟﻪ ﺗﻮﺳﺖ؟
19ﭼﺮا ﮔﻔﺘﯽ :او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻨﺴﺖ ،ﮐﻪ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ؟ و اﻵن ،اﯾﻨﮏ زوﺟﻪ ﺗﻮ .او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ
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ﺷﻮ!« 20آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن در ﺧﺼﻮص وی ،ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﺑﺎ زوﺟﻪاش و ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﯾﻤﻠﮑﺶ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و اﺑﺮام ﺑﺎ زن ﺧﻮد ،و ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ ،و ﻟﻮط ،از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﻣﺪﻧﺪ2 .و

اﺑﺮام از ﻣﻮاﺷﯽ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ،ﺑﺴﯿﺎر دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮد3 .ﭘﺲ ،از ﺟﻨﻮب ،ﻃﯽ ﻣﻨﺎزل ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
آﻣﺪ ،ﺑﺪاﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪاش در اﺑﺘﺪا ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی4 ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آن ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ اول ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،و در آﻧﺠﺎ اﺑﺮام ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪ5 .و ﻟﻮط را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺮام ﺑﻮد ،ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ و
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮد6 .و زﻣﯿﻦ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ7 .و در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻮاﺷﯽ اﺑﺮام و ﺷﺒﺎﻧﺎن
ﻣﻮاﺷﯽ ﻟﻮط ﻧﺰاع اﻓﺘﺎد .و در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن ،ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ8 .ﭘﺲ اﺑﺮام ﺑﻪ ﻟﻮط
ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ،و در ﻣﯿﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻦ و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺗﻮ ﻧﺰاﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮادرﯾﻢ9 .ﻣﮕﺮ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮی .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ
روی ،ﻣﻦ ﺑﺴﻮی راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و اﮔﺮ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ روی ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
10آﻧﮕﺎه ﻟﻮط ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،و ﺗﻤﺎم وادی اردن را ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ
ﺧﺪاوﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﻮﻏﺮ ،ﺳﯿﺮاب ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﺧﺮاب
ﺳﺎزد11 .ﭘﺲ ﻟﻮط ﺗﻤﺎم وادی اردن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد ،و ﻟﻮط ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮد ،و از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ12 .اﺑﺮام در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻟﻮط در ﺑﻼد وادی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺎ ﺳﺪوم ﻧﻘﻞ ﮐﺮد13 .ﻟﮑﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺪوم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﺮ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا
ﺷﺪن ﻟﻮط از وی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاز و از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ،و ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﻨﮕﺮ 15زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ و
ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ16 .و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﮔﺮداﻧﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﺒﺎر
زﻣﯿﻦ را ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺮد ،ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد17 .ﺑﺮﺧﯿﺰ و در ﻃﻮل و ﻋﺮض زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﻦ
زﯾﺮا ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد18 «.و اﺑﺮام ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﺷﺪ و در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن
ﻣﻤﺮی ﮐﻪ در ﺣﺒﺮون اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ در اﯾﺎم اﻣﺮاﻓﻞ ،ﻣﻠﮏ ﺷﻨﻌﺎر ،و ارﯾﻮک ،ﻣﻠﮏاﻻﺳﺎر ،و ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ،

ﻣﻠﮏ ﻋﯿﻼم ،و ﺗﺪﻋﺎل ،ﻣﻠﮏ اﻣﺖﻫﺎ2 ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرع ،ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم ،و ﺑﺮﺷﺎع ﻣﻠﮏ ﻋﻤﻮره ،و
ﺷﻨﺎب ،ﻣﻠﮏ ادﻣﻪ ،و ﺷﻤﺌﯿﺒﺮ ،ﻣﻠﮏ ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ ،و ﻣﻠﮏ ﺑﺎﻟﻊ ﮐﻪ ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ3 .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
در وادی ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ4 .دوازده ﺳﺎل ،ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در
ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺑﺮ وی ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ5 .و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪه،
رﻓﺎﺋﯿﺎن را در ﻋﺸﺘﺮوت ﻗﺮﻧﯿﻦ ،و زوزﯾﺎن را در ﻫﺎم ،و اﯾﻤﯿﺎن را در ﺷﺎوه ﻗﺮﯾﺘﯿﻦ ،ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ6 .و
ﺣﻮرﯾﺎن را در ﮐﻮه اﯾﺸﺎن ،ﺳﻌﯿﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻞ ﻓﺎران ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﯿﻦ
ﻣﺸﻔﺎط ﮐﻪ ﻗﺎدش ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ و اﻣﻮرﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺣﺼﻮن ﺗﺎﻣﺎر
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ8 .آﻧﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم و ﻣﻠﮏ ﻋﻤﻮره و ﻣﻠﮏ ادﻣﻪ و ﻣﻠﮏ ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ و
ﻣﻠﮏ ﺑﺎﻟﻊ ﮐﻪ ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در وادی ﺳﺪﯾﻢ ،ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 ،ﺑﺎ
ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ ﻣﻠﮏ ﻋﯿﻼم و ﺗﺪﻋﺎل ،ﻣﻠﮏ اﻣﺖﻫﺎ و اﻣﺮاﻓﻞ ،ﻣﻠﮏ ﺷﻨﻌﺎر و ارﯾﻮک ﻣﻠﮏ اﻻﺳﺎر ،ﭼﻬﺎر
ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ10 .و وادی ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺮ از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻗﯿﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻠﻮک ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮال ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺄﮐﻮﻻت آﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ12 .و ﻟﻮط ،ﺑﺮادرزاده اﺑﺮام را ﮐﻪ در ﺳﺪوم ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رﻓﺘﻨﺪ.
13و ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه ،اﺑﺮام ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﺧﺒﺮ داد .و او در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮی
آﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮادر اﺷﮑﻮل و ﻋﺎﻧﺮ ﺑﻮد ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺑﺮام ﻫﻢﻋﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ14 .ﭼﻮن اﺑﺮام از
اﺳﯿﺮی ﺑﺮادر ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺠﺪه ﺗﻦ از ﺧﺎﻧﻪزادان ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورده،
در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ دان ﺑﺘﺎﺧﺖ15 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،او و ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل دﻣﺸﻖ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال را ﺑﺎز
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﻟﻮط و اﻣﻮال او را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎز آورد.
17و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ وی از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﮐﺪرﻻﻋﻤﺮ و ﻣﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم
ﺗﺎ ﺑﻪ وادی ﺷﺎوه ،ﮐﻪ وادی اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ18 .و ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق ،ﻣﻠﮏ ﺳﺎﻟﯿﻢ ،ﻧﺎن
و ﺷﺮاب ﺑﯿﺮون آورد .و او ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ﺑﻮد19 ،و او را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد
اﺑﺮام از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ،ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ20 .و ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ،ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را
ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد «.و او را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ده ﯾﮏ داد21 .و ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم را ﺑﻪ
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ﻣﻦ واﮔﺬار و اﻣﻮال را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار22 «.اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺳﺪوم ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ،ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ23 ،ﮐﻪ از اﻣﻮال ﺗﻮ رﺷﺘﻪای ﯾﺎ دوال ﻧﻌﻠﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﯿﺮم،
ﻣﺒﺎدا ﮔﻮﯾﯽ "ﻣﻦ اﺑﺮام را دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻢ"24 .ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻬﺮه ﻋﺎﻧﺮ و اﺷﮑﻮل
و ﻣﻤﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ«.
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ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ،ﺑﻪ اﺑﺮام رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﺮام

ﻣﺘﺮس ،ﻣﻦ ﺳﭙﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و اﺟﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ«.
2اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﻣﺮا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ داد ،و ﻣﻦ ﺑﯽاوﻻد ﻣﯽروم ،و ﻣﺨﺘﺎر ﺧﺎﻧﻪام،
اﯾﻦ اﻟﻌﺎذار دﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ؟« 3و اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺮا ﻧﺴﻠﯽ ﻧﺪادی ،و ﺧﺎﻧﻪزادم وارث ﻣﻦ اﺳﺖ«.
4در ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی در رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ وارث ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺻﻠﺐ ﺗﻮ درآﯾﺪ ،وارث ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 «.و او را ﺑﯿﺮون آورده ،ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺸﻤﺎر ،ﻫﺮﮔﺎه آﻧﻬﺎ را ﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺮد «.ﭘﺲ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 «.و
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن آورد ،و او ،اﯾﻦ را ﺑﺮای وی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد7 .ﭘﺲ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺗﻮ را از اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻢ8 «.ﮔﻔﺖ» :ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وارث آن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد؟« 9ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
و ﺑﺰ ﻣﺎده ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻮﭼﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻗﻤﺮی و ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ«.
10ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﮕﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﺎن ،دو ﭘﺎره ﮐﺮد ،و ﻫﺮ ﭘﺎرهای را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻔﺘﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻣﺮﻏﺎن را ﭘﺎره ﻧﮑﺮد11 .و ﭼﻮن ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻻﺷﻪﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ ،اﺑﺮام آﻧﻬﺎ را راﻧﺪ.
12و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﺑﺮ اﺑﺮام ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺳﺨﺖ،
او را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ13 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل اﯾﺸﺎن را ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ14 .و ﺑﺮ آن اﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻦ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ
اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ15 .و ﺗﻮ ﻧﺰد ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،و در ﭘﯿﺮی ﻧﯿﮑﻮ
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ﻣﺪﻓﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ16 .و در ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه اﻣﻮرﯾﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
17و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻮری ﭘﺮ دود و ﭼﺮاﻏﯽ
ﻣﺸﺘﻌﻞ از ﻣﯿﺎن آن ﭘﺎرهﻫﺎ ﮔﺬر ﻧﻤﻮد18 .در آن روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺮام ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
را از ﻧﻬﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪهام19 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﻨﯿﺎن و ﻗﻨﺰﯾﺎن و
ﻗﺪﻣﻮﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و رﻓﺎﺋﯿﺎن20 ،و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را«.
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و ﺳﺎرای ،زوﺟﻪ اﺑﺮام ،ﺑﺮای وی ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﯿﺎورد .و او را ﮐﻨﯿﺰی ﻣﺼﺮی ،ﻫﺎﺟﺮ

ﻧﺎم ﺑﻮد2 .ﭘﺲ ﺳﺎرای ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از زاﯾﯿﺪن ﺑﺎز داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ
درآی ،ﺷﺎﯾﺪ از او ﺑﻨﺎ ﺷﻮم «.و اﺑﺮام ﺳﺨﻦ ﺳﺎرای را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد3 .و ﭼﻮن ده ﺳﺎل از اﻗﺎﻣﺖ اﺑﺮام در
زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﺳﺎرای زوﺟﻪ اﺑﺮام ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ،اﺑﺮام ،ﺑﻪ زﻧﯽ داد4 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺎﺟﺮ درآﻣﺪ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .و ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﺗﻮﻧﺶ
ﺑﻨﻈﺮ وی ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪ5 .و ﺳﺎرای ﺑﻪ اﺑﺮام ﮔﻔﺖ» :ﻇﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد! ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺗﻮ
دادم و ﭼﻮن آﺛﺎر ﺣﻤﻞ در ﺧﻮد دﯾﺪ ،در ﻧﻈﺮ او ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪم .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ داوری ﮐﻨﺪ«.
6اﺑﺮام ﺑﻪ ﺳﺎرای ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﮑﻦ «.ﭘﺲ
ﭼﻮن ﺳﺎرای ﺑﺎ وی ﺑﻨﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻬﺎد ،او از ﻧﺰد وی ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ.
7و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ آب در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﺷﻮر اﺳﺖ،
ﯾﺎﻓﺖ8 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﻫﺎﺟﺮ ،ﮐﻨﯿﺰ ﺳﺎرای ،از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی و ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺎﺗﻮن ﺧﻮد ﺳﺎرای ﮔﺮﯾﺨﺘﻪام9 «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺧﺎﺗﻮن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد و زﯾﺮ دﺳﺖ
او ﻣﻄﯿﻊ ﺷﻮ10 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﮔﺮداﻧﻢ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ از
ﮐﺜﺮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ11 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﯽ
زاﯾﯿﺪ ،و او را اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻈﻠﻢ ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ12 .و او ﻣﺮدی وﺣﺸﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،دﺳﺖ وی ﺑﻪ ﺿﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ و دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺿﺪ او ،و ﭘﯿﺶ روی ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 «.و او ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد» ،اﻧﺘﺎﯾﻞرﺋﯽ« ﺧﻮاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
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اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ او ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ14 «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﭼﺎه را »ﺑﺌﺮﻟﺤﯽرﺋﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ،
اﯾﻨﮏ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎدش و ﺑﺎرد اﺳﺖ15 .و ﻫﺎﺟﺮ از اﺑﺮام ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ ،و اﺑﺮام ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ
زاﯾﯿﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد16 .و اﺑﺮام ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﺎﺟﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﺮای اﺑﺮام ﺑﺰاد.
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و ﭼﻮن اﺑﺮام ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﺮام ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ

ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ .ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﺨﺮام و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮ2 .و ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺴﺖ ،و ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎرﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ3 «.آﻧﮕﺎه اﺑﺮام ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎد و ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»4 :اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ ﭘﺪر اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد5 .و ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ اﺑﺮام ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﺪر اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮداﻧﯿﺪم6 .و ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرور ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﻣﺖﻫﺎ از ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ آورم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﺗﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ7 .و
ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮ ،و ذرﯾﺘﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ،اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻋﻬﺪ
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻢ8 .و زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن را ،ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺪی دﻫﻢ ،و ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 «.ﭘﺲ
ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :و اﻣﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دار ،ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ذرﯾﺖ ﺗﻮ در ﻧﺴﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن10 .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﺷﻤﺎ
ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد11 ،و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪ ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺸﺎن آن ﻋﻬﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎﺳﺖ12 .ﻫﺮ ﭘﺴﺮ ﻫﺸﺖ روزه از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد .ﻫﺮ ذﮐﻮری در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮاه ﺧﺎﻧﻪزاد
ﺧﻮاه زرﺧﺮﯾﺪ ،از اوﻻد ﻫﺮ اﺟﻨﺒﯽ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ13 ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪزاد ﺗﻮ و ﻫﺮ زر ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ در ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ14 .و اﻣﺎ ﻫﺮ ذﮐﻮر ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﻠﻔﻪ او ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﻮد ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
15و ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ زوﺟﻪ ﺗﻮ ﺳﺎرای ،ﻧﺎم او را ﺳﺎرای ﻣﺨﻮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم او ﺳﺎره
ﺑﺎﺷﺪ16 .و او را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﭘﺴﺮی ﻧﯿﺰ از وی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .او را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و
اﻣﺘﻬﺎ از وی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،و ﻣﻠﻮک اﻣﺘﻬﺎ از وی ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 «.آﻧﮕﺎه اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ روی
در اﻓﺘﺎده ،ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد و ﺳﺎره در ﻧﻮد
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ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺰاﯾﺪ؟« 18و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ19 «.ﺧﺪا
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ زوﺟﻪات ﺳﺎره ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ ،و او را اﺳﺤﺎق ﻧﺎم ﺑﻨﻪ ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ وی اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ذرﯾﺖ او ﺑﻌﺪ از او ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ20 .و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،
ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم .اﯾﻨﮏ او را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﺎرور ﮔﺮداﻧﻢ ،و او را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﻢ .دوازده
رﺋﯿﺲ از وی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ ،و اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از وی ﺑﻮﺟﻮد آورم21 .ﻟﮑﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺤﺎق اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎره او را ﺑﺪﯾﻦ وﻗﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ22 «.و ﭼﻮن ﺧﺪا از
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ وی ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،از ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻌﻮد ﻓﺮﻣﻮد23 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻫﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪزادان و زرﺧﺮﯾﺪان ﺧﻮد را ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ذﮐﻮری ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪ
اﯾﺸﺎن را در ﻫﻤﺎن روز ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد24 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪاش ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪ25 .و ﭘﺴﺮش ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻠﻔﻪاش ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪ26 .در ﻫﻤﺎن روز اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﭘﺴﺮش ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺨﺘﻮن ﮔﺸﺘﻨﺪ27 .و ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻪاش ،ﺧﻮاه ﺧﺎﻧﻪزاد ،ﺧﻮاه زرﺧﺮﯾﺪ از اوﻻد اﺟﻨﺒﯽ ،ﺑﺎ وی ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪﻧﺪ.

18

و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮی ،ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،و او در ﮔﺮﻣﺎی روز ﺑﻪ در

ﺧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد2 .ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،از در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ ،و رو ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد 3و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻮﻻ،
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﺪم ،از ﻧﺰد ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﮕﺬر4 .اﻧﺪک آﺑﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ،
در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﯿﺎراﻣﯿﺪ5 ،و ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از آن رواﻧﻪ
ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﮔﺬر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﮑﻦ6 «.ﭘﺲ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ،ﻧﺰد ﺳﺎره ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻪ ﮐﯿﻞ از آرد ﻣﯿﺪه ﺑﺰودی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ و آن را ﺧﻤﯿﺮ
ﮐﺮده ،ﮔﺮدهﻫﺎ ﺑﺴﺎز7 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻣﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎزک ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد
داد ﺗﺎ ﺑﺰودی آن را ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .ﭘﺲ ﮐﺮه و ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی
اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن زﯾﺮ درﺧﺖ اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮردﻧﺪ9 .ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زوﺟﻪات
ﺳﺎره ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ در ﺧﯿﻤﻪ اﺳﺖ10 «.ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و زوﺟﻪات ﺳﺎره را ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.و ﺳﺎره ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪ.
11و اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳﺎره ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺎدت زﻧﺎن از ﺳﺎره ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد12 .ﭘﺲ ﺳﺎره در
دل ﺧﻮد ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽام ﻣﺮا ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آﻗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« 13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎره ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ زاﯾﯿﺪ و
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ؟ 14ﻣﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟ در وﻗﺖ ﻣﻮﻋﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن
ﺣﯿﺎت ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﺎره را ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 «.آﻧﮕﺎه ﺳﺎره اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺨﻨﺪﯾﺪم« ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪی«.
16ﭘﺲ ،آن ﻣﺮدان از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺪوم ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ
ﻧﻤﻮد17 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺨﻔﯽ دارم؟ 18و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺮ
آﯾﻨﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ و زورآور ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن از او ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
19زﯾﺮا او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
وی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ20 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان21 ،اﮐﻨﻮن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
واﻻ ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ22 «.آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮدان از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮی ﺳﺪوم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد23 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻋﺎدل را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ 24ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﯾﺎ آن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و آن ﻣﮑﺎن را
ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل ﮐﻪ در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد؟ 25ﺣﺎﺷﺎ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮑﻨﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼک ﺳﺎزی و ﻋﺎدل و ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﺷﺎ از ﺗﻮ! آﯾﺎ داور ﺗﻤﺎم
ﺟﻬﺎن ،اﻧﺼﺎف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« 26ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل در ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم ﯾﺎﺑﻢ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم
آن ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ27 «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺎک و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺟﺮأت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ28 .ﺷﺎﯾﺪ از آن ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل ،ﭘﻨﺞ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ را ﺑﺴﺒﺐ ﭘﻨﺞ ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﺑﻢ ،آن را
ﻫﻼک ﻧﮑﻨﻢ29 «.ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺪو ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮔﺎه در آﻧﺠﺎ ﭼﻬﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻬﻞ آن را ﻧﮑﻨﻢ30 «.ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ در
آﻧﺠﺎ ﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺳﯽ ﯾﺎﺑﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد31 «.ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
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ﺟﺮأت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﯿﺴﺖ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺴﺖ
آن را ﻫﻼک ﻧﮑﻨﻢ32 «.ﮔﻔﺖ» :ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ را ﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ
ده در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ده آن را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ33 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮﻓﺖ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
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و وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ وارد ﺳﺪوم ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻟﻮط ﺑﻪ دروازه ﺳﺪوم ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﻟﻮط اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رو ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد 2و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
اﮐﻨﻮن ای آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،و ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﺪ ،و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و
ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺐ را در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ3 «.اﻣﺎ
ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را اﻟﺤﺎح ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ او آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻤﻮد و
ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﭘﺨﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﺎول ﮐﺮدﻧﺪ4 .و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻫﻨﻮز ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم
ﺳﺪوم ،از ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ،ﺧﺎﻧﻪ وی را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ 5و ﺑﻪ ﻟﻮط ﻧﺪا در داده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آور ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ6 «.آﻧﮕﺎه ﻟﻮط ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ،ﺑﺪرﮔﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در را از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺒﺴﺖ 7و ﮔﻔﺖ» :ای
ﺑﺮادران ﻣﻦ ،زﻧﻬﺎر ﺑﺪی ﻣﮑﻨﯿﺪ8 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دو دﺧﺘﺮ دارم ﮐﻪ ﻣﺮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را اﻵن ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آورم و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻟﮑﻦ ﮐﺎری ﺑﺪﯾﻦ دو ﻣﺮد ﻧﺪارﯾﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ9 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دور ﺷﻮ «.و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﯾﮑﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ
ﻧﺰﯾﻞ ﻣﺎ ﺷﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻵن ﺑﺎ ﺗﻮ از اﯾﺸﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ «.ﭘﺲ ﺑﺮ آن ﻣﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮط،
ﺑﺸﺪت ﻫﺠﻮم آورده ،ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
10آﻧﮕﺎه آن دو ﻣﺮد ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آورده ،ﻟﻮط را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآوردﻧﺪ و در را
ﺑﺴﺘﻨﺪ11 .اﻣﺎ آن اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ از
ﺟﺴﺘﻦ در ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .و آن دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ دراﯾﻨﺠﺎ
داری؟ داﻣﺎدان و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ را در ﺷﻬﺮ داری ،از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون آور13 ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪه و
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﮐﻨﯿﻢ14 «.ﭘﺲ ﻟﻮط ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ داﻣﺎدان ﺧﻮد ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ داﻣﺎدان ﻣﺴﺨﺮه آﻣﺪ.
15و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ،آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻟﻮط را ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و زن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ
دو دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮدار ،ﻣﺒﺎدا در ﮔﻨﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﻼک ﺷﻮی16 «.و ﭼﻮن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﻣﺮدان،
دﺳﺖ او و دﺳﺖ زﻧﺶ و دﺳﺖ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮد و او
را ﺑﯿﺮون آورده ،در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ17 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎن ﺧﻮد را درﯾﺎب و از ﻋﻘﺐ ﻣﻨﮕﺮ ،و در ﺗﻤﺎم وادی ﻣﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﮕﺮﯾﺰ،
ﻣﺒﺎدا ﻫﻼک ﺷﻮی18 «.ﻟﻮط ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎد! 19ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪهات در ﻧﻈﺮت اﻟﺘﻔﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ را رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﯽ ،و ﻣﻦ ﻗﺪرت آن ﻧﺪارم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮه ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﺑﻼ ﻣﺮا ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و ﺑﻤﯿﺮم20 .اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻓﺮار
ﮐﻨﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ .اذن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺪان ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ ﺻﻐﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ21 «.ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم ،ﺗﺎ ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش آن را ﻧﻤﻮدی ،واژﮔﻮن
ﻧﺴﺎزم22 .ﺑﺪان ﺟﺎ ﺑﺰودی ﻓﺮار ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
آن ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ ﺷﺪ23 .و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،ﻟﻮط ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ.
24آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ،ﮔﻮﮔﺮد و آﺗﺶ ،از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎراﻧﯿﺪ25 .و آن
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،و ﺗﻤﺎم وادی ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﯿﻦ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ26 .اﻣﺎ زن او ،از ﻋﻘﺐ
ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﻧﻤﮏ ﮔﺮدﯾﺪ.
27ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد ،رﻓﺖ28 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ،و ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ وادی ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ دود
آن زﻣﯿﻦ ،ﭼﻮن دود ﮐﻮره ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود29 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻬﺮﻫﺎی وادی را ﻫﻼک ﮐﺮد ،ﺧﺪا
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ،و ﻟﻮط را از آن اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺮون آورد ،ﭼﻮن آن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻟﻮط در آﻧﻬﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
30و ﻟﻮط از ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در ﮐﻮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮﻏﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در ﻣﻐﺎره ﺳﮑﻨﯽ' ﮔﺮﻓﺖ31 .و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه
و ﻣﺮدی ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎ در آﯾﺪ32 .ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را
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ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ،و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ33 «.ﭘﺲ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ،ﭘﺪر
ﺧﻮد را ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪ ،و او از ﺧﻮاﺑﯿﺪن و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وی آﮔﺎه ﻧﺸﺪ34 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ روز دﯾﮕﺮ ،ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ دوش ﺑﺎ ﭘﺪرم
ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪم ،اﻣﺸﺐ ﻧﯿﺰ او را ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ،و ﺗﻮ ﺑﯿﺎ و ﺑﺎ وی ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﻮ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ از ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ35 «.آن ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺨﻮاب وی ﺷﺪ ،و او
از ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وی آﮔﺎه ﻧﺸﺪ36 .ﭘﺲ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮ ﻟﻮط از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ37 .و آن
ﺑﺰرگ ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪه ،او را ﻣﻮآب ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،و او ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭘﺪر ﻣﻮآﺑﯿﺎن اﺳﺖ38 .و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮی
ﺑﺰاد ،و او را ﺑﻦﻋﻤﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .وی ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭘﺪر ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﺳﺖ.
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ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮی ارض ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮد ،و در ﻣﯿﺎن ﻗﺎدش و ﺷﻮر

ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و در ﺟﺮار ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺖ2 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺧﺼﻮص زن ﺧﻮد ،ﺳﺎره ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ «.و اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﻣﻠﮏ ﺟﺮار ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺳﺎره را ﮔﺮﻓﺖ3 .و ﺧﺪا در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ،ﺑﺮ اﺑﯽﻣﻠﮏ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﻣﺮدهای ﺑﺴﺒﺐ اﯾﻦ زن ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زوﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
4و اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ اﻣﺘﯽ ﻋﺎدل را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد؟ 5ﻣﮕﺮ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ "او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ" ،و او ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "او ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ؟"
ﺑﻪ ﺳﺎده دﻟﯽ و ﭘﺎک دﺳﺘﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ را ﮐﺮدم6 «.ﺧﺪا وی را در رؤﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺳﺎده دﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮدی ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﻮرزی ،و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯽ7 .ﭘﺲ اﻵن زوﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را رد ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
ﺗﻮ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ ،و اﮔﺮ او را رد ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ و ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد«.
8ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ
اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ9 .ﭘﺲ اﺑﯽﻣﻠﮏ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﮐﺮدی؟ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ آوردی و ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟« 10و اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟«
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11اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زوﺟﻪام
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ12 .و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺪرم ،اﻣﺎ ﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرم ،و زوﺟﻪ ﻣﻦ
ﺷﺪ13 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم آواره ﮐﺮد ،او را ﮔﻔﺘﻢ :اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ14 «.ﭘﺲ اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﮔﺎوان و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و زوﺟﻪاش ﺳﺎره را ﺑﻪ وی رد ﮐﺮد15 .و
اﺑﯽﻣﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻈﺮت اﻓﺘﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ16 «.و ﺑﻪ
ﺳﺎره ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺑﺮادرت دادم ،ﻫﻤﺎﻧﺎ او ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺮده ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮان ،ﭘﺲ اﻧﺼﺎف ﺗﻮ داده ﺷﺪ17 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا دﻋﺎ
ﮐﺮد .و ﺧﺪا اﺑﯽﻣﻠﮏ ،و زوﺟﻪ او و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ اوﻻد ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ18 ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ،
رﺣﻢﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺑﯽﻣﻠﮏ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎره ،زوﺟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

21

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻋﺪه ﺧﻮد ،از ﺳﺎره ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎره

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد2 .و ﺳﺎره ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،از اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭘﯿﺮیاش ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد3 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﺳﺎره از وی زاﯾﯿﺪ ،اﺳﺤﺎق ﻧﺎم ﻧﻬﺎد4 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺤﺎق را ،ﭼﻮن ﻫﺸﺖ روزه ﺑﻮد ،ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد5 .و
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،در ﻫﻨﮕﺎم وﻻدت ﭘﺴﺮش ،اﺳﺤﺎق ،ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد6 .و ﺳﺎره ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺧﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ7 «.و ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺳﺎره اوﻻد
را ﺷﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﺑﺮای وی در ﭘﯿﺮیاش زاﯾﯿﺪم8 «.و آن ﭘﺴﺮ ﻧﻤﻮ ﮐﺮد ،ﺗﺎ او را از
ﺷﯿﺮ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و در روزی ﮐﻪ اﺳﺤﺎق را از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
9آﻧﮕﺎه ﺳﺎره ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ10 .ﭘﺲ
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺤﺎق ،وارث
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 «.اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻨﻈﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،درﺑﺎره ﭘﺴﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ آﻣﺪ12 .ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
»درﺑﺎره ﭘﺴﺮ ﺧﻮد و ﮐﻨﯿﺰت ،ﺑﻨﻈﺮت ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﺎره ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ او را
ﺑﺸﻨﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ از اﺳﺤﺎق ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .و از ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورم ،زﯾﺮا
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ﮐﻪ او ﻧﺴﻞ ﺗﻮﺳﺖ14 «.ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺎن و ﻣﺸﮑﯽ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺎﺟﺮ داد ،و آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮ دوش وی ﻧﻬﺎد ،و او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ رواﻧﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ رﻓﺖ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻣﯽﮔﺸﺖ15 .و ﭼﻮن
آب ﻣﺸﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ را زﯾﺮ ﺑﻮﺗﻪای ﮔﺬاﺷﺖ16 .و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ رﻓﺘﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی
ﺑﻨﺸﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮت ﭘﺴﺮ را ﻧﺒﯿﻨﻢ «.و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺸﺴﺘﻪ ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ17 .و ﺧﺪا آواز ﭘﺴﺮ را ﺑﺸﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ،ﻫﺎﺟﺮ را ﻧﺪا ﮐﺮده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای
ﻫﺎﺟﺮ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪا آواز ﭘﺴﺮ را در آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﺳﺖ ،ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
18ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭘﺴﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از او اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
آورد19 «.و ﺧﺪا ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﺎه آﺑﯽ دﯾﺪ .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﮏ را از آب ﭘﺮ ﮐﺮد و ﭘﺴﺮ را
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ20 .و ﺧﺪا ﺑﺎ آن ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺑﻮد .و او ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﺳﺎﮐﻦ ﺻﺤﺮا ﺷﺪ ،و در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺰرگ
ﮔﺮدﯾﺪ21 .و در ﺻﺤﺮای ﻓﺎران ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﻣﺎدرش زﻧﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
22و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﯽﻣﻠﮏ و ﻓﯿﮑﻮل ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر او ﺑﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪا در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ23 .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮر
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ و ﻧﺴﻞ ﻣﻦ و ذرﯾﺖ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮدهام ،ﺑﺎ
ﻣﻦ و ﺑﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد24 «.اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮرم25 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﯽﻣﻠﮏ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺴﺒﺐ ﭼﺎه آﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن اﺑﯽﻣﻠﮏ ،از او ﺑﻪ زور
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ26 .اﺑﯽﻣﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ
ﻧﺪادی ،و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم27 «.و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺑﯽﻣﻠﮏ داد ،و
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ28 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻔﺖ ﺑﺮه از ﮔﻠﻪ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ .و اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻣﺎده ﮐﻪ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟« 29ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻣﺎده را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل
ﻓﺮﻣﺎی ،ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه را ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدم30 «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،آن ﻣﮑﺎن را ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ31 .و ﭼﻮن آن ﻋﻬﺪ را در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﺎ
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺧﻮد ﻓﯿﮑﻮل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ32 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ،
ﺷﻮرهﮐﺰی ﻏﺮس ﻧﻤﻮد ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی ،دﻋﺎ ﻧﻤﻮد33 .ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در زﻣﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﮐﻪ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﯿﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ای

اﺑﺮاﻫﯿﻢ!« ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻟﺒﯿﮏ2 «.ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﺖ و او را دوﺳﺖ
ﻣﯽداری ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺤﺎق را ﺑﺮدار و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرﯾﺎ ﺑﺮو ،و او را در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬران3 «.ﺑﺎﻣﺪادان ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻻغ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎراﺳﺖ ،و
دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺤﺎق ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ،
رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺖ4 .و در روز ﺳﻮم ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،آن ﻣﮑﺎن را از دور دﯾﺪ5 .آﻧﮕﺎه اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﺰد اﻻغ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ روﯾﻢ ،و ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎزآﯾﯿﻢ«.
6ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻫﯿﺰم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﻧﻬﺎد ،و آﺗﺶ و ﮐﺎرد را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ؛ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ7 .و اﺳﺤﺎق ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﭘﺪر ﻣﻦ!« ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻟﺒﯿﮏ؟« ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آﺗﺶ و ﻫﯿﺰم ،ﻟﮑﻦ ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
8اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺧﺪا ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ «.و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ
رﻓﺘﻨﺪ9 .ﭼﻮن ﺑﺪان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،و
ﻫﯿﺰم را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎد ،و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اﺳﺤﺎق را ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎﻻی ﻫﯿﺰم ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬاﺷﺖ10 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،دﺳﺖ
ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﮐﺎرد را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ11 .در ﺣﺎل ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
آﺳﻤﺎن وی را ﻧﺪا درداد و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﺮاﻫﯿﻢ! ای اﺑﺮاﻫﯿﻢ!« ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻟﺒﯿﮏ12 «.ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ دراز ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺪو ﻫﯿﭻ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻦ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ13 «.آﻧﮕﺎه ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ
ﻗﻮﭼﯽ ،در ﻋﻘﺐ وی ،در ﺑﯿﺸﻪای ،ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه .ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﻗﻮچ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن
را در ﻋﻮض ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ14 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن ﻣﻮﺿﻊ را »ﯾﻬﻮه ﯾﺮی'« ﻧﺎﻣﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :در ﮐﻮه ،ﯾﻬﻮه ،دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از آﺳﻤﺎن ﻧﺪا در داد 16و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی و ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ17 ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ ،و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﮐﺜﯿﺮ ﺳﺎزم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ،و ﻣﺜﻞ رﯾﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره
درﯾﺎﺳﺖ .و ذرﯾﺖ ﺗﻮ دروازهﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ18 .و از ذرﯾﺖ ﺗﻮ ،ﺟﻤﯿﻊ
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اﻣﺘﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی19 «.ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰد ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ .و اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
20و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺑﺮادرت ﻧﺎﺣﻮر ،ﭘﺴﺮان زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ21 .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده او ﻋﻮص ،و ﺑﺮادرش ﺑﻮز و ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺪر
ارام22 ،و ﮐﺎﺳﺪ و ﺣﺰو و ﻓﻠﺪاش و ﯾﺪﻻف و ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ23 «.و ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،رﻓﻘﻪ را آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺸﺖ را،
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺣﻮر ،ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﯿﺪ24 .و ﮐﻨﯿﺰ او ﮐﻪ رؤﻣﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ ،او ﻧﯿﺰ ﻃﺎﺑﺢ و ﺟﺎﺣﻢ و
ﺗﺎﺣﺶ و ﻣﻌﮑﻪ را زاﯾﯿﺪ.
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و اﯾﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎره ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ

ﺳﺎره2 .و ﺳﺎره در ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮد .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎره
ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ3 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﻧﺰد ﻣﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻨﯽﺣﺖ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»4 :ﻣﻦ
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺰﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﺒﺮی از ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻦ دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮد دﻓﻦ ﮐﻨﻢ5 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺣﺖ در ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ»6 :ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻦ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ ،ﻗﺒﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻮ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﯽ7 «.ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻧﺰد
اﻫﻞ آن زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد8 .و اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺮﺿﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻧﺰد ﺧﻮد دﻓﻦ ﮐﻨﻢ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻔﺮون ﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎر ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش
ﮐﻨﯿﺪ9 ،ﺗﺎ ﻣﻐﺎره ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ را ﮐﻪ از اﻣﻼک او در ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻨﺶ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم،
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرد«.
10و ﻋﻔﺮون در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽﺣﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ ،در ﻣﺴﺎﻣﻊ ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ او داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ»11 :ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ،ﻧﯽ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮ ،آن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ ،و ﻣﻐﺎرهای را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﺑﺤﻀﻮر اﺑﻨﺎی ﻗﻮم
ﺧﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ .ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻦ«.
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12ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺰد اﻫﻞ آن زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد13 ،و ﻋﻔﺮون را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ ،اﻟﺘﻤﺎس دارم ﻋﺮض ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ .ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﻢ ،از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎی ،ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﻢ14 «.ﻋﻔﺮون در ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
»15ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ،از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ،ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯿﺖ ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻦ«.
16ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﻋﻔﺮون را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و آن ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻣﻊ ﺑﻨﯽﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه راﯾﺞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻔﺮون وزن ﮐﺮد17 .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﻋﻔﺮون ،ﮐﻪ در
ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻤﺮی واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
زﻣﯿﻦ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود و ﺣﻮاﻟﯽ آن ﺑﻮد ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ 18ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮش داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ19 .از آن ﭘﺲ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،زوﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎره را در ﻣﻐﺎره
ﺻﺤﺮای ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﺮی ،ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن دﻓﻦ ﮐﺮد20 .و آن ﺻﺤﺮا ،ﺑﺎ
ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽﺣﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ.
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و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ داد.

2و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ وی و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن دﺳﺖ
ﺧﻮد را زﯾﺮ ران ﻣﻦ ﺑﮕﺬار3 .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و ﺧﺪای زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﮐﻪ زﻧﯽ
ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﻢ ﻧﮕﯿﺮی4 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪم
ﺑﺮوی ،و از آﻧﺠﺎ زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﺳﺤﺎق ﺑﮕﯿﺮی5 «.ﺧﺎدم ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ آن زن راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﺴﺮت را ﺑﺪان زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ،ﺑﺎزﺑﺮم؟« 6اﺑﺮاﻫﯿﻢ
وی را ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﺒﺮی7 .ﯾﻬﻮه ،ﺧـﺪای آﺳﻤـﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم و از
زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ" :ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد ".او ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮی .اﻣﺎ
8اﮔﺮ آن زن از آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﻮ رﺿﺎ ﻧﺪﻫﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ زﻧﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﺠﺎ

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

30

ﺑﺎز ﻧﺒﺮی9 «.ﭘﺲ ﺧﺎدم دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ران آﻗﺎی ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻬﺎد ،و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای او ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد.
10و ﺧﺎدم ده ﺷﺘﺮ ،از ﺷﺘﺮان آﻗﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ .و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﻣﻮﻻﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺑﻮد .ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻮر در ارام ﻧﻬﺮﯾﻦ آﻣﺪ11 .و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای
ﮐﺸﯿﺪن آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺘﺮان ﺧﻮد را در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ،ﺑﺮ ﻟﺐ ﭼﺎه آب ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ12 .و ﮔﻔﺖ:
»ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﻣﺮوز ﻣﺮا ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻔﺮﻣﺎ ،و ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺣﺴﺎن ﺑﻨﻤﺎ13 .اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ آب اﯾﺴﺘﺎدهام ،و دﺧﺘﺮان اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﯿﺪن آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
14ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﻢ" :ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﻓﺮودآر ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ" ،و او ﮔﻮﯾﺪ:
"ﺑﻨﻮش و ﺷﺘﺮاﻧﺖ را ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﻢ" ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ،ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮدهای«.
15و او ﻫﻨﻮز از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ،رﻓﻘﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻪ ،زن
ﻧﺎﺣﻮر ،ﺑﺮادر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﺒﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﻒ داﺷﺖ16 .و آن دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ و ﺑﺎﮐﺮه
ﺑﻮد ،و ﻣﺮدی او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮورﻓﺖ ،و ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺎﻻ آﻣﺪ.
17آﻧﮕﺎه ﺧﺎدم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﺸﺘﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺟﺮﻋﻪای آب از ﺳﺒﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﺎن«.
18ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ﺑﻨﻮش« ،و ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﺑﺰودی ﺑﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮودآورده ،او را ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
19و ﭼﻮن از ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺶ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﺘﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﻢ ﺗﺎ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎزاﯾﺴﺘﻨﺪ20 «.ﭘﺲ
ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﺑﺰودی در آﺑﺨﻮر ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺎه ،ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺪوﯾﺪ ،و از ﺑﻬﺮ ﻫﻤﻪ
ﺷﺘﺮاﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪ21 .و آن ﻣﺮد ﺑﺮ وی ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻔﺮ او
را ﺧﯿﺮﯾﺖاﺛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
22و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺷﺘﺮان از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼی ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل وزن،
و دو اﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ،ﮐﻪ ده ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آورد 23و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ؟« 24وی را ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻪ او را از ﻧﺎﺣﻮر زاﯾﯿﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ25 «.و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ
ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،و ﺟﺎی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻨﺰل26 «.آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﺧﻢ ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد 27و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻟﻄﻒ و وﻓﺎی ﺧﻮد را از آﻗﺎﯾﻢ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﭼﻮن
ﻣﻦ در راه ﺑﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادران آﻗﺎﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮد«.
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28ﭘﺲ آن دﺧﺘﺮ دوان دوان رﻓﺘﻪ ،اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺒﺮ داد29 .و رﻓﻘﻪ
را ﺑﺮادری ﻻﺑﺎن ﻧﺎم ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد آن ﻣﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ،دوان دوان ﺑﯿﺮون آﻣﺪ30 .و واﻗﻊ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آن ﺣﻠﻘﻪ و اﺑﺮﻧﺠﯿﻨﻬﺎ را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد دﯾﺪ ،و ﺳﺨﻨﻬﺎی ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،رﻓﻘﻪ را
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ آن ﻣﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺷﺘﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ
ﭼﺸﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد31 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺒﺎرک ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺎ ،ﭼﺮا ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎدهای؟ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ را و ﻣﻨﺰﻟﯽ
ﺑﺮای ﺷﺘﺮان ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪام32 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ ،و ﻻﺑﺎن ﺷﺘﺮان را ﺑﺎز ﮐﺮد ،و ﮐﺎه و
ﻋﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺘﺮان داد ،و آب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻬﺎی رﻓﻘﺎﯾﺶ آورد33 .و ﻏﺬا ﭘﯿﺶ او
ﻧﻬﺎدﻧﺪ .وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﻮﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرم «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ«.
34ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺎدم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ35 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﮐﺖ داده و او ﺑﺰرگ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان و ﺷﺘﺮان و اﻻﻏﺎن ﺑﺪو داده اﺳﺖ36 .و
زوﺟﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﺳﺎره ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ،ﭘﺴﺮی ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ زاﯾﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ دارد ،ﺑﺪو داده اﺳﺖ37 .و
آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻗﺴﻢ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﻢ،
ﻧﮕﯿﺮی38 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم و ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮوی ،و زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﺑﮕﯿﺮی39 ".و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻢ" :ﺷﺎﯾﺪ آن زن ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ؟" 40او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻮدهام،
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺳﻔﺮ ﺗﻮ را ﺧﯿﺮﯾﺖاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ زﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم از
ﻗﺒﯿﻠﻪام و از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﺑﮕﯿﺮی41 .آﻧﮕﺎه از ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺒﯿﻠﻪام رﻓﺘﯽ،
ﻫﺮ ﮔﺎه زﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪادﻧﺪ ،از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد42 ".ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ رﺳﯿﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ" :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺣﺎل ،ﺳﻔﺮ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻣﺪهام ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد،
43اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ آب اﯾﺴﺘﺎدهام .ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن
آب ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،و ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﻢ" :ﻣﺮا از ﺳﺒﻮی ﺧﻮد ﺟﺮﻋﻪای آب ﺑﻨﻮﺷﺎن"44 ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ:
"ﺑﯿﺎﺷﺎم ،و ﺑﺮای ﺷﺘﺮاﻧﺖ ﻧﯿﺰ آب ﻣﯽﮐﺸﻢ" ،او ﻫﻤﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺼﯿﺐ آﻗﺎزاده ﻣﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ45 .و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ،در دل ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه رﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﻒ
ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ آب ﺑﮑﺸﺪ .و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ" :ﺟﺮﻋﻪای آب ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻨﻮﺷﺎن46 ".ﭘﺲ ﺳﺒﻮی ﺧﻮد را ﺑﺰودی از ﮐﺘﻒ ﺧﻮد ﻓﺮوآورده ،ﮔﻔﺖ":ﺑﯿﺎﺷﺎم ،و ﺷﺘﺮاﻧﺖ را ﻧﯿﺰ آب
ﻣﯽدﻫﻢ ".ﭘﺲ ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺷﺘﺮان را ﻧﯿﺰ آب داد47 .و از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ" :ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟" ﮔﻔﺖ:
"دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺎﺣﻮر ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ،او را ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪ ".ﭘﺲ ﺣﻠﻘﻪ را در ﺑﯿﻨﯽ او ،و اﺑﺮﻧﺠﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺮ
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دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ48 .آﻧﮕﺎه ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدم .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎی ﺧﻮد
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪم ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﭘﺴﺮش ﺑﮕﯿﺮم49 .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎن و ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ .و اﮔﺮ ﻧﻪ
ﻣﺮا ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ رهﺳﭙﺮ ﺷﻮم«.
50ﻻﺑﺎن و ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻔﺖ51 .اﯾﻨﮏ رﻓﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﻮ ﺗﺎ زن ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
52و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺎدم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد.
53و ﺧﺎدم ،آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﺘﻬﺎ را ﺑﯿﺮون آورده ،ﭘﯿﺸﮑﺶ رﻓﻘﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﺮادر و ﻣﺎدر او
را ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻔﯿﺴﻪ داد54 .و او و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺧﻮردﻧﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺑﺎﻣﺪادان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی آﻗﺎﯾﻢ رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ55 «.ﺑﺮادر و ﻣﺎدر او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ده روزی
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن رواﻧﻪ ﺷﻮد56 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﺮا ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوم57 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺧﺘﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و از
زﺑﺎﻧﺶ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ58 «.ﭘﺲ رﻓﻘﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯽروم59 «.آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد رﻓﻘﻪ ،و داﯾﻪاش را ﺑﺎ ﺧﺎدم اﺑﺮاﻫﯿﻢ و رﻓﻘﺎﯾﺶ رواﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ60 .و رﻓﻘﻪ
را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺎدر ﻫﺰار ﮐﺮورﻫﺎ ﺑﺎش ،و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ،دروازه
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ«.
61ﭘﺲ رﻓﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،و از ﻋﻘﺐ آن ﻣﺮد رواﻧﻪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و ﺧﺎدم ،رﻓﻘﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ62 .و اﺳﺤﺎق از راه ﺑﺌﺮﻟﺤﯽرﺋﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او در
ارض ﺟﻨﻮب ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد63 .و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ،اﺳﺤﺎق ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ
ﮐﺮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ64 .و رﻓﻘﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،اﺳﺤﺎق را دﯾﺪ ،و از ﺷﺘﺮ ﺧﻮد
ﻓﺮود آﻣﺪ65 ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺧﺎدم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟« و
ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﺮﻗﻊ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ66 .و ﺧﺎدم ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺎز ﮔﻔﺖ67 .و اﺳﺤﺎق ،رﻓﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﺳﺎره آورد ،و او را ﺑﻪ
زﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دل در او ﺑﺴﺖ .و اﺳﺤﺎق ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﺗﺴﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ،زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻮره ﻧﺎم داﺷﺖ2 .و او زﻣﺮان و ﯾﻘﺸﺎن و

ﻣﺪان و ﻣﺪﯾﺎن و ﯾﺸﺒﺎق و ﺷﻮﺣﺎ را ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪ3 .و ﯾﻘﺸﺎن ،ﺷﺒﺎ و ددان را آورد .و ﺑﻨﯽددان،
اﺷﻮرﯾﻢ و ﻟﻄﻮﺷﯿﻢ و ﻻﻣﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و ﭘﺴﺮان ﻣﺪﯾﺎن ،ﻋﯿﻔﺎ و ﻋﯿﻔﺮ و ﺣﻨﻮک و اﺑﯿﺪاع و اﻟﺪاﻋﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،اوﻻد ﻗﻄﻮره ﺑﻮدﻧﺪ5 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺨﺸﯿﺪ6 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
ﮐﻨﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻄﺎﯾﺎ داد ،و اﯾﺸﺎن را در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،از ﻧﺰد ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺤﺎق ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد7 .اﯾﻦ اﺳﺖ اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮد :ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد وﭘﻨﺞ ﺳﺎل8 .و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺎن ﺑﺪاد ،و در ﮐﻤﺎل ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ ،ﭘﯿﺮ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻤﺮد .و
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ9 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،او را در ﻣﻐﺎره ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،در ﺻﺤﺮای
ﻋﻔﺮونﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎرﺣﺘﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﺮی دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ10 .آن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺑﻨﯽﺣﺖ ﺧﺮﯾﺪه
ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و زوﺟﻪاش ﺳﺎره ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻧﺪ11 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪا
ﭘﺴﺮش اﺳﺤﺎق را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و اﺳﺤﺎق ﻧﺰد ﺑﺌﺮﻟﺤﯽرﺋﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.
12اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی ،ﮐﻨﯿﺰ ﺳﺎره ،ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﯿﺪ.
13و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺸﺎن .ﻧﺨﺴﺖزاده
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻧﺒﺎﯾﻮت ،و ﻗﯿﺪار و ادﺑﯿﻞ و ﻣﺒﺴﺎم14 .و ﻣﺸﻤﺎع و دوﻣﻪ و ﻣﺴﺎ 15و ﺣﺪار و ﺗﯿﻤﺎ و ﯾﻄﻮر و
ﻧﺎﻓﯿﺶ و ﻗﺪﻣﻪ16 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﺑﻠﺪان و ﺣﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن،
دوازده اﻣﯿﺮ ،ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن17 .و ﻣﺪت زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن
را ﺳﭙﺮده ،ﺑﻤﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺸﺖ18 .و اﯾﺸﺎن از ﺣﻮﯾﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻮر ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
آﺷﻮر واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﺼﯿﺐ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران او اﻓﺘﺎد.
19و اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق را آورد20 .و ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،رﻓﻘﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ اراﻣﯽ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻻﺑﺎن اراﻣﯽ را ،از ﻓﺪان ارام ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ21 .و اﺳﺤﺎق
ﺑﺮای زوﺟﻪ ﺧﻮد ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻧﺎزاد ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد و
زوﺟﻪاش رﻓﻘﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ22 .و دو ﻃﻔﻞ در رﺣﻢ او ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻦ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ؟« ﭘﺲ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ23 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :دو اﻣﺖ در ﺑﻄﻦ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و دو ﻗﻮم از رﺣﻢ ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺰرگ ،ﮐﻮﭼﮏ را
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد24 «.و ﭼﻮن وﻗﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﺶ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺗﻮأﻣﺎن در رﺣﻢ او ﺑﻮدﻧﺪ25 .و
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﺳﺮخ ﻓﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮد .و او را ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
26و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮادرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و او را ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺎم
ﻧﻬﺎدﻧﺪ .و درﺣﯿﻦ وﻻدت اﯾﺸﺎن ،اﺳﺤﺎق ،ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد27 .و آن دو ﭘﺴﺮ ،ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻋﯿﺴﻮ
ﺻﯿﺎدی ﻣﺎﻫﺮ ،و ﻣﺮد ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ،ﻣﺮد ﺳﺎده دل و ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ28 .و اﺳﺤـﺎق ،ﻋﯿﺴـﻮ
را دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﯿﺪ او را ﻣﯽﺧﻮرد .اﻣـﺎ رﻓﻘﻪ ،ﯾﻌﻘﻮب را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدی29 .روزی ﯾﻌﻘﻮب
آش ﻣﯽﭘﺨﺖ و ﻋﯿﺴﻮ وا ﻣﺎﻧﺪه ،از ﺻﺤﺮا آﻣﺪ30 .و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ آش ادوم )ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺮخ( ﻣﺮا ﺑﺨﻮران ،زﯾﺮا ﮐﻪ واﻣﺎﻧﺪهام «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ او را ادوم ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ31 .ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز
ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوش32 «.ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮت رﺳﯿﺪه ام ،ﭘﺲ ﻣﺮا
از ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﯽ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه؟« 33ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر «.ﭘﺲ ﺑﺮای او ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ،و ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮوﺧﺖ34 .و ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺎن و آش ﻋﺪس را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ داد،
ﮐﻪ ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺨﺴﺖ زادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮار ﻧﻤﻮد.
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و ﻗﺤﻄﯽ در آن زﻣﯿﻦ ﺣﺎدث ﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ آن ﻗﺤﻂ اول ﮐﻪ در اﯾﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

و اﺳﺤﺎق ﻧﺰد اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺮار رﻓﺖ2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﻣﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ3 .در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﻣﯽدﻫﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪی را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮردم ،اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ4 .و ذرﯾﺘﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ
ﮔﺮداﻧﻢ ،و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻢ ،و از ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺟﺎدﺋﺎدﺋﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ و وﺻﺎﯾﺎ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺖ«.
6ﭘﺲ اﺳﺤﺎق در ﺟﺮار اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد7 .و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﮑﺎن درﺑﺎره زﻧﺶ از او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ» :او ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ «،زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »زوﺟﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ «،ﻣﺒﺎدا اﻫﻞ آﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد ،ﺑﮑﺸﻨﺪ8 .و ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،از درﯾﭽﻪ ﻧﻈﺎره ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ زوﺟﻪ ﺧﻮد رﻓﻘﻪ ،ﻣﺰاح ﻣﯽﮐﻨﺪ9 .ﭘﺲ
اﺑﯽﻣﻠﮏ ،اﺳﺤﺎق را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ زوﺟﻪ ﺗﻮﺳﺖ! ﭘﺲ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ؟«
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اﺳﺤﺎق ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای وی ﺑﻤﯿﺮم10 «.اﺑﯽﻣﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﮐﺮدی؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮم ﺑﺎ زوﺟﻪات ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺮﻣﯽ آورده ﺑﺎﺷﯽ11 «.و
اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﺮد و زوﺟﻪاش ﺑﺸﻮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد«.
12و اﺳﺤﺎق در آن زﻣﯿﻦ زراﻋﺖ ﮐﺮد ،و در آن ﺳﺎل ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﺑﺮﮐﺖ داد13 .و آن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺷﺪه ،آﻧﺎﻓĤﻧﺎ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪ14 .و او را ﮔﻠﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻣﻮاﺷﯽ ﮔﺎوان و ﻏﻼﻣﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮد .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ او ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﭘﺪرش در اﯾﺎم ﭘﺪرش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و از ﺧﺎک ﭘﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ16 .و اﺑﯽﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮو ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪهای«.
17ﭘﺲ اﺳﺤﺎق از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻓﺖ ،و در وادی ﺟﺮار ﻓﺮود آﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ18 .و ﭼﺎﻫﻬﺎی
آب را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﭘﺪرش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺤﺎق از ﺳﺮ ﻧﻮ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﻤﯽ' ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد19 .و
ﻧﻮﮐﺮان اﺳﺤﺎق در آن وادی ﺣﻔﺮه زدﻧﺪ و ﭼﺎه آب زﻧﺪهای در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ20 .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺟﺮار ﺑﺎ
ﺷﺒﺎﻧﺎن اﺳﺤﺎق ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ آب از آن ﻣﺎﺳﺖ!« ﭘﺲ آن ﭼﺎه را ﻋﺴﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﭼﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آن ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را ﺳﻄﻨﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪ22 .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﭼﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ آن را رﺣﻮﺑﻮت
ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را وﺳﻌﺖ داده اﺳﺖ ،و در زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎرور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
23ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ آﻣﺪ24 .در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﺧﺪای ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ،و
ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ25 «.و ﻣﺬﺑﺤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﻧﺎم
ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﮐﺮان اﺳﺤﺎق ﭼﺎﻫﯽ در آﻧﺠﺎ ﮐﻨﺪﻧﺪ26 .و اﺑﯽﻣﻠﮏ ،ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ،اﺣﺰات ﻧﺎم ،و ﻓﯿﮑﻮل ،ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر او ﺑﻮد ،از ﺟﺮار ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ27 .و
اﺳﺤﺎق ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺪاوت ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﻣﺮا از ﻧﺰد ﺧﻮد
راﻧﺪﯾﺪ؟« 28ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪی در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻬﺪی ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ29 .ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺪی ﻧﮑﻨﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎرک ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ«.
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30آﻧﮕﺎه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮردﻧﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ31 .ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ،و اﺳﺤﺎق اﯾﺸﺎن را وداع ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ،از ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ32 .و در آن روز
ﭼﻨﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮان اﺳﺤﺎق آﻣﺪه ،او را از آن ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آب ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ!«
33ﭘﺲ آن را ﺷﺒﻌﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﺷﻬﺮ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻧﺎم دارد34 .و ﭼﻮن ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺮی ﺣﺘﯽ ،و ﺑﺴﻤﻪ ،دﺧﺘﺮ اﯾﻠﻮن ﺣﺘﯽ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ35 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن اﺳﺤﺎق و رﻓﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﭘﯿﺮ ﺷﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از دﯾﺪن ﺗﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد

ﻋﯿﺴﻮ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ2 «.ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهام و وﻗﺖ اﺟﻞ
ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﻢ3 .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ،ﺳﻼح ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﺶ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮو ،و
ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ4 ،و ﺧﻮرﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ ،ﺗﺎ
ﺑﺨﻮرم و ﺟﺎﻧﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ5 «.و ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ،
رﻓﻘﻪ ﺑﺸﻨﯿﺪ و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺻﯿﺪ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺎورد6 .آﻧﮕﺎه رﻓﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب را
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺪر ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ"7 :ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺷﮑﺎری آورده ،ﺧﻮرﺷﯽ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮرم ،و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﻢ ﺗﻮ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﻢ8 ".ﭘﺲ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،اﻵن ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ در آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ9 .ﺑﺴﻮی ﮔﻠﻪ ﺑﺸﺘﺎب،
و دو ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺧﻮب از ﺑﺰﻫﺎ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ،ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺪرت ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد،
ﺑﺴﺎزم10 .و آن را ﻧﺰد ﭘﺪرت ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد ،و ﺗﻮ را ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ11 «.ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺧﻮد ،رﻓﻘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ،ﻣﺮدی ﻣﻮﯾﺪار اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﯽﻣﻮی ﻫﺴﺘﻢ؛ 12ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪرم ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﻧﻈﺮش ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺨﺮهای ﺑﺸﻮم ،و ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد آورم«.
13ﻣﺎدرش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد! ﻓﻘﻂ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و رﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ14 «.ﭘﺲ رﻓﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد آورد .و ﻣﺎدرش ﺧﻮرﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺪرش
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ15 .و رﻓﻘﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻓﺎﺧﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﻮ را ﮐﻪ ﻧﺰد او در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
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ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻘـﻮب ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ16 ،و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎ را ،ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎ و ﻧﺮﻣﻪ ﮔﺮدن او ﺑﺴﺖ17 .و
ﺧﻮرش و ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب ﺳﭙﺮد.
18ﭘﺲ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ؟«
19ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺗﻮ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﺮدم ،اﻵن
ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﻨﺸﯿﻦ و از ﺷﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺨﻮر ،ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ20 «.اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ زودی ﯾﺎﻓﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ21 «.اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ22 «.ﭘﺲ
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺤﺎق آﻣﺪ ،و او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آواز ،آواز ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺘﻬﺎ،
دﺳﺘﻬﺎی ﻋﯿﺴﻮﺳﺖ23 «.و او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ ،ﻣﻮیدار
ﺑﻮد .ﭘﺲ او را ﺑﺮﮐﺖ داد24 .و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ«.
25ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ از ﺷﮑﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرم و ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ «.ﭘﺲ ﻧﺰد وی
آورد و ﺑﺨﻮرد و ﺷﺮاب ﺑﺮاﯾﺶ آورد و ﻧﻮﺷﯿﺪ26 .و ﭘﺪرش ،اﺳﺤﺎق ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎ و ﻣﺮا ﺑﺒﻮس27 «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و راﯾﺤﻪ ﻟﺒﺎس او را ﺑﻮﯾﯿﺪه ،او را ﺑﺮﮐﺖ
داد و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ راﯾﺤﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راﯾﺤﻪ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ.
28ﭘﺲ ﺧﺪا ﺗﻮ را از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن و از ﻓﺮﺑﻬﯽ زﻣﯿﻦ ،و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ29 .ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮ
را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻃﻮاﯾﻒ ﺗﻮ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺳﺮور ﺷﻮی ،و ﭘﺴﺮان ﻣﺎدرت ﺗﻮ را
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد«.
30و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن اﺳﺤﺎق ،از ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ
ﯾﻌﻘﻮب از ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ از ﺷﮑﺎر ﺑﺎز آﻣﺪ31 .و او ﻧﯿﺰ ﺧﻮرﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ،
و ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد آورده ،ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﺷﮑﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد ،ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺖ
ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ32 «.ﭘﺪرش اﺳﺤﺎق ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮ ،ﻋﯿﺴﻮ
ﻫﺴﺘﻢ33 «.آﻧﮕﺎه ﻟﺮزهای ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺤﺎق ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ آن ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺻﯿﺪ
ﮐﺮده ،ﺑﺮاﯾﻢ آورد ،و ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮردم و او را ﺑﺮﮐﺖ دادم ،و ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ او ﻣﺒﺎرک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 34ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﻌﺮهای ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﺮآورده ،ﺑﻪ
ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪرم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه!« 35ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ آﻣﺪ ،و ﺑﺮﮐﺖ
ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺖ36 «.ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم او را ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا از ﭘﺎ درآورد .اول
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ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺘﯽ
ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ؟« 37اﺳﺤﺎق در ﺟﻮاب ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺮور ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ
را ﻏﻼﻣﺎن او ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه را رزق او دادم .ﭘﺲ اﻵن ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟«
38ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﺖ را داﺷﺘﯽ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ای
ﭘﺪرم ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه!« و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ39 .ﭘﺪرش اﺳﺤﺎق در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ )دور( از ﻓﺮﺑﻬﯽ زﻣﯿﻦ ،و از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن از ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد40 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮت ﺧﻮاﻫﯽ
زﯾﺴﺖ ،و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺮ ﺑﺎز زدی ،ﯾﻮغ او را از
ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ«.
41و ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺴﺒﺐ آن ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب داده ﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﺑﻐﺾ ورزﯾﺪ؛ و ﻋﯿﺴﻮ در
دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎم ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﺮای ﭘﺪرم ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺸﺖ42 «.و رﻓﻘﻪ ،از ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ،ﻋﯿﺴﻮ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را
ﺑﮑﺸﺪ43 .ﭘﺲ اﻵن ای ﭘﺴﺮم ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺑﺮادرم ،ﻻﺑﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺮان ﻓﺮار ﮐﻦ44 .و
ﭼﻨﺪ روز ﻧﺰد وی ﺑﻤﺎن ،ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺮادرت ﺑﺮﮔﺮدد45 .ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﺮادرت از ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺪو
ﮐﺮدی ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﻣﯽآورم .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﻫﺮ دو در ﯾﮏ
روز ﻣﺤﺮوم ﺷﻮم؟« 46و رﻓﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﺒﺐ دﺧﺘﺮان ﺣﺖ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﺷﺪهام .اﮔﺮ
ﯾﻌﻘﻮب زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان ﺣﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺮا از ﺣﯿﺎت ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮاﻧﺪه ،او را ﺑﺮﮐﺖ داد و او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ

از دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎن ﻣﮕﯿﺮ2 .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺪان ارام ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدرت ،ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ،ﺑﺮو و از آﻧﺠﺎ زﻧﯽ از
دﺧﺘﺮان ﻻﺑﺎن ،ﺑﺮادر ﻣﺎدرت ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ3 .و ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﺎرور
و ﮐﺜﯿﺮ ﺳﺎزد ،ﺗﺎ از ﺗﻮ اﻣﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ4 .و ﺑﺮﮐﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﺗﺎ وارث زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﺧﻮد ﺷﻮی ،ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ5 «.ﭘﺲ اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب
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را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻓﺪان ارام ،ﻧﺰد ﻻﺑﺎن ﺑﻦ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ اراﻣﯽ ،ﺑﺮادر رﻓﻘﻪ ،ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ ،رﻓﺖ.
6و اﻣﺎ ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﮐﺖ داده ،او را ﺑﻪ ﻓﺪان ارام رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ
زﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،و در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان
ﮐﻨﻌﺎن ﻣﮕﯿﺮ7 «،و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻓﺪان ارام رﻓﺖ8 ،و ﭼﻮن
ﻋﯿﺴﻮ دﯾﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎن در ﻧﻈﺮ ﭘﺪرش ،اﺳﺤﺎق ،ﺑﺪﻧﺪ9 ،ﭘﺲ ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺰد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﻓﺖ ،و
ﻣﺤﻠﺖ ،دﺧﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﻮت ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ زﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺖ.
10و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ،از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮی ﺣﺮان رﻓﺖ11 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﺰول ﮐﺮده ،در
آﻧﺠﺎ ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﻬﺎی آﻧﺠﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﻧﻬﺎد و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺨﺴﺒﯿﺪ12 .و ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺳﺮش ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ13 .در ﺣﺎل ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن
اﯾﺴﺘﺎده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪرت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق .اﯾﻦ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
آن ﺧﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ14 .و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻐﺮب
و ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و از ﺗﻮ و از ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ15 .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺗﻮ را در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﺪﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزآورم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورم ،ﺗﻮ را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد16 «.ﭘﺲ
ﯾﻌﻘﻮب از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻬﻮه در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ17 «.ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ! اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و اﯾﻦ اﺳﺖ دروازه آﺳﻤﺎن«.
18ﺑﺎﻣﺪادان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺖ و روﻏﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش رﯾﺨﺖ19 .و آن ﻣﻮﺿﻊ را ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻟﮑﻦ ﻧﺎم آن ﺷﻬﺮ اوﻻ ﻟﻮز ﺑﻮد.
20و ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮا در اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﻣﯽروم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،و
ﻣﺮا ﻧﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرم ،و رﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷﻢ21 ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺘﻮن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدم ،ﺑﯿﺖاﷲ ﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪﻫﯽ ،ده ﯾﮏ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽاﻟﻤﺸﺮق آﻣﺪ2 .و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در

ﺻﺤﺮا ،ﭼﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهاش ﺳﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از آن ﭼﺎه ﮔﻠﻪﻫﺎ را آب
ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ دﻫﻨﻪ ﭼﺎه ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪی ،ﺳﻨﮓ را از دﻫﻨﻪ ﭼﺎه
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻠﻪ را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮدﻧﺪی .ﭘﺲ ﺳﻨﮓ را ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪی4 .ﯾﻌﻘﻮب
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادراﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از ﺣﺮاﻧﯿﻢ5 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻻﺑﺎن ﺑﻦ
ﻧﺎﺣﻮر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ6 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻼﻣﺖ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺴﻼﻣﺖ ،و
اﯾﻨﮏ دﺧﺘﺮش ،راﺣﯿﻞ ،ﺑﺎ ﮔﻠﻪ او ﻣﯽآﯾﺪ7 «.ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﻮز روز ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﻮاﺷﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻠﻪ را آب دﻫﯿﺪ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﭽﺮاﻧﯿﺪ8 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﻨﮓ
را از ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮔﻠﻪ را آب ﻣﯽدﻫﯿﻢ9 «.و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ،ﺑﺎ
ﮔﻠﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد10 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب راﺣﯿﻞ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻮی ﺧﻮد،
ﻻﺑﺎن ،و ﮔﻠﻪ ﺧﺎﻟﻮی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻻﺑﺎن را دﯾﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺳﻨﮓ را از ﺳﺮ ﭼﺎه ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ ،و ﮔﻠﻪ
ﺧﺎﻟﻮی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻻﺑﺎن را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد11 .و ﯾﻌﻘﻮب ،راﺣﯿﻞ را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ12 .و
ﯾﻌﻘﻮب ،راﺣﯿﻞ را ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ او ﺑﺮادر ﭘﺪرش ،و ﭘﺴﺮ رﻓﻘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ دوان دوان رﻓﺘﻪ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را
ﺧﺒﺮ داد13 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻻﺑﺎن ،ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺮزاده ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی
ﺷﺘﺎﻓﺖ ،و او را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آورد ،و او ﻻﺑﺎن را از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﯿﺪ.
14ﻻﺑﺎن وی را ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺗﻮ اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ «.و ﻧﺰد وی ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد15 .ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ،ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭼﻮن ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﺟﺮت ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 16و ﻻﺑﺎن را دو دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮ،
ﻟﯿﻪ و اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،راﺣﯿﻞ ﺑﻮد17 .و ﭼﺸﻤﺎن ﻟﯿﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ،و اﻣﺎ راﺣﯿﻞ ،ﺧﻮب ﺻﻮرت و
ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد18 .و ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺎﺷﻖ راﺣﯿﻞ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺖ راﺣﯿﻞ ،ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ19 «.ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺪﻫﻢ .ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻤﺎن20 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای راﺣﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .و ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺒﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وی داﺷﺖ ،در ﻧﻈﺮش روزی ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮد21 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :زوﺟﻪام را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺴﭙﺎر ،ﮐﻪ روزﻫﺎﯾﻢ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وی درآﯾﻢ22 «.ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ را دﻋﻮت
ﮐﺮده ،ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد23 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ﻟﯿﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﻧﺰد
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وی آورد ،و او ﺑﻪ وی درآﻣﺪ24 .و ﻻﺑﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد زﻟﻔﻪ را ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی داد.
25ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن دﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻟﯿﻪ اﺳﺖ! ﭘﺲ ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟
ﻣﮕﺮ ﺑﺮای راﺣﯿﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﺮدم؟ ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی؟« 26ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :در وﻻﯾﺖ
ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ27 .ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ و او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﻢ ﺑﮑﻨﯽ28 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،و ﻫﻔﺘﻪ او را
ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،راﺣﯿﻞ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺪو داد29 .و ﻻﺑﺎن ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ،ﺑﻠﻬﻪ را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮد ،راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی داد30 .و ﺑﻪ راﺣﯿﻞ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ و او را از ﻟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،و
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ وی ﮐﺮد.
31و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،رﺣﻢ او را ﮔﺸﻮد .وﻟﯽ راﺣﯿﻞ ،ﻧﺎزاد ﻣﺎﻧﺪ32 .و ﻟﯿﻪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد و او را رؤﺑﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ .اﻵن

ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ33 «.و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺮوه ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ «.ﭘﺲ او را ﺷﻤﻌﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪ34 .و ﺑﺎز آﺑﺴﺘﻦ
ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻪ
ﭘﺴﺮ زاﯾﯿﺪم «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ او را ﻻوی ﻧﺎم ﻧﻬﺎد35 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «.ﭘﺲ او را ﯾﻬﻮدا ﻧﺎﻣﯿﺪ .آﻧﮕﺎه از زاﯾﯿﺪن ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎد.
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و اﻣﺎ راﺣﯿﻞ ،ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ،اوﻻدی ﻧﺰاﯾﯿﺪ ،راﺣﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد

ﺣﺴﺪ ﺑﺮد .و ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه واﻻ ﻣﯽﻣﯿﺮم2 «.آﻧﮕﺎه ﻏﻀﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ راﺣﯿﻞ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر رﺣﻢ را از ﺗﻮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟« 3ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ،ﺑﻠﻬﻪ! ﺑﺪو درآ ﺗﺎ ﺑﺮ زاﻧﻮﯾﻢ ﺑﺰاﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از او اوﻻد ﺑﯿﺎﺑﻢ4 «.ﭘﺲ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ،ﺑﻠﻬﻪ
را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻧﯽ داد .و او ﺑﻪ وی درآﻣﺪ 5 .و ﺑﻠﻬﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ6 .و
راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺮا داوری ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آواز ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه ،و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ «.ﭘﺲ او را دان ﻧﺎم ﻧﻬﺎد7 .و ﺑﻠﻬﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ راﺣﯿﻞ ،ﺑﺎز ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب
زاﯾﯿﺪ8 .و راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪم «.و او را ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ
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ﻧﺎم ﻧﻬﺎد9 .و اﻣﺎ ﻟﯿﻪ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ از زاﯾﯿﺪن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد زﻟﻔﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻧﯽ داد10 .و زﻟﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻟﯿﻪ ،ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ11 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت!« ﭘﺲ
او را ﺟﺎد ﻧﺎﻣﯿﺪ12 .و زﻟﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻟﯿﻪ ،ﭘﺴﺮ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ13 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﻣﻦ! زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ،ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ «.و او را اﺷﯿﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد14 .و در اﯾﺎم درو ﮔﻨﺪم،
رؤﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻣﻬﺮﮔﯿﺎﻫﻬﺎ در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻟﯿﻪ ،آورد .ﭘﺲ راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﻪ
ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻬﺮﮔﯿﺎﻫﻬﺎی ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه15 «.وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﯽ و
ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮی؟« راﺣﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮت ،ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ16 «.و وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ،ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب از ﺻﺤﺮا ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻣﻦ درآ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻬﺮﮔﯿﺎه ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﮐﺮدم «.ﭘﺲ آﻧﺸﺐ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪ17 .و
ﺧﺪا ،ﻟﯿﻪ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ18 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا
اﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد دادم «.و او را ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻧﺎم ﻧﻬﺎد19 .و ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻟﯿﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ20 .و ﻟﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻋﻄﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ داده
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪم «.ﭘﺲ او را
زﺑﻮﻟﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪ21 .و ﺑﻌﺪ از آن دﺧﺘﺮی زاﯾﯿﺪ ،و او را دﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد22 .ﭘﺲ ﺧﺪا راﺣﯿﻞ را ﺑﯿﺎد آورد ،و
دﻋﺎی او را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺪا رﺣﻢ او را ﮔﺸﻮد23 .و آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻧﻨﮓ
ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ24 «.و او را ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد«.
25و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن راﺣﯿﻞ ،ﯾﻮﺳﻒ را زاﯾﯿﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻦ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮوم26 .زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهام ﺑﻪ ﻣﻦ
واﮔﺬار ﺗﺎ ﺑﺮوم زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدم ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ27 «.ﻻﺑﺎن وی را ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻔﺄﻻ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ28 «.و ﮔﻔﺖ» :اﺟﺮت
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ29 «.وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدهام ،ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﯽ ،و ﻣﻮاﺷﯽات ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻮد30 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻣﻦ ،ﻣﺎل ﺗﻮ ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
زﯾﺎد ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ .و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﮐﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ؟« 31ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﺪﻫﻢ؟« ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪه ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد32 .اﻣﺮوز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻠﻪ ﺗﻮ ﮔﺮدش
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ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻫﺮ ﻣﯿﺶ ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ و ﻫﺮ ﻣﯿﺶ ﺳﯿﺎه را از ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،و اﺑﻠﻖﻫﺎ و ﭘﯿﺴﻪﻫﺎ را از
ﺑﺰﻫﺎ ،ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزم ،و آن ،اﺟﺮت ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .و در آﯾﻨﺪه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ
داد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺟﺮت ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯽ ،آﻧﭽﻪ از ﺑﺰﻫﺎ ،ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ،و آﻧﭽﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان،
ﺳﯿﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ دزدی ﺷﻤﺮده ﺷﻮد34 «.ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ35 «.و در
ﻫﻤﺎن روز ،ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮﯾﻨﻪ ﻣﺨﻄﻂ و اﺑﻠﻖ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﺎده ﺑﺰﻫﺎی ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪی در
آن ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺳﯿﺎه را ﺟﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺳﭙﺮد36 .و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و
ﯾﻌﻘﻮب ،ﺳﻪ روز راه ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮔﺬارد .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻠﻪ ﻻﺑﺎن را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
37و ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺗﺮ و ﺗﺎزه از درﺧﺖ ﮐﺒﻮده و ﺑﺎدام و ﭼﻨﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﻂﻫﺎی
ﺳﻔﯿﺪ در آﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ در ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮد38 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﺮای آب
ﺧﻮردن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،آن ﭼﻮﺑﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﻮﺿﻬﺎ و آﺑﺨﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ
ﭼﻮن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ39 .ﭘﺲ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎرآور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺰﻫﺎی
ﻣﺨﻄﻂ و ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ﻣﯽزاﯾﯿﺪﻧﺪ40 .و ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺰﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮد ،و روی ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﻣﺨﻄﻂ
و ﺳﯿﺎه در ﮔﻠﻪ ﻻﺑﺎن واداﺷﺖ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﻻﺑﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺖ41 .و ﻫﺮﮔﺎه
ﺣﯿﻮانﻫﺎی ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ در آﺑﺨﻮرﻫﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن
ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺣﻤﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪ42 .و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺿﻌﯿﻒﻫﺎ از آن
ﻻﺑﺎن ،و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪﻫﺎ از آن ﯾﻌﻘﻮب ﺷﺪﻧﺪ43 .و آن ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﻨﯿﺰان و
ﻏﻼﻣﺎن و ﺷﺘﺮان و ﺣﻤﺎران ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
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و ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺴﺮان ﻻﺑﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﭘﺪر ﻣﺎ را

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و از اﻣﻮال ﭘﺪر ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه2 «.و ﯾﻌﻘﻮب روی ﻻﺑﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺪراﻧﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻦ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد4 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ،راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻧﺰد ﮔﻠﻪ ﺧﻮد
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد5 .و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :روی ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای
ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ6 .و ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺧﻮد ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهام7 .و ﭘﺪر
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ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داده ،ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺮت ﻣﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺧﺪا او را ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﺎﻧﺪ8 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻔﺖ اﺟﺮت ﺗﻮ ﭘﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻪﻫﺎ ﭘﯿﺴﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮔﺎه ﮔﻔﺘﯽ اﺟﺮت
ﺗﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﯽزاﯾﯿﺪﻧﺪ9 .ﭘﺲ ﺧﺪا اﻣﻮال ﭘﺪر ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده
اﺳﺖ10 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،دﯾﺪم
اﯾﻨﮏ ﻗﻮﭼﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺸﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﻄﻂ و ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ11 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا در ﺧﻮاب
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ای ﯾﻌﻘﻮب!" ﮔﻔﺘﻢ" :ﻟﺒﯿﮏ12 ".ﮔﻔﺖ" :اﮐﻨﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻗﻮﭼﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺸﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺨﻄﻂ و ﭘﯿﺴﻪ و اﺑﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،دﯾﺪهام13 .ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن را ﻣﺴﺢ ﮐﺮدی و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺬر ﻧﻤﻮدی.
اﻵن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎ14 «".راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ؟ 15ﻣﮕﺮ ﻧﺰد او ﭼﻮن
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺪ ﻣﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮرده16 .زﯾﺮا ﺗﻤﺎم دوﻟﺘﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺪا از ﭘﺪر ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮐﻨﻮن آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آور«.
17آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺳﻮار ﮐﺮد18 ،و ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﺷﯽ و
اﻣﻮال ﺧﻮد را ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺷﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻓﺪان ارام ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮود19 .و اﻣﺎ ﻻﺑﺎن ﺑﺮای ﭘﺸﻢ ﺑﺮﯾﺪن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و راﺣﯿﻞ ،ﺑﺘﻬﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد را دزدﯾﺪ20 .و ﯾﻌﻘﻮب ﻻﺑﺎن اراﻣﯽ را ﻓﺮﯾﺐ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را از
ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﺴﺎﺧﺖ21 .ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ،ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻧﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺒﻞ ﺟﻠﻌﺎد ﺷﺪ.
22در روز ﺳﻮم ،ﻻﺑﺎن را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ23 .ﭘﺲ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻫﻔﺖ روز راه در ﻋﻘﺐ او ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ در ﺟﺒﻞ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺪو ﭘﯿﻮﺳﺖ24 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،ﺧﺪا
در ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻻﺑﺎن اراﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﯽ«.
25ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب دررﺳﯿﺪ و ﯾﻌﻘﻮب ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺒﻞ زده ﺑﻮد ،و ﻻﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ در ﺟﺒﻞ ﺟﻠﻌﺎد ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ26 .و ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و
دﺧﺘﺮاﻧﻢ را ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رﻓﺘﯽ؟ 27ﭼﺮا ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و ﻣﺮا
آﮔﺎه ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﻧﻐﻤﺎت و دف و ﺑﺮﺑﻂ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 28و ﻣﺮا ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ
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ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺒﻮﺳﻢ؛ اﻟﺤﺎل اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﻮدی29 .در ﻗﻮت دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺷﻤﺎ دوش ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ" :ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﯽ30 ".و اﻵن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رﻏﺒﺘﯽ ﺗﻤﺎم داﺷﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدی؛
و ﻟﮑﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﭼﺮا دزدﯾﺪی؟« 31ﯾﻌﻘﻮب در ﺟﻮاب ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﻪ زور ﺑﮕﯿﺮی؛ 32و اﻣﺎ ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯽ ،او زﻧﺪه
ﻧﻤﺎﻧﺪ .در ﺣﻀﻮر ﺑﺮادران ﻣﺎ ،آﻧﭽﻪ از اﻣﻮال ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ «.زﯾﺮا
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ راﺣﯿﻞ آﻧﻬﺎ را دزدﯾﺪه اﺳﺖ.
33ﭘﺲ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻟﯿﻪ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ دو ﮐﻨﯿﺰ رﻓﺖ و ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و از ﺧﯿﻤﻪ
ﻟﯿﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ راﺣﯿﻞ درآﻣﺪ34 .اﻣﺎ راﺣﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮ ﺟﻬﺎز ﺷﺘﺮ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ آن
ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﻻﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﯿﻤﻪ را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮده ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺖ35 .او ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻈﺮ آﻗﺎﯾﻢ
ﺑﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎدت زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺗﺠﺴﺲ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺘﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺖ36 .آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻻﺑﺎن ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﮐﺮد .و ﯾﻌﻘﻮب در ﺟﻮاب
ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺧﻄﺎی ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺮا ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدی؟ 37اﻵن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﻮال ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮدی ،از ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭼﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای؟ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﻣﻦ و ﺑﺮادران
ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ اﻧﺼﺎف دﻫﻨﺪ38 .در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم ،ﻣﯿﺸﻬﺎ و
ﺑﺰﻫﺎﯾﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﻮﭼﻬﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮردم39 .درﯾﺪه ﺷﺪهای را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﯿﺎوردم؛ ﺧﻮد
ﺗﺎوان آن را ﻣﯽدادم و آن را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺧﻮاه دزدﯾﺪه ﺷﺪه در روز و ﺧﻮاه دزدﯾﺪه
ﺷﺪه در ﺷﺐ40 .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ در روز و ﺳﺮﻣﺎ در ﺷﺐ ،ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺧﻮاب از
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ41 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻮدم ،ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮت
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﮐﺮدم ،و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﻠﻪات ،و اﺟﺮت ﻣﺮا ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادی42 .و اﮔﺮ ﺧﺪای
ﭘﺪرم ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﻫﯿﺒﺖ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدی ،اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺗﻬﯽ دﺳﺖ رواﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدی .ﺧﺪا
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا و ﻣﺸﻘﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا دﯾﺪ و دوش ،ﺗﻮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮد43 «.ﻻﺑﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ،دﺧﺘﺮان ﻣﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺴﺮان ،ﭘﺴﺮان ﻣﻦ و اﯾﻦ ﮔﻠﻪ ،ﮔﻠﻪ ﻣﻦ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ از آن ﻣﻦ
اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻟﯿﻮم ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮدم و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زاﯾﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد؟ 44اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ و
ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
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45ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد46 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ:
»ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺗﻮدهای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺗﻮده ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ47 .و
ﻻﺑﺎن آن را »ﯾﺠﺮﺳﻬﺪوﺗﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ ﯾﻌﻘﻮب آن را ﺟﻠﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ48 .و ﻻﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻮده
در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﻬﺎدﺗﯽ اﺳﺖ «.از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن را »ﺟﻠﻌﯿﺪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ49 .و ﻣﺼﻔﻪ ﻧﯿﺰ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮﯾﻢ50 .اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﺮا آزار
ﮐﻨﯽ ،و ﺳﻮای دﺧﺘﺮان ﻣﻦ ،زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮی ،ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﮔﺎه ﺑﺎش ،ﺧﺪا در
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ51 «.و ﻻﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺗﻮده و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدم52 ،اﯾﻦ ﺗﻮده ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﻮده
ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻧﮕﺬرم و ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺗﻮده و از اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﻧﮕﺬری53 .ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ
و ﺧﺪای ﻧﺎﺣﻮر و ﺧﺪای ﭘﺪر اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﻧﺼﺎف دﻫﻨﺪ «.و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﯿﺒﺖ ﭘﺪر
ﺧﻮد اﺳﺤﺎق54 .آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب در آن ﮐﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺧﻮردن دﻋﻮت
ﻧﻤﻮد ،و ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ و در ﮐﻮه ،ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ55 .ﺑﺎﻣﺪادان ﻻﺑﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻻﺑﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد.
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و ﯾﻌﻘﻮب راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ2 .و ﭼﻮن

ﯾﻌﻘﻮب ،اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ!« و آن ﻣﻮﺿﻊ را »ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
3ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺎﺻﺪان ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺳﻌﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻼد ادوم
ﻓﺮﺳﺘﺎد4 ،و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺮض
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻻﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم5 ،و ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺎوان و اﻻﻏﺎن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ آﻗﺎی ﺧﻮد را آﮔﺎﻫﯽ دﻫﻢ و در ﻧﻈﺮت اﻟﺘﻔﺎت
ﯾﺎﺑﻢ6 «.ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺰد ﺑﺮادرت ،ﻋﯿﺴﻮ رﺳﯿﺪﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ7 «.آﻧﮕﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﺷﺘﺮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد 8و ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اول
ﺑﺮﺳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺰﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ«.
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9و ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪای ﭘﺪرم ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای ﭘﺪرم ،اﺳﺤﺎق ،ای ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد10 ،ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ از ﺟﻤﯿﻊ ﻟﻄﻔﻬﺎ و از
ﻫﻤﻪ وﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺮدهای زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم و اﻵن
)ﻣﺎﻟﮏ( دو ﮔﺮوه ﺷﺪهام11 .اﮐﻨﻮن ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺮادرم ،از دﺳﺖ ﻋﯿﺴﻮ رﻫﺎﯾﯽ ده زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از او
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺰﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان را12 .و ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﻢ و
ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺳﺎزم ﮐﻪ از ﮐﺜﺮت ،آن را ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد«.
13ﭘﺲ آن ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و از آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺘﺶ آﻣﺪ ،ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد،
ﻋﯿﺴﻮ ﮔﺮﻓﺖ14 :دوﯾﺴﺖ ﻣﺎده ﺑﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﻮچ15 ،و ﺳﯽ ﺷﺘﺮ
ﺷﯿﺮده ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﭼﻬﻞ ﻣﺎده ﮔﺎو ﺑﺎ ده ﮔﺎو ﻧﺮ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎده اﻻغ ﺑﺎ ده ﮐﺮه.
16و آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ،ﺟﺪاﺟﺪا ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ روی
ﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ17 «.و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﭼﻮن
ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺪ و از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :از آن ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی و اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺳﺖ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟ 18ﺑﺪو ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ از آن ﺑﻨﺪهات ،ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻗﺎﯾﻢ ،ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺳﺖ19 «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻣﯿﻦ و
ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ آن دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ
ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ20 ،و ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪهات ،ﯾﻌﻘﻮب در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺳﺖ «.زﯾﺮا ﮔﻔﺖ:
»ﻏﻀﺐ او را ﺑﺪﯾﻦ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯽرود ،ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن روی او را ﺑﯿﻨﻢ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ21 «.ﭘﺲ ارﻣﻐﺎن ،ﭘﯿﺶ از او ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و او آن ﺷﺐ را در ﺧﯿﻤﻪﮔﺎه ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
22و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دو زوﺟﻪ و دو ﮐﻨﯿﺰ و ﯾﺎزده ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
اﯾﺸﺎن را از ﻣﻌﺒﺮ ﯾﺒﻮق ﻋﺒﻮر داد23 .اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ و از آن ﻧﻬﺮ ﻋﺒﻮر داد ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر داد24 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮدی ﺑﺎ وی ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ25 .و ﭼﻮن او
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻒ ران ﯾﻌﻘﻮب را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ،و ﮐﻒ ران ﯾﻌﻘﻮب در ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ
او ﻓﺸﺮده ﺷﺪ26 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺠﺮ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ «.ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﯽ ،ﺗﻮ را
رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ27 «.ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ» :ﯾﻌﻘﻮب28 «.ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﺮدی و ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺘﯽ29 «.و ﯾﻌﻘﻮب
از او ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا از ﻧﺎم ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺎز «.ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﺳﻢ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ؟« و او را در
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آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮐﺖ داد30 .و ﯾﻌﻘﻮب آن ﻣﮑﺎن را »ﻓﻨﯿﺌﯿﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪه) ،ﮔﻔﺖ» (:زﯾﺮا ﺧﺪا را روﺑﺮو دﯾﺪم و ﺟﺎﻧﻢ
رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪ31 «.و ﭼﻮن از »ﻓﻨﻮﺋﯿﻞ« ﮔﺬﺷﺖ ،آﻓﺘﺎب ﺑﺮ وی ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،و ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪ32 .از
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﺮقاﻟﻨﺴﺎء را ﮐﻪ در ﮐﻒ ران اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻒ ران
ﯾﻌﻘﻮب را در ﻋﺮقاﻟﻨﺴﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮد.
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ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻋﯿﺴﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ

ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او .آﻧﮕﺎه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﯿﻪ و راﺣﯿﻞ و دو ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد2 .و ﮐﻨﯿﺰان را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ داﺷﺖ و ﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ،و راﺣﯿﻞ و ﯾﻮﺳﻒ را آﺧﺮ3 .و ﺧﻮد در
ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد رﺳﯿﺪ4 .اﻣﺎ ﻋﯿﺴﻮ دوان دوان ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪ و او را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ5 .و
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟«
ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ6 «.آﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ و
راﺣﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ8 .و او ﮔﻔﺖ» :از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺮﺧﻮردم ،ﭼﻪ
ﻣﻘﺼﻮد داری؟« ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ در ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﻢ9 «.ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادرم ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار10 «.ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ،ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﺮا
از دﺳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺗﻮ را دﯾﺪم ﻣﺜﻞ دﯾﺪن روی ﺧﺪا ،و ﻣﺮا ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﯽ11 .ﭘﺲ
ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت آورده ﺷﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
دارم «.ﭘﺲ او را اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ12 .ﮔﻔﺖ» :ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ«.
13ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﻧﺎزﮐﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ روز ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ؛ 14ﭘﺲ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮود و ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻗﺪم ﻣﻮاﺷﯽ ﮐﻪ دارم و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺪم اﻃﻔﺎل ،آﻫﺴﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺮ
ﺑﺮﺳﻢ«.
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15ﻋﯿﺴﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻨﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬارم «.ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﻟﺘﻔﺎت ﺑﯿﺎﺑﻢ16 «.در ﻫﻤﺎن روز ﻋﯿﺴﻮ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺳﻌﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد17 .و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای
ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ »ﺳﮑﻮت« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
18ﭘﺲ ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب از ﻓﺪان ارام ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﮑﯿﻢ ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
آﻣﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﺮود آﻣﺪ19 .و آن ﻗﻄﻌﻪزﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را در آن زده ﺑﻮد از
ﺑﻨﯽﺣﻤﻮر ،ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺻﺪ ﻗﺴﯿﻂ ﺧﺮﯾﺪ20 .و ﻣﺬﺑﺤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و آن را اﯾﻞاَﻟﻮﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺎﻣﯿﺪ.
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ﭘﺲ دﯾﻨﻪ ،دﺧﺘﺮ ﻟﯿﻪ ،ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﯾﺪن دﺧﺘﺮان

آن ﻣﻠﮏ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ2 .و ﭼﻮن ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻦﺣﻤﻮر ﺣﻮی ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،او را ﺑﺪﯾﺪ ،او را
ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪه ،وی را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ3 .و دﻟﺶ ﺑﻪ دﯾﻨﻪ ،دﺧﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻋﺎﺷﻖ آن دﺧﺘﺮ ﮔﺸﺖ ،و ﺳﺨﻨﺎن دلآوﯾﺰ ﺑﻪ آن دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ4 .و ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺣﻤﻮر ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮ5 «.و ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش دﯾﻨﻪ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاﺷﯽ او در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ6 .و
ﺣﻤﻮر ،ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ7 .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﺻﺤﺮا آﻣﺪﻧﺪ و ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪه ،ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻮد.
8ﭘﺲ ﺣﻤﻮر اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :دل ﭘﺴﺮم ﺷﮑﯿﻢ ﺷﯿﻔﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ او را ﺑﻪ
وی ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ9 .و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﻮده ،دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ10 .و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ از آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در آن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و در آن
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ«.
11و ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادران آن دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪارﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ داد12 .ﻣﻬﺮ و ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻫﺮ ﻗﺪر زﯾﺎده از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ داد
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ﻓﻘﻂ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ13 «.اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب در ﺟﻮاب ﺷﮑﯿﻢ و ﭘﺪرش ﺣﻤﻮر ﺑﻪ ﻣﮑﺮ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ،دﯾﻨﻪ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد14 .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ15 .ﻟﮑﻦ
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﮔﺮدد.
16آﻧﮕﺎه دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﯿﻢ و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﯾﮏ
ﻗﻮم ﺷﻮﯾﻢ17 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺸﻮﯾﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮچ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
18و ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻤﻮر و ﺑﻨﻈﺮ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻦﺣﻤﻮر ﭘﺴﻨﺪ اﻓﺘﺎد19 .و آن ﺟﻮان در ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻨﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ،و او از ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ ﺑﻮد.
20ﭘﺲ ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»21اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﻼحاﻧﺪﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و در آن ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮای اﯾﺸﺎن وﺳﯿﻊ اﺳﺖ؛ دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد
را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ22 .ﻓﻘﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻗﻮم
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﻣﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺘﻮﻧﻨﺪ23 .آﯾﺎ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن و اﻣﻮال اﯾﺸﺎن
و ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،از آن ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ«.
24ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ او درآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﮑﯿﻢ رﺿﺎ
دادﻧﺪ ،و ﻫﺮ ذﮐﻮری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ او درآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﻮن ﺷﺪﻧﺪ25 .و در روز ﺳﻮم ﭼﻮن
دردﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻘﻮب ،ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ،ﺑﺮادران دﯾﻨﻪ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان را ﮐﺸﺘﻨﺪ26 .و ﺣﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﮑﯿﻢ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ،
و دﯾﻨﻪ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ27 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﮐﺸﺘﮕﺎن آﻣﺪه ،ﺷﻬﺮ را
ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ28 .و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و اﻻﻏﻬﺎ و آﻧﭽﻪ در
ﺷﻬﺮ و آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ29 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ30 .ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ
اﺿﻄﺮاب اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﻧﺰد ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن ﻣﮑﺮوه ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،و ﻣﻦ در
ﺷﻤﺎره ﻗﻠﯿﻠﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪام ﻫﻼک ﺷﻮم31 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ او ﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟«
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و ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮآی و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ و

آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮادرت ،ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮار ﮐﺮدی ،ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺑﺴﺎز2 «.ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای را ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،دور ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ و رﺧﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ3 ،ﺗﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮوﯾﻢ و آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در روز ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻦ ،ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و در راﻫﯽ ﮐﻪ
رﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺴﺎزم4 «.آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﮐﻪ در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﯾﻌﻘﻮب دادﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،و ﯾﻌﻘﻮب آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﯿﻢ
ﺑﻮد دﻓﻦ ﮐﺮد5 .ﭘﺲ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮف ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ6 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻟﻮز ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﯿﺪ .او ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ7 .و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و آن ﻣﮑﺎن را »اﯾﻞﺑﯿﺖﺋﯿﻞ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .زﯾﺮا
در آﻧﺠﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ.
8و دﺑﻮره داﯾﻪ رﻓﻘﻪ ﻣﺮد .و او را زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را
»اﻟﻮنﺑﺎﮐﻮت« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
9و ﺧﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﺪان ارام آﻣﺪ ،و او را ﺑﺮﮐﺖ داد10 .و
ﺧﺪا ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﭘﺲ او را اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد11 .و ﺧﺪا وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮ .اﻣﺘﯽ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻣﺘﻬﺎ از ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ ،و از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﺪﯾﺪ
ﺷﻮﻧﺪ12 .و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق دادم ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ؛ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را
ﺧﻮاﻫﻢ داد13 «.ﭘﺲ ﺧﺪا از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،از ﻧﺰد وی ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد.
14و ﯾﻌﻘﻮب ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺳﻨﮓ ،و ﻫﺪﯾﻪای
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ ،و آن را ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮد15 .ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب آن ﻣﮑﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ وی در
آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
16ﭘﺲ ،از »ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ« ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﻮن اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاﺗﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ،
راﺣﯿﻞ را وﻗﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ رﺳﯿﺪ ،و زاﯾﯿﺪﻧﺶ دﺷﻮار ﺷﺪ17 .و ﭼﻮن زاﯾﯿﺪﻧﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﻪ وی
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را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ18 «.و در ﺣﯿﻦ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﭘﺴﺮ را
»ﺑﻦاوﻧﯽ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،ﻟﮑﻦ ﭘﺪرش وی را »ﺑﻦﯾﺎﻣﯿﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
19ﭘﺲ راﺣﯿﻞ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و در راه اﻓﺮاﺗﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻓﻦ ﺷﺪ20 .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﻗﺒﺮ
وی ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﺘﻮن ﻗﺒﺮ راﺣﯿﻞ اﺳﺖ21 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮد و ﺧﯿﻤﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻃﺮف ﺑﺮج ﻋﯿﺪر زد22 .و در ﺣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن زﻣﯿﻦ ،رؤﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ
ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺑﻠﻬﻪ ،ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ .و ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب دوازده ﺑﻮدﻧﺪ23 :ﭘﺴﺮان ﻟﯿﻪ:
رؤﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻌﻘﻮب و ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی و ﯾﻬﻮدا و ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن24 .و ﭘﺴﺮان راﺣﯿﻞ :ﯾﻮﺳﻒ
و ﺑﻦﯾﺎﻣﯿﻦ25 .و ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﻪ ﮐﻨﯿﺰ راﺣﯿﻞ :دان و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ26 .و ﭘﺴﺮان زﻟﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻟﯿﻪ :ﺟﺎد و اﺷﯿﺮ.
اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،ﮐﻪ در ﻓﺪان ارام ﺑﺮای او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
27و ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺳﺤﺎق ،در ﻣﻤﺮی آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ﻏﺮﺑﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ28 .و ﻋﻤﺮ اﺳﺤﺎق ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻮد29 .و اﺳﺤﺎق ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و
ﻣﺮد ،و ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖ .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻋﯿﺴﻮ و ﯾﻌﻘﻮب او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
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و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ادوم ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ2 :ﻋﯿﺴﻮ زﻧﺎن ﺧﻮد را از دﺧﺘﺮان

ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎده دﺧﺘﺮ اﯾﻠﻮن ﺣﺘﯽ ،و اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺒﻌﻮن ﺣﻮی3 ،و ﺑﺴﻤﻪ
دﺧﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﻮت4 .و ﻋﺎده ،اﻟﯿﻔﺎز را ﺑﺮای ﻋﯿﺴﻮ زاﯾﯿﺪ ،و ﺑﺴﻤﻪ ،رﻋﻮﺋﯿﻞ را ﺑﺰاد5 ،و
اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ﯾﻌﻮش ،و ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح را زاﯾﯿﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای وی در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﻋﯿﺴﻮ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،و ﻣﻮاﺷﯽ و ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ
رﻓﺖ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن زﯾﺎده ﺑﻮد از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ8 .و ﻋﯿﺴﻮ در ﺟﺒﻞ ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﻋﯿﺴﻮ ﻫﻤﺎن ادوم
اﺳﺖ.
9و اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﯿﺴﻮ ﭘﺪر ادوم در ﺟﺒﻞ ﺳﻌﯿﺮ10 :اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ :اﻟﯿﻔﺎز
ﭘﺴﺮ ﻋﺎده ،زن ﻋﯿﺴﻮ ،و رﻋﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺴﻤﻪ ،زن ﻋﯿﺴﻮ11 .و ﺑﻨﯽاﻟﯿﻔﺎز :ﺗﯿﻤﺎن و اوﻣﺎر و ﺻﻔﻮا و ﺟﻌﺘﺎم
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و ﻗﻨﺎز ﺑﻮدﻧﺪ12 .و ﺗﻤﻨﺎع ،ﮐﻨﯿﺰ اﻟﯿﻔﺎز ،ﭘﺴﺮ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻮد .وی ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را ﺑﺮای اﻟﯿﻔﺎز زاﯾﯿﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان
ﻋﺎده زن ﻋﯿﺴﻮ13 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان رﻋﻮﺋﯿﻞ :ﻧﺤﺖ و زارع و ﺷﻤﻪ و ﻣﺰه .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﻤﻪ زن
ﻋﯿﺴﻮ14 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺒﻌﻮن ،زن ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ﯾﻌﻮش و ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح
را ﺑﺮای ﻋﯿﺴﻮ زاﯾﯿﺪ.
15اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮای ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ :ﭘﺴﺮان اﻟﯿﻔﺎز ﻧﺨﺴﺖزاده ﻋﯿﺴﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎن و اﻣﯿﺮ اوﻣﺎر و
اﻣﯿﺮ ﺻﻔﻮا و اﻣﯿﺮ ﻗﻨﺎز16 ،و اﻣﯿﺮ ﻗﻮرح و اﻣﯿﺮ ﺟﻌﺘﺎم و اﻣﯿﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮای اﻟﯿﻔﺎز در زﻣﯿﻦ
ادوم .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻋﺎده.
17و اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان رﻋﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :اﻣﯿﺮ ﻧﺤﺖ و اﻣﯿﺮ زارح و اﻣﯿﺮ ﺷﻤﻪ و اﻣﯿﺮ
ﻣﺰه .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای رﻋﻮﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻦ ادوم ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﻤﻪ زن ﻋﯿﺴﻮ.
18و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽاﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ زن ﻋﯿﺴﻮ :اﻣﯿﺮ ﯾﻌﻮش و اﻣﯿﺮ ﯾﻌﻼم و اﻣﯿﺮ ﻗﻮرح .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای
اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ ،زن ﻋﯿﺴﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ ادوم ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
20و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺳﻌﯿﺮ ﺣﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﻟﻮﻃﺎن و ﺷﻮﺑﺎل و ﺻﺒﻌﻮن
و ﻋﻨﯽ21 ،و دﯾﺸﻮن و اﯾﺼﺮ و دﯾﺸﺎن .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮای ﺣﻮرﯾﺎن و ﭘﺴﺮان ﺳﻌﯿﺮ در زﻣﯿﻦ ادوم.
22و ﭘﺴﺮان ﻟﻮﻃﺎن :ﺣﻮری و ﻫﯿﻤﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻟﻮﻃﺎن ﺗﻤﻨﺎع ،ﺑﻮد23 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان
ﺷﻮﺑﺎل :ﻋﻠﻮان و ﻣﻨﺤﺖ و ﻋﯿﺒﺎل و ﺷﻔﻮ و اوﻧﺎم24 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﺻﺒﻌﻮن :اﯾﻪ و ﻋﻨﯽ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﮔﺮم را در ﺻﺤﺮا ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻻﻏﻬﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺻﺒﻌﻮن را
ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ25 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اوﻻد ﻋﻨﯽ :دﯾﺸﻮن و اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻨﯽ26 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان دﯾﺸﺎن :ﺣﻤﺪان
و اﺷﺒﺎن و ﯾﺘﺮان و ﮐﺮان27 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان اﯾﺼﺮ :ﺑﻠﻬﺎن و زﻋﻮان و ﻋﻘﺎن28 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان دﯾﺸﺎن:
ﻋﻮص و اران.
29اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای ﺣﻮرﯾﺎﻧﻨﺪ :اﻣﯿﺮ ﻟﻮﻃﺎن و اﻣﯿﺮ ﺷﻮﺑﺎل و اﻣﯿﺮ ﺻﺒﻌﻮن و اﻣﯿﺮ ﻋﻨﯽ30 ،اﻣﯿﺮ
دﯾﺸﻮن و اﻣﯿـﺮ اﯾﺼـﺮ و اﻣﯿـﺮ دﯾﺸﺎن .اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺮای ﺣﻮرﯾﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻣﺮای اﯾﺸـﺎن در زﻣﯿـﻦ
ﺳﻌﯿـﺮ.
31و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ادوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ32 :و ﺑﺎﻟﻊ ﺑﻦ ﺑﻌﻮر در ادوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﻧﺎم ﺷﻬﺮ او دﯾﻨﻬﺎﺑﻪ ﺑﻮد33 .و
ﺑﺎﻟﻊ ﻣﺮد ،و در ﺟﺎﯾﺶ ﯾﻮﺑﺎب ﺑﻦ زارح از ﺑﺼﺮه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد34 .و ﯾﻮﺑﺎب ﻣﺮد ،و در ﺟﺎﯾﺶ ﺣﻮﺷﺎم
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از زﻣﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد35 .و ﺣﻮﺷﺎم ﻣﺮد و در ﺟﺎﯾﺶ ﻫﺪاد ﺑﻦ ﺑﺪاد ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻣﻮآب،
ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﻧﺎم ﺷﻬﺮ او ﻋﻮﯾﺖ ﺑﻮد36 .و ﻫﺪاد ﻣﺮد و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻤﻠﻪ از
ﻣﺴﺮﯾﻘﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد37 .و ﺳﻤﻠﻪ ﻣﺮد ،و ﺷﺎؤل از رﺣﻮﺑﻮت ﻧﻬﺮ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد38 .و ﺷﺎؤل
ﻣﺮد و در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد39 .و ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر ﻣﺮد ،و در ﺟﺎﯾﺶ،
ﻫﺪار ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺷﻬﺮش ﻓﺎﻋﻮ ﺑﻮد ،و زﻧﺶ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﻣﻬﯿﻄﺒﺌﯿﻞ دﺧﺘﺮ ﻣﻄﺮد ،دﺧﺘﺮ
ﻣﯽذاﻫﺐ ﺑﻮد.
40و اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﻣﺮای ﻋﯿﺴﻮ ،ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﯾﺸﺎن و اﻣﺎﮐﻦ و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن :اﻣﯿﺮ ﺗﻤﻨﺎع و
اﻣﯿﺮ ﻋﻠﻮه و اﻣﯿﺮ ﯾﺘﯿﺖ41 ،و اﻣﯿﺮ اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ و اﻣﯿﺮ اﯾﻠﻪ و اﻣﯿﺮ ﻓﯿﻨﻮن42 ،و اﻣﯿﺮ ﻗﻨﺎز و اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﺎن و
اﻣﯿﺮ ﻣﺒﺼﺎر43 ،و اﻣﯿﺮ ﻣﺠﺪﯾﺌﯿﻞ و اﻣﯿﺮ ﻋﯿﺮام .اﯾﻨﺎن اﻣﺮای ادوﻣﻨﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎﮐﻦ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ
ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن .ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺴﻮ ﭘﺪر ادوم اﺳﺖ.
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و ﯾﻌﻘﻮب در زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ2 .اﯾﻦ اﺳﺖ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﻌﻘﻮب .ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻠﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و آن ﺟﻮان ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﻪ و ﭘﺴﺮان زﻟﻔﻪ ،زﻧﺎن ﭘﺪرش ،ﻣﯽﺑﻮد .و ﯾﻮﺳﻒ از ﺑﺪﺳﻠﻮﮐﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺪر را ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد3 .و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻮﺳﻒ را از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮی او ﺑﻮد ،و
ﺑﺮاﯾﺶ رداﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﭼﻮن ﺑﺮادراﻧﺶ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،او را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،از او ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ5 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺑﯽ
دﯾﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﮐﯿﻨﻪ او اﻓﺰودﻧﺪ.
6و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪهام ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ7 :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ،
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﺎﻓﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ«.
8ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ؟« و ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﮐﯿﻨﻪ او اﻓﺰودﻧﺪ9 .از آن ﭘﺲ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﮕﺮ دﯾﺪ ،و ﺑﺮادران
ﺧﻮد را از آن ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﯾﺎزده ﺳﺘـﺎره ﻣﺮا
ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ10 «.و ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داد ،و ﭘﺪرش او را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
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ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪهای؟ آﯾﺎ ﻣﻦ و ﻣﺎدرت و ﺑﺮادراﻧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟« 11و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮ او ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﭘﺪرش ،آن اﻣﺮ را در ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ.
12و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮای ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ13 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺑﺮادراﻧﺖ در ﺷﮑﯿﻢ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ «.وی را ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ«.
14او را ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺑﺮو و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮادران و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﻠﻪ را ﺑﺒﯿﻦ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺎور «.و او را از
وادی ﺣﺒﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ آﻣﺪ15 .و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ،و اﯾﻨﮏ او در ﺻﺤﺮا آواره
ﻣﯽﺑﻮد .ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ؟« 16ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮادران ﺧﻮد را
ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ده ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 «.آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دوﺗﺎن ﻣﯽروﯾﻢ «.ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ از ﻋﻘﺐ ﺑﺮادران ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در دوﺗﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
18و او را از دور دﯾﺪﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اورا ﺑﮑﺸﻨﺪ.
19و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﻣﯽآﯾﺪ20 .اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،و ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،و ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺟﺎﻧﻮری درﻧﺪه او را ﺧﻮرد .و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
21ﻟﯿﮑﻦ رؤﺑﯿﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،او را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :او را ﻧﮑﺸﯿﻢ«.
22ﭘﺲ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮن ﻣﺮﯾﺰﯾﺪ ،او را در اﯾﻦ ﭼﺎه ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ او دراز ﻣﮑﻨﯿﺪ «.ﺗﺎ او را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رد ﻧﻤﺎﯾﺪ23 .و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
رﺳﯿﺪن ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ،رﺧﺘﺶ را ﯾﻌﻨﯽ آن ردای ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ درﺑﺮداﺷﺖ ،از او ﮐﻨﺪﻧﺪ24 .و
او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،درﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺎه ،ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽآب ﺑﻮد.
25ﭘﺲ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻗﺎﻓﻠﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن از ﺟﻠﻌﺎد ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﺘﯿﺮا و ﺑﻠﺴﺎن و ﻻدن ﺑﺎر دارﻧﺪ ،و ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ26 .آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻦ و ﺧﻮن او را ﻣﺨﻔﯽ
داﺷﺘﻦ ﭼﻪ ﺳﻮد دارد؟ 27ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ او را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ،و دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ وی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
او ﺑﺮادر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺪﯾﻦ رﺿﺎ دادﻧﺪ.
28و ﭼﻮن ﺗﺠﺎر ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ در ﮔﺬر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ را از ﭼﺎه ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮآوردﻧﺪ؛ و ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ29 .و رؤﺑﯿﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺎه
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ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ در ﭼﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎک زد30 ،و ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺎزآﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﻃﻔﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟«
31ﭘﺲ ردای ﯾﻮﺳﻒ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺰ ﻧﺮی را ﮐﺸﺘﻪ ،ردا را در ﺧﻮﻧﺶ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ32 .و آن
ردای ﺑﻠﻨﺪ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻦ ﮐﻪ ردای
ﭘﺴﺮت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ33 «.ﭘﺲ آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ردای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ! ﺟﺎﻧﻮری درﻧﺪه او را
ﺧﻮرده اﺳﺖ ،و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﯾﻮﺳﻒ درﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ34 «.و ﯾﻌﻘﻮب رﺧﺖ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮده ،ﭘﻼس درﺑﺮ
ﮐﺮد ،و روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ35 .و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯽ او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻮار ﻧﺰد ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﻣﯽروم «.ﭘﺲ ﭘﺪرش
ﺑﺮای وی ﻫﻤﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ36 .اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺎﻧﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ را در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺮدار
اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا از ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ

ﻋﺪﻻﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺣﯿﺮه ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪ2 .و در آﻧﺠﺎ ﯾﻬﻮدا ،دﺧﺘﺮ ﻣﺮد ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ
ﺷﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو درآﻣﺪ 3 .ﭘﺲ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و او را ﻋﯿﺮ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد4 .و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و او را اوﻧﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ5 .و ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪه ،او را ﺷﯿﻠﻪ ﻧﺎم
ﮔﺬارد .و ﭼﻮن او را زاﯾﯿﺪ) ،ﯾﻬﻮدا( در ﮐﺰﯾﺐ ﺑﻮد.
6و ﯾﻬﻮدا ،زﻧﯽ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ﻋﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ7 .و ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻬﻮدا،
ﻋﯿﺮ ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ8 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اوﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زن ﺑﺮادرت
درآی ،و ﺣﻖ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮی را ﺑﺠﺎ آورده ،ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻦ9 «.ﻟﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ اوﻧﺎن
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻧﺴﻞ از آن او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺑﺮادر ﺧﻮد درآﻣﺪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺰال
ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﺪﻫﺪ10 .و اﯾﻦ ﮐﺎر او در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺲ او را ﻧﯿﺰ
ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ11 .و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮد ،ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت ﺑﯿﻮه ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺴﺮم ﺷﯿﻠﻪ ﺑﺰرگ
ﺷﻮد «.زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎدا او ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻤﯿﺮد «.ﭘﺲ ﺗﺎﻣﺎر رﻓﺘﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ12 .و
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ﭼﻮن روزﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺷﻮﻋﻪ زن ﯾﻬﻮدا ﻣﺮد .و ﯾﻬﻮدا ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺰﯾﺖ او ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﯿﺮه
ﻋﺪﻻﻣﯽ ،ﻧﺰد ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﻨﻪ آﻣﺪ.
13و ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮت ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﭘﺸﻢ ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺗﻤﻨﻪ
ﻣﯽآﯾﺪ14 «.ﭘﺲ رﺧﺖ ﺑﯿﻮﮔﯽ را از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﺮﻗﻌﯽ ﺑﻪ رو ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮد را در ﭼﺎدری
ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ دروازه ﻋﯿﻨﺎﯾﻢ ﮐﻪ در راه ﺗﻤﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺸﺴﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﺪ ﺷﯿﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
او را ﺑﻪ وی ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﺪادﻧﺪ15 .ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا او را ﺑﺪﯾﺪ ،وی را ﻓﺎﺣﺸﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﻮد را
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.
16ﭘﺲ از راه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ درآﯾﻢ «.زﯾﺮا ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوس
اوﺳﺖ .ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﭼﻪ ﻣﯽدﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ درآﯾﯽ17 «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای از ﮔﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ «.ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﮔﺮو ﻣﯽدﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ؟« 18ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮔﺮو دﻫﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻬﺮ و زﻧﺎر ﺧﻮد را و ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در دﺳﺖ داری «.ﭘﺲ ﺑﻪ وی داد ،و ﺑﺪو درآﻣﺪ ،و او از وی آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪ19 .و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ .و
ﺑﺮﻗﻊ را از ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رﺧﺖ ﺑﯿﻮﮔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
20و ﯾﻬﻮدا ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ دوﺳﺖ ﻋﺪﻻﻣﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﮔﺮو را از دﺳﺖ آن زن
ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺖ21 .و از ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﮑﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آن ﻓﺎﺣﺸﻪای ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﻋﯿﻨﺎﯾﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺎﺣﺸﻪای در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮد22 «.ﭘﺲ ﻧﺰد ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :او را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪای در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮد23 «.ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد ،ﻣﺒﺎدا رﺳﻮا ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺗﻮ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ24 «.و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه
ﯾﻬﻮدا را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﺮوس ﺗﻮ ﺗﺎﻣﺎر ،زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ از زﻧﺎ ﻧﯿﺰ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه «.ﭘﺲ
ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :وی را ﺑﯿﺮون آرﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد!« 25ﭼﻮن او را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :از ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪهام« ،و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺮ و
زﻧﺎر و ﻋﺼﺎ از آن ﮐﯿﺴﺖ26 «.و ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :او از ﻣﻦ ﺑﯽﮔﻨﺎهﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او
را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﯿﻠﻪ ﻧﺪادم «.و ﺑﻌﺪ او را دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ.
27و ﭼﻮن وﻗﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﺶ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺗﻮأﻣﺎن در رﺣﻤﺶ ﺑﻮدﻧﺪ28 .و ﭼﻮن ﻣﯽزاﯾﯿﺪ،
ﯾﮑﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻠﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ دﺳﺘﺶ ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ اول ﺑﯿﺮون آﻣﺪ29 «.و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﮐﺸﯿﺪ .و اﯾﻨﮏ ﺑﺮادرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
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»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﯽ؟ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد «.ﭘﺲ او را ﻓﺎرص ﻧﺎم ﻧﻬﺎد30 .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮادرش ﮐﻪ
رﯾﺴﻤﺎن ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و او را زارح ﻧﺎﻣﯿﺪ.

39

اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدی ﻣﺼﺮی ،ﻓﻮﻃﯿﻔﺎر ﻧﺎم ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ و

ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ،وی را از دﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ2 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﺑﻮد ،و او ﻣﺮدی ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺮی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ3 .و آﻗﺎﯾﺶ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در دﺳﺘﺶ راﺳﺖ ﻣﯽآورد4 .ﭘﺲ
ﯾﻮﺳﻒ در ﻧﻈﺮ وی اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺗﻤﺎم
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪﺳﺖ وی ﺳﭙﺮد5 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ آن ﻣﺼﺮی را ﺑﺴﺒﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﮐﺖ داد ،و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
اﻣﻮاﻟﺶ ،ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد6 .و آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ واﮔﺬاﺷﺖ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ
وی ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد .و ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮش اﻧﺪام و ﻧﯿﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد.
7و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ زن آﻗﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺨﻮاب
ﺷﻮ8 «.اﻣﺎ او اﺑﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زن آﻗﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آﻗﺎﯾﻢ از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد ،و آﻧﭽﻪ دارد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدهاﺳﺖ9 .ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ
درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺟﺰ ﺗﻮ ،ﭼﻮن زوﺟﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺑﺰرگ ﺑﺸﻮم و ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺧﻄﺎ ورزم؟« 10و اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ وی ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻤﺎﻧﺪ.
11و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﭘﺮدازد و از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد12 .ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻪ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاب «.اﻣﺎ او ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﻫﺎ
ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
13و ﭼﻮن او دﯾﺪ ﮐﻪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ14 ،ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧﻪ را ﺻﺪا زد ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻣﺮد ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﻧﺰد ﻣﺎ آورد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه
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ﮐﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم15 ،و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ واﮔﺬارده ،ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ«.
16ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻪ او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﺗﺎ آﻗﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ17 .و ﺑﻪ وی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آن ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آوردهای ،ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﺪ18 ،و
ﭼﻮن ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون ﮔﺮﯾﺨﺖ«.
19ﭘﺲ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﺶ ﺳﺨﻦ زن ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻏﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ «،ﺧﺸﻢ او اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ20 .و آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ،او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در زﻧﺪانﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
اﺳﯿﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺪاﺧﺖ و آﻧﺠﺎ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ21 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﺮ وی
اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،و او را در ﻧﻈﺮ داروﻏﻪ زﻧﺪان ﺣﺮﻣﺖ داد22 .و داروﻏﻪ زﻧﺪان ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ
در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﭙﺮد و آﻧﭽﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻮد23 .و داروﻏﻪ
زﻧﺪان ﺑﺪاﻧﭽﻪ در دﺳﺖ وی ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﻣﯽﮐﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﻣﯽآورد.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﯽ و ﺧﺒﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ،

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ2 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ دو ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮدار ﺳﺎﻗﯿﺎن و ﺳﺮدار ﺧﺒﺎزان ﻏﻀﺐ
ﻧﻤﻮد3 .و اﯾﺸﺎن را در زﻧﺪان رﺋﯿﺲ اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد،
اﻧﺪاﺧﺖ4 .و ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ ،و اﯾﺸﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺪﺗﯽ
در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ5 .و ﻫﺮ دو در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺧﻮاب ﺧﻮد را ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻮاﻓﻖ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻗﯽ و ﺧﺒﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ6 .ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ7 .ﭘﺲ ،از ﺧﻮاﺟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ وی در
زﻧﺪان آﻗﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﭼﺮا روی ﺷﻤﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ؟« 8ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﻮاﺑﯽ
دﯾﺪهاﯾﻢ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ «.ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ از آن ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ؟ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯿﺪ«.
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9آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ،ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :در ﺧﻮاب ﻣﻦ ،اﯾﻨﮏ
ﺗﺎﮐﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﺑﻮد10 .و در ﺗﺎک ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮد و آن ﺑﺸﮑﻔﺖ ،و ﮔﻞ آورد و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﺶ
اﻧﮕﻮر رﺳﯿﺪه داد11 .و ﺟﺎم ﻓﺮﻋﻮن در دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد .و اﻧﮕﻮرﻫﺎ را ﭼﯿﺪه ،در ﺟﺎم ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺸﺮدم ،و
ﺟﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن دادم«.
12ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺒﯿﺮش اﯾﻨﺴﺖ ،ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻪ روز اﺳﺖ13 .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز،
ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮ ﺗﻮ را ﺑﺮاﻓﺮازد و ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺒﺖ ﺑﺎزﮔﻤﺎرد ،و ﺟﺎم ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ وی دﻫﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ
ﮐﻪ ﺳﺎﻗﯽ او ﺑﻮدی14 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد ،ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده ،اﺣﻮال ﻣﺮا
ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎز ،و ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آور15 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ از زﻣﯿﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن دزدﯾﺪه
ﺷﺪهام ،و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺳﯿﺎهﭼﺎل اﻓﮑﻨﻨﺪ«.
16اﻣﺎ ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام،
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ17 ،و در ﺳﺒﺪ زﺑﺮﯾﻦ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻃﻌﺎم ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن از
ﭘﯿﺸﻪ ﺧﺒﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﻏﺎن ،آن را از ﺳﺒﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ18 «.ﯾﻮﺳﻒ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺒﯿﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﺳﺒﺪ ﺳﻪ روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮ ﺗﻮ را از ﺗﻮ
ﺑﺮدارد و ﺗﻮ را ﺑﺮ دار ﺑﯿﺎوﯾﺰد ،و ﻣﺮﻏﺎن ،ﮔﻮﺷﺘﺖ را از ﺗﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
20ﭘﺲ در روز ﺳﻮم ﮐﻪ ﯾﻮم ﻣﯿﻼد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ،ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺪام ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﺮ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن و ﺳﺮ رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان را در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ21 .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺎﻗﯽﮔﺮﯾﺶ ﺑﺎز آورد ،و ﺟﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن داد22 .و اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان را ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد23 .ﻟﯿﮑﻦ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ او
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﭼﻮن دو ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر

ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ2 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه از ﻧﻬﺮ ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﺧﻮب ﺻﻮرت و ﻓﺮﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﻣﺮﻏﺰار
ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ3 .و اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪ ﺻﻮرت و ﻻﻏﺮ ﮔﻮﺷﺖ ،در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ از ﻧﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ
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ﭘﻬﻠﻮی آن ﮔﺎوان اول ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ4 .و اﯾﻦ ﮔﺎوان زﺷﺖ ﺻﻮرت و ﻻﻏﺮ ﮔﻮﺷﺖ ،آن ﻫﻔﺖ
ﮔﺎو ﺧﻮب ﺻﻮرت و ﻓﺮﺑﻪ را ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ.
5و ﺑﺎز ﺑﺨﺴﺒﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﭘﺮ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎق
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ6 .و اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻻﻏﺮ ،از ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﮋﻣﺮده ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﺪ7 .و ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎی ﻻﻏﺮ،
آن ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻓﺮﺑﻪ و ﭘﺮ را ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ.
8ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن دﻟﺶ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
9آﻧﮕﺎه رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮم آﻣﺪ.
10ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮا ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺒﺎزان در زﻧﺪان ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ ،ﺣﺒﺲ
ﻓﺮﻣﻮد11 .و ﻣﻦ و او در ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد ،ﺧﻮاب دﯾﺪﯾﻢ.
12و ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻏﻼم ﺳﺮدار اﻓﻮاج ﺧﺎﺻﻪ .و ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ و او ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﺑﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد13 .و ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺮد ،واﻗﻊ ﺷﺪ .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺒﻢ ﺑﺎزآورد ،و او را ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪ«.
14آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺧﻮاﻧﺪ و او را ﺑﻪ زودی از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و
ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪ15 .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،و درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻨﻮی
ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮش ﮐﻨﯽ16 «.ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪا ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
17و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :در ﺧﻮاب ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎدهام18 ،و
ﻧﺎﮔﺎه ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮب ﺻﻮرت از ﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﻣﺮﻏﺰار ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ19 .و اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو
دﯾﮕﺮ زﺑﻮن و ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ ﺻﻮرت و ﻻﻏﺮ ﮔﻮﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺪان زﺷﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدم ،در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ20 .و ﮔﺎوان ﻻﻏﺮ زﺷﺖ ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ اول را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ21 .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺷﮑﻢ آﻧﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺪرون آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اول زﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم22 .و ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﭘﺮ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎق ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ23 .و
اﯾﻨﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﺎرﯾﮏ و از ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﮋﻣﺮده ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﺪ24 .و ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻻﻏﺮ ،آن
ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮ را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد .و ﺟﺎدوﮔﺮان را ﮔﻔﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺮح ﮐﻨﺪ«.
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25ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاب ﻓﺮﻋﻮن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻓﺮﻋﻮن را
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ26 .ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻧﯿﮑﻮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮاب ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ27 .و ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ زﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ از
ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﮋﻣﺮده ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ28 .ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ29 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ30 .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .و
ﻗﺤﻂ ،زﻣﯿﻦ را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ31 .و ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد32 .و ﭼﻮن ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﮑﺮر ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ،و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ زودی ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد33 .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﺼﯿﺮ و ﺣﮑﯿﻢ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻤﺎرد34 .ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮑﻨﺪ ،و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﻤﺎرد ،و در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﺧﻤﺲ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﯿﺮد35 .و ﻫﻤﻪ
ﻣﺄﮐﻮﻻت اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻏﻠﻪ را زﯾﺮ دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
ﺧﻮراک در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ36 .ﺗﺎ ﺧﻮراک ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد ،ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ از ﻗﺤﻂ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد«.
37ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ38 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ روح ﺧﺪا در وی اﺳﺖ؟« 39و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﮐﻞ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺼﯿﺮ و ﺣﮑﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺖ40 .ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎش ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ از ﺗﻮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ«.
41و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ42 «.و ﻓﺮﻋﻮن
اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮ دﺳﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺬاﺷﺖ ،و او را ﺑﻪ ﮐﺘﺎن
ﻧﺎزک آراﺳﺘﻪ ﮐﺮد ،و ﻃﻮﻗﯽ زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ43 .و او را ﺑﺮ ﻋﺮاﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮد ،و
ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »زاﻧﻮ زﻧﯿﺪ!« ﭘﺲ او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ44 .و ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﺪون ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻞ ارض ﻣﺼﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ45 «.و ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻮﺳﻒ را ﺻﻔﻨﺎت ﻓﻌﻨﯿﺢ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و اﺳﻨﺎت ،دﺧﺘﺮ ﻓﻮﻃﯽ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ اون را
ﺑﺪو ﺑﻪ زﻧﯽ داد ،و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
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46و ﯾﻮﺳﻒ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﯾﻮﺳﻒ از
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮔﺸﺖ47 .و در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت آورد48 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺄﮐﻮﻻت آن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد،
و ﺧﻮراک را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮراک ﻣﺰارع ﺣﻮاﻟﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را در آن ﮔﺬاﺷﺖ49 .و
ﯾﻮﺳﻒ ﻏﻠﻪ ﺑﯽﮐﺮان ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
ﺣﺴﺎب زﯾﺎده ﺑﻮد50 .و ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺤﻂ ،دو ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻨﺎت،
دﺧﺘﺮ ﻓﻮﻃﯽ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ اون ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰاد51 .و ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد را ﻣﻨﺴﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺮا از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ داد52 «.و دوﻣﯿﻦ را اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺮا در زﻣﯿﻦ ﻣﺬﻟﺘﻢ ﺑﺎرآور ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
53و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺮی ﺷﺪ54 .و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ،آﻣﺪن
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .و ﻗﺤﻂ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺎن
ﺑﻮد55 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺘﻼی ﻗﺤﻂ ﺷﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮای ﻧﺎن ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ .و
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﮑﻨﯿﺪ56 «.ﭘﺲ ﻗﺤﻂ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ روی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮوﮔﺮﻓﺖ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،و ﻗﺤﻂ
در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ57 .و ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻠﻪ ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻗﺤﻂ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ.
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و اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد

ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ؟« 2و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻏﻠﻪ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ«.
3ﭘﺲ ده ﺑﺮادر ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ4 .و اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﺮادر ﯾﻮﺳﻒ
را ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺎدا زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪو رﺳﺪ5 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮد.
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6و ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺎﮐﻢ وﻻﯾﺖ ﺑﻮد ،و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .و ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ
آﻣﺪه ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران ﺧﻮد را دﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ،
و ﺧﻮد را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺷﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺠﺎ
آﻣﺪهاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﺎ ﺧﻮراک ﺑﺨﺮﯾﻢ«.
8و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ9 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را ﮐﻪ
درﺑﺎره اﯾﺸﺎن دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎد آورد .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ
زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﯾﺪ10 «.ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ،ﯾﺎ ﺳﯿﺪی! ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪن ﺧﻮراک آﻣﺪهاﻧﺪ11 .ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺻﺎدﻗﯿﻢ؛ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ12 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﯾﺪ13 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ دوازده ﺑﺮادرﻧﺪ ،ﭘﺴﺮان ﯾﮏ
ﻣﺮد در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن .و اﯾﻨﮏ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،اﻣﺮوز ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﺎﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ14 «.ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯿﺪ! 15ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻋﻮن از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ16 .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را
از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎورد ،و ﺷﻤﺎ اﺳﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ آزﻣﻮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪق
ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،واﻻ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻋﻮن ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯿﺪ!« 17ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻪ روز در زﻧﺪان
اﻧﺪاﺧﺖ.
18و روز ﺳﻮم ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ و زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ:
19ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮادر از ﺷﻤﺎ در زﻧﺪان ﺷﻤﺎ اﺳﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻏﻠﻪ ﺑﺮای
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ20 .و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد
و ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
21و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻨﮕﯽ ﺟﺎن او را دﯾﺪﯾﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ22 «.و رؤﺑﯿﻦ در ﺟﻮاب
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎ ﻣﻮرزﯾﺪ؟ و ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ! ﭘﺲ اﯾﻨﮏ ﺧﻮن او ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد23 «.و اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد24 .ﭘﺲ از
اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺎره ﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﻌﻮن را از ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را روﺑﺮوی اﯾﺸﺎن درﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎد.
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25و ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺟﻮاﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﻏﻠﻪ ﭘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻧﻘﺪ اﯾﺸﺎن را در ﻋﺪل ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻧﻬﻨﺪ ،و زاد ﺳﻔﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ26 .ﭘﺲ ﻏﻠﻪ را ﺑﺮ ﺣﻤﺎران ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﺮده،
از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
27و ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ،ﻋﺪل ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺧﻮراک ﺑﻪ اﻻغ ﺧﻮد دﻫﺪ ،ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را
دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در دﻫﻦ ﻋﺪل او ﺑﻮد28 .و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻧﻘﺪ ﻣﻦ رد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮏ در
ﻋﺪل ﻣﻦ اﺳﺖ «.آﻧﮕﺎه دل اﯾﺸﺎن ﻃﭙﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﺮزان ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟«
29ﭘﺲ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»30 :آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﻣﺎ را ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
زﻣﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ31 .و ﺑﺪو ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﺻﺎدﻗﯿﻢ و ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯽ32 .ﻣﺎ دوازده ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮان ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،اﻣﺮوز ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﺎ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ33 .و آن ﻣﺮد
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﮔﺬارﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ34 .و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را
ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ ،و ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎدق .آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رد
ﮐﻨﻢ ،و در زﻣﯿﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
35و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮل ﻫﺮ ﮐﺲ در
ﻋﺪﻟﺶ ﺑﻮد .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن و ﭘﺪرﺷﺎن ،ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻮل را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ36 .و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻘﻮب،
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﯽاوﻻد ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﻌﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ؟« 37رؤﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ دو ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ،اﮔﺮ او را
ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﯿﺎورم .او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر ،و ﻣﻦ او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
38ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺮده اﺳﺖ ،و او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .و ﻫﺮ
ﮔﺎه در راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪو رﺳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺣﺰن ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺮد«.
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و ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد2 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻏﻠﻪای را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آورده

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺪک ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﺮﯾﺪ3 «.ﯾﻬﻮدا
ﺑﺪو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،روی
ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ4 .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮادر ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﯽ ،ﻣﯽروﯾﻢ و ﺧﻮراک ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ5 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ
او را ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ،ﻧﻤﯽروﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻣﺎ را ﮔﻔﺖ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،روی ﻣﺮا
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ«.
6اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﮐﺮده ،ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺒﺮ دادﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ؟«
7ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﻣﺮد اﺣﻮال ﻣﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ" :آﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه
اﺳﺖ ،و ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ؟" و او را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻃﻼع دادﯾﻢ ،و ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ«".
8ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻮان را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﻢ و
زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ و ﺗﻮ و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺰ9 .ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،او را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻦ .ﻫﺮ ﮔﺎه او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﯿﺎوردم و ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
10زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ،ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم را ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ«.
11ﭘﺲ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ .از ﺛﻤﺮات
ﻧﯿﮑﻮی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ در ﻇﺮوف ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ ،و ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻗﺪری ﺑﻠﺴﺎن و ﻗﺪری
ﻋﺴﻞ و ﮐﺘﯿﺮا و ﻻدن و ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام12 .و ﻧﻘﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﺪ ،و آن ﻧﻘﺪی ﮐﻪ در دﻫﻨﻪ
ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ رد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﺮﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻬﻮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ13 .و ﺑﺮادر ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻧﺰد آن ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ14 .و ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ آن ﻣﺮد ﻣﮑﺮم
دارد ،ﺗﺎ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﯽاوﻻد ﺷﺪم ،ﺑﯽاوﻻد ﺷﺪم«.
15ﭘﺲ آن ﻣﺮدان ،ارﻣﻐﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و ﻧﻘﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻮﺳﻒ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ16 .اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ،ﭼﻮن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮ ،و ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
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17و آن ﻣﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺮد .و آن ﻣﺮد اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ آورد.
18و آن ﻣﺮدان ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ آورده ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺴﺒﺐ آن ﻧﻘﺪی ﮐﻪ دﻓﻌﻪ
اول در ﻋﺪﻟﻬﺎی ﻣﺎ رد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎ را آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم آورد ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ را
ﻣﻤﻠﻮک ﺳﺎزد و ﺣﻤﺎران ﻣﺎ را«.
19و ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،در درﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه20 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﺎ ﺳﯿﺪی!
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮراک آﻣﺪﯾﻢ21 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪه ،ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻧﻘﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ در دﻫﻨﻪ ﻋﺪﻟﺶ ﺑﻮد .ﻧﻘﺮه ﻣﺎ ﺑﻪ وزن ﺗﻤﺎم و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎز آوردهاﯾﻢ22 .و ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮراک ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آوردهاﯾﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺪام ﮐﺲ ﻧﻘﺪ
ﻣﺎ را در ﻋﺪﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد«.
23ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ و ﺧﺪای ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ،ﺧﺰاﻧﻪای در ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ،
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ؛ ﻧﻘﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ «.ﭘﺲ ﺷﻤﻌﻮن را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آورد24 .و آن ﻣﺮد،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ درآورده ،آب ﺑﺪﯾﺸﺎن داد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎران
اﯾﺸﺎن داد25 .و ارﻣﻐﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ26 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ ،ارﻣﻐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺰد وی
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
27ﭘﺲ از ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺪر ﭘﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮش را ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺖ؟ و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺣﯿﺎت دارد؟« 28ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل زﻧﺪه «.ﭘﺲ
ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ29 .و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را
دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ،ذﮐﺮ او را ﮐﺮدﯾﺪ؟« و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮم،
ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﻨﺎد«.
30و ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻬﺮش ﺑﺮ ﺑﺮادرش ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ ،ﺑﺸﺘﺎﻓﺖ ،و ﺟﺎی ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺧﻠﻮت رﻓﺘﻪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ31 .و روی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .و ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻃﻌﺎم
ﺑﮕﺬارﯾﺪ«.
32و ﺑﺮای وی ﺟﺪا ﮔﺬاردﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ،و ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺧﻮردﻧﺪ ﺟﺪا،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﻧﺰد ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ33 .و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر وی ﺑﻨﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽاش ،و ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺤﺴﺐ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽاش ،و
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اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ34 .و ﺣﺼﻪﻫﺎ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺼﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﭘﻨﺞ ﭼﻨﺪان ﺣﺼﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ،و ﺑﺎ وی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﮐﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.

44

ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﺪﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻗﺪری

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮد ،از ﻏﻠﻪ ﭘﺮ ﮐﻦ ،و ﻧﻘﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﻋﺪﻟﺶ ﺑﮕﺬار2 .و ﺟﺎم ﻣﺮا ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎم
ﻧﻘﺮه را در دﻫﻨﻪ ﻋﺪل آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﻠﻪاش ﺑﮕﺬار «.ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﮐﺮد.
3و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ روﺷﻦ ﺷﺪ ،آن ﻣﺮدان را ﺑﺎ ﺣﻤﺎران اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ4 .و اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه،
در ﻋﻘﺐ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺸﺘﺎب ،و ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪی ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ :ﭼﺮا ﺑﺪی ﺑﻪ ﻋﻮض
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ 5آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ آﻗﺎﯾﻢ در آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،و از آن ﺗﻔﺄل ﻣﯽزﻧﺪ؟ در آﻧﭽﻪ
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪ ﮐﺮدﯾﺪ«.
6ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺸﺎن در رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ7 .ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا آﻗﺎﯾﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺣﺎﺷﺎ از ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ! 8ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻘﺪی را ﮐﻪ در دﻫﻨﻪ
ﻋﺪﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز آوردﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎﯾﺖ
ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺪزدﯾﻢ9 .ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻤﯿﺮد ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻼم آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
10ﮔﻔﺖ» :ﻫﻢ اﻵن ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد ،آﻧﮑﻪ ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ
آزاد ﺑﺎﺷﯿﺪ11 «.ﭘﺲ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﺪل ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آورد ،و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻋﺪل ﺧﻮد
را ﺑﺎز ﮐﺮد12 .و او ﺗﺠﺴﺲ ﮐﺮد ،و از ﻣﻬﺘﺮ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﮐﻬﺘﺮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮد .و ﺟﺎم در ﻋﺪل ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ13 .آﻧﮕﺎه رﺧﺖ ﺧﻮد را ﭼﺎک زدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ اﻻغ ﺧﻮد را ﺑﺎر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
14و ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ ،و او ﻫﻨﻮز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ15 .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ
ﻣﺮدی ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺄل ﻣﯽزﻧﻢ؟« 16ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،و ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ و آﻧﮑﻪ
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ﺟﺎم ﺑﺪﺳﺘﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﻏﻼﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد17 «.ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ! ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﮑﻪ ﺟﺎم ﺑﺪﺳﺘﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﻏﻼم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮوﯾﺪ18 «.آﻧﮕﺎه
ﯾﻬﻮدا ﻧﺰدﯾﮏ وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮ ،ﻏﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش آﻗﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻏﻀﺒﺖ
ﺑﺮ ﻏﻼم ﺧﻮد اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺴﺘﯽ19 .آﻗﺎﯾﻢ از ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ:
"آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادری اﺳﺖ؟" 20و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ" :ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭘﺪر ﭘﯿﺮی اﺳﺖ ،و
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺮی او ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺮده اﺳﺖ ،و او ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﭘﺪر او را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد21 ".و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ" :وی را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﻧﻬﻢ".
22و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ" :آن ﺟﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﮔﺮ از ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪا
ﺷﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد23 ".و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ" :اﮔﺮ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،روی ﻣﺮا دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ24 ".ﭘﺲ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰد ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﺧﻮد ،رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪو
ﺑﺎز ﮔﻔﺘﯿﻢ25 .و ﭘﺪر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪک ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺨﺮﯾﺪ26 ".ﮔﻔﺘﯿﻢ" :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺖ،
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ آﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی آن ﻣﺮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺮادر
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ27 ".و ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ" :ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ زوﺟﻪام ﺑﺮای ﻣﻦ دو ﭘﺴﺮ
زاﯾﯿﺪ28 .و ﯾﮑﯽ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ درﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن او را
ﻧﺪﯾﺪم29 .اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪو رﺳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺰن ﺑﻪ ﮔﻮر
ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد30 ".و اﻵن اﮔﺮ ﻧﺰد ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮوم ،و اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺟﺎن او ﺑﻪ ﺟﺎن وی ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ31 ،واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و
ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻏﻼﻣﺖ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰن ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد32 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺖ ﻧﺰد
ﭘﺪر ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ" :ﻫﺮﮔﺎه او را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﯿﺎورم ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ33 ".ﭘﺲ اﻵن ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺴﺮ در ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮ،
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺮود34 .زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮوم و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺪرم واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺒﯿﻨﻢ«.
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و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدداری

ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻫﻤﻪ را از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ!« و ﮐﺴﯽ ﻧﺰد او ﻧﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ2 .و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ3 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺴﺘﻢ! آﯾﺎ ﭘﺪرم ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ؟« و
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺟﻮاب وی را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ.
4و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﻢ
ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ! 5و ﺣﺎل رﻧﺠﯿﺪه ﻣﺸﻮﯾﺪ ،و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ
ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺮا ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ )ﻧﻔﻮس را( زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد6 .زﯾﺮا ﺣﺎل دو ﺳﺎل
ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ ،و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺷﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ درو7 .و ﺧﺪا ﻣﺮا
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻘﯿﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه دارد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
8و اﻵن ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا ،و او ﻣﺮا ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و آﻗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او و
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺖ9 .ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و ﻧﺰد ﭘﺪرم رﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ،ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ10 .و در زﻣﯿﻦ
ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ ،ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮاﻧﺖ ،و ﮔﻠﻪات و رﻣﻪات ﺑﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ داری11 .ﺗﺎ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ ﺑﭙﺮوراﻧﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﺑﺎﻗﯽاﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات و
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﻧﺖ ﺑﯿﻨﻮا ﮔﺮدﯾﺪ12 .و اﯾﻨﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ و ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮادرم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،زﺑﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ13 .ﭘﺲ ﭘﺪر ﻣﺮا از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ و از آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﯾﺪ ،ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ،و
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺪر ﻣﺮا ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ آورﯾﺪ«.
14ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،آوﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدن وی ﮔﺮﯾﺴﺖ.
15و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪه ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
16و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻨﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﻈﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮش آﻣﺪ17 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ :ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮوﯾﺪ18 .و ﭘﺪر و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد
ﻣﻦ آﯾﯿﺪ ،و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ از ﻓﺮﺑﻬﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ19 .و ﺗﻮ ﻣﺄﻣﻮر ﻫﺴﺘﯽ
اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ :اراﺑﻪﻫﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.
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20و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
21ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﻋﻮن ،اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺪﯾﺸﺎن داد ،و زاد
ﺳﻔﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد22 .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ،ﯾﮏ دﺳﺖ رﺧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺼﺪ
ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،و ﭘﻨﺞ دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ داد23 .و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد :ده اﻻغ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺼﺮ ،و ده ﻣﺎده اﻻغ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﻠﻪ و ﻧﺎن و ﺧﻮرش ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد24 .ﭘﺲ ﺑﺮادران
ﺧﻮد را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮده ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر در راه ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ!«
25و از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪﻧﺪ26 .و او را ﺧﺒﺮ داده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻮﺳﻒ اﻵن زﻧﺪه اﺳﺖ ،و او ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ «.آﻧﮕﺎه دل وی ﺿﻌﻒ ﮐﺮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎور ﻧﮑﺮد27 .و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن
اراﺑﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای آوردن او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،دﯾﺪ ،روح ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻘﻮب ،زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
28و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ! ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﯽروم و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﻢ او را
ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ«.
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و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ،ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ آﻣﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای

ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺳﺤﺎق ،ﮔﺬراﻧﯿﺪ2 .و ﺧﺪا در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﺐ ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﯾﻌﻘﻮب! ای ﯾﻌﻘﻮب!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ3 «.ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﷲ ،ﺧﺪای ﭘﺪرت ،از ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﺘﺮس ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﺗﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد4 .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و ﯾﻮﺳﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ5 «.و
ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب ،و اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
اراﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آوردن او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ6 .و ﻣﻮاﺷﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ7 .و ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮان
ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ،و دﺧﺘﺮان و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آورد.
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8و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ :ﯾﻌﻘﻮب و ﭘﺴﺮاﻧﺶ رؤﺑﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻌﻘﻮب9 .و ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ :ﺣﻨﻮک و ﻓﻠﻮ و ﺣﺼﺮون و ﮐﺮﻣﯽ10 .و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﻮن :ﯾﻤﻮﺋﯿﻞ
و ﯾﺎﻣﯿﻦ و اوﻫﺪ و ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺻﻮﺣﺮ و ﺷﺎؤل ﮐﻪ ﭘﺴﺮزن ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد11 .و ﭘﺴﺮان ﻻوی :ﺟﺮﺷﻮن و
ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری12 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا :ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن و ﺷﯿﻠﻪ و ﻓﺎرص و زارح .اﻣﺎ ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن در زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮدﻧﺪ .و ﭘﺴﺮان ﻓﺎرص :ﺣﺼﺮون و ﺣﺎﻣﻮل ﺑﻮدﻧﺪ13 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺴﺎﮐﺎر :ﺗﻮﻻع و ﻓﻮه و ﯾﻮب و
ﺷﻤﺮون14 .و ﭘﺴﺮان زﺑﻮﻟﻮن :ﺳﺎرد و اﯾﻠﻮن و ﯾﺎﺣﻠﺌﯿﻞ15 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻟﯿﻪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
دﯾﻨﻪ ،در ﻓﺪان ارام ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻮس ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ16 .و
ﭘﺴﺮان ﺟﺎد :ﺻﻔﯿﻮن و ﺣﺠﯽ و ﺷﻮﻧﯽ و اﺻﺒﻮن و ﻋﯿﺮی و ارودی و ارﺋﯿﻠﯽ17 .و ﭘﺴﺮان اﺷﯿﺮ :ﯾﻤﻨﻪ و
ﯾﺸﻮه و ﯾﺸﻮی و ﺑﺮﯾﻌﻪ ،و ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎره ،و ﭘﺴﺮان ﺑﺮﯾﻌﻪ ﺣﺎﺑﺮ و ﻣﻠﮑﯿﺌﯿﻞ18 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان زﻟﻔﻪ
ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﻪ داد ،و اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ19 .و ﭘﺴﺮان راﺣﯿﻞ زن ﯾﻌﻘﻮب:
ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ20 .و ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻨﺎت دﺧﺘﺮ
ﻓﻮﻃﯽ ﻓﺎرع ،ﮐﺎﻫﻦ اون ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰاد21 .و ﭘﺴﺮان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺑﺎﻟﻊ و ﺑﺎﮐﺮ و اﺷﺒﯿﻞ و ﺟﯿﺮا و ﻧﻌﻤﺎن و اﯾﺤﯽ
و رش و ﻣﻔﯿﻢ و ﺣﻔﯿﻢ و آرد22 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان راﺣﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎرده
ﻧﻔﺮ23 .و ﭘﺴﺮ دان :ﺣﻮﺷﯿﻢ24 .و ﭘﺴﺮان ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ :ﯾﺤﺼﺌﯿﻞ و ﺟﻮﻧﯽ و ﯾﺼﺮ و ﺷﻠﯿﻢ25 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان
ﺑﻠﻬﻪ ،ﮐﻪ ﻻﺑﺎن ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد راﺣﯿﻞ داد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب زاﯾﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
26ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ وی ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮای زﻧﺎن
ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻣﺼﺮ زاﯾﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﻮس ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.
28و ﯾﻬﻮدا را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺟﻮﺷﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ آﻣﺪﻧﺪ29 .و ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺮاﺑﻪ ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺟﻮﺷﻦ ﺑﺮود .و ﭼﻮن او را ﺑﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﯿﺎوﯾﺨﺖ ،و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﮔﺮﯾﺴﺖ30 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﻤﯿﺮم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ روی ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯽ31 «.و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮادران
ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽروم ﺗﺎ ﻓﺮﻋﻮن را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ و ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﻢ" :ﺑﺮادراﻧﻢ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرم ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ32 .و ﻣﺮدان ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻫﻞ
ﻣﻮاﺷﯽاﻧﺪ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻞ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد را آوردهاﻧﺪ33 ".و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻄﻠﺒﺪ و
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ﮔﻮﯾﺪ" :ﮐﺴﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟" 34ﮔﻮﯾﯿﺪ" :ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل اﻫﻞ ﻣﻮاﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻢ ﻣﺎ و
ﻫﻢ اﺟﺪاد ﻣﺎ ،ﺗﺎ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﮑﺮوه ﻣﺼﺮﯾﺎن اﺳﺖ«.
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ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم و ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ و

رﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ ،از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ و در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ2 «.و از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺖ3 .و ﻓﺮﻋﻮن ،ﺑﺮادران او را
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﺷﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻢ ﻣﺎ و ﻫﻢ اﺟﺪاد
ﻣﺎ4 «.و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻠﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻌﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .و اﻵن ﺗﻤﻨﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ5 «.و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرت و ﺑﺮادراﻧﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ،
6زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﺖ .در ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺪه .در زﻣﯿﻦ
ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺳﺮﮐﺎران
ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﻦ ﮔﺮدان«.
7و ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻘﻮب را آورده ،او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ .و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻓﺮﻋﻮن
را ﺑﺮﮐﺖ داد8 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟« 9ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن
ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻦ اﻧﺪک و ﺑﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﭘﺪراﻧﻢ در روزﻫﺎی ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه10 «.و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﺮﮐﺖ داد و
از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ11 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺳﮑﻮﻧﺖ داد ،و ﻣﻠﮑﯽ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ در ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ در ارض رﻋﻤﺴﯿﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ارزاﻧﯽ
داﺷﺖ12 .و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺧﻮد ،و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻋﯿﺎل
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎن ﭘﺮوراﻧﯿﺪ.
13و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺤﻂ زﯾﺎده ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،و ارض ﻣﺼﺮ و ارض ﮐﻨﻌﺎن
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺤﻂ ﺑﯿﻨﻮا ﮔﺮدﯾﺪ14 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻮض ﻏﻠﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﮕﺮﻓﺖ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن درآورد15 .و ﭼﻮن ﻧﻘﺮه
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از ارض ﻣﺼﺮ و ارض ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﻧﺎن ﺑﺪه ،ﭼﺮا
در ﺣﻀﻮرت ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ16 «.ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻮض
ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ ،ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ،اﮔﺮ ﻧﻘﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ17 «.ﭘﺲ ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﯾﻮﺳﻒ
آوردﻧﺪ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻋﻮض اﺳﺒﺎن و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و رﻣﻪﻫﺎی ﮔﺎوان و اﻻﻏﺎن ،ﻧﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن داد.
و در آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن ﭘﺮوراﻧﯿﺪ18 .و ﭼﻮن آن ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪ
در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪش» :از آﻗﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽدارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﻮاﺷﯽ و ﺑﻬﺎﯾﻢ از آن آﻗﺎی ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺟﺰ ﺑﺪﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ19 .ﭼﺮا ﻣﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﻢ؟ ﭘﺲ ﻣﺎ را و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺑﺨﺮ،
و ﻣﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻤﻠﻮک ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺸﻮﯾﻢ ،و ﺑﺬر ﺑﺪه ﺗﺎ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ و زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ«.
20ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺨﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺤﻂ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ از آن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﺪ21 .و ﺧﻠﻖ را از اﯾﻦ
ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ22 .ﻓﻘﻂ زﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ را ﻧﺨﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻬﻨﻪ را ﺣﺼﻪای
از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و از ﺣﺼﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ23 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ،اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را و زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای
ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺮﯾﺪم ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺬر اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﮑﺎرﯾﺪ24 .و ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﮏ ﺧﻤﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن دﻫﯿﺪ ،و ﭼﻬﺎر ﺣﺼﻪ از آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای زراﻋﺖ زﻣﯿﻦ و ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺷﻤﺎ و اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ«.
25ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻣﺎ را اﺣﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،در ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﻟﺘﻔﺎت ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻏﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
26ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺧﻤﺲ از آن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ از
زﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﻘﻂ ،ﮐﻪ از آن ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺸﺪ27 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ارض ﻣﺼﺮ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه،
ﻣﻠﮏ در آن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ28 .و ﯾﻌﻘﻮب در ارض ﻣﺼﺮ ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺑﺰﯾﺴﺖ.
و اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد29 .و ﭼﻮن ﺣﯿﻦ وﻓﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ،
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﺳﻒ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﻵن اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ،دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ران
ﻣﻦ ﺑﮕﺬار ،و اﺣﺴﺎن و اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮑﻦ ،و زﻧﻬﺎر ﻣﺮا در ﻣﺼﺮ دﻓﻦ ﻣﻨﻤﺎ30 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﻣﺮا از ﻣﺼﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﻗﺒﺮ اﯾﺸﺎن دﻓﻦ ﮐﻦ «.ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد31 «.ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر «،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺪر ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ«.

ﭘﺲ دو ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ2 .و ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮت
ﯾﻮﺳﻒ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ «.و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ داده ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻨﺸﺴﺖ.
3و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ در ﻟﻮز در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه،
ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داد4 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﻢ ،و از ﺗﻮ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻮﺟﻮد آورم ،و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻢ داد5 .و اﻵن دو ﭘﺴﺮت
ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯾﺖ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن از آن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺷﻤﻌﻮن از آن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد6 .و اﻣﺎ اوﻻد ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺎوری ،از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ارث ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﺴﻤﯽ' ﺷﻮﻧﺪ7 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از
ﻓﺪان آﻣﺪم ،راﺣﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﺮد ،ﭼﻮن اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺮات ﺑﺮﺳﻢ ،و او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ راه اﻓﺮات ﮐﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻓﻦ ﮐﺮدم«.
8و ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟« 9ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان ﻣﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ داده اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ» :اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻢ10 «.و ﭼﺸﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﭘﯿﺮی ﺗﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
ﻧﺰدﯾﮏ وی آورد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻮﺳﯿﺪه ،در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ.
11و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮدم ﮐﻪ روی ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ،ذرﯾﺖ ﺗﻮ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ12 «.و ﯾﻮﺳﻒ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن دو زاﻧﻮی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورده ،رو ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد13 .و ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺮ دو را ﮔﺮﻓﺖ ،اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﭼﭗ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﻣﻨﺴﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و اﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ وی
آورد14 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﻬﺎد و او ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد و دﺳﺖ
ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺴﯽ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده
ﺑﻮد15 .و ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر وی ﭘﺪراﻧﻢ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ،ﺳﺎﻟﮏ
ﺑﻮدﻧﺪی ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا از روز ﺑﻮدﻧﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ16 ،آن ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻫﺮ
ﺑﺪی ﺧﻼﺻﯽ داده ،اﯾﻦ دو ﭘﺴﺮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻧﺎم ﻣﻦ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺪراﻧﻢ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ،ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،و در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ«.
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17و ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﻬﺎد ،ﺑﻨﻈﺮش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
آﻣﺪ ،و دﺳﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آن را از ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺴﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ18 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ،زﯾﺮا ﻧﺨﺴﺖزاده اﯾﻦ اﺳﺖ ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮ او
ﺑﮕﺬار19 «.اﻣﺎ ﭘﺪرش اﺑﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ ای ﭘﺴﺮم! ﻣﯽداﻧﻢ! او ﻧﯿﺰ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او ﻧﯿﺰ
ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮادر ﮐﻬﺘﺮش از وی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ذرﯾﺖ او اﻣﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
20و در آن روز ،او اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﮔﺮداﻧﺎد «.ﭘﺲ اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد21 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم ،و ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
آورد22 .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺼﻪای زﯾﺎده از ﺑﺮادراﻧﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﮐﻪ آن را از دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ«.
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و ﯾﻌﻘﻮب ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ در

اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ دﻫﻢ2 .ای ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ.
»3ای رؤﺑﯿﻦ! ﺗﻮ ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻨﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻦ و اﺑﺘﺪای ﻗﻮﺗﻢ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ رﻓﻌﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻗﺪرت4 .ﺟﻮﺷﺎن ﻣﺜﻞ آب ،ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪی .آﻧﮕﺎه آن را
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪ.
»5ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی ﺑﺮادرﻧﺪ .آﻻت ﻇﻠﻢ ،ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ6 .ای ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت
اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﻣﺸﻮ ،و ای ﺟﻼل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺒﺎش زﯾﺮا در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻣﺮدم را
ﮐﺸﺘﻨﺪ .و در ﺧﻮدرأﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺎوان را ﭘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،و
ﻏﻀﺐ اﯾﺸﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد! اﯾﺸﺎن را در ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎزم و در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻢ.
»8ای ﯾﻬﻮدا ﺗﻮ را ﺑﺮادراﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺘﻮد .دﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﭘﺴﺮان
ﭘﺪرت ،ﺗﻮ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد9 .ﯾﻬﻮدا ﺷﯿﺮﺑﭽﻪای اﺳﺖ ،ای ﭘﺴﺮم از ﺷﮑﺎر ﺑﺮآﻣﺪی .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ
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ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﭼﻮن ﺷﯿﺮﻣﺎدهای اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ؟
10ﻋﺼﺎ از ﯾﻬﻮدا دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻬﺎی وی ﺗﺎ ﺷﯿﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .و ﻣﺮ او را
اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ﮐﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎک و ﮐﺮه اﻻغ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﺴﺘﻪ .ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﺮاب ،و رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ12 .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺳﺮخ و دﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ
ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
»13زﺑﻮﻟﻮن ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،و ﻧﺰد ﺑﻨﺪر ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ .و ﺣﺪود او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﯿﺪون ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ14 .ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺣﻤﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن آﻏﻠﻬﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه15 .ﭼﻮن ﻣﺤﻞ آرﻣﯿﺪن را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
اﺳﺖ ،و زﻣﯿﻦ را دﻟﮕﺸﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﺎر ﺧﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﻨﺪه ﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ.
»16دان ،ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ17 .دان ﻣﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ راه ،و اﻓﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ اﺳﺐ را ﺑﮕﺰد ﺗﺎ ﺳﻮارش از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺪ18 .ای ﯾﻬﻮه
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
»19ﺟﺎد ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ وی ﻫﺠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ،و او ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
20اﺷﯿﺮ ،ﻧﺎن او ﭼﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻟﺬات ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد21 .ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،ﻏﺰال آزادی اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
»22ﯾﻮﺳﻒ ،ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎروری اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎرور ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ از دﯾﻮار
ﺑﺮآﯾﺪ23 .ﺗﯿﺮاﻧﺪازان او را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ24 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻤﺎن وی در ﻗﻮت
ﻗﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎزوﻫﺎی دﺳﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻘﻮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺷﺒﺎن و ﺻﺨﺮه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ25 .از ﺧﺪای ﭘﺪرت ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻋﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺎت آﺳﻤﺎﻧﯽ از اﻋﻠﯽ' و ﺑﺮﮐﺎت ﻟﺠﻪای ﮐﻪ در اﺳﻔﻞ واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮐﺎت ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و رﺣﻢ.
26ﺑﺮﮐﺎت ﭘﺪرت ﺑﺮ ﺑﺮﮐﺎت ﺟﺒﺎل ازﻟﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ ،و ﺑﺮ ﺣﺪود ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺑﺪی و ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﻓﺮق او ﮐﻪ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
»27ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﮔﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽدرد .ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺷﮑﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ،و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﻏﺎرت
را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد28 «.ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺎن دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﮐﺖ وی ﺑﺮﮐﺖ داد.
29ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را وﺻﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮم ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﻢ در
ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ30 .در ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ اﺳﺖ،
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ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﺮی در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آن را ﺑﺎ آن ﺻﺤﺮا از ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻘﺒﺮه ﺧﺮﯾﺪ31 .آﻧﺠﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و زوﺟﻪاش ،ﺳﺎره را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﺠﺎ اﺳﺤﺎق و زوﺟﻪ او رﻓﻘﻪ
را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و آﻧﺠﺎ ﻟﯿﻪ را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدم32 .ﺧﺮﯾﺪ آن ﺻﺤﺮا و ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن اﺳﺖ از ﺑﻨﯽﺣﺖ
ﺑﻮد33 «.و ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب وﺻﯿﺖ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺟﺎن
ﺑﺪاد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
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و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ روی ﭘﺪر ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ،ﺑﺮ وی ﮔﺮﯾﺴﺖ و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ2 .و ﯾﻮﺳﻒ

ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر او را ﺣﻨﻮط ﮐﻨﻨﺪ .و ﻃﺒﯿﺒﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﻨﻮط
ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﭼﻬﻞ روز در ﮐﺎر وی ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر روزﻫﺎ در ﺣﻨﻮط ﮐﺮدن ﺻﺮف ﻣﯽﺷﺪ،
و اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻫﻔﺘﺎد روز ﺑﺮای وی ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ4 .و ﭼﻮن اﯾﺎم ﻣﺎﺗﻢ وی ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮﻋﻮن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻵن در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ،در ﮔﻮش ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺮض ﮐﺮده،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ"5 :ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم؛ در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻨﺪهام ،آﻧﺠﺎ ﻣﺮا دﻓﻦ ﮐﻦ ".اﮐﻨﻮن ﺑﺮوم و ﭘﺪر ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﺮده ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ6 «.ﻓﺮﻋﻮن
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده اﺳﺖ ،او را دﻓﻦ ﮐﻦ7 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺳﻒ رواﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺪر
ﺧﻮد را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﻮﮐﺮان ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﺎﻧﻪ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ او
رﻓﺘﻨﺪ8 .و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادراﻧﺶ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻔﺎل و ﮔﻠﻪﻫﺎ و
رﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ9 .و اراﺑﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ و ﺳﻮاران ،ﻫﻤﺮاﻫﺶ رﻓﺘﻨﺪ؛ و اﻧﺒﻮﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ10 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه اﻃﺎد ﮐﻪ آﻧﻄﺮف اردن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﺗﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ
و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻔﺖ روز ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﻮد11 .و ﭼﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ آن
زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺗﻢ را در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه اﻃﺎد دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ «.از اﯾﻦ
رو آن ﻣﻮﺿﻊ را آﺑﻞ ﻣﺼﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪان ﻃﺮف اردن واﻗﻊ اﺳﺖ12 .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺴﺮان او ﺑﺪان
ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ13 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .و او را در ﻣﻐﺎره
ﺻﺤﺮای ﻣﮑﻔﯿﻠﻪ ،ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ آن ﺻﺤﺮا از ﻋﻔﺮون ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻘﺒﺮه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﻣﻤﺮی دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ14 .و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ از دﻓﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﻓﻦ ﭘﺪرش ﺑﺎ وی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
15و ﭼﻮن ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﯾﻮﺳﻒ اﻵن از ﻣﺎ
ﮐﯿﻨﻪ دارد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻫﻤﻪ ﺑﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ16 «.ﭘﺲ ﻧﺰد
ﯾﻮﺳﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺪر ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﺶ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ17 :ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮐﻨﻮن
ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ «.و ﭼﻮن ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ18 .و
ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ19 «.ﯾﻮﺳﻒ اﯾﺸﺎن را
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ در ﺟﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ 20ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا از
آن ﻗﺼﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﮐﺜﯿﺮی را اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ21 .و اﻵن
ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ را و اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻢ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯽ داد و ﺳﺨﻨﺎن دلآوﯾﺰ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ.
22و ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪ ،او و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش .و ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪ و ده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺮد23 .و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮان ﭘﺸﺖ ﺳﻮم اﻓﺮاﯾﻢ را دﯾﺪ .و ﭘﺴﺮان ﻣﺎﮐﯿﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎی
ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ24 .و ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم ،و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ،
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد25 «.و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺖ26 «.و ﯾﻮﺳﻒ ﻣـﺮد در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ و ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .و
او را ﺣﻨـﻮط ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺼـﺮ در ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﺧﺮوج
ﺳﻔﺮ دوم از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش

ﻫﻤﺮاه ﯾﻌﻘﻮب آﻣﺪﻧﺪ2 :رؤﺑﯿﻦ و ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی و ﯾﻬﻮدا3 ،ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ4 ،و دان و
ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،و ﺟﺎد و اﺷﯿﺮ5 .و ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﯾﻮﺳﻒ در
ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.
6و ﯾﻮﺳﻒ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدﻧﺪ7 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎرور و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﮐﺜﯿﺮ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زورآور ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮ ﮔﺸﺖ8 .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ9 ،و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺎ زﯾﺎده و
زورآورﺗﺮﻧﺪ10 .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ .و واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺟﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
روﻧﺪ«.
11ﭘﺲ ﺳﺮﮐﺎران ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﺷﻮار ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﺮای
ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰﯾﻨﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺘﻮم و رﻋﻤﺴﯿﺲ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺸﺎن را
ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺣﺘﺮاز ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ14 .و ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻞﮐﺎری و
ﺧﺸﺖﺳﺎزی و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﺗﻠﺦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪی .و ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪی ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
ﻣﯽﺑﻮد15 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺷﻔﺮه و دﯾﮕﺮی را ﻓﻮﻋﻪ ﻧﺎم ﺑﻮد ،اﻣﺮ ﮐﺮده،
16ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﻪﮔﺮی ﺑﺮای زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ او را
ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ17 «.ﻟﮑﻦ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان را زﻧﺪه ﮔﺬاردﻧﺪ.
18ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان را
زﻧﺪه ﮔﺬاردﯾﺪ؟« 19ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻮن زﻧﺎن ﻣﺼﺮی
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ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زورآورﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽزاﯾﻨﺪ20 «.و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﻗﻮم
ﮐﺜﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ21 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺎﺧﺖ22 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻗﻮم ﺧﻮد را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻬﺮ اﻧﺪازﯾﺪ،
و ﻫﺮ دﺧﺘﺮی را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.

2

و ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی رﻓﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻻوی را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ2 .و آن

زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺰاد .و ﭼﻮن او را ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ دﯾﺪ ،وی را ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﻬﺎن داﺷﺖ3 .و ﭼﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن دارد ،ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﻪ ﻗﯿﺮ و زﻓﺖ اﻧﺪوده ،ﻃﻔﻞ را
در آن ﻧﻬﺎد ،و آن را در ﻧﯿﺰار ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﮔﺬاﺷﺖ4 .و ﺧﻮاﻫﺮش از دور اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ او را ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد5 .و دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﻓﺮود آﻣﺪ .و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
ﺗﺎﺑﻮت را در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰار دﯾﺪه ،ﮐﻨﯿﺰک ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن را ﺑﮕﯿﺮد6 .و ﭼﻮن آن را ﺑﮕﺸﺎد،
ﻃﻔﻞ را دﯾﺪ و اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮی ﮔﺮﯾﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ دﻟﺶ ﺑﺮ وی ﺑﺴﻮﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ از اﻃﻔﺎل ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
اﺳﺖ7 «.و ﺧﻮاﻫﺮ وی ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮوم و زﻧﯽ ﺷﯿﺮده را از زﻧﺎن ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺰدت
ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺗﺎ ﻃﻔﻞ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﯿﺮ دﻫﺪ؟« 8دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو «.ﭘﺲ آن دﺧﺘﺮ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺎدر
ﻃﻔﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ9 .و دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را ﺑﺒﺮ و او را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺪه و ﻣﺰد ﺗﻮ را
ﺧﻮاﻫﻢ داد «.ﭘﺲ آن زن ﻃﻔﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺪو ﺷﯿﺮ ﻣﯽداد10 .و ﭼﻮن ﻃﻔﻞ ﻧﻤﻮ ﮐﺮد ،وی را ﻧﺰد
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮد ،و او را ﭘﺴﺮ ﺷﺪ .و وی را ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :او را از آب ﮐﺸﯿﺪم«.
11و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دﺷﻮار اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺮادران او
ﺑﻮد ،ﻣﯽزﻧﺪ12 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪ ،آن ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺖ ،و او را در
رﯾﮓ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ13 .و روز دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دو ﻣﺮد ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻇﺎﻟﻢ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﯽ14 «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ داور ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻣﺼﺮی را ﮐﺸﺘﯽ؟« ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ15 «.و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺮد ،و
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ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮار ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎﻫﯽ ﺑﻨﺸﺴﺖ16 .و ﮐﺎﻫﻦ
ﻣﺪﯾﺎن را ﻫﻔﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ و آب ﮐﺸﯿﺪه ،آﺑﺨﻮرﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮔﻠﻪ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را
ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﻨﺪ17 .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را دور ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ﻣﺪد ﮐﺮد ،و ﮔﻠﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﻮد18 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد رﻋﻮﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺪﯾﻦ زودی ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟« 19ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮی ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﺷﺒﺎﻧﺎن رﻫﺎﯾﯽ داد ،و آب
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،ﮔﻠﻪ را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﻮد20 «.ﭘﺲ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا آن ﻣﺮد
را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ؟ وی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﺧﻮرد«.
21و ﻣﻮﺳﯽ راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،و او دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،ﺻﻔﻮره را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد.
22و آن زن ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ ،و )ﻣﻮﺳﯽ( او را ﺟﺮﺷﻮن ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،ﭼﻪ ﮔﻔﺖ» :در زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺰﯾﻞ ﺷﺪم«.
23و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺮد ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺪﮔﯽ آه ﮐﺸﯿﺪه،
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮآﻣﺪ24 .و ﺧﺪا ﻧﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪا
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎد آورد25 .و ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﺧﺪا
داﻧﺴﺖ.

3

و اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻠﻪ ﭘﺪر زن ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮔﻠﻪ را

ﺑﺪان ﻃﺮف ﺻﺤﺮا راﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻮرﯾﺐ ﮐﻪ ﺟﺒﻞاﷲ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪ2 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ از
ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﻪای ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،و ﭼﻮن او ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،اﯾﻨﮏ آن ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد3 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﺑﺪان ﻃﺮف ﺷﻮم ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﭼﺮا
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
4ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺪان ﺳﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺪا
درداد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻮﺳﯽ! ای ﻣﻮﺳﯽ!« ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ5 «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎ ،ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺧﻮد را
از ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﺴﺘﺎدهای زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ6 «.و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﺧﺪای ﭘﺪرت ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق ،و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب«.
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آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﮕﺮد7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ
آﯾﻨﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮﻧﺪ دﯾﺪم ،و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎران اﯾﺸﺎن
ﺷﻨﯿﺪم ،زﯾﺮا ﻏﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽداﻧﻢ8 .و ﻧﺰول ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻼﺻﯽ دﻫﻢ ،و
اﯾﺸﺎن را از آن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ و وﺳﯿﻊ ﺑﺮآورم ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن9 .و اﻵن اﯾﻨﮏ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺰد ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻇﻠﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺪهام10 .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ
را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،و ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوری«.
11ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮوم ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورم؟« 12ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻮم
را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی ،ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد13 «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺳﻢ ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و از
ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ؟« 14ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺴﺘﻢ آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﻢ «.و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :اﻫﯿﻪ )ﻫﺴﺘﻢ( ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد15 «.و ﺧﺪا ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب،
ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﻦ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ16 .ﺑﺮو
و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و
ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ از ﺷﻤﺎ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻔﻘﺪ ﮐﺮدهام،
17و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ18 .و ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﺑﻪ وی ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺎ را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﻵن ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ19 .و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ زورآور.
20ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
ﻣﯽآورم ﺧﻮاﻫﻢ زد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد21 .و اﯾﻦ ﻗﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﮑﺮم
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ22 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ زﻧﯽ از

ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

84

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد و ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد«.

4

و ﻣﻮﺳﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ2 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آن ﭼﯿﺴﺖ در
دﺳﺖ ﺗﻮ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻋﺼﺎ3 «.ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪاز «.و ﭼﻮن آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﺎری
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮﺳﯽ از ﻧﺰدش ﮔﺮﯾﺨﺖ4 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ و دﻣﺶ
را ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،آن را ﺑﮕﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﻋﺼﺎ ﺷﺪ»5 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎور
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺧﺪای اﺳﺤﺎق ،و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ«.
6و ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﮕﺮﺑﺎره وی را ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار «.ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺮد ،و آن را ﺑﯿﺮون آورد ،اﯾﻨﮏ دﺳﺖ او ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﻣﺒﺮوص ﺷﺪ7 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار «.ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﺮد ،و آن را ﺑﯿﺮون آورد ،اﯾﻨﮏ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎز آﻣﺪه ﺑﻮد»8 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و آواز آﯾﺖ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آواز آﯾﺖ دوم را ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد9 .و ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ دو آﯾﺖ را ﺑﺎور
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه از آب ﻧﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮﯾﺰ ،و آﺑﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮ
روی ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
10ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻓﺼﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻧﻪ در ﺳﺎﺑﻖ و ﻧﻪ از
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﯿﺎﻟﮑﻼم و ﮐﻨﺪ زﺑﺎن11 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داد ،و ﮔﻨﮓ و ﮐﺮ و ﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ؟ 12ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮو
و ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ13 «.ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ14 «.آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮادرت ،ﻫﺎرون ﻻوی را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ او ﻓﺼﯿﺢاﻟﮑﻼم اﺳﺖ؟ و اﯾﻨﮏ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﺪ ،در دل ﺧﻮد ﺷﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ15 .و ﺑﺪو ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ و
ﮐﻼم را ﺑﻪ زﺑﺎن وی اﻟﻘﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗﻮ و ﺑﺎ زﺑﺎن او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ
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ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ16 .و او ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،و او ﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﺗﻮ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد17 .و اﯾﻦ ﻋﺼﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﯾﺎت را
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی«.
18ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭘﺪر زن ﺧﻮد ،ﯾﺘﺮون ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوم و ﻧﺰد
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدم ،و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن زﻧﺪهاﻧﺪ «.ﯾﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو19 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮد ،زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدهاﻧﺪ20 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ زن ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﻻغ

ﺳﻮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدی ،آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﺖ ﺳﭙﺮدهام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی ،و ﻣﻦ دل او را ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم را رﻫﺎ
ﻧﮑﻨﺪ22 .و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻦ و ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻦ اﺳﺖ23 ،و ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭘﺴﺮم را رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ از رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺶ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﻢ«.
24و واﻗﻊ ﺷﺪ در ﺑﯿﻦ راه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮرده ،ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ وی ﻧﻤﻮد25 .آﻧﮕﺎه
ﺻﻔﻮره ﺳﻨﮕﯽ ﺗﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻏﻠﻔﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﭘﺎی وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮن ﻫﺴﺘﯽ26 «.ﭘﺲ او وی را رﻫﺎ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه )ﺻﻔﻮره( ﮔﻔﺖ» :ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﯽ «،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺘﻨﻪ.
27و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮو «.ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪ و او را
در ﺟﺒﻞاﷲ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ،او را ﺑﻮﺳﯿﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ از ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و
از ﻫﻤﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﺎرون را ﺧﺒﺮ داد29 .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون رﻓﺘﻪ ،ﮐﻞ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ30 .و ﻫﺎرون ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺑﺎز ﮔﻔﺖ ،و آﯾﺎت را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ31 .و ﻗﻮم اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

86

5

و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺻﺤﺮا ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ2 «.ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﻮل او را ﺑﺸﻨﻮم و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ؟ ﯾﻬﻮه را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
3ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻵن ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ ،و ﻧﺰد
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺑﺎ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد4 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭼﺮا ﻗﻮم را از ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﻣﯽدارﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮوﯾﺪ!« 5و ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻵن اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را از ﺷﻐﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ«.
6و در آن روز ،ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮﮐﺎران و ﻧﺎﻇﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻗﺪﻏﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ»7 :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ،
ﮐﺎه ﺑﺮای ﺧﺸﺖ ﺳﺎزی ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺪﻫﯿﺪ .ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ و ﮐﺎه ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ8 ،و
ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﺧﺸﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و از آن ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﺎﻫﻠﻨﺪ ،و از اﯾﻦ رو ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ9 .و
ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ10 «.ﭘﺲ
ﺳﺮﮐﺎران و ﻧﺎﻇﺮان ﻗﻮم ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدﻫﻢ11 .ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و از ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
12ﭘﺲ ﻗﻮم در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺷﺎک ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﺎه ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ13 .و
ﺳﺮﮐﺎران ،اﯾﺸﺎن را ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺮ روز را در
روزش ،ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎه ﺑﻮد14 «.و ﻧﺎﻇﺮان ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎران ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺸﺖﺳﺎزی ﺧﻮد را در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 15آﻧﮕﺎه ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 16ﮐﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺸﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ! و اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﻣﺎ ﺧﻄﺎ از ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻠﯿﺪ! از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ18 .اﮐﻨﻮن رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،و ﮐﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺣﺴﺎب ﺧﺸﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد19 «.و ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪی ﮔﺮﻓﺘﺎر
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ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :از ﺣﺴﺎب ﯾﻮﻣﯿﻪ ﺧﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ20 «.و ﭼﻮن از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ21 .و ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﮕﺮد و داوری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ راﯾﺤﻪ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ
ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن دادهاﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ«.
22آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺪی ﮐﺮدی؟ و ﺑﺮای
ﭼﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی؟ 23زﯾﺮا از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺪی
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺪادی«.

6

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ

دﺳﺖ ﻗﻮی اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ دﺳﺖ زورآور اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ2 «.و
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 .و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪای ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪم ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﯾﻬﻮه ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوف ﻧﮕﺸﺘﻢ4 .و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﮐﺮدم ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن دﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ در آن
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻧﺎﻟﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮک ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ،
ﺷﻨﯿﺪم ،ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آوردم6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ را از زﯾﺮ
ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و ﺷﻤﺎ را از ﺑﻨﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزوی
ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ داوریﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﻢ7 .و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻮم ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺷﻤﺎ را
ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﯿﺮون آوردم8 .و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺨﺸﻢ .ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ9 «.و ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮔﻔﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﮕﯽ روح و ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ،او را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»11 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻮ ﮔﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ12 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻟﺐ ﻫﺴﺘﻢ؟«
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13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ14 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی
ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی اﯾﺸﺎن :ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﻨﻮک و ﻓﻠﻮ و ﺣﺼﺮون و ﮐﺮﻣﯽ؛
اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ15 .و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﻮن :ﯾﻤﻮﺋﯿﻞ و ﯾﺎﻣﯿﻦ و اوﻫﺪ و ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺻﻮﺣﺮ و ﺷﺎؤل ﮐﻪ ﭘﺴﺮ
زن ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﻌﻮن16 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻻوی ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺸﺎن:
ﺟﺮﺷﻮن و ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری .و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻻوی ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد17 .ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮن:
ﻟﺒﻨﯽ و ﺷﻤﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن18 .و ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت :ﻋﻤﺮام و ﯾﺼﻬﺎر و ﺣﺒﺮون و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ .و
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻗﻬﺎت ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد19 .و ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری :ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺸﺎن20 .و ﻋﻤﺮام ﻋﻤﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و او ﺑﺮای وی
ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ را زاﯾﯿﺪ ،و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻋﻤﺮام ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد21 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺼﻬﺎر:
ﻗﻮرح و ﻧﺎﻓﺞ و زﮐﺮی22 .و ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ :ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و اﯾﻠﺼﺎﻓﻦ و ﺳﺘﺮی23 .و ﻫﺎرون ،اﻟﯿﺸﺎﺑﻊ ،دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺤﺸﻮن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزر و اﯾﺘﺎﻣﺮ را زاﯾﯿﺪ24 .و
ﭘﺴﺮان ﻗﻮرح :اﺳﯿﺮ و اﻟﻘﺎﻧﻪ و اﺑﯿﺎﺳﺎف؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻮرﺣﯿﺎن25 .و اﻟﻌﺎزر ﺑﻦ ﻫﺎرون ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان
ﻓﻮﺗﯿﺌﯿﻞ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﯿﻨﺤﺎس را زاﯾﯿﺪ؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن ،ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن26 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﺟﻨﻮد اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ27 «.اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ .اﯾﻨﺎن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎروﻧﻨﺪ.
28و واﻗﻊ ﺷﺪ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮد29 ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻮ«.
30و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻟﺐ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮد؟«

7

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪام ،و ﺑﺮادرت،

ﻫﺎرون ،ﻧﺒﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2 .ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﻮ آن را ﺑﮕﻮ ،و ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ،آن را ﺑﻪ
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ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎز ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ3 .و ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزم4 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻨﻮد ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﻪ داورﯾﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﺮون آورم5 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﺼﺮ دراز ﮐﺮده ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آوردم6 «.و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و
ﻫﺎرون ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
8ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻤﺎ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ ،و آن را ﭘﯿﺶ روی
ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﻨﺪاز ،ﺗﺎ اژدﻫﺎ ﺷﻮد10 «.آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺘﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﺎرون ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﻓﺮﻋﻮن و ﭘﯿﺶ روی ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،و اژدﻫﺎ
ﺷﺪ11 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﯿﺰ ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺳﺎﺣﺮان ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ12 ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اژدﻫﺎ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ﻋﺼﺎﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻌﯿﺪ.
13و دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﮔﻔﺖ» :دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،و از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻗﻮم اﺑﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﺎﻣﺪادان ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو؛ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ،و ﻋﺼﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎر ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ16 .و او را ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮا
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا در ﺻﺤﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﺸﻨﯿﺪهای؛
17ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺖ دارم آب ﻧﻬﺮ را ﻣﯽزﻧﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد،
و ﻧﻬﺮ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺷﻮد و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻧﻬﺮ را ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
19و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﺑﻬﺎی
ﻣﺼﺮ دراز ﮐﻦ ،ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﺟﻮﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺿﻬﺎی آب
اﯾﺸﺎن ،ﺗﺎ ﺧﻮن ﺷﻮد ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻇﺮوف ﭼﻮﺑﯽ و ﻇﺮوف ﺳﻨﮕﯽ ،ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
20و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺼﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،آب ﻧﻬﺮ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻼزﻣﺎﻧﺶ زد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ آب ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺷﺪ21 .و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
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ﻧﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺪ .و ﻧﻬﺮ ﺑﮕﻨﺪﯾﺪ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن از آب ﻧﻬﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺧﻮن ﺑﻮد22 .و ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد23 .و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ دل ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺧﺖ24 .و ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﺮداﮔﺮد ﻧﻬﺮ ﺑﺮای آب ﺧﻮردن ﺣﻔﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ از آب ﻧﻬﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ25 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺮ را زده ﺑﻮد ،ﻫﻔﺖ روز ﺳﭙﺮی
ﺷﺪ.

8

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻗﻮم ﻣـﺮا رﻫﺎ ﮐـﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ2 .و اﮔـﺮ ﺗﻮ از رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن اﺑﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﺪود ﺗﻮ را ﺑﻪ وزﻏﻬـﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزم3 .و ﻧﻬـﺮ ،وزﻏﻬـﺎ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه،
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﺖ و ﺑﺴﺘﺮت و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻮرﻫﺎﯾﺖ و ﺗﻐﺎرﻫﺎی
ﺧﻤﯿﺮت درﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣﺪ4 ،و ﺑﺮ ﺗﻮ و ﻗﻮم ﺗـﻮ و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ وزﻏﻬـﺎ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ«.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ و
ﺟﻮﯾﻬﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ دراز ﮐﻦ ،و وزﻏﻬﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآور6 «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﺎرون دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
آﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮ دراز ﮐﺮد ،وزﻏﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ7 .و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و وزﻏﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ8 .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ وزﻏﻬﺎ را از ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ دور ﮐﻨﺪ ،و ﻗﻮم را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ9 «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ وزﻏﻬﺎ از ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪات ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻧﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ10 «.ﮔﻔﺖ:
»ﻓﺮدا« ،ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ،
11و وزﻏﻬﺎ از ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪات و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻧﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
12و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون از ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎره وزﻏﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮد13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و وزﻏﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و از
دﻫﺎت و از ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﻣﺮدﻧﺪ14 ،و آﻧﻬﺎ را ﺗﻮده ﺗﻮده ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿـﻦ ﻣﺘﻌﻔـﻦ ﺷـﺪ15 .اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن
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ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﺎرون ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ و ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ را
ﺑﺰن ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺸﻮد17 «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺎرون دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی
ﺧﻮﯾﺶ دراز ﮐﺮد و ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ را زد و ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺒﺎر
زﻣﯿﻦ در ﮐﻞ ارض ﻣﺼﺮ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ18 ،و ﺟـﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ اﻓﺴﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﻪﻫﺎ
ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
19و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪاﺳﺖ «.اﻣﺎ ﻓﺮﻋﻮن را دل ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
20و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﭘﯿﺶروی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﺴﺖ .اﯾﻨﮏ ﺑﺴﻮی
آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .و او را ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
21زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺖ اﻧﻮاع ﻣﮕﺴﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﻢ
و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن و زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮآﻧﻨﺪ از اﻧﻮاع ﻣﮕﺴﻬﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ22 .و در آن روز زﻣﯿﻦ
ﺟﻮﺷﻦ را ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ در آن ﻣﻘﯿﻤﻨﺪ ،ﺟﺪا ﺳﺎزم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﮕﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ23 .و ﻓﺮﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻗﻮم ﺗﻮ ﮔﺬارم .ﻓﺮدا اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
24و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و اﻧﻮاع ﻣﮕﺴﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ از ﻣﮕﺴﻬﺎ وﯾﺮان ﺷﺪ.
25و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ26 «.ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﮑﺮوه ﻣﺼﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﻣﮑﺮوه ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 27ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد«.
28ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،در ﺻﺤﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ29 «.ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ از ﺣﻀﻮرت
ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﮕﺴﻬﺎ از ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮدا دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ زﻧﻬﺎر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ«.
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30ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد31 ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺳﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻣﮕﺴﻬﺎ را از ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻗﻮﻣﺶ دور ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ32 .اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻋﻮن دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻗﻮم را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.

9

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ2 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ از رﻫﺎﯾﯽ دادن اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎز ﻧﮕﺎه داری3 ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاﺷﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺒﺎن و اﻻﻏﺎن
و ﺷﺘﺮان و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﯾﻌﻨﯽ وﺑﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و
ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد5 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد6 «.ﭘﺲ در
ﻓﺮدا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺮدﻧﺪ و از ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﺮد.
7و ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﻨﮏ از ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،ﻗﻮم
را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮره ،ﻣﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺮدارﯾﺪ و
ﻣﻮﺳﯽ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﺪ9 ،و ﻏﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و
ﺳﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دﻣﻠﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 «.ﭘﺲ از
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮره ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ آن را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪ ،و ﺳﻮزﺷﯽ
ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،دﻣﻠﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،در اﻧﺴﺎن و در ﺑﻬﺎﯾﻢ11 .و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺳﻮزش ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻮزش ﺑﺮ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻮد12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ دل
ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﯾﺴﺖ ،و ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ:
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .زﯾﺮا در اﯾﻦ دﻓﻌﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دل ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ15 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،و ﺗﻮ را و ﻗﻮﻣﺖ را ﺑﻪ وﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ
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ﺑﻮدم ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ از زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﺪی16 .و ﻟﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪام ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،و ﻧﺎم ﻣﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد.
17و آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزی و اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟ 18ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻓﺮدا اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺗﮕﺮﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن در ﻣﺼﺮ از روز ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ19 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ را در ﺻﺤﺮا داری ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﮕﺮگ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد«.
20ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ از ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﻮﮐﺮان و ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ21 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،ﻧﻮﮐﺮان و ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را
در ﺻﺤﺮا واﮔﺬاﺷﺖ22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن دراز ﮐﻦ ،ﺗﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﮕﺮگ ﺑﺸﻮد ،ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا ،در ﮐﻞ ارض ﻣﺼﺮ«.
23ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن دراز ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ رﻋﺪ و ﺗﮕﺮگ داد ،و آﺗﺶ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮕﺮگ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎراﻧﯿﺪ24 .و ﺗﮕﺮگ آﻣﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺗﮕﺮگ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد25 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺗﮕﺮگ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ زد.
و ﺗﮕﺮگ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا را زد ،و ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا را ﺷﮑﺴﺖ26 .ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﮕﺮگ ﻧﺒﻮد.
27آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻨﺎه
ﮐﺮدهام؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ28 .ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
رﻋﺪﻫﺎی ﺧﺪا و ﺗﮕﺮگ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮد ،و ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و دﯾﮕﺮ درﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد«.
29ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون روم ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ ،ﺗﺎ
رﻋﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﻮد ،و ﺗﮕﺮگ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﺟﻬﺎن از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ30 .و اﻣﺎ ﺗﻮ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل از ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ31 «.و ﮐﺘﺎن و ﺟﻮ زده ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮ
ﺧﻮﺷﻪ آورده ﺑﻮد ،و ﮐﺘﺎن ﺗﺨﻢ داﺷﺘﻪ32 .و اﻣﺎ ﮔﻨﺪم و ﺧﻠﺮ زده ﻧﺸﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻮد33 .و ﻣﻮﺳﯽ
از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،و رﻋﺪﻫﺎ و ﺗﮕﺮگ
ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ ،و ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎرﯾﺪ34 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران و ﺗﮕﺮگ و رﻋﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ،
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ﺑﺎز ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﻢ او و ﻫﻢ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ35 .ﭘﺲ دل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه،
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.

10

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن و دل

ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺳﺨﺖ ﮐﺮدهام ،ﺗﺎ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزم2 .و ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺼﺮ
ﮐﺮدم و آﯾﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﮕﻮش ﭘﺴﺮت و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮت ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ از ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ اﺑﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ ﻗﻮم ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.
4زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻮ از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻗﻮم ﻣﻦ اﺑﺎ ﮐﻨﯽ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻣﻠﺨﻬﺎ در ﺣﺪود ﺗﻮ ﻓﺮود آورم5 .ﮐﻪ
روی زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻧﺘﻮان دﯾﺪ ،و ﺗﺘﻤﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺗﮕﺮگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ،و ﻫﺮ درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮا روﯾﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد6 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ و ﭘﺪران ﭘﺪراﻧﺖ از روزی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻟﯿﻮم ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ«.
ﭘﺲ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
7آﻧﮕﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
را رﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﺼﺮ وﯾﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« 8ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽروﻧﺪ؟« 9ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮان ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ،و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻋﯿﺪی
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ10 «.ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ رﻫﺎﯾﯽ
دﻫﻢ .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ! 11ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ! ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﯿﺪ رﻓﺘﻪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
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12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دراز ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ از ﺗﮕﺮگ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ13 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دراز ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن روز ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺐ را ﺑﺎدی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ وزاﻧﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻠﺨﻬﺎ را آورد14 .و ﻣﻠﺨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ،
و در ﻫﻤﻪ ﺣﺪود ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﺨﻬﺎ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد15 .و روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮه
درﺧﺘﺎن را ﮐﻪ از ﺗﮕﺮگ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺒﺰی ﺑﺮ درﺧﺖ و ﻧﺒﺎت ﺻﺤﺮا
در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ16 .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام17 .و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،و از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮت را ﻓﻘﻂ از ﻣﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ18 «.ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﺪه،
از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد19 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد ﻏﺮﺑﯽای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻠﺨﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎی ﻗﻠﺰم رﯾﺨﺖ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود ﻣﺼﺮ ﻣﻠﺨﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ20 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن را
ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاز ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮد22 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺎ ﺳﻪ روز در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ 23و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .و
ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﮐﺴﯽ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد24 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮔﻠﻪﻫﺎ و
رﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﻧﺪ25 «.ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ذﺑﺎﯾﺢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ26 .ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﯾﮏ
ﺳﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﻧﺮﺳﯿﻢ ،ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ27 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ،دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ از رﻫﺎﯾﯽ دادن اﯾﺸﺎن اﺑﺎ ﻧﻤﻮد28 .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن وی را ﮔﻔﺖ» :از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮو! و ﺑﺎ ﺣﺬر
ﺑﺎش ﮐﻪ روی ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﻨﯽ ،زﯾﺮا در روزی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد«.
29ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،روی ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﺑﻼی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﯽآورم ،و

ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ از اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ2 .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮم ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ،و ﻫﺮ زن از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش آﻻت
ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ3 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺧﺖ .و ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ

در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻋﻮن و در ﻧﻈﺮ ﻗﻮم ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد4 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ5 .و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای ﮐﻪ در
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﺨﺴﺖزاده ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ در
ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد6 .و ﻧﻌﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻧﺸﺪه ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .اﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮕﯽ
زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن و
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﮔﺬارده اﺳﺖ8 .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه ،و ﻣﺮا ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون روﯾﺪ! و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن در ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آﯾﺎت ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ زﯾﺎد ﺷﻮد10 «.و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ
آﯾﺎت را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاد.

12

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ»2 :اﯾﻦ ﻣﺎه

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اول از ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ3 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در دﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮهای ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮه4 .و اﮔﺮ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه او و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش
ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﻧﻔﻮس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮراﮐﺶ ﺑﺮه را
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ5 .ﺑﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﯾﺎ از ﺑﺰﻫﺎ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ6 .و آن را
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ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را در ﻋﺼﺮ ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ 7و از
ﺧﻮن آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻗﺎﯾﻤﻪ ،و ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در آن ،آن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ8 .و
ﮔﻮﺷﺘﺶ را در آن ﺷﺐ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮﯾﺎن ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﺳﺒﺰﯾﻬﺎی ﺗﻠﺦ آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
9و از آن ﻫﯿﭻ ﺧﺎم ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،و ﻧﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎ آب ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ،ﮐﻠﻪاش و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ و
اﻧﺪروﻧﺶ را10 .و ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه ﻣﺪارﯾﺪ .و آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ.
11و آن را ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﮐﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،و ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ،و ﻋﺼﺎ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ،و آن
را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
»12و در آن ﺷﺐ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را از
اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ زد ،و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ13 .و آن
ﺧﻮن ،ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﭼﻮن ﺧﻮن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،از
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﻣﯽزﻧﻢ ،آن ﺑﻼ ﺑﺮای ﻫﻼک ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ14 .و آن روز ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در آن ،ﻋﯿﺪی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و
آن را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.
 15ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺧﻮرﯾﺪ ،در روز اول ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ
از روز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﻮرد ،آن ﺷﺨﺺ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد16 .و
در روز اول ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﮐﺮده ﻧﺸﻮد ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد؛ آن ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ﺷﻮد17 .ﭘﺲ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را
ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ روز
را در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ18 .در ﻣﺎه اول در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ،در ﺷﺎم ،ﻧﺎن
ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه19 .ﻫﻔﺖ روز ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا
ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﻮرد ،آن ﺷﺨﺺ از ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮاه ﺑﻮﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ20 .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ«.
21ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮهای ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ22 .و دﺳﺘﻪای از زوﻓﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻃﺸﺖ اﺳﺖ ﻓﺮوﺑﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ در و دو ﻗﺎﯾﻤﻪ آن ،از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،و ﮐﺴﯽ از
ﺷﻤﺎ از در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود23 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺰﻧﺪ و
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ﭼﻮن ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺳﺮدر و دو ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از در ﮔﺬرد و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ درآﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺰﻧﺪ24 .و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی
ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ25 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داد .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت را ﻣﺮﻋﯽ دارﯾﺪ26 .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺴﺖ27 ،ﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را زد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﺧﻼﺻﯽ داد «.ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
28ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ،آن را ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ29 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ،از ﻧﺨﺴﺖزاده
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﯿﺮی ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی
ﺑﻬﺎﯾﻢ را زد.
30و در آن ﺷﺐ ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻌﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ در
ﻣﺼﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ31 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را در ﺷﺐ ﻃﻠﺒﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! و از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ! و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ32 .ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺮا
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ33 «.و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﻮم اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺰودی از زﻣﯿﻦ رواﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدهاﯾﻢ34 .و ﻗﻮم ،آرد ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و
ﺗﻐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در رﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ35 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،از
ﻣﺼﺮﯾﺎن آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ36 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را در ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﮑﺮم
ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن دادﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ.
37و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﻋﻤﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺷﺸﺼﺪﻫﺰار ﻣﺮد ﭘﯿﺎده ،ﺳﻮای
اﻃﻔﺎل38 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ39 .و از آرد ﺳﺮﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﭘﺨﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﻣﺼﺮ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،و زاد ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
40و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻮد41 .و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻀﺎی ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﺪا از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
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ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ42 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
43و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻓﺼﺢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از آن ﻧﺨﻮرد.
44

و اﻣﺎ ﻫﺮ ﻏﻼم زرﺧﺮﯾﺪ ،او را ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻦ و ﭘﺲ آن را ﺑﺨﻮرد45 .ﻧﺰﯾﻞ و ﻣﺰدور آن را ﻧﺨﻮرﻧﺪ.

46در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺘﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺒﺮ ،و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از آن ﻣﺸﮑﻨﯿﺪ.
47ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪ48 .و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﺰﯾﻞ ﺷﻮد ،و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺼﺢ
را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﻋﯽ ﺑﺪارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﮐﻮراﻧﺶ ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،آن را ﻧﮕﺎه
دارد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن از آن ﻧﺨﻮرد49 .ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای
اﻫﻞ وﻃﻦ و ﺑﺠﻬﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺰﯾﻞ ﺷﻮد«.
50ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ51 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد.

13

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای را ﮐﻪ رﺣﻢ را

ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﻮاه از اﻧﺴﺎن ﺧﻮاه از ﺑﻬﺎﯾﻢ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ؛ او از آن ﻣﻦ اﺳﺖ3 «.و

ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ روز را ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،ﯾﺎد دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮت دﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،ﭘﺲ ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮ ،ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد4 .اﯾﻦ روز ،در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ5 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ
ﺟﺎری اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎور6 .ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮر ،و در روز
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ7 .ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺗﻮ دﯾﺪه
ﻧﺸﻮد ،و ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد8 .و در آن روز ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داده،
ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم9 .و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ
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ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺬﮐﺮهای در ﻣﯿﺎن دو ﭼﺸﻤﺖ ،ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد10 .و اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻧﮕﺎه دار.
»11و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن درآورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ،و آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﺪ12 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﭼﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﺪ ،آن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺟﺪا ﺑﺴﺎز ،و ﻫﺮ
ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺗﻮﺳﺖ ،ﻧﺮﯾﻨﻪﻫﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ13 .و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده
اﻻغ را ﺑﻪ ﺑﺮهای ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه ،و اﮔﺮ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻦ ،و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده اﻧﺴﺎن را از
ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه14 .و در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭼﻮن ﭘﺴﺮت از ﺗﻮ ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،او را
ﺑﮕﻮ ،ﯾﻬﻮه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮت دﺳﺖ از ﻣﺼﺮ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون آورد15 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن از رﻫﺎ ﮐﺮدن
ﻣﺎ دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻣﺼﺮ را از ﻧﺨﺴﺖزاده

اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮐﺸﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺮﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻢ16 .و اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺖ و
ﻋﺼﺎﺑﻪای در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻘﻮت دﺳﺖ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد«.
17و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻗﻮم را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را از راه زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
رﻫﺒﺮی ﻧﮑﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻮم ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ18 «.اﻣﺎ ﺧﺪا ﻗﻮم را از راه ﺻﺤﺮای درﯾﺎی ﻗﻠﺰم دور ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ19 .و ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ،
زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻗﺴﻢ ﺳﺨﺖ داده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد20 «.و از ﺳﮑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در اﯾﺘﺎم ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺻﺤﺮا
اردو زدﻧﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ،ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ راه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ،
و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه در ﺳﺘﻮن آﺗﺶ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و روز و ﺷﺐ راه روﻧﺪ22 .و ﺳﺘﻮن اﺑﺮ را در
روز و ﺳﺘﻮن آﺗﺶ را در ﺷﺐ ،از ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪه،

ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻤﺎﻟﺤﯿﺮوت در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺪل و درﯾﺎ اردو زﻧﻨﺪ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
درﯾﺎ اردو زﻧﯿﺪ3 .و ﻓﺮﻋﻮن درﺑﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺻﺤﺮا آﻧﻬﺎ
را ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ4 .و دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ ،و در ﻓﺮﻋﻮن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺟﻠﻮه دﻫﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
5و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و دل ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﻫﺎﯾﯽ دادﯾﻢ؟« 6ﭘﺲ اراﺑﻪ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎراﺳﺖ ،و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ7 ،و ﺷﺸﺼﺪ اراﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﻫﻤﻪ اراﺑﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮ
را و ﺳﺮداران را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮد .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ.
9و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﻮاراﻧﺶ و ﻟﺸﮑﺮش در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن
ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺪﯾﺸﺎن دررﺳﯿﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻧﺰد ﻓﻢاﻟﺤﯿﺮوت ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن ﻓﺮود آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﮐﺮده ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ
ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ،
11و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﻣﺼﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪای ﺗﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی؟ 12آﯾﺎ اﯾﻦ آن ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺮدن در
ﺻﺤﺮا!«
13ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ! ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز آن را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﮐﻪ اﻣﺮوز دﯾﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
16و اﻣﺎ ﺗﻮ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاز و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮده ،آن را ﻣﻨﺸﻖ ﮐﻦ ،ﺗﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ راه ﺳﭙﺮ ﺷﻮﻧﺪ17 .و اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ،دل ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺗﺎ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،و از ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ او و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاراﻧﺶ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ
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ﯾﺎﻓﺖ18 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻋﻮن و اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ و
ﺳﻮاراﻧﺶ ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
19و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﻣﯿﺪ ،و
ﺳﺘﻮن اﺑﺮ از ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد20 .و ﻣﯿﺎن اردوی ﻣﺼﺮﯾﺎن و اردوی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،از ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺑﺮ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،و اﯾﻨﻬﺎ را در ﺷﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ
ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،درﯾﺎ را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺖ و آب ﻣﻨﺸﻖ ﮔﺮدﯾﺪ22 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آﺑﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،دﯾﻮار ﺑﻮد23 .و
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﻓﺮﻋﻮن از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن درﯾﺎ درآﻣﺪﻧﺪ.
24ودر ﭘﺎس ﺳﺤﺮی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اردوی ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﺳﺘﻮن آﺗﺶ و اﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،و
اردوی ﻣﺼﺮﯾﺎن را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮد25 .و ﭼﺮﺧﻬﺎی اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮاﻧﻨﺪ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﻦ ،ﺗﺎ آﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺮدد ،و
ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران اﯾﺸﺎن27 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮد ،و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ،
درﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ
ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ28 .و آﺑﻬﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران و ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
درﯾﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ29 .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺸﮑﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،و آﺑﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﯾﻮاری ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ30 .و در آن روز
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻼﺻﯽ داد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻣﺮده دﯾﺪﻧﺪ.
31و اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،و ﻗﻮم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ،
و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪه او ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
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آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ:

»ﯾﻬﻮه را ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ اﺳﺖ.
و او ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﺪای ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه اﺳﺖ.
4اراﺑﻪﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻣﺒﺎرزان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او در درﯾﺎی ﻗﻠﺰم ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
5ﻟﺠﻪﻫﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ژرﻓﯿﻬﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
6دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮت ﺟﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه.
دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻦ را ﺧﺮد ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
7و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺟﻼل ﺧﻮد ﺧﺼﻤﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪای.
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﭼﻮن ﺧﺎﺷﺎک ﺳﻮزاﻧﯿﺪهای،
8و ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ آﺑﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮده ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﻟﺠﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
9دﺷﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﺸﺎن را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮم،
و ﻏﺎرت را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،ﺟﺎﻧﻢ از اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ،دﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ،
10و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺧﻮد دﻣﯿﺪی ،درﯾﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﻞ ﺳﺮب در آﺑﻬﺎی زورآور ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ11 .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن؟ ﮐﯿﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺟﻠﯿﻞ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ؟
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ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ در ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮد و ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺠﺎﯾﺐ! 12ﭼﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮدی ،زﻣﯿﻦ
اﯾﺸﺎن را ﻓﺮو ﺑﺮد.
13اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪ دادی ،ﺑﻪ رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ،رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮدی.
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪس ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدی.
14اﻣﺘﻬﺎ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻟﺮزه ﺑﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
15آﻧﮕﺎه اﻣﺮای ادوم در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
و اﮐﺎﺑﺮ ﻣﻮآب را ﻟﺮزه ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
16ﺗﺮس و ﻫﺮاس ،اﯾﺸﺎن را ﻓﺮوﮔﺮﻓﺖ.
از ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزوی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺗﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪهای ،ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

17اﯾﺸﺎن را داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﺟﺒﻞ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد«.
19زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺒﻬﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاراﻧﺶ ﺑﻪ درﯾﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آب درﯾﺎ را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
 20و ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺒﯿﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺎرون ،دف را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﻪ زﻧﺎن از ﻋﻘﺐ وی دﻓﻬﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﻣﺮﯾﻢ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺖ«.
22ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺷﻮر آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺳﻪ روز در
ﺻﺤﺮا ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آب ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ23 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎره رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و از آب ﻣﺎره ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻠﺦ
ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،آن را ﻣﺎره ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ24 .و ﻗﻮم ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ؟«

25

ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﺘﯽ ﺑﺪو ﻧﺸﺎن داد ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺖ و آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .و در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داد ،و در آﻧﺠﺎ اﯾﺸﺎن را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮد26 .و ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮی ،و آﻧﭽﻪ را در ﻧﻈﺮ او راﺳﺖ اﺳﺖ
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ﺑﺠﺎ آوری ،و اﺣﮑﺎم او را ﺑﺸﻨﻮی ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه داری ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺿﻬﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن آوردهام ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺎورم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ27 «.ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ دوازده ﭼﺸﻤﻪ آب و ﻫﻔﺘﺎد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد آب ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ.

16

ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻠﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻦ ﮐﻪ در

ﻣﯿﺎن اﯾﻠﯿﻢ و ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﻣﺎه دوم ،ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ،
رﺳﯿﺪﻧﺪ2 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﺻﺤﺮا ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ3 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎش ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
دﯾﮕﻬﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻧﺎن را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون آوردﯾﺪ ،ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
4آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺎن از آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎراﻧﻢ ،و ﻗﻮم رﻓﺘﻪ،
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﺮ روز را در روزش ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
5و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در روز ﺷﺸﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دوﭼﻨﺪان
آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ6 «.و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ7 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 8و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﺷﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ،
و ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ9 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ«.
10و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»12ﺷﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﻨﯿﺪهام ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :در ﻋﺼﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺧﻮرد ،و ﺑﺎﻣﺪاد از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ13 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ
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در ﻋﺼﺮ ،ﺳﻠﻮی' ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺮداﮔﺮد اردو ﻧﺸﺴﺖ14 .و ﭼﻮن
ﺷﺒﻨﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﯾﻨﮏ ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا ﭼﯿﺰی دﻗﯿﻖ ،ﻣﺪور و ﺧﺮد ،ﻣﺜﻞ ژاﻟﻪ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺑﻮد15 .و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آن ﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ16 .اﯾﻦ
اﺳﺖ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮراک ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﻋﻮﻣﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﻧﻔﻮس ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ او ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﮕﯿﺮد17 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ زﯾﺎد و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻢ ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ18 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻮﻣﺮ
ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮑﻪ زﯾﺎد ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺎده ﻧﺪاﺷﺖ ،و آﻧﮑﻪ ﮐﻢ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮراﮐﺶ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد19 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه
ﻧﺪارد 20 «.ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .و ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ.
21و ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻮراک ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪ ،و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﺪاﺧﺖ22 .و واﻗﻊ ﺷﺪ در روز ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮی دو ﻋﻮﻣﺮ ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ23 .او ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻓﺮدا آراﻣﯽ اﺳﺖ ،و ﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺨﺖ ﺑﭙﺰﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ
در آب ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ،ﺑﺠﻬﺖ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه
دارﯾﺪ24 «.ﭘﺲ آن را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻪ
ﮐﺮم در آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ25 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز اﯾﻦ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و
در اﯾﻦ روز آن را در ﺻﺤﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ26 .ﺷﺶ روز آن را ﺑﺮﭼﯿﻨﯿﺪ ،و روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ اﺳﺖ.
در آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد27 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ28 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ از ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وﺻﺎﯾﺎ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
29ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در روز ﺷﺸﻢ ،ﻧﺎن دو روز را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون
ﻧﺮود30 «.ﭘﺲ ﻗﻮم در روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آرام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
31و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،و آن ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﻃﻌﻤﺶ ﻣﺜﻞ
ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻋﺴﻠﯽ32 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮﻣﺮی از آن ﭘﺮ
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ﮐﻨﯽ ،ﺗﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ آن ﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮراﻧﯿﺪم33 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،و
ﻋﻮﻣﺮی ﭘﺮ از ﻣﻦ در آن ﺑﻨﻪ و آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬار ،ﺗﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.
34ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺎرون آن را ﭘﯿﺶ )ﺗﺎﺑﻮت( ﺷﻬﺎدت ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد35 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﻦ را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﺑﺎد رﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد36 .و اﻣﺎ ﻋﻮﻣﺮ ،ده ﯾﮏ اﯾﻔﻪ
اﺳﺖ.
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و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﻨﺎزل ﮐﺮده ،از ﺻﺤﺮای

ﺳﯿﻦ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در رﻓﯿﺪﯾﻢ اردو زدﻧﺪ ،و آب ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﻗﻮم ﻧﺒﻮد2 .و ﻗﻮم ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را آب ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و
ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟« 3و در آﻧﺠﺎ ﻗﻮم ﺗﺸﻨﻪ آب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻗﻮم ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی ،ﺗﺎ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﯽ؟«
4آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ5 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺑﺮو ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدار ،و
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﻬﺮ را زدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮو6 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﺮ
آن ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ در ﺣﻮرﯾﺐ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ ،و ﺻﺨﺮه را ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ آب از آن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،و ﻗﻮم
ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد7 .و آن ﻣﻮﺿﻊ را ﻣﺴﻪ و ﻣﺮﯾﺒﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟«
8ﭘﺲ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ آﻣﺪه ،در رﻓﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدان
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎد10 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ
ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﮐﻨﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺣﻮر ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
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11و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮاﺷﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ12 .و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن
ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .و ﻫﺎرون و ﺣﻮر ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮف و دﯾﮕﺮی از آن
ﻃﺮف ،دﺳﺘﻬﺎی او را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ13 .و ﯾﻮﺷﻊ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و
ﻗﻮم او را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ.
14ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺲ ،و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ذﮐﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و
آن را ﯾﻬﻮه ﻧﺴﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ16 .و ﮔﻔﺖ» :زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و ﭼﻮن ﯾﺘﺮون ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺪﯾﺎن ،ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮم

ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد2 ،آﻧﮕﺎه
ﯾﺘﺮون ﭘﺪرزن ﻣﻮﺳﯽ ،ﺻﻔﻮره ،زن ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او را ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد3 .و دو
ﭘﺴﺮ او را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺟﺮﺷﻮن ﻧﺎم ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :در زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻢ4 «،و دﯾﮕﺮی را
اﻟﯿﻌﺎزر ﻧﺎم ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪرم ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﻣﺮا از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻓﺮﻋﻮن رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
5ﭘﺲ ﯾﺘﺮون ،ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و زوﺟﻪاش ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا آﻣﺪﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ او ﻧﺰد ﮐﻮه ﺧﺪا ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮد6 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺘﺮون ،ﭘﺪر زن ﺗﻮ ﺑﺎ زن ﺗﻮ و دو
ﭘﺴﺮش ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﯾﻢ7 .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺪر زن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده،

ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ درآﻣﺪﻧﺪ8 .و ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺪر زن ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داد ،و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ در راه ﺑﺪﯾﺸﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از آن رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد9 .و ﯾﺘﺮون ﺷﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ،و اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد10 .و ﯾﺘﺮون ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک
اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن و از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻼﺻﯽ داده اﺳﺖ ،و ﻗﻮم ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪه11 .اﻵن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻫﻤﺎن
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اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﯾﺘﺮون ،ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺑﺮای ﺧﺪا
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻫﺎرون و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
13ﺑﺎﻣﺪادان واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای داوری ﻗﻮم ﺑﻨﺸﺴﺖ ،و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ از ﺻﺒﺢ
ﺗﺎ ﺷﺎم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﭼﻮن ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﯽﮐﺮد دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ
ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﭼﺮا ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰد ﺗﻮ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؟« 15ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر زن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﻮم ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
16ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺸﺎن را دﻋﻮی ﺷﻮد ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش داوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
ﻓﺮاﯾﺾ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺧﺪا را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻢ17 «.ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ18 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗﻮ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد19 .اﮐﻨﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ را ﭘﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻢ و
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎد؛ و ﺗﻮ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎش ،و اﻣﻮر اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ دار20 .و ﻓﺮاﯾﺾ
و ﺷﺮاﯾﻊ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ده ،و ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد،
ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎ21 .و از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﻣﺮدان ﻗﺎﺑﻞ را ﮐﻪ ﺧﺪاﺗﺮس و ﻣﺮدان اﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ از
رﺷﻮت ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻤﺎر ،ﺗﺎ رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و رؤﺳﺎی ﺻﺪه و رؤﺳﺎی ﭘﻨﺠﺎه
و رؤﺳﺎی ده ﺑﺎﺷﻨﺪ22 .ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﺰرگ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﻫﺮ اﻣﺮ
ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮد ﻓﯿﺼﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺳﺒﮏ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯽ و ﺧﺪا ﺗﻮ را ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﯾﺎرای اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ
داﺷﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ«.
24ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر زن ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ،آﻧﭽﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد25 .و
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮدان ﻗﺎﺑﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﺳﺎﺧﺖ ،رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و
رؤﺳﺎی ﺻﺪه و رؤﺳﺎی ﭘﻨﺠﺎه و رؤﺳﺎی ده26 .و در داوری ﻗﻮم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ اﻣﺮ
ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و ﻫﺮ دﻋﻮی ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮد ﻓﯿﺼﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ27 .و ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺪر زن
ﺧﻮد را رﺧﺼﺖ داد و او ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد رﻓﺖ.
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و در ﻣﺎه ﺳﻮم از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ

ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪﻧﺪ2 .و از رﻓﯿﺪﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن اردو زدﻧﺪ ،و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﺠﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮه او
را ﻧﺪا درداد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺒﺮ ﺑﺪه4 :ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮدم ،دﯾﺪهاﯾﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻋﻘﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺧﻮد آوردهام5 .و اﮐﻨﻮن
اﮔﺮ آواز ﻣﺮا ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎص ﻣﻦ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ،از آن ﻣﻦ اﺳﺖ.
6و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻬﻨﻪ و اﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ7 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮد8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻮم را ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در اﺑﺮﻣﻈْﻠﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﻗﻮم ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻮم را ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﺮو و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،و
اﯾﺸﺎن رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ11 .و در روز ﺳﻮم ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در روز ﺳﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد12 .و ﺣﺪود ﺑﺮای ﻗﻮم از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻗﺮار ده ،و ﺑﮕﻮ :ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،ﯾﺎ داﻣﻨﻪ آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﻮه را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد13 .دﺳﺖ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
اﻧﺴﺎن ،زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﯾﻨﺪ«.
14ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ از ﮐﻮه ﻧﺰد ﻗﻮم ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ15 .و
ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :در روز ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ16 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ در روز ﺳﻮم
ﺑﻪ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ،ﮐﻪ رﻋﺪﻫﺎ و ﺑﺮﻗﻬﺎ و اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺮ ﮐﻮه ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و آواز ﮐﺮﻧﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ،
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ17 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا از
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون آورد ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ18 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ را دود ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا
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ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺗﺶ ﺑﺮ آن ﻧﺰول ﮐﺮد ،و دودش ﻣﺜﻞ دود ﮐﻮرهای ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه ﺳﺨﺖ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ.
19و ﭼﻮن آواز ﮐﺮﻧﺎ زﯾﺎده و زﯾﺎده ﺳﺨﺖ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﺧﺪا او را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺟﻮاب داد20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮو و ﻗﻮم را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎ ،ﻣﺒﺎدا ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ،از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ22 .و ﮐﻬﻨﻪ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم آورد«.
23ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ آﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻮه را ﺣﺪود ﻗﺮار ده و آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ24 «.ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮو و ﺗﻮ و
ﻫﺎرون ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﻮم از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم آورد25 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﻗﻮم ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
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و ﺧﺪا ﺗﮑﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﮕﻔﺖ»2 :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ،

ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و از ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺮون آوردم3 .ﺗﻮ را ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
»4ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،و از آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ،و از آﻧﭽﻪ در آب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎز5 .ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﻣﮑﻦ ،و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را از ﭘﺴﺮان ﺗﺎ
ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم6 .و ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
دوﺳﺖ دارﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
»7ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺒﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮد،
ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد.
»8روز ﺳﺒﺖ را ﯾﺎد ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯽ9 .ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ آور10 .اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ .در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻦ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و
دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﺑﻬﯿﻤﻪات و ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ در
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ﺷﺶ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺴﺎﺧﺖ ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ آرام
ﻓﺮﻣﻮد .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻫﻔﺘﻢ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪه ،آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد.
12ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺗﻮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
دراز ﺷﻮد.
»13ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ.
»14زﻧﺎ ﻣﮑﻦ.
»15دزدی ﻣﮑﻦ.
»16ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣﺪه.
»17ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز ،و ﺑﻪ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات و ﻏﻼﻣﺶ و ﮐﻨﯿﺰش و ﮔﺎوش و
اﻻﻏﺶ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻤﻊ ﻣﮑﻦ«.
18و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم رﻋﺪﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی آﺗﺶ و ﺻﺪای ﮐﺮﻧﺎ و ﮐﻮه را ﮐﻪ ﭘﺮ از دود ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،و
ﭼﻮن ﻗﻮم اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪﻧﺪ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ ،و از دور ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ19 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ و
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ20 «.ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺗﺮس او ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
21ﭘﺲ ﻗﻮم از دور اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﺧﺪا در آن ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ22 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
23ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻘﺮه ﻣﺴﺎزﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎزﯾﺪ24 .ﻣﺬﺑﺤﯽ از ﺧﺎک ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﺎز،
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد و ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را از ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬران ،در ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﺎزم ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد25 .و اﮔﺮ
ﻣﺬﺑﺤﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺎزی ،آن را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﺮ آن
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدی ،آن را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ26 .و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﺮو ،ﻣﺒﺎدا ﻋﻮرت ﺗﻮ ﺑﺮ آن
ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد«.
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»و اﯾﻦ اﺳﺖ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬاری2 :اﮔﺮ ﻏﻼم ﻋﺒﺮی ﺑﺨﺮی،

ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،و در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ ،آزاد ﺑﯿﺮون رود3 .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺮون رود و
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ زن ﺑﻮده ،زﻧﺶ ﻫﻤﺮاه او ﺑﯿﺮون رود4 .اﮔﺮ آﻗﺎﯾﺶ زﻧﯽ ﺑﺪو دﻫﺪ و ﭘﺴﺮان ﯾﺎ دﺧﺘﺮان
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺰاﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه زن و اوﻻدش از آن آﻗﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺮون رود5 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺎه آن
ﻏﻼم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ آﻗﺎﯾﻢ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ آزاد ﺑﯿﺮون
روم6 ،آﻧﮕﺎه آﻗﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﯿﺎورد ،و او را ﻧﺰدﯾﮏ در ﯾﺎ ﻗﺎﯾﻤﻪ در ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و آﻗﺎﯾﺶ
ﮔﻮش او را ﺑﺎ درﻓﺸﯽ ﺳﻮراخ ﮐﻨﺪ ،و او وی را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»7اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﺮود8 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺶ ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ او را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪو ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ9 .و ﻫﺮﮔﺎه او را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺳﻢ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ10 .اﮔﺮ زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه
ﺧﻮراک و ﻟﺒﺎس و ﻣﺒﺎﺷﺮت او را ﮐﻢ ﻧﮑﻨﺪ11 .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای او ﻧﮑﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ و
راﯾﮕﺎن ﺑﯿﺮون رود.
»12ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺰﻧﺪ و او ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد13 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ او ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪا وی را ﺑﺪﺳﺘﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ14 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد آﯾﺪ ،ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﮑﺮ ﺑﮑﺸﺪ ،آﻧﮕﺎه او را از ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎن.
»15و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را زﻧﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»16و ﻫﺮ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﺪزدد و او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ در دﺳﺘﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»17و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»18و اﮔﺮ دو ﻣﺮد ﻧﺰاع ﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺖ زﻧﺪ ،و او ﻧﻤﯿﺮد ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد19 ،اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﯿﺮون رود ،آﻧﮕﺎه زﻧﻨﺪه او ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻮض
ﺑﯿﮑﺎریاش را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﺮج ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ او را ﺑﺪﻫﺪ.
»20و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﻼم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﺰﻧﺪ ،و او زﯾﺮ دﺳﺖ او ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎم او
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد21 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ دو روز زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،از او اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ زرﺧﺮﯾﺪ اوﺳﺖ.
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»22و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،و زﻧﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و اوﻻد او ﺳﻘﻂ ﮔﺮدد ،و ﺿﺮری دﯾﮕﺮ
ﻧﺸﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺮاﻣﺘﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺷﻮﻫﺮ زن ﺑﺪو ﮔﺬارد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داوران ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ23 .و اﮔﺮ
اذﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن ﺑﺪه24 ،و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭼﺸﻢ ،و دﻧﺪان ﺑﻪ
ﻋﻮض دﻧﺪان ،و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض دﺳﺖ ،و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺎ25 ،و داغ ﺑﻪ ﻋﻮض داغ ،و زﺧﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض
زﺧﻢ ،و ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻟﻄﻤﻪ.
»26و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻢ ﻏﻼم ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد ،او را ﺑﻪ ﻋﻮض
ﭼﺸﻤﺶ آزاد ﮐﻨﺪ27 .و اﮔﺮ دﻧﺪان ﻏﻼم ﯾﺎ دﻧﺪان ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﯿﻨﺪازد ،او را ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪاﻧﺶ آزاد
ﮐﻨﺪ.
»28و ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺎوی ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺧﻮد ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻤﯿﺮد ،ﮔﺎو را اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ29 .و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﺎو ﻗﺒﻞ از آن ﺷﺎخزن
ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ آﮔﺎه ﺑﻮد ،و آن را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،و او ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ را ﮐﺸﺖ ،ﮔﺎو را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ30 .و اﮔﺮ دﯾﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻓﺪﯾﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ31 .ﺧﻮاه ﭘﺴﺮ ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ را ﺷﺎخ زده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﺑﺎ او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ32 .اﮔﺮ ﮔﺎو ،ﻏﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ او داده ﺷﻮد ،و ﮔﺎو
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻮد.
»33و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﺎﻫﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭼﺎﻫﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ و آن را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﮔﺎوی ﯾﺎ اﻻﻏﯽ در
آن اﻓﺘﺪ34 ،ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺎه ﻋﻮض او را ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﯿﺘﻪ از آن او ﺑﺎﺷﺪ.
»35و اﮔﺮ ﮔﺎو ﺷﺨﺼﯽ ،ﮔﺎو ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ او را ﺑﺰﻧﺪ ،و آن ﺑﻤﯿﺮد ﭘﺲ ﮔﺎو زﻧﺪه را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،و
ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯿﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ36 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﮔﺎو ﻗﺒﻞ از
آن ﺷﺎخزن ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﺎو ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﯿﺘﻪ از آن او
ﺑﺎﺷﺪ.

22

»اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺎوی ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺪزدد ،و آن را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﺎو

ﭘﻨﺞ ﮔﺎو ،و ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﻫﺪ.
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»2اﮔﺮ دزدی در رﺧﻨﻪ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و او را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮن
ﺑﺮای او ﻧﺒﺎﺷﺪ3 .اﻣﺎ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ او ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮن ﺑﺮای او ﻫﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺎﯾﺪ
داد ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻋﻮض دزدی ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد4 .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،از ﮔﺎو ﯾﺎ
اﻻغ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه در دﺳﺖ او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،دو ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را رد ﮐﻨﺪ.
»5اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﭽﺮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﻊ دﯾﮕﺮی را
ﺑﭽﺮاﻧﺪ ،از ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﻊ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﻮض ﺑﺪﻫﺪ.
»6اﮔﺮ آﺗﺸﯽ ﺑﯿﺮون رود ،و ﺧﺎرﻫﺎ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻓﻪﻫﺎی ﻏﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﺎدروﯾﺪه ﯾﺎ
ﻣﺰرﻋﻪای ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدد ،ﻫﺮ ﮐﻪ آﺗﺶ را اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮض ﺑﺪﻫﺪ.
»7اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﯾﺎ اﺳﺒﺎب ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬارد ،و از ﺧﺎﻧﻪ آن ﺷﺨﺺ دزدﯾﺪه
ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه دزد ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،دو ﭼﻨﺪان رد ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .و اﮔﺮ دزد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺣﮑﺎم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ دراز ﮐﺮدهاﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﻪ9 .در ﻫﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ از ﮔﺎو و اﻻغ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و رﺧﺖ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﻢ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺮ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮده ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ،دو ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮد رد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»10اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻻﻏﯽ ﯾﺎ ﮔﺎوی ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖ دﻫﺪ ،و
آن ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﻮد ،و ﺷﺎﻫﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ11 ،ﻗﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو
ﻧﻬﺎده ﺷﻮد ،ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ دراز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﺪ و او
ﻋﻮض ﻧﺪﻫﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ از او دزدﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ داد13 .و اﮔﺮ درﯾﺪه ﺷﺪ ،آن را
ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺮای درﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻋﻮض ﻧﺪﻫﺪ14 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد
ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭘﺎی آن ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺮد ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺒﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ داد15 .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،ﻋﻮض ﻧﺒﺎﯾﺪ داد ،و اﮔﺮ ﮐﺮاﯾﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
»16اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺒﻮد ﻓﺮﯾﺐ داده ،ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ او را
زن ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد17 .و ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺪرش راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺪو دﻫﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻬﺮ دوﺷﯿﺰﮔﺎن
ﻧﻘﺪی ﺑﺪو ﺑﺎﯾﺪ داد.
»18زن ﺟﺎدوﮔﺮ را زﻧﺪه ﻣﮕﺬار.
»19ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
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»20ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﯾﻬﻮه و ﺑﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک ﮔﺮدد.
»21ﻏﺮﯾﺐ را اذﯾﺖ ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ.
»22ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زن ﯾﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﻇﻠﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ23 .و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﮐﺮدی ،و او ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد،
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎد او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد 24و ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﻮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺸﺖ ،و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻮه ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﯾﺘﯿﻢ.
»25اﮔﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی از ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮض دادی ،ﻣﺜﻞ رﺑﺎﺧﻮار ﺑﺎ او
رﻓﺘﺎر ﻣﮑﻦ و ﻫﯿﭻ ﺳﻮد ﺑﺮ او ﻣﮕﺬار.
»26اﮔﺮ رﺧﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﯽ ،آن را ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺪو رد ﮐﻦ،
27زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺶ او و ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺑﺪن اوﺳﺖ؛ ﭘﺲ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﻮاﺑﺪ؟ و اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﻢ.
»28ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮ و رﺋﯿﺲ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ.
»29درآوردن ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ رز ﺧﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ .و ﻧﺨﺴﺖزاده ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪه30 .ﺑﺎ ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻦ .ﻫﻔﺖ روز ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ آن
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه.
»31و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺮدان ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا درﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﺨﻮرﯾﺪ؛ آن را
ﻧﺰد ﺳﮕﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

23

»ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻃﻞ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪه ،و ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻣﺸﻮ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت دروغ

دﻫﯽ.
»2ﭘﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻣﮑﻦ؛ و در ﻣﺮاﻓﻌﻪ ،ﻣﺤﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺜﯿﺮی ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮای
اﻧﺤﺮاف ﺣﻖ ﻣﮕﻮ3 .و در ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪاری او ﻣﻨﻤﺎ.
»4اﮔﺮ ﮔﺎو ﯾﺎ اﻻغ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آن را ﻧﺰد او ﺑﺎز ﺑﯿﺎور5 .اﮔﺮ
اﻻغ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺑﺎرش ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و از ﮔﺸﺎدن او روﮔﺮدان ﻫﺴﺘﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ آن را ﻫﻤﺮاه او
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ.

ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

117

»6ﺣﻖ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد را در دﻋﻮی او ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎز7 .از اﻣﺮ دروغ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎ و ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﺻﺎﻟﺢ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺳﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻢ را ﻋﺎدل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺮد.
»8و رﺷﻮت ﻣﺨﻮر زﯾﺮا ﮐﻪ رﺷﻮت ﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﮐﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﺻﺪﯾﻘﺎن را ﮐﺞ ﻣﯽﺳﺎزد.
»9و ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺐ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ از دل ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ.
»10و ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ11 ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آن را
ﺑﮕﺬار و ﺗﺮک ﮐﻦ ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ.
»12ﺷﺶ روز ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮداز و در روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آرام ﮐﻦ ﺗﺎ ﮔﺎوت و اﻻﻏﺖ آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰت و ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
»13.و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪام ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ذﮐﺮ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،از زﺑﺎﻧﺖ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﺸﻮد.
»14در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﮕﺎه دار15 .ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻧﮕﺎه دار ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ را
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮر در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪی .و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد16 .و ﻋﯿﺪ ﺣﺼﺎد ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻼت ﺧﻮد را ﮐﻪ
در ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪای ،و ﻋﯿﺪ ﺟﻤﻊ را در آﺧﺮ ﺳﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮد را از ﺻﺤﺮا ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهای.
17در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮراﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
»18ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﮕﺬران و ﭘﯿﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
»19ﻧﻮﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎور؛

»و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ

ﻣﺎدرش ﻣﭙﺰ.
»20اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را در راه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪان ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهام ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ21 .از او ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش و آواز او را ﺑﺸﻨﻮ و از او ﺗﻤﺮد ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در اوﺳﺖ22 .و اﮔﺮ ﻗﻮل او را ﺷﻨﯿﺪی و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدی ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد23 ،زﯾﺮا ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ
ﻣﯽرود و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن
را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ24 .ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﮑﻦ و ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻫﺎی
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اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎز و ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻦ25 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن و آب ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﯿﻤﺎری را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ دور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد26 ،و در زﻣﯿﻨﺖ ﺳﻘﻂ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺎزاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎره روزﻫﺎﯾﺖ را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد27 .و ﺧﻮف ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﯿﺶ
ﺗﻮ روﮔﺮدان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ28 .و زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺣﻮﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن
را از ﺣﻀﻮرت ﺑﺮاﻧﻨﺪ29 .اﯾﺸﺎن را در ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﮔﺮدد و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ زﯾﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
30اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮی و زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺮدی31 .و
ﺣﺪود ﺗﻮ را از ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،و از ﺻﺤﺮا ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﻗﺮار دﻫﻢ زﯾﺮا ﺳﺎﮐﻨﺎن آن زﻣﯿﻦ
را ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد و اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ راﻧﺪ32 .ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن
اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻨﺪ33 .در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯽ و داﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ«.
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و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،ﺗﻮ و ﻫﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و ﻫﻔﺘﺎد

ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از دور ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ2 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮم ﻫﻤﺮاه او ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺑﺎز ﮔﻔﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد4 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺬﺑﺤﯽ در ﭘﺎی ﮐﻮه
و دوازده ﺳﺘﻮن ،ﻣﻮاﻓﻖ دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد5 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﮔﺎوان ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ6 .و ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﺼﻒ ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻟﮕﻨﻬﺎ رﯾﺨﺖ و ﻧﺼﻒ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ7 ،و ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺳﻤﻊ ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ«.
8و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻗﻮم ﭘﺎﺷﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺧﻮن آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
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9و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ10 .و ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪﻧﺪ ،و زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺷﻔﺎف و ﻣﺎﻧﻨﺪ ذات آﺳﻤﺎن در ﺻﻔﺎ.
11و ﺑﺮ ﺳﺮوران ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺬارد ،ﭘﺲ ﺧﺪا را دﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ12 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،و آﻧﺠﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﺗﻮرات و اﺣﮑﺎﻣﯽ
را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ13 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﺎﻻ آﻣﺪ14 .و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺎرون و ﺣﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻣﺮی دارد ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮود«.
15و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪ ،اﺑﺮ ﮐﻮه را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ16 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺶ روز اﺑﺮ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ را از ﻣﯿﺎن اﺑﺮ ﻧﺪا درداد17 .و
ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﻮد18 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﺮ
داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ در ﮐﻮه ﻣﺎﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ

ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ از ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ دل ﺑﯿﺎورد ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺎ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ :ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ4 ،و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﭘﺸﻢ ﺑﺰ5 ،و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ
ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ و ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ6 ،و روﻏﻦ ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،و ادوﯾﻪ ﺑﺮای روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ،و ﺑﺮای
ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ7 ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻋﻘﯿﻖ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺮﺻﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪ8 .و ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم9 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
»10و ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ11 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن .آن را از درون و ﺑﯿﺮون ﺑﭙﻮﺷﺎن،
و ﺑﺮ زﺑﺮش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز12 .و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮﯾﺰ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﮕﺬار ،دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ و دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ13 .و دو ﻋﺼﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺑﺴﺎز ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن14 .و آن ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎﺑﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﺬران،
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ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ15 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد16 .و آن
ﺷﻬﺎدﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ،در ﺗﺎﺑﻮت ﺑﮕﺬار17 .و ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز .ﻃﻮﻟﺶ
دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ18 .و دو ﮐﺮوﺑﯽ از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز ،آﻧﻬﺎ را از ﭼﺮﺧﮑﺎری از ﻫﺮ
دو ﻃﺮف ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺴﺎز19 .و ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮ و ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ در آن ﺳﺮ ﺑﺴﺎز .ﮐﺮوﺑﯿﺎن
را از ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺴﺎز20 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺮ آن ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .و روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و روﯾﻬﺎی
ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻮت ﺑﮕﺬار و ﺷﻬﺎدﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ در ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻨﻪ22 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و از ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ رﺣﻤﺖ از ﻣﯿﺎن
دو ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،درﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد.
»23و ﺧﻮاﻧﯽ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ
ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ24 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و ﺗﺎﺟﯽ از ﻃﻼ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺴﺎز25 .و
ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ ﻗﺪر ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺴﺎز ،و ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺴﺎز.
26و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎز ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﮕﺬار27 .و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻮان28 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺑﺴﺎز ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ ﺧﻮان را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ29 .و ﺻﺤﻨﻬﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻬﺎ و
ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺑﺴﺎز ،آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز30 .و ﻧﺎن
ﺗﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮان ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﮕﺬار.
»31و ﭼﺮاﻏﺪاﻧﯽ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز ،و از ﭼﺮﺧﮑﺎری ﭼﺮاﻏﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻗﺎﻋﺪهاش و
ﭘﺎﯾﻪاش و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﺒﻬﺎﯾﺶ و ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ32 .و ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ از ﻃﺮﻓﯿﻨﺶ ﺑﯿﺮون
آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ33 .ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ و ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ در ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
در ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ34 .و در ﭼﺮاﻏﺪان ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﻬﺎ و
ﮔﻠﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ35 .و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن
ﺑﺮ ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ36 .و ﺳﯿﺒﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از
ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮑﺎری ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ37 .و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ ﺑﺮای آن ﺑﺴﺎز ،و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺑﮕﺬار
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ﺗﺎ ﭘﯿﺶ روی آن را روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ38 .و ﮔﻞﮔﯿﺮﻫﺎ و ﺳﯿﻨﯿﻬﺎﯾﺶ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ39 .ﺧﻮدش ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ از ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد40 .و آﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺴﺎزی.

26

»و ﻣﺴﮑﻦ را از ده ﭘﺮده ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ،و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﺎز.

ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎ2 .ﻃﻮل ﯾﮏ ﭘﺮده ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ذراع ،و ﻋﺮض
ﯾﮏ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر ذراع ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺮدهﻫﺎ را ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ3 .ﭘﻨﺞ ﭘﺮده ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﻨﺞ
ﭘﺮده ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ4 .و ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎی ﻻﺟﻮرد ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﭘﺮدهای ﺑﺮ ﻟﺐ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽاش ﺑﺴﺎز ،و ﺑﺮ
ﮐﻨﺎر ﭘﺮده ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺎز5 .ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮده ﺑﺴﺎز ،و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ
در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم اﺳﺖ ﺑﺴﺎز ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ6 .و
ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز و ﭘﺮدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎز ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ7 .و ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ را از ﭘﺮدهﻫﺎی ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺑﺴﺎز ،و ﺑﺮای آن ﯾﺎزده ﭘﺮده درﺳﺖ ﮐﻦ8 .ﻃﻮل ﯾﮏ ﭘﺮده ﺳﯽ
ذراع ،و ﻋﺮض ﯾﮏ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر ذراع ،و اﻧﺪازه ﻫﺮ ﯾﺎزده ﭘﺮده ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ9 .و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺟﺪا و ﺷﺶ
ﭘﺮده را ﺟﺪا ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎز ،و ﭘﺮده ﺷﺸﻢ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﯿﻤﻪ دوﻻ ﮐﻦ10 .و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر
ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﺑﺴﺎز ،و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم
اﺳﺖ11 .و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺴﺎز ،و ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ را در ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎ ﺑﮕﺬران ،و ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺋﭙﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎز
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ12 .و زﯾﺎدﺗﯽ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﻒ ﭘﺮده ﮐﻪ زﯾﺎده اﺳﺖ ،از ﭘﺸﺖ
ﺧﯿﻤﻪ آوﯾﺰان ﺷﻮد13 .و ذراﻋﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮف و ذراﻋﯽ از آن ﻃﺮف ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﺮدهﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ
زﯾﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ از ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ آوﯾﺰان ﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﭙﻮﺷﺪ14 .و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ
از ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﺴﺎز ،و ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﺮ زﺑﺮ آن.
»15و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﯾﻢ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﺎز16 .ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ده ذراع ،و ﻋﺮض
ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ17 .و در ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ دو زﺑﺎﻧﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ را
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺎز18 .و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﺎز ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﻤﺎﻧﯽ19 .و
ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه در زﯾﺮ آن ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺴﺎز ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش ،و دو

ﮐﺘﺎب ﺧﺮوج  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

122

ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش20 .و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ،از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ و دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ22 .وﺑﺮای
ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺴﮑﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺶ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺴﺎز23 .و ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺆﺧﺮش دو ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﺴﺎز24 .و از زﯾﺮ وﺻﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد ،و ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﻫﺮ دو
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺸﻮد ،در ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ25 .و ﻫﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ و دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ.
»26و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ،ﭘﻨﺞ از ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺴﮑﻦ27 ،و ﭘﻨﺞ
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ،و ﭘﻨﺞ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﺴﮑﻦ در
ﻣﺆﺧﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب28 .و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ وﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺳﺮ ﺗﺎ آن ﺳﺮ ﺑﮕﺬرد.
29و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن.
»30ﭘﺲ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ31 .و ﺣﺠﺎﺑﯽ از
ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﺎز ،از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد32 .و آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﮕﺬار ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮد33 .و ﺣﺠﺎب را زﯾﺮ ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ آوﯾﺰان ﮐﻦ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را در آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺎور ،و ﺣﺠﺎب ،ﻗﺪس را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد34 .و ﺗﺨﺖ
رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﮕﺬار35 .و ﺧﻮان را ﺑﯿﺮون ﺣﺠﺎب و ﭼﺮاﻏﺪان را
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮕﺬار ،و ﺧﻮان را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ36 .و ﭘﺮدهای
ﺑﺮای دروازه ﻣﺴﮑﻦ از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ﺑﺴﺎز37 .و
ﺑﺮای ﭘﺮده ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰ.

27

»و ﻣﺬﺑﺢ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز ،ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺞ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع .و

ﻣﺬﺑﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻠﻨﺪیاش ﺳﻪ ذراع2 .و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﺴﺎز و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ
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از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﭙﻮﺷﺎن3 .و ﻟﮕﻨﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮش ﺑﺴﺎز .و ﺧﺎک
اﻧﺪازﻫﺎﯾﺶ و ﺟﺎﻣﻬﺎﯾﺶ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎﯾﺶ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ را از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﺎز4 .و ﺑﺮاﯾﺶ
آﺗﺶداﻧﯽ ﻣﺸﺒﮏ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮ آن ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﺴﺎز5 .و آن
را در زﯾﺮ ،ﮐﻨﺎر ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﺳﺪ6 .و دو ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎز .ﻋﺼﺎﻫﺎ از
ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﭙﻮﺷﺎن7 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﻃﺮف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮدارﻧﺪ.
8و آن را ﻣﺠﻮف از ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎز ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
»9و ﺻﺤﻦ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﻤﺎﻧﯽ .ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻃﻮﻟﺶ ﺻﺪ ذراع ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف10 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ،
از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻼﺑﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ11 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،در
ﻃﻮﻟﺶ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺻﺪ ذراع ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن آن و ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻼﺑﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ12 .و ﺑﺮای ﻋﺮض ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب،
ﭘﺮدهﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎه ذراﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ده و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ده13 .و ﻋﺮض ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺸﺮق از ﺳﻤﺖ ﻃﻠﻮع ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﭘﺮدهﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮف دروازه ،ﭘﺎﻧﺰده ذراع و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی
آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ15 .و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺎﻧﺰده ذراﻋﯽ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﺳﻪ16 .و ﺑﺮای دروازه ﺻﺤﻦ ،ﭘﺮده ﺑﯿﺴﺖ ذراﻋﯽ از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر17 .ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﮔﺮداﮔﺮد
ﺻﺤﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ.
18ﻃﻮل ﺻﺤﻦ ﺻﺪ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﭘﻨﺠﺎه ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪیاش ﭘﻨﺞ ذراع از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ،
و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺻﺤﻦ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺷﺪ.
»20و ﺗﻮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﺼﻔﯽ و ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎ داﺋﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد21 .در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﯿﺮون ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺎدت
اﺳﺖ ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آن را درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
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»و ﺗﻮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وی از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﻮد

ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎرون و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ،ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون2 .و
رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺑﺮادرت ،ﻫﺎرون ،ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺰت و زﯾﻨﺖ ﺑﺴﺎز3 .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ داﻧﺎدﻻﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ روح ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ رﺧﺘﻬﺎی ﻫﺎرون را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدن او ﺗﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ4 .و رﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ و اﯾﻔﻮد و ردا و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﻄﺮز و
ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ .اﯾﻦ رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس را ﺑﺮای ﺑﺮادرت ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻦ
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
»6و اﯾﻔﻮد را از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج
ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ7 .و دو ﮐﺘﻔﺶ را ﺑﺮ دو ﮐﻨﺎرهاش ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد8 .و زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﮐﻪ ﺑﺮآن
اﺳﺖ ،از ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ و از ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن
ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه9 .و دو ﺳﻨﮓ ﺟﺰع ﺑﮕﯿﺮ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻦ10 .ﺷﺶ ﻧﺎم
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ و ﺷﺶ ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن11 .از ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻘﺎش ﺳﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ و آﻧﻬﺎ را در ﻃﻮﻗﻬﺎی
ﻃﻼ ﻧﺼﺐ ﮐﻦ12 .و آن دو ﺳﻨﮓ را ﺑﺮ ﮐﺘﻔﻬﺎی اﯾﻔﻮد ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺎرون ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ ﺧﻮد ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮدارد13 .و دو
ﻃﻮق از ﻃﻼ ﺑﺴﺎز14 .و دو زﻧﺠﯿﺮ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز ﻣﺜﻞ ﻃﻨﺎب ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ،و آن دو
زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه را در ﻃﻮﻗﻬﺎ ﺑﮕﺬار.
»15و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﺴﺎز و آن را از ﻃﻼ و
ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﺎز16 .و ﻣﺮﺑﻊ و دوﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮﻟﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ
و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ17 .و آن را ﺑﻪ ﺗﺮﺻﯿﻊ ﺳﻨﮕﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر رﺳﺘﻪ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺮﺻﻊ ﮐﻦ ﮐﻪ
رﺳﺘﻪ اول ﻋﻘﯿﻖ اﺣﻤﺮ و ﯾﺎﻗﻮت اﺻﻔﺮ و زﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ18 ،و رﺳﺘﻪ دوم ﺑﻬﺮﻣﺎن و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﻋﻘﯿﻖ
ﺳﻔﯿﺪ19 ،و رﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻋﯿﻦ اﻟﻬﺮ و ﯾﺸﻢ و ﺟﻤﺸﺖ20 ،و رﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم زﺑﺮﺟﺪ و ﺟﺰع و ﯾﺸﺐ .و آﻧﻬﺎ
در رﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﻼ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد21 .و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن،
دوازده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ،و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای دوازده ﺳﺒﻂ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻤﺶ ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ،
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻃﻨﺎب از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز23 .و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ،دو ﺣﻠﻘﻪ از ﻃﻼ
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ﺑﺴﺎز و آن دو ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﺑﮕﺬار24 .و آن دو زﻧﺠﯿﺮ ﻃﻼ را ﺑﺮ آن دو ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﮕﺬار25 .و دو ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آن دو زﻧﺠﯿﺮ را در آن دو ﻃﻮق ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ
اﯾﻔﻮد ﺑﻄﺮف ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬار26 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آن ﮐﻪ
ﺑﻄﺮف اﻧﺪرون اﯾﻔﻮد اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬار27 .و دو ﺣﻠﻘﻪ دﯾﮕﺮ زرﯾﻦ ﺑﺴﺎز و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ اﯾﻔﻮد از ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﭘﯿﺶ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آن ،ﺑﺮ زﺑﺮ زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﮕﺬار28 .و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﯾﻔﻮد ﺑﻪ ﻧﻮار ﻻﺟﻮرد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ از اﯾﻔﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد29 .و
ﻫﺎرون ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ دل ﺧﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪس داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری داﺋﻤﺎ ﺑﺮدارد30 .و اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ را در ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺮ
دل ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ دل ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺋﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد.
»31و ردای اﯾﻔﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻻﺟﻮرد ﺑﺴﺎز32 .و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ ،در وﺳﻄﺶ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﮑﺎﻓﺶ از ﮐﺎر ﻧﺴﺎج ﻣﺜﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎن زره ،ﺗﺎ درﯾﺪه ﻧﺸﻮد33 .و در داﻣﻨﺶ ،اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺎز از
ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ ،ﮔﺮداﮔﺮد داﻣﻨﺶ ،و زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎی زرﯾﻦ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف.
34زﻧﮕﻮﻟﻪ زرﯾﻦ و اﻧﺎری و زﻧﮕﻮﻟﻪ زرﯾﻦ و اﻧﺎری ﮔﺮداﮔﺮد داﻣﻦ ردا35 .و در ﺑﺮ ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آواز آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪس ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮد36 .و ﺗﻨﮑﻪای از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮ آن ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﻧﻘﺶ ﮐﻦ37 .و آن را ﺑﻪ ﻧﻮار ﻻﺟﻮردی ﺑﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻋﻤﺎﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد38 .و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎرون ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺎرون ﮔﻨﺎه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در
ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد .و آن داﺋﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل
ﺷﻮﻧﺪ39 .و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک را ﺑﺒﺎف و ﻋﻤﺎﻣﻪای از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺑﺴﺎز و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز
ﺑﺴﺎز40 .و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ ﺑﺴﺎز و ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺴﺎز ﺑﺠﻬﺖ ﻋﺰت و زﯾﻨﺖ41 .و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ ،و
اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ42 .و زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺎز ﮐﻪ از ﮐﻤﺮ ﺗﺎ ران ﺑﺮﺳﺪ43 ،و ﺑﺮ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای وی و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮای ذرﯾﺘﺶ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی اﺳﺖ.
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»و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ

ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﯿﺮ2 ،و ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ
روﻏﻦ و رﻗﯿﻘﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ .آﻧﻬﺎ را از آرد ﻧﺮم ﮔﻨﺪم ﺑﺴﺎز3 .و آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ
ﺑﮕﺬار و آﻧﻬﺎ را در ﺳﺒﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ﺑﮕﺬران4 .و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ده5 ،و آن رﺧﺘﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺎرون را ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ردای اﯾﻔﻮد
و اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ و زﻧﺎر اﯾﻔﻮد را ﺑﺮ وی ﺑﺒﻨﺪ6 .و ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﻨﻪ و اﻓﺴﺮ
ﻗﺪوﺳﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﮕﺬار7 ،و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰ و او را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ8 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎن9 .و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪ
و ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬار و ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎ10 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺳﺎن ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ11 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﮐﻦ12 .و از ﺧﻮن
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ،و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﯾﺰ13 .و
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ،و دو ﮔﺮده را ﺑﺎ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزان14 .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را و ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮﮔﯿﻨﺶ را ﺑﯿﺮون از اردو
ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
»15و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﺑﮕﯿﺮ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﺑﮕﺬارﻧﺪ16 .و ﻗﻮچ را
ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﮕﯿﺮ و ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎش17 .و ﻗﻮچ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺒﺮ ،و اﺣﺸﺎ و
ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮی ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ و ﺳﺮش ﺑﻨﻪ18 .و ﺗﻤﺎم ﻗﻮچ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزان ،زﯾﺮا
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ19 .ﭘﺲ
ﻗﻮچ دوم را ﺑﮕﯿﺮ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﺑﮕﺬارﻧﺪ20 .و ﻗﻮچ را ذﺑﺢ ﮐﺮده،
از ﺧﻮﻧﺶ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﻫﺎرون ،و ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،و ﺑﻪ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ،و ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺑﮕﺬار ،و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮن را ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎش21 .و از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ ،و از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﻫﺎرون و رﺧﺖ وی و ﺑﺮ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و رﺧﺖ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی ﺑﭙﺎش ،ﺗﺎ او و رﺧﺘﺶ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و رﺧﺖ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ22 .ﭘﺲ ﭘﯿﻪ
ﻗﻮچ را ،و دﻧﺒﻪ و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ ،و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،و
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ﺳﺎق راﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮچ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ23 .و ﯾﮏ ﮔﺮده ﻧﺎن و ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن
روﻏﻨﯽ ،و ﯾﮏ رﻗﯿﻖ از ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ24 ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﺎرون و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻨﻪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎن25 .و آﻧﻬﺎ
را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزان ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ26 .و ﺳﯿﻨﻪ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺎرون
اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎن .و آن ﺣﺼﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ27 .و
ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ﺳﺎق رﻓﯿﻌﻪ را ﮐﻪ از ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ،و ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎی28 .و آن از آن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ رﻓﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﺪﯾﻪ رﻓﯿﻌﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺸﺎن
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد29 .و رﺧﺖ ﻣﻘﺪس ﻫﺎرون ﺑﻌﺪ از او ،از آن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺢ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻮﻧﺪ30 .ﻫﻔﺖ روز ،آن ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺪ31 .و ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﮔﻮﺷﺘﺶ را در ﻗﺪس آبﭘﺰ ﮐﻦ32 .و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺨﻮرﻧﺪ33 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻔﺎره ﮐﺮده
ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺨﺺ اﺟﻨﺒﯽ ﻧﺨﻮرد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ34 .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ و از ﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آن ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان ،و آن را ﻧﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
»35ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﻫﻔﺖ روز
اﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎ36 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻫﺮ روز ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻔﺎره ذﺑﺢ ﮐﻦ37 .و ﻣﺬﺑﺢ را ﻃﺎﻫﺮ
ﺳﺎز ﺑﻪ ﮐﻔﺎرهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و آن را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد38 .ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻔﺎره
ﮐﻦ ،و آن را ﻣﻘﺪس ﺳﺎز ،و ﻣﺬﺑﺢ ،ﻗﺪساﻗﺪاس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺢ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺪس
ﺑﺎﺷﺪ39 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ :دو ﺑﺮه ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ .ﻫﺮ روز ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 40ﯾﮏ
ﺑﺮه را در ﺻﺒﺢ ذﺑﺢ ﮐﻦ ،و ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎ41 .و ده ﯾﮏ از آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه ،و ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ،ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
42و ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ذﺑﺢ ﮐﻦ و ﺑﺮای آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺪﯾﻪ ﺻﺒﺢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﺑﮕﺬران،
ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ43 .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ
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ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ44 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ از ﺟﻼل ﻣﻦ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد45 .و
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ46 .و در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ47 .و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردهام ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
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»و ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﺴﺎز .آن را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز2 .ﻃﻮﻟﺶ

ذراﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺮﺿﺶ ذراﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻠﻨﺪیاش دو ذراع ،و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ از ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ3 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎن .ﺳﻄﺤﺶ و ﺟﺎﻧﺒﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ را و ﺗﺎﺟﯽ
از ﻃﻼ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﺴﺎز4 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ در زﯾﺮ ﺗﺎﺟﺶ ﺑﺴﺎز ،ﺑﺮ دو ﮔﻮﺷﻪاش ،ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﻃﺮﻓﺶ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺎز .و آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻋﺼﺎﻫﺎ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ5 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از
ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺴﺎز و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎن6 .و آن را ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت
اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺮ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﮕﺬار.
7و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﺎرون ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮ روی آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﻣﯽآراﯾﺪ ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.

8و در ﻋﺼﺮ ﭼﻮن ﻫﺎرون ﭼﺮاﻏﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮر داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ9 .ﻫﯿﭻ ﺑﺨﻮر ﻏﺮﯾﺐ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮ آن ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺮﯾﺰﯾﺪ10 .و ﻫﺎرون ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه

ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﺎره اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ آن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ«.
11و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»12 :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮی ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮﮐﺲ ﻓﺪﯾﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻫﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را ﻣﯽﺷﻤﺎری ،ﻣﺒﺎدا در ﺣﯿﻦ ﺷﻤﺮدن اﯾﺸﺎن ،وﺑﺎﯾﯽ در اﯾﺸﺎن ﺣﺎدث ﺷﻮد13 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،اﯾﻦ را ﺑﺪﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﯿﺴﺖ
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ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ14 .ﻫﺮﮐﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﮕﺬرد ،ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﻫﺪ15 .دوﻟﺘﻤﻨﺪ از ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل زﯾﺎده ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﮐﻔﺎره ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ16 .و ﻧﻘﺪ ﮐﻔﺎره را از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺣﻮﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﺎز ،و
ﭘﺎﯾﻪاش از ﺑﺮﻧﺞ و آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬار ،و آب در آن ﺑﺮﯾﺰ19 .و ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را از آن ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ20 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آب
ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ21 ،آﻧﮕﺎه دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای او و ذرﯾﺘﺶ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ«.
22و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»23 :و ﺗﻮ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺧﺎص ﺑﮕﯿﺮ ،از ﻣﺮ ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ،و از دارﭼﯿﻨﯽ ﻣﻌﻄﺮ ،ﻧﺼﻒ آن ،دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ،و از ﻗﺼﺐاﻟﺬرﯾﺮه ،دوﯾﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل24 .و از ﺳﻠﯿﺨﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،و از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾﮏ ﻫﯿﻦ25 .و از آﻧﻬﺎ
روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس را ﺑﺴﺎز ،ﻋﻄﺮی ﮐﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ.
26و ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را ﺑﺪان ﻣﺴﺢ ﮐﻦ27 .و ﺧﻮان را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﭼﺮاﻏﺪان را
ﺑﺎ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر را28 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﺣﻮض را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪاش.
29و آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ30 .و ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ31 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ32 .و ﺑﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد،
و ﻣﺜﻞ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺶ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .ﻫﺮ ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻟﺪ ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد«.
34و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻌﻪ و اﻇﻔﺎر و ﻗﻨﻪ و از اﯾﻦ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺎ
ﻧﺪر ﺻﺎف ﺣﺼﻪﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ35 .و از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﺎز ،ﻋﻄﺮی از ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺎر ﻧﻤﮑﯿﻦ و ﻣﺼﻔﯽ' و
ﻣﻘﺪس36 .و ﻗﺪری از آن را ﻧﺮم ﺑﮑﻮب ،و آن را ﭘﯿﺶ ﺷﻬﺎدت در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮕﺬار ،و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ37 .و ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزی،
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دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎزﯾﺪ؛ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ38 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﺮای ﺑﻮﯾﯿﺪن
ﺑﺴﺎزد ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد«.

31

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :آﮔﺎه ﺑﺎش ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦ اوری ﺑﻦ ﺣﻮر

را از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪهام3 .و او را ﺑﻪ روح ﺧﺪا ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ﻫﺮ ﻫﻨﺮی4 ،ﺑﺮای اﺧﺘﺮاع ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ،ﺗﺎ در ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ5 .و ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﻨﮓ و
ﺗﺮﺻﯿﻊ آن و درودﮔﺮی ﭼﻮب ،ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ،اﻫﻮﻟﯿﺎب ﺑﻦ اﺧﯿﺴﺎﻣﮏ
را از ﺳﺒﻂ دان ،اﻧﺒﺎز او ﺳﺎﺧﺘﻪام ،و در دل ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪهام ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ7 .ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎب ﺧﯿﻤﻪ8 ،و ﺧﻮان و اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﺎﻫﺮ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر9 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪاش10 ،و ﻟﺒﺎس ﺧﺪﻣﺖ و ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ،
و ﻟﺒﺎس ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻬﺎﻧﺖ11 ،و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺪس ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهام ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ«.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»13 :و ﺗﻮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﮕﻮ :اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ14 .ﭘﺲ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،آن
ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد15 .ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ آرام و
ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد16 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺒﺖ
را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﻣﺮﻋﯽ دارﻧﺪ17 .اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﯾﺘﯽ اﺑﺪی اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷﺶ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺖ و در روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آرام
ﻓﺮﻣﻮده ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﻓﺖ18 «.و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮد ،دو ﻟﻮح ﺷﻬﺎدت،
ﯾﻌﻨﯽ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ وی داد.
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و ﭼﻮن ﻗﻮم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻓﺮود آﻣﺪن از ﮐﻮه ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻮم ﻧﺰد

ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺮد ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ او را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
2ﻫﺎرون ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ در ﮔﻮش زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ3 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی زرﯾﻦ را ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻫﺎرون آوردﻧﺪ4 .و آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﻘﺶ
ﮐﺮد ،و از آن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ5 «.و ﭼﻮن ﻫﺎرون اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ ،ﻣﺬﺑﺤﯽ ﭘﯿﺶ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻫﺎرون
ﻧﺪا درداده ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﻋﯿﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 «.و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ،
و ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ آوردﻧﺪ ،و ﻗﻮم ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﻟﻌﺐ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
7و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺰﯾﺮ ﺑﺮو ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردهای ،ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ8 .و ﺑﻪ زودی از آن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،اﻧﺤﺮاف
ورزﯾﺪه ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﺰد آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردهاﻧﺪ9 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﻮم را دﯾﺪهام و اﯾﻨﮏ ﻗﻮم ﮔﺮدﻧﮑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ10 .و اﮐﻨﻮن ﻣﺮا ﺑﮕﺬار
ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 «.ﭘﺲ
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻀﺮع ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮا ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت
ﻋﻈﯿﻢ و دﺳﺖ زورآور از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردهای ،ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 12ﭼﺮا ﻣﺼﺮﯾﺎن اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺑﺪی ﺑﯿﺮون آورد ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را در ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﮑﺸﺪ ،و از روی زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ
ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد ،و از اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎ13 .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﻢ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام
ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻢ ،ﺗﺎ آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد14 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،رﺟﻮع ﻓﺮﻣﻮد.
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15آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪ ،و دو ﻟﻮح ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺑﻮد ،و ﻟﻮﺣﻬﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮف و ﺑﺪان ﻃﺮف ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮد16 .و ﻟﻮحﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد ،و ﻧﻮﺷﺘﻪ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻣﻨﻘﻮش ﺑﺮ ﻟﻮحﻫﺎ17 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ آواز ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮوﺷﯿﺪﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ» :در اردو ﺻﺪای ﺟﻨﮓ اﺳﺖ18 «.ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪای ﺧﺮوش ﻇﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺪای ﺧﺮوش
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آواز ﻣﻐﻨﯿﺎن را ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮم«.
19و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اردو رﺳﯿﺪ ،و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و رﻗﺺﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دﯾﺪ ،ﺧﺸﻢ
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ ،و ﻟﻮﺣﻬﺎ را از دﺳﺖ ﺧﻮد اﻓﮑﻨﺪه ،آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﮐﻮه ﺷﮑﺴﺖ20 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و آن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﻧﺮم ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮ روی آب ﭘﺎﺷﯿﺪه،
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ21 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آوردی؟« 22ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺧﺸﻢ آﻗﺎﯾﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﺑﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﺨﺮاﻣﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ او را ﭼﻪ ﺷﺪه24 .ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ
ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ ،و آن را در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و اﯾﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ«.
25و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻟﮕﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای رﺳﻮاﯾﯽ
اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻟﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد26 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ دروازه اردو اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ:
»ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﻻوی ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ27 .او
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ران ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد ،و از دروازه ﺗﺎ دروازه اردو آﻣﺪ و رﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮادر ﺧﻮد و دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ و
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ28 «.و ﺑﻨﯽﻻوی ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و در آن روز ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﻗﻮم اﻓﺘﺎدﻧﺪ29 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ؛ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ«.
30و ﺑﺎﻣﺪادان واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروم ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ را ﮐﻔﺎره ﮐﻨﻢ31 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
»آه ،اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ32 .اﻵن ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن
را ﻣﯽآﻣﺮزی و اﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮا از دﻓﺘﺮت ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪای ،ﻣﺤﻮ ﺳﺎز33 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ
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ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،او را از دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﺳﺎزم34 .و اﮐﻨﻮن ﺑﺮو و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺪاﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻔﺘﻪام ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ .اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﯾﻮم ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻦ ،ﮔﻨﺎه
اﯾﺸﺎن را از اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد35 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ
ﻫﺎرون ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ»:رواﻧﻪ ﺷﺪه ،از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﻦ ،ﺗﻮ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ از

زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردهای ،ﺑﺪان زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻪام آن را
ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد2 .و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد3 .ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را در ﺑﯿﻦ راه ﻫﻼک ﺳﺎزم4 «.و

ﭼﻮن ﻗﻮم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﯿﭽﮑﺲ زﯾﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻮد ﻧﻨﻬﺎد5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ آﯾﻢ،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزم .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن زﯾﻮر ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ6 «.ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺟﺒﻞ ﺣﻮرﯾﺐ از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ.
7و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ،دور از اردو زد ،و آن را »ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع« ﻧﺎﻣﯿﺪ .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻮد،
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ8 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ
ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،و در ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ9 .و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
10و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﺳﺘﻮن اﺑﺮ را ﺑﺮ در ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮد11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ روﺑﺮو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ
ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اردو ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ﺧﺎدم او ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺟﻮان ،از ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
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12و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺒﺮ .و ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ
ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﮐﻪ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ .و ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و اﯾﻀﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﻓﯿﺾ ﯾﺎﻓﺘﻪای13 .اﻵن اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﺪهام ،ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،و در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻓﯿﺾ ﯾﺎﺑﻢ ،و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ،ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ14 «.ﮔﻔﺖ:
»روی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺗﻮ را آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ15 «.ﺑﻪ وی ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻫﺮ ﮔﺎه روی ﺗﻮ ﻧﯿﺎﯾﺪ،
ﻣﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺮ16 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ
از آﻣﺪن ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ؟ ﭘﺲ ﻣﻦ و ﻗﻮم ﺗﻮ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﯿﺾ
ﯾﺎﻓﺘﻪای و ﺗﻮ را ﺑﻨﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ18 «.ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ«.
19ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ و ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ،
و رأﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ رﺋﻮف ﻫﺴﺘﻢ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ رﺣﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ20 «.و ﮔﻔﺖ:
»روی ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ دﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ21 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺑﺎﯾﺴﺖ22 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻼل ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﻮ را
در ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮه ﻣﯽﮔﺬارم ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ23 .ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﻔﺎی ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ،اﻣﺎ روی ﻣﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺘﺮاش ،و

ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﻮحﻫﺎی اول ﺑﻮد و ﺷﮑﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﻮحﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ2 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ و
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﯾﺴﺖ3 .و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ،و ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﮐﻮه ﭼﺮا ﻧﮑﻨﺪ«.
4ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ وی ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪا درداد6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی وی ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده ،ﻧﺪا درداد ﮐﻪ »ﯾﻬﻮه ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و رﺋﻮف و دﯾﺮﺧﺸﻢ و ﮐﺜﯿﺮ اﺣﺴﺎن و وﻓﺎ؛ 7ﻧﮕﺎه دارﻧﺪه
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رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺰاران ،و آﻣﺮزﻧﺪه ﺧﻄﺎ و ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎه؛ ﻟﮑﻦ ﮔﻨﺎه را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﭘﺪران را ﺑﺮ ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ8 «.و
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ زودی رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮد9 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﺷﺪهام ،ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻄﺎ و
ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﻣﺎ را ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﺑﺴﺎز«.
10ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻋﻬﺪی ﻣﯽﺑﻨﺪم و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن و در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﮐﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯽ،
ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﮐﺎری ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ11 .آﻧﭽﻪ را
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دار .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ از ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ12 .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﻣﯽروی ،ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻨﺪی ،ﻣﺒﺎدا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ13 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ ،و
ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و اﺷﯿﺮﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ14 .زﻧﻬﺎر ﺧﺪای ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻏﯿﻮر اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ15 .زﻧﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن زﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻨﺪ ،واﻻ از ﻋﻘﺐ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،و ﺗﻮ را دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮری16 .و از دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮی ،و ﭼﻮن دﺧﺘﺮان
اﯾﺸﺎن از ﻋﻘﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد17 .ﺧﺪاﯾﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺴﺎز18 .ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻧﮕﺎه دار ،و ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن
ﻓﻄﯿﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ،در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ﺑﺨﻮر ،زﯾﺮاﮐﻪ در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪی19 .ﻫﺮ ﮐﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﺪ ،از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده ذﮐﻮر از ﻣﻮاﺷﯽ ﺗﻮ ،ﭼﻪ از
ﮔﺎو ﭼﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ؛ 20و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖزاده اﻻغ ،ﺑﺮهای ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه ،و اﮔﺮ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪﻫﯽ ،ﮔﺮدﻧﺶ را
ﺑﺸﮑﻦ .و ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه .و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﻮد21 .ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش ،و روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه دار .در وﻗﺖ ﺷﯿﺎر و در ﺣﺼﺎد ،ﺳﺒﺖ
را ﻧﮕﺎه دار22 .و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ را ﻧﮕﺎهدار ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺑﺮ ﺣﺼﺎد ﮔﻨﺪم و ﻋﯿﺪ ﺟﻤﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل.
23ﺳﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮراﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻣﺘﻬﺎ را از ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ،و ﺣﺪود ﺗﻮ را وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل
ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽآﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی ،ﻫﯿﭽﮑﺲ زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﻃﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﮐﺮد25 .ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﮕﺬران ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﻧﺪ26 .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﯿﺎور .و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدرش ﻣﭙﺰ27 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺗﻮ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺴﺘﻪام28 «.و ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ،ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد و آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ و او ﺳﺨﻨﺎن
ﻋﻬﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ده ﮐﻼم را ﺑﺮ ﻟﻮﺣﻬﺎ ﻧﻮﺷﺖ.
29و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ از ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺰﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،و دو ﻟﻮح ﺳﻨﮕﯽ در دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺑﺰﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎ او ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه وی
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ30 .اﻣﺎ ﻫﺎرون و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﺳﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه او
ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
31و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻫﺎرون و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ32 .و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد33 .و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻮد
ﮐﺸﯿﺪ34 .و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺎب را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ
ﺗﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن او .ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ35 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ روی ﻣﻮﺳﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه او ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺎب را ﺑﻪ روی
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی او ﻣﯽرﻓﺖ.

35

و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ

ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻨﯽ2 :ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد ،و در روز
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﮐﻪ در آن ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد3 .در روز
ﺳﺒﺖ آﺗﺶ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﻔﺮوزﯾﺪ«.

4و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ5 :از ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ از دل راﻏﺐ اﺳﺖ ،ﻫﺪﯾﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺎورد6 ،و از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﭘﺸﻢ ﺑﺰ7 ،و
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ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ و ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ8 ،و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ،و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺮای روﻏﻦ
ﻣﺴﺢ و ﺑﺮای ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ9 ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺟﺰع و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮﺻﯿﻊ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ10 «.و ﻫﻤﻪ
داﻧﺎدﻻن از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزﻧﺪ11 .ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﯿﻤﻪاش و ﭘﻮﺷﺶ
آن و ﺗﮑﻤﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﯾﺶ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ12 ،و ﺗﺎﺑﻮت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ
و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ و ﺣﺠﺎب ﺳﺘﺮ13 ،و ﺧﻮان و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﮐﻞ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ14 ،و ﭼﺮاﻏﺪان
ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ15 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و
روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ،و ﭘﺮده دروازه ﺑﺮای درﮔﺎه ﻣﺴﮑﻦ16 ،و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آن ،و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﮐﻞ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪاش17 ،و ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ18 ،و ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺻﺤﻦ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ19 ،و
رﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،ﯾﻌﻨﯽ رﺧﺖ ﻣﻘﺪس ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،و رﺧﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺗﺎ
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
20ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ21 .و ﻫﺮ ﮐﻪ دﻟﺶ او را
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ روﺣﺶ او را ﺑﺎ اراده ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ،و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺘﺶ و ﺑﺮای رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس آوردﻧﺪ22 .ﻣﺮدان و زﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ از
دل راﻏﺐ ﺑﻮد ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺮﯾﻬﺎ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻃﻼ
آوردﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮد23 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ
و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﭘﺸﻢ ﺑﺰ و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را آورد24 .ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺎورد ،ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را آورد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،آن را آورد25 .و ﻫﻤﻪ زﻧﺎن داﻧﺎدل ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽرﺷﺘﻨﺪ ،و رﺷﺘﻪ
ﺷﺪه را از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ،آوردﻧﺪ26 .و ﻫﻤﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،ﭘﺸﻢ ﺑﺰ را ﻣﯽرﺷﺘﻨﺪ27 .و ﺳﺮوران ،ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺟﺰع و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮﺻﯿﻊ ﺑﺮای اﯾﻔﻮد و
ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ آوردﻧﺪ28 .و ﻋﻄﺮﯾﺎت و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮای روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺮای ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ29 .و
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را راﻏﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اراده دل آوردﻧﺪ.
30و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻔﺖ» :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦ اوری ﺑﻦ ﺣﻮر را از
ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻧﺎم دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ31 ،و او را ﺑﻪ روح ﺧﺪا از ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻫﺮ ﻫﻨﺮی
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ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ32 ،و ﺑﺮای اﺧﺘﺮاع ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ33 ،و ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪن
و ﻣﺮﺻﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ،و ﺑﺮای درودﮔﺮی ﭼﻮب ﺗﺎ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮی را ﺑﮑﻨﺪ34 .و در دل او ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادن را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻮﻟﯿﺎب ﺑﻦ اﺧﯿﺴﺎﻣﮏ را از ﺳﺒﻂ دان35 ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ دﻟﯽ
ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎش و ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ و ﻃﺮاز در ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ،و
در ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﺴﺎج ﺗﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺨﺘﺮع ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ﺑﺸﻮﻧﺪ.

36

»و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ و اﻫﻮﻟﯿﺎب و ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﺪﯾﺸﺎن

داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ2 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ و اﻫﻮﻟﯿﺎب و ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دل اﯾﺸﺎن
ﺣﮑﻤﺖ داده ﺑﻮد ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را راﻏﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،دﻋﻮت ﮐﺮد3 .و ﻫﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد وی ﻣﯽآوردﻧﺪ4 .و ﻫﻤﻪ
داﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻗﺪس را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮد،
آﻣﺪﻧﺪ5 .و ﻣﻮﺳﯽ را ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﻮم زﯾﺎده از آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ آن ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽآورﻧﺪ6 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در اردو ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
»ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺎی ﻗﺪس ﻧﮑﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻗﻮم از آوردن ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
7و اﺳﺒﺎب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ،ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده ﺑﻮد.
8ﭘﺲ ﻫﻤﻪ داﻧﺎدﻻﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ده ﭘﺮده ﻣﺴﮑﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ.
9ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﺮده ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ذراع ،و ﻋﺮض ﻫﺮ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر ذراع .ﻫﻤﻪ ﭘﺮدهﻫﺎ را ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﻮد.
10و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ،و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ11 ،و ﺑﺮ ﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮده در
ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽاش ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎی ﻻﺟﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﺐ ﭘﺮده ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم
ﺳﺎﺧﺖ12 .و در ﯾﮏ ﭘﺮده ،ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوﻣﯿﻦ ﺑﻮد،
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻣﺎدﮔﯿﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد13 .و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ زرﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﺮدهﻫﺎ را ﺑﻪ
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ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﭘﺮدهﻫﺎ از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد؛ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﻧﺰده ﭘﺮده ﺳﺎﺧﺖ15 .ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﺮده ﺳﯽ ذراع ،و ﻋﺮض ﻫﺮ ﭘﺮده ﭼﻬﺎر
ذراع؛ و ﯾﺎزده ﭘﺮده را ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﻮد16 .و ﭘﻨﺞ ﭘﺮده را ﺟﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺷﺶ ﭘﺮده را ﺟﺪا17 .و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﭘﺮدهای ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎدﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮده در
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دوم18 .و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﻤﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﭘﻮﺷﺸﯽ از
ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮ زﺑﺮ آن از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ.
20و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﯾﻢ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ21 .ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ده ذراع ،و ﻋﺮض
ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ22 .ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ را دو زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺮون ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻦ را ﺳﺎﺧﺖ23 .و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ را ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﻤﺎﻧﯽ،
24و ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪای ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش ،و دو ﭘﺎﯾﻪ
زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دو زﺑﺎﻧﻪاش25 .و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺨﺘﻪ
ﺳﺎﺧﺖ26 .و ﭼﻬﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه آﻧﻬﺎ را ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪای و دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮ27 .و
ﺑﺮای ﻣﺆﺧﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ،ﺷﺶ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ28 .و دو ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در
ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺒﺶ ﺳﺎﺧﺖ29 .و از زﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺗﺎ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دو در ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺮد30 .ﭘﺲ ﻫﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه
ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﻫﺮ ﺗﺨﺘﻪ.
31و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﮑﻦ32 ،و
ﭘﻨﺞ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻦ ،و ﭘﻨﺞ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﺆﺧﺮ ﺟﺎﻧﺐ
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ33 .و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪ وﺳﻄﯽ را ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﮕﺬرد34 .ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ35 .و ﺣﺠﺎب را از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،و
آن را ﺑﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد36 .و ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ،
و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﻼ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه رﯾﺨﺖ37 .و ﭘﺮدهای
ﺑﺮای دروازه ﺧﯿﻤﻪ از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ﺑﺴﺎﺧﺖ.
38و ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن آن و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮﻫﺎ و ﻋﺼﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ
آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد.
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و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ،ﺗﺎﺑﻮت را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و

ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ2 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ از درون و ﺑﯿﺮون
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﺑﺮای آن ﺗﺎﺟﯽ از ﻃﻼ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻗﺎﯾﻤﻪاش
ﺑﺮﯾﺨﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ و دو ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ4 .و دو ﻋﺼﺎ از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ5 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺗﺎﺑﻮت6 .و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﻧﯿﻢ ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و
ﻧﯿﻢ7 .و دو ﮐﺮوﺑﯽ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ از ﭼﺮﺧﮑﺎری ﺳﺎﺧﺖ.
8ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮف و ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﻃﺮف ،و از ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ،ﮐﺮوﺑﯿﺎن را ﺑﺮ ﻫﺮ دو
ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺖ9 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺮ آن ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮﺳﯽ
رﺣﻤﺖ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ روﯾﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﺑﻮد.
10و ﺧﻮان را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﯾﮏ
ذراع و ﻧﯿﻢ11 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﺣﺎﺷﯿﻪای
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﺎﺟﯽ زرﯾﻦ ﮔﺮداﮔﺮد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎﺧﺖ13 .و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ
زرﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ رﯾﺨﺖ ،و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻗﺎﯾﻤﻪاش ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ14 .و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻮان15 .و دو ﻋﺼﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻮان16 .و ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان ﻣﯽﺑﻮد از ﺻﺤﻨﻬﺎ و
ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻬﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ.
17و ﭼﺮاﻏﺪان را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ .از ﭼﺮﺧﮑﺎری ،ﭼﺮاﻏﺪان را ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﺎﯾﻪاش و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﺒﻬﺎﯾﺶ و ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد18 .و از دو ﻃﺮﻓﺶ ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﺮاﻏﺪان از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ19 .و ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ،و ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ و ﺳﯿﺒﯽ و ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ20 .و ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان ﭼﻬﺎر ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺑﺎداﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺒﻬﺎ و
ﮔﻠﻬﺎی آن21 .و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن ،و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن ،و ﺳﯿﺒﯽ زﯾﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ آن ،ﺑﺮای
ﺷﺶ ﺷﺎﺧﻪای ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ22 .ﺳﯿﺒﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ از
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ﯾﮏ ﭼﺮﺧﮑﺎری ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ23 .و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺶ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﻨﯿﻬﺎﯾﺶ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ
ﺳﺎﺧﺖ24 .از ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺳﺎﺧﺖ.
25و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻃﻮﻟﺶ ﯾﮏ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع ﻣﺮﺑﻊ ،و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ دو ذراع ،و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﻮد26 .و آن را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺤﺶ و
ﻃﺮﻓﻬﺎی ﮔﺮداﮔﺮدش ،و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ،و ﺗﺎﺟﯽ ﮔﺮداﮔﺮدش از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ27 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ
ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺮ ﺗﺎج ﺑﺮ دو ﮔﻮﺷﻪاش ﺑﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ28 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ29 .و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪس و
ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﻃﺎﻫﺮ را از ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
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و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و

ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ﻣﺮﺑﻊ ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺳﻪ ذراع2 .و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪاش ﺳﺎﺧﺖ.
ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ از ﻫﻤﺎن ﺑﻮد و آن را از ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ3 .و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺬﺑﺢ را ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ :دﯾﮕﻬﺎ و
ﺧﺎکاﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻇﺮوﻓﺶ را از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ،
آﺗﺶداﻧﯽ ﻣﺸﺒﮏ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ زﯾﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺑﻄﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﺶ ﺑﺮﺳﺪ5 .و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺮ آﺗﺶدان ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ رﯾﺨﺖ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﭼﻮب ﺷﻄﯿﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ7 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ را در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،و ﻣﺬﺑﺢ را از ﭼﻮﺑﻬﺎ ﻣﺠﻮف ﺳﺎﺧﺖ8 .و ﺣﻮض را از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭘﺎﯾﻪاش را از
ﺑﺮﻧﺞ از آﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
9و ﺻﺤﻦ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺻﺪ ذراﻋﯽ ﺑﻮد10 .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،از ﺑﺮﻧﺞ و
ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه11 .و ﺑﺮای ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺻﺪ ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺴﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد12 .و ﺑﺮای ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ،ﭘﺮدهﻫﺎی
ﭘﻨﺠﺎه ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ده و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ده ،و ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه
ﺑﻮد13 .و ﺑﺮای ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻠﻮع ،ﭘﻨﺠﺎه ذراﻋﯽ ﺑﻮد14 .و ﭘﺮدهﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮف دروازه
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ﭘﺎﻧﺰده ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ15 .و ﺑﺮای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دروازه ﺻﺤﻦ از اﯾﻦ
ﻃﺮف و از آن ﻃﺮف ﭘﺮدهﻫﺎ ﭘﺎﻧﺰده ذراﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ16 .ﻫﻤﻪ
ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد17 .و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد ،و
ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ،و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺻﺤﻦ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد18 .و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و
ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﻨﺞ ذراع ﻣﻮاﻓﻖ
ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ19 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ،و ﻗﻼﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ،و
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد20 .و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺻﺤﻦ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮف از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد.
21اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﮑﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻻوﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺘﺎﻣﺎرﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺴﺎب آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ22 .و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦ اوری ﺑﻦ ﺣﻮر از
ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺴﺎﺧﺖ23 .و ﺑﺎ وی اﻫﻮﻟﯿﺎب ﺑﻦ
اﺧﯿﺴﺎﻣﮏ از ﺳﺒﻂ دان ﺑﻮد ،ﻧﻘﺎش و ﻣﺨﺘﺮع و ﻃﺮاز در ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک24 .و
ﺗﻤﺎم ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻗﺪس ،از ﻃﻼی ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ وزﻧﻪ و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﻮد25 .و ﻧﻘﺮه ﺷﻤﺮده ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺪ وزﻧﻪ و ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس26 .ﯾﮏ درﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل
ﻗﺪس ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮی از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﮐﻪ
ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و اﻣﺎ آن ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻗﺪس و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﺮده ﺑﻮد .ﺻﺪ ﭘﺎﯾﻪ از ﺻﺪ وزﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ28 .و از آن ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﻼﺑﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ29 .و ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺪاﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد وزﻧﻪ و دو ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد30 .و از آن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ،و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آن و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺬﺑﺢ را ﺳﺎﺧﺖ31 .و
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺻﺤﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ،و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دروازه ﺻﺤﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎی
ﮔﺮداﮔﺮد ﺻﺤﻦ را.
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و از ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ رﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ

ﮐﺮدن در ﻗﺪس ،و رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
2و اﯾﻔﻮد را از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﺗﻨﮕﻪﻫﺎی ﻧﺎزک
از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎرﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ4 .و ﮐﺘﻔﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ5 .و
زﻧﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد از ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ و از ﻫﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد ،از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و
ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد6 .و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺟﺰع ﻣﺮﺻﻊ
در دو ﻃﻮق ﻃﻼ ،و ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ7 .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
ﮐﺘﻔﻬﺎی اﯾﻔﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدهﺑﻮد.
8و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎر اﯾﻔﻮد از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﻣﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،از ﻃﻼ و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و
ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه9 .و آن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را دوﻻ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻃﻮﻟﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ و
ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ وﺟﺐ دوﻻ10 .و در آن ﭼﻬﺎر رﺳﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،رﺳﺘﻪای از ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺮخ و
ﯾﺎﻗﻮت زرد و زﻣﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮد رﺳﺘﻪ اول11 .و رﺳﺘﻪ دوم از ﺑﻬﺮﻣﺎن و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﻋﻘﯿﻖ ﺳﻔﯿﺪ12 .و
رﺳﺘﻪ ﺳﻮم از ﻋﯿﻦ اﻟﻬﺮ و ﯾﺸﻢ و ﺟﻤﺴﺖ13 .و رﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم از زﺑﺮﺟﺪ و ﺟﺰع و ﯾﺸﺐ در ﺗﺮﺻﯿﻌﻪ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﻃﻼ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد14 .و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دوازده ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای دوازده ﺳﺒﻂ15 .و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ16 .و دو ﻃﻮق زرﯾﻦ و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
دو ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺮ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ17 .و آن دو زﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه زرﯾﻦ را در دو ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﺑﻮد ،ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ18 .و دو ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آن دو زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺮ دو ﻃﻮق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮ دو ﮐﺘﻒ اﯾﻔﻮد در ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ19 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف اﻧﺪروﻧﯽ اﯾﻔﻮد ﺑﻮد20 .و دو ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
دو ﮐﺘﻒ اﯾﻔﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺶ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯿﺶ ﺑﺎﻻی زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ21 .و
ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﯾﻔﻮد ﺑﻪ ﻧﻮار ﻻﺟﻮردی ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻی زﻧﺎر اﯾﻔﻮد ﺑﺎﺷﺪ .و
ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ از اﯾﻔﻮد ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
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22و ردای اﯾﻔﻮد را از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻻﺟﻮردی ﺳﺎﺧﺖ23 .و دﻫﻨﻪای در وﺳﻂ ردا ﺑﻮد،
ﻣﺜﻞ دﻫﻨﻪ زره ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮔﺮداﮔﺮد دﻫﻨﻪ ﺗﺎ درﯾﺪه ﻧﺸﻮد24 .و ﺑﺮ داﻣﻦ ردا ،اﻧﺎرﻫﺎ از ﻻﺟﻮرد و
ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ25 .و زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎ را در
ﻣﯿﺎن اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﺮ داﻣﻦ ردا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺮداﮔﺮدش در ﻣﯿﺎن اﻧﺎرﻫﺎ26 .و زﻧﮕﻮﻟﻪای و اﻧﺎری ،و زﻧﮕﻮﻟﻪای و
اﻧﺎری ﮔﺮداﮔﺮد داﻣﻦ ردا ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد27 .و
ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ28 .و ﻋﻤﺎﻣﻪ را از ﮐﺘﺎن
ﻧﺎزک و دﺳﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺒﺎ را از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ،و زﯾﺮﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ را از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه29 .و
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ از ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاز ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد30 .و ﺗﻨﮕﻪ اﻓﺴﺮ ﻣﻘﺪس را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ آن ﮐﺘﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻨﺪ :ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه31 .و ﺑﺮ آن ﻧﻮاری ﻻﺟﻮردی ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺎﻻی
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺒﻨﺪﻧـﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.

32ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ33 .و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و
ﺗﮑﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ34 .و ﭘﻮﺷﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮچ ﺳﺮخﺷﺪه و
ﭘﻮﺷﺶ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ و ﺣﺠﺎب ﺳﺘﺮ35 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ36 .و ﺧﻮان و
ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ37 .و ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﺎﻫﺮ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎی آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎﺑﺶ ،و روﻏﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ38 .و ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ و ﭘﺮده ﺑﺮای دروازه
ﺧﯿﻤﻪ39 .و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ آن ،و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺣﻮض و ﭘﺎﯾﻪاش40 .و
ﭘﺮدهﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ ،و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ و ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع41 .و رﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،و رﺧﺖ
ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،و رﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺗﺎ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ42 .ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ43 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮد ،و اﯾﻨﮏ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﻮﺳﯽ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :در ﻏﺮه ﻣﺎه اول ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ

اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎ3 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را در آن ﺑﮕﺬار .و ﺣﺠﺎب را ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﭘﻬﻦ ﮐﻦ4 .و ﺧﻮان
را درآورده ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎ .و ﭼﺮاﻏﺪان را درآور و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را
آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ5 .و ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ را ﺑﺮای ﺑﺨﻮر ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﺑﮕﺬار ،و ﭘﺮده دروازه را ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﺎوﯾﺰ6 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﭘﯿﺶ دروازه ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮕﺬار7 .و ﺣﻮض را در ﻣﯿﺎن
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬار ،و آب در آن ﺑﺮﯾﺰ8 .و ﺻﺤﻦ را ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ .و ﭘﺮده دروازه
ﺻﺤﻦ را ﺑﯿﺎوﯾﺰ9 .و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ،و آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد10 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ،ﻣﺬﺑﺢ
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ .و ﻣﺬﺑﺢ ،ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و ﺣﻮض را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪاش ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ.
12و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ده13 .و ﻫﺎرون را
ﺑﻪ رﺧﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و او را ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ14 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را
ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎن15 .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺢ
ﮐﺮدی ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﺴﺢ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﻬﺎﻧﺖ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
17و واﻗﻊ ﺷﺪ در ﻏﺮه ﻣﺎه اول از ﺳﺎل دوم ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ18 ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﻤﻮد ،و را ﺑﻨﻬﺎد و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮد ،و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد،
19و ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺮ زﺑﺮ آن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد20 .و ﺷﻬﺎدت را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در ﺗﺎﺑﻮت ﻧﻬﺎد ،و ﻋﺼﺎﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬارد ،و ﮐﺮﺳﯽ
رﺣﻤﺖ را ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺬاﺷﺖ21 .و ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ درآورد ،و ﺣﺠﺎب ﺳﺘﺮ را آوﯾﺨﺘﻪ ،آن را
ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد22 .و ﺧﻮان را در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﯿﺮون ﺣﺠﺎب ﻧﻬﺎد23 .و ﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ داد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد24 .و ﭼﺮاﻏﺪان را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮان ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻬﺎد25 .و ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد26 .و ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎب ﻧﻬﺎد27 .و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮ آن ﺳﻮزاﻧﯿﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد28 .و ﭘﺮده دروازه ﻣﺴﮑﻦ را آوﯾﺨﺖ29 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﭘﯿﺶ دروازه ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﮐﺮد ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺮ آن
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣـﻮده ﺑﻮد30 .و ﺣﻮض را در ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑـﺢ
وﺿـﻊ ﮐﺮده ،آب ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ در آن ﺑﺮﯾﺨﺖ31 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را
در آن ﺷﺴﺘﻨﺪ32 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ آﻣﺪﻧﺪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد33 .و ﺻﺤﻦ را ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺮده
دروازه ﺻﺤﻦ را آوﯾﺨﺖ .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
34آﻧﮕﺎه اﺑﺮ ،ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ35 .و ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮاﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ را ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد36 .و ﭼﻮن اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد ﮐﻮچ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ37 .و ﻫﺮﮔﺎه اﺑﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ روز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ آن ،ﻧﻤﯽﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ38 .زﯾﺮا ﮐﻪ در روز ،اﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ و در ﺷﺐ ،آﺗﺶ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎزل
اﯾﺸﺎن.
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ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﻻوﯾﺎن
ﺳﻔﺮ ﺳﻮم از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و او را از ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:

»2ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪاﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﺎو ﯾﺎ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ3 .اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ از ﮔﺎو
ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و آن را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل
ﺷﻮد4 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ او
ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ5 .ﭘﺲ ﮔﺎو را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورﻧﺪ،
و ﺧﻮن را ﺑﺮ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ6 .و ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﺑﮑﻨﺪ و آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﺪ7 .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و ﻫﯿﺰم ﺑﺮ آﺗﺶ
ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ8 .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ و ﺳﺮ و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ روی ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ
ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ9 .و اﺣﺸﺎﯾﺶ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آب ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ10 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او از ﮔﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاه از ﺑﺰ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،آن را ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬراﻧﺪ11 .و آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ12 .و
آن را ﺑﺎ ﺳﺮش و ﭘﯿﻪاش ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ روی ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ
ﺑﭽﯿﻨﺪ13 .و اﺣﺸﺎﯾﺶ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آب ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻤﻪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
»14و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ از ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از
ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ از ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ15 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺎورد و ﺳﺮش را ﺑﭙﯿﭽﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ اﻓﺸﺮده ﺷﻮد16 .و ﭼﯿﻨﻪداﻧﺶ را ﺑﺎ ﻓﻀﻼت آن ﺑﯿﺮون
ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺬﺑﺢ در ﺟﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﯿﻨﺪازد17 .و آن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﭼﺎک
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ﮐﻨﺪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

2

»و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او از آرد

ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،و روﻏﻦ ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰد و ﮐﻨﺪر ﺑﺮ آن ﺑﻨﻬﺪ2 .و آن را ﻧﺰد ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺑﯿﺎورد ،و
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن ﺑﮕﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ از آرد ﻧﺮﻣﺶ و روﻏﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪرش و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ3 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی از آن
ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ4 .و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ
آردی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪهای در ﺗﻨﻮر ﺑﮕﺬراﻧﯽ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ از آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،ﯾﺎ
ﮔﺮدهﻫﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ5 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮ ﺳﺎج ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از آرد
ﻧﺮم ﻓﻄﯿﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ6 .و آن را ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﺮده ،روﻏﻦ ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آردی
اﺳﺖ7 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آرد ﻧﺮم ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد8 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی را
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور ،و آن را ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﮕﺬار ،و او آن را ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ
ﺧﻮاﻫﺪ آورد9 .و ﮐﺎﻫﻦ از ﻫﺪﯾﻪ آردی ﯾﺎدﮔﺎری آن را ﺑﺮدارد و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ
و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ10 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی از آن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ از
ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ.
»11و ﻫﯿﭻ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﺴﻞ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﯿﺎرﻧﺪ13 .و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ
آردی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﻧﻤﮑﯿﻦ ﮐﻦ ،و ﻧﻤﮏ ﻋﻬﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺪار ،ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﮏ ﺑﮕﺬران14 .و اﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯽ ،ﭘﺲ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی
ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﺗﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻐﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬران15 .و روﻏﻦ
ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰ و ﮐﻨﺪر ﺑﺮ آن ﺑﻨﻪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آردی اﺳﺖ16 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﺎدﮔﺎری آن را ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪری از
ﺑﻠﻐﻮر آن و از روﻏﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪرش ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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»و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ از رﻣﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺧﻮاه ﻧﺮ و ﺧﻮاه ﻣﺎده

ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ2 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻬﺪ ،و آن
را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ3 .و از
ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ
را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ4 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه اﺳﺖ ،و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ5 .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ6 .و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او
ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬراﻧﺪ7 .اﮔﺮ ﺑﺮهای
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد8 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﻨﻬﺪ ،و آن را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ9 .و از ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻪاش و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﺒﻪ را و
آن را از ﻧﺰد ﻋﺼﻌﺺ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ10 .و
دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ
ﺟﺪا ﮐﻨﺪ11 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
12و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﺑﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد13 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﻨﻬﺪ و آن را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ14 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ را ،ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ15 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه
اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ16 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻃﻌﺎم ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ17 .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺪی در
ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮن و ﭘﯿﻪ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ3 ،اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ورزد و ﻗﻮم را ﻣﺠﺮم ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﺑﯽﻋﯿﺐ از رﻣﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ4 .و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﻬﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه از ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع درآورد6 .و
ﮐﺎﻫﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎب ﻗﺪس ﻗﺪری از ﺧﻮن را
ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ7 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰد8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ از آن ﺑﺮدارد9 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه
اﺳﺖ و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ10 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﮔﺎو ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ11 .و ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﺎ
ﺳﺮش و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎﯾﺶ و اﺣﺸﺎﯾﺶ و ﺳﺮﮔﯿﻨﺶ12 ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه در ﻣﮑﺎن
ﭘﺎک ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺑﺒﺮد ،و آن را ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
را ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
»13و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ و آن اﻣﺮ از ﭼﺸﻤﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺠﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ14 ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای از رﻣﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و آن را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورﻧﺪ15 .و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد16 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ،ﻗﺪری از ﺧﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع درآورد17 .و ﮐﺎﻫﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﻓﺮوﺑﺮد و آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺣﺠﺎب
ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ18 .و ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
اﺳﺖ ﺑﮕﺬارد ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰد.
19و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ20 .و ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
21و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮده ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اول را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
»22و ﻫﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﻫﯽ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﻬﻮا
ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﺷﻮد23 ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد24 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰ ﺑﻨﻬﺪ و آن را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ25 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را
ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮﯾﺰد26 .و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را ﻣﺜﻞ ﭘﯿﻪ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای او
ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»27و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ورزد و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد از ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﻫﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﺷﻮد28 ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺰ ﻣﺎده ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺎورد29 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻨﻬﺪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را در ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ30 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﯾﺰد31 .و
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻪ از ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای او ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ32 .و اﮔﺮ
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮهای ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺎورد آن را ﻣﺎده ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﯿﺎورد33 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻨﻬﺪ و آن را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ذﺑﺢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ34 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬارد و ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﯾﺰد35 .و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻪ
ﺑﺮه ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای او ﺑﺠﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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5

»و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ورزد و آواز ﻗﺴﻢ را ﺑﺸﻨﻮد و او ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه دﯾﺪه و ﺧﻮاه

داﻧﺴﺘﻪ ،اﮔﺮ اﻃﻼع ﻧﺪﻫﺪ ﮔﻨﺎه او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2 .ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮاه ﻻش وﺣﺶ ﻧﺠﺲ ،ﺧﻮاه ﻻش ﺑﻬﯿﻤﻪ ﻧﺠﺲ ،ﺧﻮاه ﻻش ﺣﺸﺮات ﻧﺠﺲ ،و از او ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ ﻧﺠﺲ و ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ آدﻣﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺷﻮد ،و از وی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺠﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﻔﻠﺘﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی
ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﺮای ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻏﻔﻠﺘﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ،و
از او ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮ او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آﻧﮕﺎه در ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و ﭼﻮن در
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮم ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
 6و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدهای از ﮔﻠﻪ ﺑﺮهای
ﯾﺎ ﺑﺰی ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد7 .و اﮔﺮ دﺳﺖ او ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ8 .و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﯿﺎورد ،و او آن را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اول ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﺳﺮش را از ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﮑﻨﺪ و آن را دو
ﭘﺎره ﻧﮑﻨﺪ9 ،و ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮن ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ
اﻓﺸﺮده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ10 .و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ11 .و اﮔﺮ دﺳﺘﺶ
ﺑﻪ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ده ﯾﮏ اﯾﻔﻪ
آرد ﻧﺮم ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺎورد ،و روﻏﻦ ﺑﺮآن ﻧﻨﻬﺪ و ﮐﻨﺪر ﺑﺮآن ﻧﮕﺬارد زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
12و آن را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آن را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ13 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺪام از
اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ آردی از آن ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»15 :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد ،و درﺑﺎره ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻬﻮا ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﻗﻮﭼﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺮآورد و ﺑﻪ ﻣﺜﻘﺎﻟﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﯿﺎورد ،و اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ16 .و ﺑﻪ ﻋﻮض
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ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻮض ﺑﺪﻫﺪ و ﭘﻨـﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓـﻪ ﮐـﺮده ،آن را ﺑﻪ
ﮐﺎﻫـﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ و ﮐﺎری از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻮاﻫﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺑﮑﻨﺪ ،و آن را ﻧﺪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺮم
اﺳﺖ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد و ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد ،و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﻏﻔﻠﺖ او را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺮم اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

6

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ورزد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد دروغ ﮔﻮﯾﺪ ،درﺑﺎره اﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎ رﻫﻦ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﺎل
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ3 ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﮔﻤﺸﺪه را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،درﺑﺎره آن دروغ ﮔﻮﯾﺪ ،و ﻗﺴﻢ دروغ ﺑﺨﻮرد،
در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ4 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﻣﺠﺮم ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ دزدﯾﺪه ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد او ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ آن ﭼﯿﺰ ﮔﻢ ﺷﺪه را ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،رد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ5 .ﯾﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻗﺴﻢ دروغ ﺧﻮرده ،ﻫﻢ اﺻﻞ ﻣﺎل را رد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ،
و ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ آن را ﺑﺮآن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺪﻫﺪ ،در روزی ﮐﻪ ﺟﺮم او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ7 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،از ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ،و در آن ﻣﺠﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ :ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ آﺗﺸﺪان ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﺗﺶ
ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮ آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ10 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و زﯾﺮﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد
ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮدارد و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬارد11 .و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﺑﯿﺮون
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎک ﺑﺒﺮد12 .و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﻫﺮ
ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﺎﻫﻦ ﻫﯿﺰم ﺑﺮ آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮ آن ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزد ،و ﭘﯿﻪ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را
ﺑﺮ آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ13 ،و آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

154

»14و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﯾﻪ آردی :ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ15 .و از آن ﯾﮏ ﻣﺸﺖ از آرد ﻧﺮم ﻫﺪﯾﻪ آردی و از روﻏﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪر ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺪﯾﻪ
آردی اﺳﺖ ﺑﺮدارد ،و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﯾﺎدﮔﺎری آن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ16 .و ﺑﺎﻗﯽ
آن را ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﯽﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﮑﺎن ﻗﺪس ﺧﻮرده ﺷﻮد ،در ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ17 .ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،آن را از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺸﺎن دادهام ،اﯾﻦ
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم18 .ﺟﻤﯿﻊ ذﮐﻮران از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون آن را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ
ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
19و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»20 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ در
روز ﻣﺴﺢ ﮐﺮدن او ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ده ﯾﮏ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی داﺋﻤﯽ ،ﻧﺼﻔﺶ در
ﺻﺒﺢ و ﻧﺼﻔﺶ در ﺷﺎم21 ،و ﺑﺮ ﺳﺎج ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻮن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ آن را ﺑﯿﺎور و آن را
ﺑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬران22 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴﺢ
ﺷﺪه ﮐﻪ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ در ﺟﺎی او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آن را ﺑﮕﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد23 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد«.
24و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»25 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ26 .و ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ آن را ﺑﺨﻮرد،
در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ،در ﺻﺤﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮرده ﺷﻮد27 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد،
و اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺸﻮی.
28و ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ در آن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻇﺮف ﻣﺴﯿﻦ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد زدوده ،و ﺑﻪ
آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد29 .و ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﮐﺎﻫﻨﺎن آن را ﺑﺨﻮرد ،اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ30 .و ﻫﯿﭻ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه ﮐﻪ از ﺧﻮن آن ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع درآورده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻗﺪس ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
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7

»و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم؛ اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ2 .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم را ﻧﯿﺰ ذﺑﺢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ3 .و از آن
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪاش را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،دﻧﺒﻪ و ﭘﯿﻪ ﮐﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ4 .و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ دو ﺗﻬﯿﮕﺎه اﺳﺖ ،و ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺮدهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ
آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﺳﺖ6 .و ﻫﺮ ذﮐﻮری از ﮐﺎﻫﻨﺎن آن را ﺑﺨﻮرد ،در
ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮرده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ.
»7ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ
از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﺴﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ ،آن ﮐﺎﻫﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﯿـﺪ ﺑﺮای ﺧـﻮد ﻧﮕﺎه دارد9 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾـﻪ آردی ﮐﻪ در ﺗﻨـﻮر ﭘﺨﺘﻪ ﺷـﻮد و ﻫـﺮ
ﭼﻪ ﺑـﺮ ﺗﺎﺑـﻪ ﯾـﺎ ﺳـﺎج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد از آن ﮐﺎﻫـﻦ ﮐﻪ آن را ﮔﺬراﻧﯿـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد10 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾـﻪ
آردی ،ﺧﻮاه ﺑﻪ روﻏـﻦ ﺳﺮﺷﺘـﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮاه ﺧﺸﮏ ،از آن ﻫﻤـﻪ ﭘﺴـﺮان ﻫـﺎرون ﺑﯽﺗﻔـﺎوت
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
»11و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ12 .اﮔﺮ آن را ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ،ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،و ﻧﺎزﮐﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،و از آرد ﻧﺮم آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺮﺻﻬﺎی ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ13 .ﺑﺎ
ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪدار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﺪ14 .و از آن از
ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و از آن آن ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺧﻮن ذﺑﯿﺤﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ او در روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وی ﺧﻮرده ﺷﻮد،
ﭼﯿﺰی از آن را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺬارد16 .و اﮔﺮ ذﺑﯿﺤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ او ﻧﺬری ﯾﺎ ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در روزی ﮐﻪ ذﺑﯿﺤﻪ
ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و ﺑﺎﻗﯽ آن در ﻓﺮدای آن روز ﺧﻮرده ﺷﻮد17 .و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ
در روز ﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد18 .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ او در روز ﺳﻮم ﺧﻮرده
ﺷﻮد ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮرد ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺑﺮﺧﻮرد،
ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرد20 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد و ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم ﺧﻮد
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ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ را ﺧﻮاه ﻧﺠﺎﺳﺖ آدﻣﯽ ،ﺧﻮاه ﺑﻬﯿﻤﻪ ﻧﺠﺲ ،ﺧﻮاه ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺮوه ﻧﺠﺲ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،و از ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد ،آن ﮐﺲ
از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
22و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»23 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻪ ﮔﺎو
و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ24 .اﻣﺎ ﭘﯿﻪ ﻣﺮدار و ﭘﯿﻪ ﺣﯿﻮان درﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد،

ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد25 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ از آن ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮرد ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد26 .و ﻫﯿﭻ ﺧﻮن را ﺧﻮاه از ﻣﺮغ ﺧﻮاه
از ﺑﻬﺎﯾﻢ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﻮرﯾﺪ27 .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮن ﺑﺨﻮرد ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم
ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
28و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»29 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﻪ

ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﺎورد30 .ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎورد ،ﭘﯿﻪ را ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺠﻬﺖ
ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد31 .و ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و ﺳﯿﻨﻪ از آن
ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد32 .و ران راﺳﺖ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ از ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ33 .آن ﮐﺲ از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺧﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ وﭘﯿﻪ را ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ران راﺳﺖ
ﺣﺼﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد34 .زﯾﺮا ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ را از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دادم«.
35اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺼﻪ ﻣﺴﺢ ﻫﺎرون و ﺣﺼﻪ ﻣﺴﺢ ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در روزی ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ36 .ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده
ﺷﻮد ،در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ37 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺲ و ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ38 ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در روزی ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ او و رﺧﺘﻬﺎ و

روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دو ﻗﻮچ وﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﮕﯿﺮ3 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﮐﻦ4 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ5 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺷﻮد6 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آب
ﻏﺴﻞ داد7 .و ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﺑﺮ او ﺑﺴﺖ ،و او را ﺑﻪ ردا ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻔﻮد
را ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ و زﻧﺎر اﯾﻔﻮد را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ وی اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ 8و ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ را ﺑﺮ او
ﮔﺬاﺷﺖ و اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ را در ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﮔﺬارد9 .و ﻋﻤﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎد ،و ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ در ﭘﯿﺶ آن
ﺗﻨﮑﻪ زرﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺴﺮ ﻣﻘﺪس را ﻧﻬﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
10و ﻣﻮﺳﯽ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﮑﻦ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﻣﺴﺢ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد11 .و ﻗﺪری از آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﻣﺬﺑﺢ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺣﻮض و
ﭘﺎﯾﻪاش را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ12 .و ﻗﺪری از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺎرون رﯾﺨﺘﻪ ،او
را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ13 .و ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺖ و ﮐﻼﻫﻬﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
14ﭘﺲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را آورد ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﻬﺎدﻧﺪ15 .و آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﻣﺬﺑﺢ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ رﯾﺨﺘﻪ ،آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ16 .و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎ ﺑﻮد و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ 17و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﭘﻮﺳﺘﺶ و ﮔﻮﺷﺘﺶ و ﺳﺮﮔﯿﻨﺶ را ﺑﯿﺮون از
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد18 .ﭘﺲ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﻧﻬﺎدﻧﺪ19 .و آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و
ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ20 .و ﻗﻮچ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺮ و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ
را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ21 .و اﺣﺸﺎ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آب ﺷﺴﺖ و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮچ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
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اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد22 .ﭘﺲ ﻗﻮچ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮچ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﻫﺎرون و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮچ ﻧﻬﺎدﻧﺪ23 .و آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺪری از ﺧﻮﻧﺶ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﻫﺎرون و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ او ،و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ او ﻣﺎﻟﯿﺪ.
24و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،و ﺑﺮ
ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ
ﭘﺎﺷﯿﺪ25 .و ﭘﯿﻪ و دﻧﺒﻪ و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺸﺎﺳﺖ ،و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ و دو ﮔﺮده و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ و ران
راﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺖ26 .و از ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻗﺮص ﻓﻄﯿﺮ و ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن
روﻏﻨﯽ و ﯾﮏ ﻧﺎزک ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﯿﻪ و ﺑﺮ ران راﺳﺖ ﻧﻬﺎد27 .و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮ دﺳﺖ ﻫﺎرون و ﺑﺮ
دﺳﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻧﻬﺎد .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﯿﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ آﻧﻬﺎ
را از دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺎﻻی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ

ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد29 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﯿﻨﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ،و از ﻗﻮچ ﺗﺨﺼﯿﺺ ،اﯾﻦ ﺣﺼﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
30و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺪری از روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و از ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﻫﺎرون و
رﺧﺘﻬﺎﯾﺶ و ﺑﺮ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و رﺧﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ وی ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﻫﺎرون و رﺧﺘﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و
رﺧﺘﻬﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد31 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﺖ را ﻧﺰد در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﭙﺰﯾﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ32 .و ﺑﺎﻗﯽ ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ.
33و از در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻔﺖ روز ﺑﯿﺮون ﻣﺮوﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
در ﻫﻔﺖ روز ﺷﻤﺎ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد34 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﮔﺮدد35 .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع روز و ﺷﺐ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ،
و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام36 «.و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﺧﻮاﻧﺪ2 .و ﻫﺎرون را ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻫﺮ
دو را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬران3 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻧﺮﯾﻨﻪ
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮهای ﻫﺮ دو ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ4 .و
ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد ،و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
روﻏﻦ را ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 «.ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آوردﻧﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ6 .و ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون را ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد
را ﺑﮕﺬران ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻗﻮم ﮐﻔﺎره ﮐﻦ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﻮم را ﺑﮕﺬران و ﺑﺠﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻦ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«.
8و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻮد ذﺑﺢ ﮐﺮد9 .و
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮن را ﻧﺰد او آوردﻧﺪ و اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻓﺮو ﺑﺮده ،آن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ
ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺧﻮن را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺬﺑﺢ رﯾﺨﺖ10 .و ﭘﯿﻪ و ﮔﺮدهﻫﺎ و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد11 .و ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮن را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و آن را ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ13 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﺮش ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ14 .و اﺣﺸﺎ و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎ را ﺷﺴﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ15 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻗﻮم را ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد و آن را ﻣﺜﻞ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﮔﺬراﻧﯿﺪ16 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬراﻧﯿﺪ17 .و
ﻫﺪﯾﻪ آردی را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﻣﺸﺘﯽ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ،و آن را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ18 .و ﮔﺎو و ﻗﻮچ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﻮد ذﺑﺢ ﮐﺮد ،و ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻮن
را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ19 .و ﭘﯿﻪ ﮔﺎو و دﻧﺒﻪ ﻗﻮچ و آﻧﭽﻪ اﺣﺸﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
و ﮔﺮدهﻫﺎ و ﺳﻔﯿﺪی ﺟﮕﺮ را20 .و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ21 .و ﻫﺎرون
ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ و ران راﺳﺖ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
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ﺑﻮد22 .ﭘﺲ ﻫﺎرون دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و از ﮔﺬراﻧﯿﺪن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺰﯾﺮ آﻣﺪ23 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ24 .و آﺗﺶ
از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭘﯿﻪ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻠﻌﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﯾﻦ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

10

و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻤﺮه ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﺗﺶ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ

ﻧﻬﺎدﻧﺪ .و ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ،آﺗﺶ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
آوردﻧﺪ2 .و آﺗﺶ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻌﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ «.ﭘﺲ ﻫﺎرون
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ4 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و اﻟﺼﺎﻓﺎن ،ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﻋﻤﻮی ﻫﺎرون را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ ﻗﺪس ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ5 «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را
در ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
6و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﮑﻨﯿﺪ و
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﭼﺎک ﻣﺰﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .و ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻬﺖ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد7 .و از در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺮون ﻣﺮوﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﺮدﻧﺪ.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮی ﻣﻨﻮﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ10 .و ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮﻣﻘﺪس و ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ ﺗﻤﯿﺰ دﻫﯿﺪ11 ،و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ«.
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12و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮐﻪ از
ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و آن را ﺑﯽﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ13 .و آن را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺼﻪ
ﺗﻮ و ﺣﺼﻪ ﭘﺴﺮان ﺗﻮﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام14 .و ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ را ﺗﻮ و
ﭘﺴﺮاﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺟﺎی ﭘﺎک ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ از ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﺼﻪ
ﺗﻮ و ﺣﺼﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ15 .ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ و ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﭘﯿﻪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،و از آن ﺗﻮ و از آن ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ16 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻃﻠﺒﯿﺪ و اﯾﻨﮏ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»17 :ﭼﺮا
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮردﯾﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﯿﺪ18 .اﯾﻨﮏ ﺧﻮن آن ﺑﻪ اﻧﺪرون
ﻗﺪس آورده ﻧﺸﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن را در ﻗﺪس ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم19 «.ﻫﺎرون

ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻣﯽﺧﻮردم آﯾﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺪ؟« 20ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨﻬﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦاﻧﺪ3 .ﻫﺮ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﺗﻤﺎم دارد و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪهای از ﺑﻬﺎﯾﻢ ،آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ4 .اﻣﺎ از
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮑﺎﻓﺘﮕﺎن ﺳﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺘﺮ ،زﯾﺮا ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ5 .و وﻧﮏ ،زﯾﺮا ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ6 .و ﺧﺮﮔﻮش ،زﯾﺮا ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ7 .و ﺧﻮک ،زﯾﺮا ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ اﺳﺖ و ﺷﮑﺎف ﺗﻤﺎم دارد ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺨﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ8 .از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻮرﯾﺪ و ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ9 .از ﻫﻤﻪ

ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

162

آﻧﭽﻪ در آب اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ دارد در آب ﺧﻮاه در درﯾﺎ ﺧﻮاه در ﻧﻬﺮﻫﺎ،
آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ10 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ ﻧﺪارد در درﯾﺎ ﯾﺎ در ﻧﻬﺮﻫﺎ ،از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات آب و ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در آب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوه ﺑﺎﺷﻨﺪ11 .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ ،از ﮔﻮﺷﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻮرﯾﺪ و ﻻﺷﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﮑﺮوه دارﯾﺪ12 .ﻫﺮ ﭼﻪ در آﺑﻬﺎ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ ﻧﺪارد ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و از ﻣﺮﻏﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﮑﺮوه دارﯾﺪ ،ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ ،ﻋﻘﺎب و اﺳﺘﺨﻮانﺧﻮار
و ﻧﺴﺮﺑﺤﺮ14 .و ﮐﺮﮐﺲ و ﻻﺷﺨﻮار ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن15 .و ﻏﺮاب ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن16 .و ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺟﻐﺪ و
ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎز ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن17 .و ﺑﻮم و ﻏﻮاص و ﺑﻮﺗﯿﻤﺎر18 .و ﻗﺎز و ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ و رﺧﻢ19 .و ﻟﻘﻠﻖ و
ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و ﻫﺪﻫﺪ و ﺷﺒﭙﺮه20 .و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ دارﻧﺪ22 .از آن ﻗﺴﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﻣﻠﺦ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و
دﺑﺎ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و ﺣﺮﺟﻮان ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن و ﺣﺪب ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن23 .و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر ﭘﺎ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ24 .از آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ25 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﻻش آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
26و ﻫﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﮑﺎف ﺗﻤﺎم ﻧﺪارد و ﻧﺸﺨﻮار ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﺴﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ27 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎ رود از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﻬﺎر ﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ28 .و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ.
»29و از ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ :ﻣﻮش ﮐﻮر و ﻣﻮش و
ﺳﻮﺳﻤﺎر ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن30 ،و دﻟﻪ و ورل و ﭼﻠﭙﺎﺳﻪ و ﮐﺮﺑﺎﺳﻪ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن31 .از ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺸﺮات اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ32 ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺗﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﻮﺑﯽ ،ﺧﻮاه رﺧﺖ ،ﺧﻮاه ﭼﺮم ،ﺧﻮاه ﺟﻮال؛ ﻫﺮ
ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد در آب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
33و ﻫﺮ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ در آن ﺑﯿﻔﺘﺪ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ.
34ﻫﺮ ﺧﻮراک در آن ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،اﮔﺮ آب ﺑﺮ آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﺸﺮوﺑﯽ ﮐﻪ
آﺷﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮف اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ35 .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﻻش آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﺗﻨﻮر ،ﺧﻮاه اﺟﺎق ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ و ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد36 .و
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ﭼﺸﻤﻪ و ﺣﻮض ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ آب ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد37 .و اﮔﺮ ﭘﺎرهای از ﻻش آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ38 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
آب ﺑﺮ ﺗﺨﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﭘﺎرهای از ﻻش آﻧﻬﺎ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ39 .و اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮردﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ
ﺑﺎﺷﺪ40 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آن را ﺑﺨﻮرد رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻻش آن
را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
»41و ﻫﺮ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد42 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ راه
رود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﭘﺎ راه رود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی زﯾﺎده دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﮑﺮوهاﻧﺪ43 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺰد ﻣﮑﺮوه
ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻮﯾﺪ44 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ45 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ46 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻣﺮﻏﺎن و ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﺑﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد47 .ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ و در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﺸﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:

ﭼﻮن زﻧﯽ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮ ﻧﺮﯾﻨﻪای ﺑﺰاﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﺎم ﻃﻤﺚ ﺣﯿﻀﺶ
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ3 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﻠﻔﻪ او ﻣﺨﺘﻮن ﺷﻮد4 .و ﺳﯽ و ﺳﻪ روز در ﺧﻮن ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس را ﻟﻤﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ اﯾﺎم ﻃﻬﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
5و اﮔﺮ دﺧﺘﺮی ﺑﺰاﯾﺪ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪت ﻃﻤﺚ ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ روز در
ﺧﻮن ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ6 .و ﭼﻮن اﯾﺎم ﻃﻬﺮش ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺮهای ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺧﺘﻪای ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد.

ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن  /ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

164

7و او آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺎ از ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد
ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن آن ﮐﻪ ﺑﺰاﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﭘﺴﺮ ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ8 .و اﮔﺮ دﺳﺖ او ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮه
ﻧﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

13

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ را در ﭘﻮﺳﺖ

ﺑﺪﻧﺶ آﻣﺎس ﯾﺎ ﻗﻮﺑﺎ ﯾﺎ ﻟﮑﻪای ﺑﺮاق ﺑﺸﻮد ،و آن در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼی ﺑﺮص ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او را
ﻧﺰد ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﯾﺎ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ3 .و ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮ در ﺑﻼ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻼ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﮔﻮدﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼی ﺑﺮص اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺪﻫﺪ4 .و اﮔﺮ آن ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق در
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮدﺗﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻮی آن ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ آن
ﻣﺒﺘﻼ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد5 .و روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ آن ﺑﻼ در ﻧﻈﺮش
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻼ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه دارد6 .و در روز
ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ او را ﺑﺎز ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻼ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه ،و در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﻦ
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ .آن ﻗﻮﺑﺎ اﺳﺖ .رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ7 .و اﮔﺮ ﻗﻮﺑﺎ در ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﻬﻦ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
8و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻮﺑﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮص اﺳﺖ.
»9و ﭼﻮن ﺑﻼی ﺑﺮص در ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ10 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ
آﻣﺎس ﺳﻔﯿﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮی را ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ،و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم زﻧﺪه در آﻣﺎس ﺑﺎﺷﺪ11 ،اﯾﻦ در
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮص ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ و او را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ12 .و اﮔﺮ ﺑﺮص در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮص ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮﺳﺖ آن ﻣﺒﺘﻼ را از ﺳﺮ ﺗﺎ
ﭘﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﮕﺮد ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ13 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺮص ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را ﻓﺮو
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
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14ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه در او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه ﻧﺠﺲ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮص اﺳﺖ16 .و اﮔﺮ
ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮﮔﺮدد ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ17 .و ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ آن ﺑﻼ ﺑﻪ
ﺳﻔﯿﺪی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت آن ﻣﺒﺘﻼ ﺣﮑﻢ دﻫﺪ زﯾﺮا ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
»18و ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ آن دﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ19 ،و در ﺟﺎی دﻣﻞ آﻣﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ
ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ20 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﮔﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮدﺗﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮی آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼی
ﺑﺮص اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻣﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ21 .و اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
و ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد22 .و اﮔﺮ در
ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ23 .و اﮔﺮ آن ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ،ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮی دﻣﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی ﺣﮑﻢ دﻫﺪ24 .ﯾﺎ
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺖ آن داغ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ زﻧﺪه آن داغ ،ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺳﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ25 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﻮ در ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،و
ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮص اﺳﺖ ﮐﻪ از داغ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ
دﻫﺪ زﯾﺮا ﺑﻼی ﺑﺮص اﺳﺖ26 .و اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻨﮏ در ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻢرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ او را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﻪ دارد27 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ
ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ وی ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼی
ﺑﺮص اﺳﺖ28 .و اﮔﺮ ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪه ،در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻢرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
آﻣﺎس داغ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی ﺣﮑﻢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮی داغ اﺳﺖ.
»29و ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن ،ﺑﻼﯾﯽ در ﺳﺮ ﯾﺎ در زﻧﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ30 ،ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮی زرد ﺑﺎرﯾﮏ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺣﮑﻢ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﻌﻔﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮص ﺳﺮ ﯾﺎ زﻧﺦ اﺳﺖ31 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻼی ﺳﻌﻔﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮔﻮدﺗﺮ از
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮی ﺳﯿﺎه در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ آن ﻣﺒﺘﻼی ﺳﻌﻔﻪ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد32 .و
در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﻔﻪ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ،و ﻣﻮی زرد در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺳﻌﻔﻪ ﮔﻮدﺗﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ33 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻌﻔﻪ را ﻧﺘﺮاﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻦ آن
ﻣﺒﺘﻼی ﺳﻌﻔﻪ را ﺑﺎز ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد34 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﺳﻌﻔﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﻔﻪ
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در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ،و از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮدﺗﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی دﻫﺪ و او رﺧﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ35 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﺳﻌﻔﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﻮد،
36ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﻔﻪ در ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻮی زرد را ﻧﺠﻮﯾﺪ ،او
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ37 .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮش ﺳﻌﻔﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮی ﺳﯿﺎه از آن در آﻣﺪه ،ﭘﺲ ﺳﻌﻔﻪ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت وی ﺑﺪﻫﺪ.
»38و ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮاق ﯾﻌﻨﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮاق ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ39 ،ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﯾﺸﺎن ﮐﻢ رﻧﮓ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻬﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درآﻣﺪه .او ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ40 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ او رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او اﻗﺮع اﺳﺖ ،و
ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ41 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ او از ﻃﺮف ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او اﺻﻠﻊ اﺳﺖ ،و ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ42 .و اﮔﺮ در ﺳﺮ ﮐﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺑﻼی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﺮص اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺳﺮ ﮐﻞ او ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻞ او در آﻣﺪه اﺳﺖ43 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آﻣﺎس آن ﺑﻼ در
ﺳﺮ ﮐﻞ او ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻞ او ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮص در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ44 ،او ﻣﺒﺮوص
اﺳﺖ ،و ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻫﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ وی ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻼی وی در ﺳﺮش اﺳﺖ45 .و اﻣﺎ
ﻣﺒﺮوص ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ را دارد ،ﮔﺮﯾﺒﺎن او ﭼﺎک ﺷﺪه ،و ﻣﻮی ﺳﺮ او ﮔﺸﺎده ،و ﺷﺎرﺑﻬﺎی او ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺷﻮد ،و ﻧﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﻧﺠﺲ46 .و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﻣﺴﮑﻦ او ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
»47و رﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻼی ﺑﺮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه رﺧﺖ ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺧﻮاه رﺧﺖ ﭘﻨﺒﻪای48 ،ﺧﻮاه در
ﺗﺎر و ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﭼﻪ از ﭘﺸﻢ و ﭼﻪ از ﭘﻨﺒﻪ و ﭼﻪ از ﭼﺮم ،ﯾﺎ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭼﺮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
49اﮔﺮ آن ﺑﻼ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در رﺧﺖ ﯾﺎ در ﭼﺮم ،ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ﯾﺎ
در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺑﻼی ﺑﺮص اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد50 .و ﮐﺎﻫﻦ آن ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارد51 .و آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ،در روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آن ﺑﻼ در رﺧﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﭼﺮم در ﻫﺮ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﭼﺮم ﺑﺮای آن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺮص ﻣﻔﺴﺪ اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ52 .ﭘﺲ
آن رﺧﺖ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺎر و ﭼﻪ ﭘﻮد ،ﺧﻮاه در ﭘﺸﻢ ﺧﻮاه در ﭘﻨﺒﻪ ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ
در آن ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮص ﻣﻔﺴﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد53 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ،
اﮔﺮ ﺑﻼ در رﺧﺖ ،ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ54 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ
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اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،و آن را ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه دارد55 .و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ
آن ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ رﻧﮓ آن ﺑﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻼ ﻫﻢ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ .آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان .اﯾﻦ ﺧﻮره اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ آن در درون ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ در ﺑﯿﺮون56 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻼ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ آن ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آن
را از رﺧﺖ ﯾﺎ از ﭼﺮم ﺧﻮاه از ﺗﺎر ﺧﻮاه از ﭘﻮد ،ﭘﺎره ﮐﻨﺪ57 .و اﮔﺮ ﺑﺎز در آن رﺧﺖ ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه
در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﺮص اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻼ دارد ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺑﺴﻮزان58 .و آن رﺧﺖ ﺧﻮاه ﺗﺎر و ﺧﻮاه ﭘﻮد ،ﯾﺎ ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻪای و ﺑﻼ از آن رﻓﻊ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد59 «.اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻼی ﺑﺮص در رﺧﺖ ﭘﺸﻤﯿﻦ
ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪای ﺧﻮاه در ﺗﺎر ﺧﻮاه در ﭘﻮد ،ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﯾﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ آن.

14

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺮوص :در روز

ﺗﻄﻬﯿﺮش ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ آورده ﺷﻮد3 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮود و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻼی
ﺑﺮص از ﻣﺒﺮوص رﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ4 ،ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،دو
ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه ﻃﺎﻫﺮ ،و ﭼﻮب ارز و ﻗﺮﻣﺰ و زوﻓﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ را در
ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آب روان ﺑﮑﺸﻨﺪ6 .و اﻣﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﺑﺎ ﭼﻮب ارز و ﻗﺮﻣﺰ و زوﻓﺎ ﺑﮕﯿﺮد
و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آب روان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮو ﺑﺮد7 .و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﺑﺮص ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ .و ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ8 .و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را
ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ
روز ﺑﯿﺮون ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ9 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ از ﺳﺮ و رﯾﺶ و آﺑﺮوی
ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ.
ﭘﺲ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»10و در روز ﻫﺸﺘﻢ دو ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،و ﺳﻪ ﻋﺸﺮ
آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ ،ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی ،و ﯾﮏ ﻟﺞ روﻏﻦ ﺑﮕﯿﺮد11 .و آن ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ او را
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ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ12 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮهﻫﺎی ﻧﺮﯾﻨﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎ آن ﻟﺞ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺮم ﺑﮕﺬراﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ13 .و ﺑﺮه را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺜﻞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه از آن ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ14 .و ﮐﺎﻫﻦ از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﮕﯿﺮد ،و
ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ
ﭘﺎی راﺳﺖ وی ﺑﻤﺎﻟﺪ15 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﻟﺞ روﻏﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد.
16و ﮐﺎﻫﻦ اﻧﮕﺸﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﭼﭗ ﺧﻮد دارد ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
روﻏﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ17 .و ﮐﺎﻫﻦ از ﺑﺎﻗﯽ روﻏﻦ ﮐﻪ در ﮐﻒ وی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش
راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻻی ﺧﻮن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﻤﺎﻟﺪ18 .و ﺑﻘﯿﻪ روﻏﻦ را ﮐﻪ در ﮐﻒ ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد
ﺑﻤﺎﻟﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد19 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و
ﺑﺮای آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮد ﻧﺠﺎﺳﺖ او را ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ذﺑﺢ
ﮐﻨﺪ20 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .و اﮔﺮ او ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺟﺮم ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ از آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﻏﻦ
ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﯾﮏ ﻟﺞ روﻏﻦ22 ،و دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ،آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ،و
ﯾﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺸﻮد.
»23و در روز ﻫﺸﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮای ﻃﻬﺎرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد24 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﻟﺞ روﻏﻦ را ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ
ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ25 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻫﻦ از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻤﺎﻟﺪ26 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از روﻏﻦ را ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد27 .و ﮐﺎﻫﻦ از روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد دارد ،ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ28 .و ﮐﺎﻫﻦ از
روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺮ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺮ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی راﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﻤﺎﻟﺪ29 .و ﺑﻘﯿﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ

ﮐﺘﺎب ﻻوﯾﺎن  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

169

آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻤﺎﻟﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ30 .و ﯾﮑﯽ از
دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ از دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ را از آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ31 .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
دﺳﺖ وی ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی.
و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد32 «.اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻼی ﺑﺮص دارد ،و دﺳﺖ وی ﺑﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
33و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»34 :ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ آن را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻼی ﺑﺮص را در ﺧﺎﻧﻪای از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض
ﮔﺮداﻧﻢ 35 ،آﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه ،ﮐﺎﻫﻦ را اﻃﻼع داده ،ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻼ
در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ36 .و ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﻼ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد37 ،و
ﺑﻼ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻼ در دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ از ﺧﻄﻬﺎی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﯾﺎ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و از
ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﮔﻮدﺗﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ38 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰد در ﺑﯿﺮون رود و ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻔﺖ روز ﺑﺒﻨﺪد39 .و
در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎز ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻼ در دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ40 ،آﻧﮕﺎه
ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻼ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﭘﺎک ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ41 .و اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﺧﺎﮐﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﭘﺎک
ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ42 .و ﺳﻨﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺧﺎک دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺪود ﮐﻨﻨﺪ43 .و اﮔﺮ ﺑﻼ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺪن ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن و اﻧﺪود ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ44 ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻼ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮص
ﻣﻔﺴﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و آن ﻧﺠﺲ اﺳﺖ45 .ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ و ﭼﻮﺑﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎک ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﭘﺎک ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ46 .و ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد47 .و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ48 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪود
ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻼ رﻓﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ49 .و ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ دو ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﭼﻮب ارز و ﻗﺮﻣﺰ و زوﻓﺎ ﺑﮕﯿﺮد50 .و ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ را در
ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ آب روان ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ51 ،و ﭼﻮب ارز و زوﻓﺎ و ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﻨﺠﺸﮏ ذﺑﺢ ﺷﺪه و آب روان ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ52 .و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
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ﺧﻮن ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﺑﻪ آب روان و ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه و ﺑﻪ ﭼﻮب ارز و زوﻓﺎ و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ53 .و
ﮔﻨﺠﺸﮏ زﻧﺪه را ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
54اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻼی ﺑﺮص و ﺑﺮای ﺳﻌﻔﻪ55 ،و ﺑﺮای ﺑﺮص رﺧﺖ و ﺧﺎﻧﻪ56 ،و ﺑﺮای
آﻣﺎس و ﻗﻮﺑﺎ و ﻟﮑﻪ ﺑﺮاق57 .و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﻃﺎﻫﺮ .اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮص اﺳﺖ.

15

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب

ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن از ﺑﺪن ﺧﻮد دارد او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ3 .و
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﯾﺎن او ،ﺧﻮاه ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ از ﮔﻮﺷﺘﺶ روان ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ از
ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ اوﺳﺖ4 .ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ،
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ5 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ
آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،وﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ7 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن
را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ8 .و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ آب دﻫﻦ اﻧﺪازد ،آن ﮐﺲ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ
ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ9 .و ﻫﺮ زﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ10 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ زﯾﺮ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮدارد ،رﺧﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ11 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،وﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ12 .و ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﻇﺮف
ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
»13و ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ
ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرد ،و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ14 .و در روز
ﻫﺸﺘﻢ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را
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ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ15 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ .و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ را ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
»16و ﭼﻮن ﻣﻨﯽ از ﮐﺴﯽ درآﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،وﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
17و ﻫﺮ رﺧﺖ و ﻫﺮ ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ18 .و ﻫﺮ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ او ﺑﺨﻮاﺑﺪ و اﻧﺰال ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»19و اﮔﺮ زﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺶ اﺳﺖ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ روز در ﺣﯿﺾ
ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ20 .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﯿﺾ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ او را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،رﺧﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ او ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ23 .و اﮔﺮ آن ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن آن ﭼﯿﺰ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
24و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﺣﯿﺾ او ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮ
ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»25و زﻧﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن ﺣﯿﺾ ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن دارد ،ﯾﺎ زﯾﺎده از زﻣﺎن
ﺣﯿﺾ ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی ﺣﯿﻀﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او
ﻧﺠﺲ اﺳﺖ26 .و ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﯿﻀﺶ ﺑﺮای
وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﯿﻀﺶ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد27 .و ﻫﺮ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم
ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
»28و اﮔﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻃﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد29 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد30 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .و
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ31 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻧﺠﺎﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ«.
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32اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ از وی درآﯾﺪ و از آن ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ33 .و ﺣﺎﯾﺾ در ﺣﯿﻀﺶ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺧﻮاه زن ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻧﺠﺲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد.

16

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن دو ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ

و ﻣﺮدﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﺎرون را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪس
درون ﺣﺠﺎب ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت اﺳﺖ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
در اﺑﺮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ3 .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺎرون داﺧﻞ ﻗﺪس ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ4 .و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﺘﺎن ﻣﻘﺪس را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻪ
ﮐﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻌﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ رﺧﺖ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ داده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺪ5 .و از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دو ﺑﺰ
ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮد6 .و ﻫﺎرون ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اوﺳﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و دو ﺑﺰ را ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد8 .و ﻫﺎرون ﺑﺮ آن دو ﺑﺰ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪازد ،ﯾﮏ
ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ9 .و ﻫﺎرون ﺑﺰی را ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن
ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬراﻧﺪ10 .و ﺑﺰی ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ ﺑﺮ آن ﺑﺮآﻣﺪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،و ﺑﺮ آن ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
»11و ﻫﺎرون ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اوﺳﺖ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ12 .و ﻣﺠﻤﺮی ﭘﺮ از زﻏﺎل
آﺗﺶ از روی ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و دو ﻣﺸﺖ ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺎورد13 .و ﺑﺨﻮر را ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﻬﺪ ﺗﺎ اﺑﺮ ﺑﺨﻮر ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ را
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮد14 .و از ﺧﻮن ﮔﺎو ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﭘﯿﺶ روی ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﭙﺎﺷﺪ15 .ﭘﺲ ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺖ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب
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ﺑﯿﺎورد ،وﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﮔﺎو ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ و ﭘﯿﺶ
روی ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﺑﭙﺎﺷﺪ16 .و ﺑﺮای ﻗﺪس ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ،و ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﺠﺎﺳﺎت
اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ17 .و ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮدن
ﮐﻔﺎره داﺧﻞ ﻗﺪس ﺑﺸﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد18 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ،
و ﺑﺮای آن ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﺧﻮن ﮔﺎو و از ﺧﻮن ﺑﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف
ﺑﭙﺎﺷﺪ19 .و ﻗﺪری از ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ آن ﺑﭙﺎﺷﺪ و آن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،و آن را
از ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»20و ﭼﻮن از ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای ﻗﺪس و ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺰ زﻧﺪه را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎورد21 .و ﻫﺎرون دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰ زﻧﺪه ﺑﻨﻬﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰ
ﺑﮕﺬارد و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ22 .و ﺑﺰ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
وﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﭘﺲ ﺑﺰ را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﺪ23 .و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﻮد ،و
رﺧﺖ ﮐﺘﺎن را ﮐﻪ در وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارد.
24و ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻗﻮم را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻗﻮم ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .و ﭘﯿﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ26 .و آﻧﮑﻪ ﺑﺰ را ﺑﺮای ﻋﺰازﯾﻞ رﻫﺎ ﮐﺮد رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد27 .و ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﺑﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪس ﺑﺮای ﮐﺮدن ﮐﻔﺎره آورده ﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮده ﺷﻮد ،و ﭘﻮﺳﺖ و
ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺮﮔﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ28 .و آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد.
»29و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در روز دﻫﻢ از ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻦ ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ30 .زﯾﺮا ﮐﻪ در
آن روز ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و از ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ31 .اﯾﻦ ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ
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داﺋﻤﯽ32 .و ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ،و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در ﺟﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره را
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .و رﺧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ رﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪس را ﺑﭙﻮﺷﺪ33 .و ﺑﺮای ﻗﺪس ﻣﻘﺪس ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺑﺮای ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ34 .و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل
ﮐﻔﺎره ﺷﻮد «.ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورد.

17

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ

ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ3 :ﻫﺮ
ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه

ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 ،و آن را ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎورد ،ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﺷﺨﺺ از ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ6 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و ﭘﯿﻪ را
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد7 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ
آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ذﺑﺢ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﭘﺸﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»8و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ذﺑﯿﺤﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ9 ،و آن را ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎورد ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ .آن ﺷﺨﺺ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮن را ﺑﺨﻮرد ،ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺟﺴﺪ در
ﺧﻮن اﺳﺖ ،و ﻣﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﺎن ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻔﺘﻪام :ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮن ﻧﺨﻮرد و ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺨﻮرد13 .و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
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ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﯾﺎ ﻣﺮﻏﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮن آن را ﺑﺮﯾﺰد و
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ14 .زﯾﺮا ﺟﺎن ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ ﺧﻮن آن و ﺟﺎن آن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﮔﻔﺘﻪام ﺧﻮن ﻫﯿﭻ ذی ﺟﺴﺪ را ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺎن ﻫﺮ ذی ﺟﺴﺪ ﺧﻮن آن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﻪ آن را
ﺑﺨﻮرد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»15و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه ﺷﺪهای ﺑﺨﻮرد ،رﺧﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .و اﮔﺮ آن را ﻧﺸﻮﯾﺪ و
ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻏﺴﻞ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ3 .ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮاﯾﺾ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ4 .اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ5 .ﭘﺲ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورد در آﻧﻬﺎ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»6ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﺣﺪی از اﻗﺮﺑﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت او ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ7 .ﻋﻮرت ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮرت ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻤﺎ؛ او ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﺖ .ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت او
ﻣﮑﻦ8 .ﻋﻮرت زن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ .آن ﻋﻮرت ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ9 .ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮاه
دﺧﺘﺮ ﭘﺪرت ،ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرت ﭼﻪ ﻣﻮﻟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺑﯿﺮون ،ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﻒ ﻣﻨﻤﺎ.
10ﻋﻮرت دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮت ،ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻮرت ﺗﻮ اﺳﺖ.
11ﻋﻮرت دﺧﺘﺮ زن ﭘﺪرت ﮐﻪ از ﭘﺪر ﺗﻮ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت او را
ﻣﮑﻦ12 .ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،او از اﻗﺮﺑﺎی ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ13 .ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎدر
ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،او از اﻗﺮﺑﺎی ﻣﺎدر ﺗﻮ اﺳﺖ14 .ﻋﻮرت ﺑﺮادر ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،و ﺑﻪ زن او
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻤﺎ .او )ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ( ﻋﻤﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ15 .ﻋﻮرت ﻋﺮوس ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ ،او زن ﭘﺴﺮ ﺗﻮ
اﺳﺖ .ﻋﻮرت او را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ16 .ﻋﻮرت زن ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ .آن ﻋﻮرت ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺳﺖ.
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17ﻋﻮرت زﻧﯽ را ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ .و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ او ﯾﺎ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ او را ﻣﮕﯿﺮ ،ﺗﺎ ﻋﻮرت او را
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯽ .اﯾﻨﺎن از اﻗﺮﺑﺎی او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ18 .و زﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﮕﯿﺮ ،ﺗﺎ ﻫﯿﻮی او
ﺑﺸﻮد ،و ﺗﺎ ﻋﻮرت او را ﺑﺎ وی ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﯽ19 .و ﺑﻪ زﻧﯽ در ﻧﺠﺎﺳﺖ
ﺣﯿﻀﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻤﺎ ،ﺗﺎ ﻋﻮرت او را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯽ20 .و ﺑﺎ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﺸﻮ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺑﺎ وی ﻧﺠﺲ ﺳﺎزی.
»21و ﮐﺴﯽ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻟﮏ از آﺗﺶ ﻣﮕﺬران و ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ
ﻣﺴﺎز .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»22و ﺑﺎ ذﮐﻮر ﻣﺜﻞ زن ﺟﻤﺎع ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ23 .و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﺟﻤﺎع
ﻣﮑﻦ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻧﺠﺲ ﺳﺎزی ،و زﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺠﻮر اﺳﺖ.
»24ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ
روی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﺠﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ25 .و زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻨﺎﻫﺶ را از آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد26 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ،
و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻓﺠﻮر را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺘﻮﻃﻦ و ﻧﻪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ.
27زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﺎن آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻓﺠﻮر را ﮐﺮدﻧﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ28 .ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﻗﯽ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ29 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺠﻮر را ﺑﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 30 .ﭘﺲ وﺻﯿﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و از اﯾﻦ رﺳﻮم زﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ3 .ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ4 .ﺑﻪ
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ﺳﻮی ﺑﺘﻬﺎ ﻣﯿﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺎزﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ5 .و
ﭼﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،آن را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ6 ،در روزی ﮐﻪ آن را
ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و در ﻓﺮدای آن روز ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ روز ﺳﻮم ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد7 .و اﮔﺮ در روز ﺳﻮم ﺧﻮرده ﺷﻮد ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و ﻫﺮ ﮐﻪ آن را
ﺑﺨﻮرد ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن ﮐﺲ
از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»9و ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را درو ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ10 .و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را داﻧﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﻤﺎ ،و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﭽﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﮕﺬار ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
11دزدی ﻣﮑﻨﯿﺪ ،و ﻣﮑﺮ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دروغ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ12 .و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻗﺴﻢ دروغ
ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
13ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻏﺼﺐ ﻣﻨﻤﺎ ،و ﺳﺘﻢ ﻣﮑﻦ ،و ﻣﺰد ﻣﺰدور ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
14ﮐﺮ را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ ،و ﭘﯿﺶ روی ﮐﻮر ﺳﻨﮓ ﻟﻐﺰش ﻣﮕﺬار ،و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس ،ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
15در داوری ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﮑﻦ ،و ﻓﻘﯿﺮ را ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﻨﻤﺎ و ﺑﺰرگ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪار ،و درﺑﺎره
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﺑﮑﻦ؛
»16در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﮔﺮدش ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺮ ﺧﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﺴﺖ .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»17ﺑﺮادر ﺧﻮد را در دل ﺧﻮد ﺑﻐﺾ ﻣﻨﻤﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻦ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺎش18 .از اﺑﻨﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮕﯿﺮ ،و ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻮرز ،و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»19ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ .ﺑﻬﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺲ آن ﺑﻪ ﺟﻤﺎع واﻣﺪار؛ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﮑﺎر؛ و رﺧﺖ از دوﻗﺴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﻦ.
»20و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و آن زن ﮐﻨﯿﺰ و ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪاده
ﺷﺪه ،و ﻧﻪ آزادی ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او آزاد
ﻧﺒﻮد21 .و ﻣﺮد ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد.
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22و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﻗﻮچ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و
او از ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»23و ﭼﻮن ﺑﻪ آن زﻣﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ درﺧﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯿﻮه
آن را ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﯽ آن ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد24 .و در ﺳﺎل
ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮه آن ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻮه آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زﯾﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ26 .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺨﻮرﯾﺪ
و ﺗﻔﺄل ﻣﺰﻧﯿﺪ و ﺷﮕﻮن ﻣﮑﻨﯿﺪ27 .ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺘﺮاﺷﯿﺪ ،و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی رﯾﺶ ﺧﻮد را ﻣﭽﯿﻨﯿﺪ.
28ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺮده ﻣﺠﺮوح ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد داغ ﻣﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»29دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﺎز ،و او را ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ واﻣﺪار ،ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﻮد
و زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻓﺠﻮر ﮔﺮدد.
»30ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻣﺤﺘﺮم دارﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»31ﺑﻪ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،و از ﺟﺎدوﮔﺮان ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
»32در ﭘﯿﺶ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و روی ﻣﺮد ﭘﯿﺮ را ﻣﺤﺘﺮم دار ،و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»33و ﭼﻮن ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،او را ﻣﯿﺎزارﯾﺪ34 .ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮﻃﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و او را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
»35در ﻋﺪل ﻫﯿﭻ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ در وزن ﯾﺎ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ36 .ﺗﺮازوﻫﺎی
راﺳﺖ و ﺳﻨﮕﻬﺎی راﺳﺖ و اﯾﻔﻪ راﺳﺖ و ﻫﯿﻦ راﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم37 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از

ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮏ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ او را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ3 .و ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮏ داده اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد ،و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﻨﺪ4 .و اﮔﺮ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را
از آن ﺷﺨﺺ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮏ داده ﺑﺎﺷﺪ ،و او را ﻧﮑﺸﻨﺪ5 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ
روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺷﺨﺺ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او
زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪه ،در ﭘﯿﺮوی ﻣﻮﻟﮏ زﻧﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
»6و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﮐﻨﺪ،
ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
7ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ8 .و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
»9و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»10و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زاﻧﯽ و
زاﻧﯿﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ11 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،و ﻋﻮرت ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮ
دو اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ12 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﺮوس ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻫﺮ دو
اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ13 .و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﻣﺮدی ﻣﺜﻞ ﺑﺎ زن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻫﺮ دو ﻓﺠﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ14 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻧﯽ و ﻣﺎدرش را ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻗﺒﺎﺣﺖ اﺳﺖ .او و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ15 .و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و آن
ﺑﻬﯿﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﯿﺪ16 .و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،آن زن و ﺑﻬﯿﻤﻪ را
ﺑﮑﺶ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد آﻧﻬﺎﺳﺖ17 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ ﭘﺪرش
ﺧﻮاه دﺧﺘﺮ ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻋﻮرت او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و او ﻋﻮرت وی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .در
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺣﺎﯾﺾ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻋﻮرت او را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او
ﭼﺸﻤﻪ او را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و او ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 .و ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎدرت ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪرت را ﮐﺸﻒ ﻣﮑﻦ؛ آن ﮐﺲ
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد20 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن
ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻋﻮرت ﻋﻤﻮی ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﯽﮐﺲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد21 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زن ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﻮرت ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯽﮐﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
»22ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا و ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآورم ﺗﺎ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﯽ ﻧﮑﻨﺪ23 .و ﺑﻪ رﺳﻮم ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
آﻧﻬﺎ را از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻢ24 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ وارث اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد وﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و
وارث آن ﺑﺸﻮﯾﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از
اﻣﺘﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺮدهام25 .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻃﺎﻫﺮ و ﻧﺠﺲ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮﻏﺎن ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ اﻣﺘﯿﺎز
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺮغ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰد ﻣﮑﺮوه ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ26 .و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوس
ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ را از اﻣﺘﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺮدهام ﺗﺎ از آن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ27 .ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺟﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.

21

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد2 ،ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدرش و ﭘﺪرش و ﭘﺴﺮش و دﺧﺘﺮش و ﺑﺮادرش3 .و ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ
او ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارد؛ ﺑﺮای او ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻗﻮم ﺧﻮد رﺋﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را
ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ،ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﯽﻣﻮ ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی رﯾﺶ ﺧﻮد را
ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻣﺠﺮوح ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ6 .ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را
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ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ7 .زن زاﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ را ﻧﮑﺎح ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،و زن ﻣﻄﻠﻘﻪ از ﺷﻮﻫﺮش را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا او
ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻘﺪس اﺳﺖ8 .ﭘﺲ او را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ9 .و دﺧﺘﺮ ﻫﺮ
ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
»10و آن ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او روﻏﻦ ﻣﺴﺢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﭼﺎک ﻧﮑﻨﺪ،
11و ﻧﺰد ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻣﺮده ﻧﺮود ،و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد12 .و از
ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ،و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎج روﻏﻦ ﻣﺴﺢ
ﺧﺪای او ﺑﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ13 .و او زن ﺑﺎﮐﺮهای ﻧﮑﺎح ﮐﻨﺪ14 .و ﺑﯿﻮه و ﻣﻄﻠﻘﻪ و
ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ و زاﻧﯿﻪ ،اﯾﻨﻬﺎ را ﻧﮕﯿﺮد .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﮐﺮهای از ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد15 .و ذرﯾﺖ ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﺴﺎزد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺳﺎزم«.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»17 :ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از اوﻻد
ﺗﻮ در ﻃﺒﻘﺎت اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻋﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺮد ﮐﻮر و ﻧﻪ ﻟﻨﮓ و ﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻪ زاﯾﺪاﻻﻋﻀﺎ19 ،و ﻧﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ20 ،و ﻧﻪ ﮔﻮژﭘﺸﺖ و ﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد ﻟﮑﻪ دارد ،و ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮب و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮی دارد و ﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻀﻪ21 .ﻫﺮ ﮐﺲ از اوﻻد
ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ22 .ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاه از آﻧﭽﻪ
ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ و ﺧﻮاه از آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮرد23 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب داﺧﻞ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ24 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ از

ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻫﻤﻪ ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻧﺠﺎﺳﺖ او ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﺲ از ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ4 .ﻫﺮ ﮐﺲ از ذرﯾﺖ ﻫﺎرون ﮐﻪ ﻣﺒﺮوص ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد ،از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﻣﯿﺖ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ از وی درآﯾﺪ5 ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺸﺮات را ﮐﻪ از آن ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ آدﻣﯽ را ﮐﻪ از او ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻫﺮ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ دارد6 .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻨﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﻧﺪﻫﺪ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﻧﺨﻮرد7 .و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرد
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮراک وی اﺳﺖ8 .ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه ﺷﺪه را ﻧﺨﻮرد ﺗﺎ از آن ﻧﺠﺲ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ9 .ﭘﺲ
وﺻﯿﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ .و اﮔﺮ آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ10 .ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد ،و ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺎﻫﻦ و
ﻣﺰدور او ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد11 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﺨﺮد ،زرﺧﺮﯾﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او آن را ﺑﺨﻮرد و
ﺧﺎﻧﻪزاد او ﻧﯿﺰ .ﻫﺮ دو ﺧﻮراک او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ12 .و دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻫﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،از
ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﻧﺨﻮرد13 .و دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺸﻮد و اوﻻد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺧﻮراک ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺐ از آن ﻧﺨﻮرد14 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺳﻬﻮا ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس را ﺑﺨﻮرد ،ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،آن ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ15 .و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ16 .و ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺟﺮم ﮔﻨﺎه ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﯾﮑﯽ از ﻧﺬرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺧﻮاه ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﻓﻞ اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ آن را ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ19 ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ .آن را ﻧﺮ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﺎو ﯾﺎ از
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ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ از ﺑﺰ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ20 .ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻋﯿﺐ دارد ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮای وﻓﺎی ﻧﺬر ،ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻧﺎﻓﻠﻪ ،ﭼﻪ از رﻣﻪ
ﭼﻪ از ﮔﻠﻪ ،آن ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺸﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺐ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ22 .ﮐﻮر ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ
ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ آﺑﻠﻪدار ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮب ﯾﺎ ﮔﺮی ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و از اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﮕﺬارﯾﺪ23 .اﻣﺎ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ زاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﺮای
ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﮕﺬران ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻧﺬر ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ24 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻪ آن ﮐﻮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺸﺮده ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎورﯾﺪ ،و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ25 .و از
دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﻃﻌﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺴﺎد آﻧﻬﺎ در آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﯿﺐ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»27 :ﭼﻮن ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺰ زاﯾﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻫﻔﺖ
روز ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ28 .اﻣﺎ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺑﭽﻪاش در ﯾﮏ روز ذﺑﺢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ29 .و ﭼﻮن ذﺑﯿﺤﻪ ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آن را ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ30 .در ﻫﻤﺎن روز ﺧﻮرده ﺷﻮد و ﭼﯿﺰی از
آن را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ31 .ﭘﺲ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ32 .و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ33 .و ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻔﻠﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
»3ﺷﺶ روز ﮐﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ و ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﻣﮑﻨﯿﺪ .آن در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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»4اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﻔﻠﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در وﻗﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ اﻋﻼن
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد5 .در ﻣﺎه اول ،در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻌﺼﺮﯾﻦ ،ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ6 .و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻔﺖ روز ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ7 .در روز اول ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ8 .ﻫﻔﺖ روز ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و در روز
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺤﺼﻮل آن را درو ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻓﻪ ﻧﻮﺑﺮ
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ11 .و ﺑﺎﻓﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،در ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ
از ﺳﺒﺖ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ12 .و در روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻓﻪ را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ13 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی آن دو ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
روﻏﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﭼﻬﺎر
ﯾﮏ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و ﻧﺎن و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﺎن
روزی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای
اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
15و از ﻓﺮدای آن ﺳﺒﺖ ،از روزی ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ را آورده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ
ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد16 .ﺗﺎ ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻨﺠﺎه روز ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﺎزه
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ17 .از ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺧﻮد دو ﻧﺎن ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ از دو ﻋﺸﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ از آرد ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ18 .و ﻫﻤﺮاه ﻧﺎن ،ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ و

ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و دو ﻗﻮچ ،و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ،و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ19 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و دو ﺑﺮه
ﻧﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ20 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎن ﻧﻮﺑﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن دو ﺑﺮه ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻬﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ21 .و در ﻫﻤﺎن
روز ﻣﻨﺎدی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ .در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را درو ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی
ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ درو ﻣﮑﻦ ،و ﺣﺼﺎد ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﻤﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﮕﺬار.
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
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23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ
در روز اول ﻣﺎه ،آراﻣﯽ ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدﮔﺎری ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس.
25ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»27 :در دﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،روز ﮐﻔﺎره اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
28و در ﻫﻤﺎن روز ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ روز ﮐﻔﺎره اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد29 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎزد ،از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ30 .و
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ،آن ﺷﺨﺺ را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم او ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
31ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی اﺳﺖ32 .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ ،در ﺷﺎم روز ﻧﻬﻢ ،از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ،ﺳﺒﺖ
ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.
33و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»34 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :در روز
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ،ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد35 .در روز اول ،ﻣﺤﻔﻞ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ36 .ﻫﻔﺖ روز ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و در روز
ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ؛
ﻫﯿﭻ ﮐﺎر از ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ37 .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻠﻬﺎی ﻣﻘﺪس را اﻋﻼن ﺑﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ذﺑﯿﺤﻪ و ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ .ﻣﺎل ﻫﺮ روز را در روزش38 ،ﺳﻮای ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﻮای ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد و ﺳﻮای ﺟﻤﯿﻊ
ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد و ﺳﻮای ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ39 .در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،در روز اول ،آراﻣﯽ
ﺳﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در روز ﻫﺸﺘﻢ آراﻣﯽ ﺳﺒﺖ40 .و در روز اول ﻣﯿﻮه درﺧﺘﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﭘﺮﺑﺮگ ،و ﺑﯿﺪﻫﺎی ﻧﻬﺮ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﻫﻔﺖ روز ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ41 .و آن را ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ آن را ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ42 .ﻫﻔﺖ روز در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ43 .ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
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ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ44 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮ داد.

24

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ 2ﮐﻪ »ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺻﺎف ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﺮاغ را داﺋﻤﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ3 .ﻫﺎرون آن را
ﺑﯿﺮون ﺣﺠﺎب ﺷﻬﺎدت در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .در
ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی اﺳﺖ4 .ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﺮ ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﺎﻫﺮ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎراﯾﺪ.
5و آرد ﻧﺮم ﺑﮕﯿﺮ و از آن دوازده ﮔﺮده ﺑﭙﺰ؛ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮده دو ﻋﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ6 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﺻﻒ ،در
ﻫﺮ ﺻﻒ ﺷﺶ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬار7 .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺻﻒ ﺑﺨﻮر ﺻﺎف ﺑﻨﻪ ،ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ
ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﻧﺎن و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ8 .در ﻫﺮ روز ﺳﺒﺖ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و از آن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎ آن را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ از ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺮای وی
ﻗﺪساﻗﺪاس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
10و ﭘﺴﺮ زن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﭘﺴﺮ
زن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﭘﺴﺮ زن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﻢ را ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺖ و
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ او را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آوردﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺎدر او ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ دﺧﺘﺮ دﺑﺮی از ﺳﺒﻂ دان ﺑﻮد12 .و
او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از دﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»14 :آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺒﺮ ،و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ15 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و ﻫﺮ ﮐﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه را ﮐﻔﺮ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻦ .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺳﻢ را ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»17و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد18 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻤﯿﺮد ﻋﻮض آن را ﺑﺪﻫﺪ ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن19 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻋﯿﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻮض ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﭼﺸﻢ ﻋﻮض ﭼﺸﻢ،
دﻧﺪان ﻋﻮض دﻧﺪان ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻋﯿﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد21 .و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای را ﮐﺸﺖ ،ﻋﻮض آن را ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﮐﺸﺖ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد22 .ﺷﻤﺎ را ﯾﮏ
ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
23و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺒﺮ داد ،و آن را ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮدﻧﺪ ،و او
را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آوردﻧﺪ.

25

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب

ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ ،داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻦ ،ﺳﺒﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﺑﺪارد3 .ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ،و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎزش ﺑﮑﻦ ،و
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ4 .و در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺒﺖ آراﻣﯽ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﻣﮑﺎر و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎزش ﻣﻨﻤﺎ5 .آﻧﭽﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ ،درو ﻣﮑﻦ ،و
اﻧﮕﻮرﻫﺎی ﻣﻮ ﭘﺎزش ﻧﺎﮐﺮده ﺧﻮد را ﻣﭽﯿﻦ ،ﺳﺎل آراﻣﯽ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﺳﺒﺖ زﻣﯿﻦ ،ﺧﻮراک
ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻮ و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﻣﺰدورت و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ7 .و
ﺑﺮای ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»8و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻔﺖ ﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺒﺖ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و در روز دﻫﻢ از ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ در روز ﮐﻔﺎره ،ﮐﺮﻧﺎی
ﺑﻠﻨﺪآواز را ﺑﮕﺮدان؛ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﮕﺮدان10 .ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در
زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ آزادی را اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد11 .اﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زراﻋﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮدروی آن را ﻣﭽﯿﻨﯿﺪ ،و اﻧﮕﻮرﻫﺎی ﻣﻮ ﭘﺎزش ﻧﺎﮐﺮده
آن را ﻣﭽﯿﻨﯿﺪ12 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻮﺑﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﺤﺼﻮل آن را در ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ13 .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد14 .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
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ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﺑﺨﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻐﺒﻮن ﻣﺴﺎزﯾﺪ15 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﺑﯿﻞ ،از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺮ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ16 .ﺑﺮﺣﺴﺐ
زﯾﺎدﺗﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را زﯾﺎده ﮐﻦ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﮐﻢ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎره
ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ17 .و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻐﺒﻮن ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ18 .ﭘﺲ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ
در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
»19و زﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ،و ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد20 .و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﺪ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻧﻤﯽﮐﺎرﯾﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ21 ،ﭘﺲ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
داد22 .و در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺑﮑﺎرﯾﺪ و از ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺮﺳﺪ؛ ﮐﻬﻨﻪ را
ﺑﺨﻮرﯾﺪ23 .و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺑﺪی ﻧﺮود زﯾﺮا زﻣﯿﻦ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻬﻤﺎن
ﻫﺴﺘﯿﺪ24 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﻓﮑﺎک ﺑﺪﻫﯿﺪ25 .اﮔﺮ ﺑﺮادر ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه وﻟﯽ او ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮادرت
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ26 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ،ﻗﺪر ﻓﮑﺎک آن را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
27آﻧﮕﺎه ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮوش آن را ﺑﺸﻤﺎرد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ زﯾﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،رد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد28 .و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار آن ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و او ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ.
»29و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﺧﺘﻦ
آن ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک آن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺪت اﻧﻔﮑﺎک آن ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و اﮔﺮ در ﻣﺪت ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﻤﺎم آن را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ آن ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار آن
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﻧﺸﻮد31 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﻫﺎت ﮐﻪ ﺣﺼﺎر ﮔﺮد ﺧﻮد
ﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی آن زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک ﻫﺴﺖ و در ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ32 .و اﻣﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻوﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ،ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن
اﺳﺖ33 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻻوﯾﺎن ﺑﺨﺮد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ از ﺷﻬﺮ ﻣﻠﮏ او در
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ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ34 .و
ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﻠﮏ اﺑﺪی اﺳﺖ.
»35و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﻬﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ36 .از او رﺑﺎ و ﺳﻮد ﻣﮕﯿﺮ و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس ،ﺗﺎ ﺑﺮادرت ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ37 .ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﻪ رﺑﺎ ﻣﺪه و ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺪه38 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻫﻢ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
39و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﺮ او ﻣﺜﻞ ﻏﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮕﺬار40 .ﻣﺜﻞ
ﻣﺰدور و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ41 .آﻧﮕﺎه از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون رود،
ﺧﻮد او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﺮاه وی ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﭘﺪران ﺧﻮد رﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
42زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم؛ ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ43 .ﺑﺮ او ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﻣﻨﻤﺎ و از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس44 .و اﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد ،از اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﺸﺎن ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺨﺮﯾﺪ45 .و
ﻫﻢ از ﭘﺴﺮان ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،و از ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻣﻤﻠﻮک ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد46 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان ﺧﻮد واﮔﺬارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻤﻠﻮک ﺳﺎزﯾﺪ .و اﻣﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ
از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
»47و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ،و ﺑﺮادرت ﻧﺰد او ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ آن
ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﺎﻧﺪان آن ﻏﺮﯾﺐ ،ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ48 ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮای
وی ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ او را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ49 .ﯾﺎ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ او را
اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎن او از ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ او را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮد او اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد،
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ50 .و ﺑﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻘﺪ ﻓﺮوش او ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ روزﻫﺎی ﻣﺰدور ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ51 .اﮔﺮ
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺪ اﻧﻔﮑﺎک ﺧﻮد را از ﻧﻘﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ52 .و اﮔﺮ
ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ،ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وی ﺣﺴﺎب ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﻧﻘﺪ اﻧﻔﮑﺎک ﺧﻮد را
رد ﻧﻤﺎﯾﺪ53 .ﻣﺜﻞ ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل اﺟﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ وی
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ54 .و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺸﻮد ﭘﺲ در ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ رﻫﺎﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺧﻮد او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
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ﻫﻤﺮاه وی55 .زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻼماﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻏﻼم ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

26

»ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،و ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ

ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ2 .ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺮا اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ3 .اﮔﺮ در
ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ4 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را در
ﻣﻮﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،و درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ
داد5 .و ﮐﻮﻓﺘﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺗﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ،
و ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺧﻮرده ،در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد6 .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی را از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﺬر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد7 .و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد8 .و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺻﺪ از
ﺷﻤﺎ دهﻫﺰار را ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ ،و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد9 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
اﻟﺘﻔﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎرور ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﻏﻠﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺎرﯾﻨﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ،و ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﺮای ﻧﻮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.
11و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺟﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﮑﺮوه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ12 .و در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد13 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻏﻼم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را
ﺷﮑﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ را راﺳﺖروان ﺳﺎﺧﺘﻢ.
»14و اﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ15 ،و اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا رد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دل
ﺷﻤﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه دارد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده ،ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ16 ،ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮف و ﺳﻞ و ﺗﺐ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن را ﻓﻨﺎ ﺳﺎزد ،و ﺟﺎن را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎﺷﺖ و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد17 .و
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روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ،و ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﺪون ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪهای ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
»18و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد19 .و ﻓﺨﺮ ﻗﻮت ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ،و آﺳﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ آﻫﻦ و زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ
را ﻣﺜﻞ ﻣﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﻗﻮت ﺷﻤﺎ در ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،و درﺧﺘﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد21 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده،
از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻼﯾﺎی زﯾﺎده ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض ﮔﺮداﻧﻢ.
22و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽاوﻻد ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ را
در ﺷﻤﺎره ﮐﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»23و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ24 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد25 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ،وﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ26 .و ﭼﻮن ﻋﺼﺎی ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﮑﻨﻢ ،ده زن
ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را در ﯾﮏ ﺗﻨﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺨﺖ ،و ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وزن ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،و ﭼﻮن
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
»27و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ28 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد29 .و
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ،و ﮔﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد30 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﺻﻨﺎم ﺷﻤﺎ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻻﺷﻪﻫﺎی
ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪ ،و ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ31 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺎ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﻮی ﻋﻄﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺷﻤﺎ را
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮﯾﯿﺪ32 .و ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ33 .و ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ34 .آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
روزﻫﺎی وﯾﺮاﻧﯽاش ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
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ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی

وﯾﺮاﻧﯽاش آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آن آراﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
»36و اﻣﺎ در دﻟﻬﺎی ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آواز ﺑﺮگ
راﻧﺪه ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ ،و ﺑﺪون ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد37 .و ﺑﻪ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد38 .و در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد39 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد در
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
»40ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪه ،و ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد41 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻼف اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم،
و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن آوردم .ﭘﺲ اﮔﺮ دل ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﻮد و ﺳﺰای
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ42 ،آﻧﮕﺎه ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺤﺎق
ﻧﯿﺰ و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،و آن زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد43 .و زﻣﯿﻦ از
اﯾﺸﺎن ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻮن از اﯾﺸﺎن وﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و اﯾﺸﺎن
ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا رد ﮐﺮدﻧﺪ ،و دل اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا
ﻣﮑﺮوه داﺷﺖ44 .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را رد
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺮوه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺑﺸﮑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ45 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ اﺟﺪاد اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎد
ﺧﻮاﻫﻢآورد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻧﻈﺮ اﻣﺘﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﺎ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ«.
46اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮار داد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﺬر ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻔﻮس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ،از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ3 .و
اﮔﺮ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺠﻬﺖ ذﮐﻮر ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و اﮔﺮ اﻧﺎث ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و اﮔﺮ از ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺠﻬﺖ ذﮐﻮر ،ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل و ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺎث ده ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد6 .و اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺠﻬﺖ ذﮐﻮر ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،و ﺑﺠﻬﺖ اﻧﺎث،
ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺳﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .و اﮔﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ذﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ،و ﺑﺮای اﻧﺎث ده ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و اﮔﺮ از ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﻮه آن ﮐﻪ ﻧﺬر
ﮐﺮده ،ﺑﺮای وی ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»9و اﮔﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .آن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮب را ﺑﻪ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ را ﺑﻪ
ﺧﻮب ﻋﻮض ﻧﮑﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای را ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻢ آن و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض آن داده

ﺷﻮد ،ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و اﮔﺮ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻬﯿﻤﻪ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻤﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،آن ﺑﻬﯿﻤﻪ را ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ12 .و ﮐﺎﻫﻦ آن را ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ای ﮐﺎﻫﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ13 .و اﮔﺮ آن را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﺗﻮ زﯾﺎده
دﻫﺪ.
»14و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺷﻮد ،ﮐﺎﻫﻦ آن را ﭼﻪ
ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ15 .و اﮔﺮ
وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻮ زﯾﺎده ﮐﻨﺪ و از آن او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»16و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﻄﻌﻪای از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮآورد ﺗﻮ
ﻣﻮاﻓﻖ زراﻋﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ،زراﻋﺖ ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻮ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ17 .و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از
ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ18 .و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﺑﯿﻞ وﻗﻒ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﻧﻘﺪ آن را ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای وی ﺑﺸﻤﺎرد ،و از
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ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﻮد19 .و اﮔﺮ آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ را وﻗﻒ ﮐﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ از
ﻧﻘﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻮ را ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﺮای وی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد20 .و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زﻣﯿﻦ را ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و آن زﻣﯿﻦ ﭼﻮن در ﯾﻮﺑﯿﻞ
رﻫﺎ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ وﻗﻒ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﻠﮑﯿﺖ آن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ اﺳﺖ22 .و اﮔﺮ
زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ او ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ23 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮآورد ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮای وی ﺑﺸﻤﺎرد ،و در آن روز ﺑﺮآورد ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی
ﺑﺪﻫﺪ24 .و آن زﻣﯿﻦ در ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﻣﻮروﺛﯽ وی ﺑﻮد25 .و ﻫﺮ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ
ﺟﯿﺮه ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل اﺳﺖ.
»26ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺲ آن را
وﻗﻒ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﮔﺎو ﺧﻮاه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ27 .و اﮔﺮ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه آن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮآورد ﺗﻮ ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ،و ﭘﻨﺞ ﯾﮏ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺸﻮد ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮآورد
ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد28 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﮐﻞ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ،ﭼﻪ از
اﻧﺴﺎن ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭼﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ،ﻧﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻓﺪﯾﻪ داده ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ وﻗﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪساﻗﺪاس اﺳﺖ29 .ﻫﺮ وﻗﻔﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺸﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
»30و ﺗﻤﺎﻣﯽ ده ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﭼﻪ از ﺗﺨﻢ زﻣﯿﻦ ﭼﻪ از ﻣﯿﻮه درﺧﺖ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ31 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ده ﯾﮏ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻓﺪﯾﻪ دﻫﺪ ﭘﻨﺞ ﯾﮏ آن را ﺑﺮ آن

ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ32 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ده ﯾﮏ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ زﯾﺮ ﻋﺼﺎ ﺑﮕﺬرد ،دﻫﻢ آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .در ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی آن ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و آن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،و اﮔﺮ آن را ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﮐﻨﺪ ﻫﻢ آن و ﻫﻢ ﺑﺪل آن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻓﺪﯾﻪ داده ﻧﺸﻮد«.
34اﯾﻦ اﺳﺖ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد.
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ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ اﻋﺪاد
ﺳﻔﺮ ﭼﻬﺎرم از ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

و در روز اول ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل دوم از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ

در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎی ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 .از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و زﯾﺎده ،ﻫﺮ ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،ﺗﻮ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ4 .و ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان
آﺑﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ5 .و اﺳﻢﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ:
از رؤﺑﯿﻦ ،اﻟﯿﺼﻮرﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر.
6و از ﺷﻤﻌﻮن ،ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای.
7و از ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب.
8و از ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ.
9و از زﺑﻮﻟﻮن ،اﻟﯿﺎب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن.
10و از ﺑﻨﯽ ﯾﻮﺳﻒ :از اﻓﺮاﯾﻢ ،اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد .و از ﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر.
11از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﺑﯿﺪان ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ.
12و از دان ،اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای.
13و از اﺷﯿﺮ ،ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان.
14و از ﺟﺎد ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ.
15و از ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن«.
16اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺳﺮوران اﺳﺒﺎط آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،و رؤﺳﺎی ﻫﺰارهﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
17و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﻦ ﮐﺴﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ،ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ18 .و در روز اول ﻣﺎه دوم،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ19 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺸﻤﺮد.
20و اﻣﺎ اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺎﻣﻬﺎ و ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻫﺮ ذﮐﻮر از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ21 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ ،ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
22و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ و ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻫﺮ ذﮐﻮر از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ23 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
24و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ25 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
26و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ27 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،ﻫﻔﺘﺎد و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺶ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
28و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ29 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﭘﻨﺠﺎه و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
30و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ31 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻨﺠﺎه و
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
32و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره
اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ33 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ
اﻓﺮاﯾﻢ ،ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
34و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ35 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺳﯽ و دو
ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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36و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ37 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺳﯽ و
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
38و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﻓﺖ39 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ دان ،ﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
40و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ41 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ،ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
42و اﻧﺴﺎب ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ43 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،ﭘﻨﺠﺎه و
ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
44اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﺎ دوازده ﻧﻔﺮ از ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺷﻤﺮدﻧﺪ45 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان
آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺲ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ46 .ﻫﻤﻪ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
47اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺒﻂ آﺑﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪﻧﺪ48 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ
را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»49 :اﻣﺎ ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﻣﺸﻤﺎر و ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮕﯿﺮ.
50ﻟﯿﮑﻦ ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن دارد ﺑﮕﻤﺎر ،و اﯾﺸﺎن
ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ را ﺑﺮدارﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن آن را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ.
51و ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ رواﻧﻪ ﺷﻮد ﻻوﯾﺎن آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻻوﯾﺎن آن را
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد52 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻧﺰد ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج ﺧﻮد ،ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ53 .و ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت ﺧﯿﻤﻪ
زﻧﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد ،و ﻻوﯾﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺎدت را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ«.
54ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آوردﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد

ﻋﻠﻢ و ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ و اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ3 .و ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج ﺧﻮد ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ ،و رﺋﯿﺲ
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﺑﺎﺷﺪ4 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر در ﭘﻬﻠﻮی او ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ
ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﺳﺒﻂ
زﺑﻮﻟﻮن و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ9 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺻﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن اول ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
»10و ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب ،ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ
اﻟﯿﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر ﺑﺎﺷﺪ11 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ12 .و در ﭘﻬﻠﻮی او ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای
ﺑﺎﺷﺪ13 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ14 .و ﺳﺒﻂ ﺟﺎد و
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﺟﺎد اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ رﻋﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ15 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ16 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و
ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن دوم ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
»17و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﯿﻤﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺰد ﻋﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
»18و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ،ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ،اﻟﯿﺸﻤﻊ
ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ20 .و در
ﭘﻬﻠﻮی او ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن
ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﯽ و دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ22 .و ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﺑﯿﺪان
ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ23 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
24ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
اﯾﺸﺎن ﺳﻮم ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
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»25و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ دان ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽدان اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ
ﻋﻤﯿﺸﺪای ﺑﺎﺷﺪ26 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺼﺖ و دو ﻫﺰاروﻫﻔﺖﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و
در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ ،و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان ﺑﺎﺷﺪ28 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ
از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ29 .و ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ
اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ30 .و ﻓﻮج او ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ31 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻪ دان ،ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﺰد
ﻋﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮد در ﻋﻘﺐ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ«.
32اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن ﺷﺶﺻﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ33 .اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪﻧﺪ.
34و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺰد ﻋﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮد
ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

3

اﯾﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎب ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ

ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ2 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر.
3اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻧﻤﻮد4 .اﻣﺎ ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ آﺗﺶ ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﺎرون،
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ
ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .و اﯾﺸﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ او و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﭘﯿﺶ
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ8 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎب ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺷﻌﺎﺋﺮ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ9 .و ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺪه،
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زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪهاﻧﺪ10 .و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ
ﺗﺎ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
11و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ 12ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهای از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ رﺣﻢ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن از آن ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ13 .زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن از آن ﻣﻨﻨﺪ ،و در روزی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
را ﮐﺸﺘﻢ ،ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاه از اﻧﺴﺎن و ﺧﻮاه از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم،
ﭘﺲ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»15 :ﺑﻨﯽﻻوی را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ و
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎر ،ﻫﺮ ذﮐﻮر اﯾﺸﺎن را از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و زﯾﺎده ﺑﺸﻤﺎر16 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺷﻤﺮد17 .و ﭘﺴﺮان ﻻوی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﺟﺮﺷﻮن
و ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری18 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻟﺒﻨﯽ و ﺷﻤﻌﯽ19 .و
ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ﻋﻤﺮام و ﯾﺼﻬﺎر و ﺣﺒﺮون و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ20 .و ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾـﻞ ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن.
21و از ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻟﺒﻨﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﻌﯽ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن22 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ23 .و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن در ﻋﻘﺐ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺧﯿﻤﻪ زﻧﻨﺪ24 .و ﺳﺮور ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ ﻻﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ25 .و ودﯾﻌﺖ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﯿﻤﻪ و
ﭘﻮﺷﺶ آن و ﭘﺮده دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ26 .و ﺗﺠﯿﺮﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﭘﺮده دروازه ﺻﺤﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روی ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ.
27و از ﻗﻬﺎت ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻤﺮاﻣﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺼﻬﺎرﯾﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﺰﯾﺌﯿﻠﯿﺎن ،اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن28 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺶﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ودﯾﻌﺖ ﻗﺪس را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ29 .و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ30 .و
ﺳﺮور ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ،اﻟﯿﺎﺻﺎﻓﺎن ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ31 .و ودﯾﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﺑﻮت و ﻣﯿﺰ و
ﺷﻤﻌﺪان و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ و اﺳﺒﺎب ﻗﺪس ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺠﺎب و ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
32و ﺳﺮور ﺳﺮوران ﻻوﯾﺎن ،اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻈﺎرت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ،او را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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33و از ﻣﺮاری ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺤﻠﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻮﺷﯿﺎن؛ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮاری34 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺷﺶ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ35 .و ﺳﺮور
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮاری ،ﺻﻮرﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﯿﻤﻪ
ﺑﺰﻧﻨﺪ36 .و ودﯾﻌﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ،ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ37 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺨﻬﺎ و
ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ.
38و ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﭘﯿﺶ روی ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ ،ﻣﻮﺳﯽ
و ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪس را و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺪارﻧﺪ .و ﻫﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪﺷﻮد39 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ.
40و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺸﻤﺎر ،و ﺣﺴﺎب ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮ41 .و ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻬﺎﯾﻢ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ«.
42ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺷﻤﺮد43 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻧﺮﯾﻨﻪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره اﺳﻢﻫﺎی ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
44و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»45 :ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ ،و ﻻوﯾﺎن از آن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ46 .و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻓﺪﯾﻪ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻻوﯾﺎن
زﯾﺎدهاﻧﺪ47 ،ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮی ﺑﮕﯿﺮ ،آن را ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺟﯿﺮه ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮕﯿﺮ48 .و ﻧﻘﺪ ﻓﺪﯾﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن زﯾﺎدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺪه«.
49ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺪ ﻓﺪﯾﻪ را از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن ﻓﺪﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ50 .و از ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺪ را ﮐﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل
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ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺖ51 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﺪ ﻓﺪﯾﻪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ داد.

4

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺣﺴﺎب ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت را از ﻣﯿﺎن

ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ3 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
»4و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﺎر ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ.
»5و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اردو ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺠﺎب را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ آن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ6 .و ﺑﺮ آن ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ آﺑﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪای
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻻﺟﻮردی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻی آن ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻮبدﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
»7و ﺑﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻻﺟﻮردی ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ آن ،ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و
ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ را ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ و ﻧﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﺟﺎﻣﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
»9و ﺟﺎﻣﻪ ﻻﺟﻮردی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻤﻌﺪان روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎﯾﺶ و ﺳﯿﻨﯽﻫﺎﯾﺶ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف روﻏﻨﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ10 ،و آن را و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ را در
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﮔﺬارده ،ﺑﺮ ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
»11و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ زرﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻻﺟﻮردی ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،و
ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
»12و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﻣﻪ
ﻻﺟﻮردی ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺑﻨﻬﻨﺪ.
»13و ﻣﺬﺑﺢ را از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ،ﺟﺎﻣﻪ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ14 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎﺑﺶ را
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ آن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﺧﺎکاﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب
ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ﺑﺮ آن ﭘﻮﺷﺶ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ،ﭼﻮب دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
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»15و ﭼﻮن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮچ ﮐﺮدن اردو ،از ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻗﺪس و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎب ﻗﺪس ﻓﺎرغ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪس را ﻟﻤﺲ
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻤﻞ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»16و ودﯾﻌﺖ اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺨﻮر ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آردی
داﺋﻤﯽ و روﻏﻦ ﻣﺴﺢ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺧﻮاه از ﻗﺪس و ﺧﻮاه
از اﺳﺒﺎﺑﺶ«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺳﺒﻂ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﻻوﯾﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎزﯾﺪ19 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ،
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ داﺧﻞ آن ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺣﻤﻞ
ﺧﻮد ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ20 .و اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻬﺖ دﯾﺪن ﻗﺪس ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻢ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ«.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»22 :ﺣﺴﺎب ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان
آﺑﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ23 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻤﺎر ،ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﭙﺮدازد و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
»24اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن در ﺧﺪﻣﺖﮔﺬاری و ﺣﻤﻞ25 ،ﮐﻪ ﺗﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آن و ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ ،و ﭘﺮده دروازه ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮدارﻧﺪ26 .و ﺗﺠﯿﺮﻫﺎی ﺻﺤﻦ و ﭘﺮده ﻣﺪﺧﻞ دروازه ﺻﺤﻦ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ ،و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن
ﺑﮑﻨﻨﺪ27 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن در ﻫﺮ ﺣﻤﻞ و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮان او
ﺑﺸﻮد ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ودﯾﻌﺖ ﮔﺬارﯾﺪ28 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن
در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع .و ﻧﻈﺎرت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
»29و ﺑﻨﯽﻣﺮاری را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻤﺎر30 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻤﺎر31 .اﯾﻦ اﺳﺖ
ودﯾﻌﺖ ﺣﻤﻞ اﯾﺸﺎن ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ و
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ 32و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺨﻬﺎی آﻧﻬﺎ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب آﻧﻬﺎ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺲ اﺳﺒﺎب ودﯾﻌﺖ ﺣﻤﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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33اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﺮاری در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،زﯾﺮدﺳﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر
ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ«.
34و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن
ﺷﻤﺮدﻧﺪ35 .از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد36 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
37اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
38و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن39 ،از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ40 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ41 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
42و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن43 ،از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ44 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ45 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
46ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮدﻧﺪ47 ،از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﺎر ﺣﻤﻠﻬﺎ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮑﻨﺪ48 .ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ49 ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺘﺶ و ﺣﻤﻠﺶ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪ.
و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،او اﯾﺸﺎن را ﺷﻤﺮد.
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5

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺮوص را

و ﻫﺮﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻫﺮﮐﻪ از ﻣﯿﺘﻪ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،از اردو اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ3 .ﺧﻮاه ﻣﺮد و ﺧﻮاه زن ،اﯾﺸﺎن
را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﯿﺮون از اردو اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ اردوی ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزﻧﺪ4 «.و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﮐﺴﺎن را ﺑﯿﺮون از اردو
اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﮕﻮ :ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ
ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد ،و آن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم ﺷﻮد،
7آﻧﮕﺎه ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،و اﺻﻞ ﺟﺮم ﺧﻮد را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻤﺲ آن را ﺑﺮآن
ﻣﺰﯾﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺟﺮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪﻫﺪ8 .و اﮔﺮ آن ﮐﺲ را وﻟﯿﺎی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻪ
ﺟﺮم ﺑﻪ او داده ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه دﯾﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد ،از آن ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻮچ ﮐﻔﺎره ﮐﻪ ﺑﻪ آن درﺑﺎره وی ﮐﻔﺎره ﻣﯽﺷﻮد9 .و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ ،از آن او ﺑﺎﺷﺪ10 .و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ ،از آن او ﺑﺎﺷﺪ«.
11و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»12 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﻫﺮﮔﺎه زن ﮐﺴﯽ از او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ وی ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد13 ،و ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ از
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻮﻫﺮش ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،آن زن ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺮ او ﺷﺎﻫﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﻓﻌﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد14 ،و روح ﻏﯿﺮت ﺑﺮ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻏﯿﻮر ﺷﻮد ،و آن زن ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ روح ﻏﯿﺮت ﺑﺮ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻏﯿﻮر ﺷﻮد ،و آن زن ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ15 ،ﭘﺲ آن
ﻣﺮد زن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺠﻬﺖ او ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ،ﯾﮏ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﺟﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎورد ،و روﻏﻦ
ﺑﺮ آن ﻧﺮﯾﺰد ،و ﮐﻨﺪر ﺑﺮ آن ﻧﻨﻬﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻏﯿﺮت اﺳﺖ و ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ،ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﯿﺎد
ﻣﯽآورد.
»16و ﮐﺎﻫﻦ او را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ دارد17 .و ﮐﺎﻫﻦ آب ﻣﻘﺪس در
ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﻏﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آب ﺑﭙﺎﺷﺪ18 .و
ﮐﺎﻫﻦ زن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ او را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻫﺪﯾﻪ ﯾﺎدﮔﺎر را ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻏﯿﺮت
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دﺳﺖ آن زن ﺑﮕﺬارد ،و آب ﺗﻠﺦ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ19 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ زن ﻗﺴﻢ داده،
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ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ،و اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد
ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪای ،ﭘﺲ از اﯾﻦ آب ﺗﻠﺦ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﺒﺮا ﺷﻮی20 .و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﻧﺠﺲ ﺷﺪهای ،و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮت ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ21 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ زن را ﻗﺴﻢ ﻟﻌﻨﺖ
ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ و ﻗﺴﻢ ﺑﺴﺎزد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ران ﺗﻮ را ﺳﺎﻗﻂ و ﺷﮑﻢ ﺗﻮ را ﻣﻨْﺘﻔﺦ ﮔﺮداﻧﺪ22 .و اﯾﻦ آب ﻟﻌﻨﺖ در اﺣﺸﺎی ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﺪه،
ﺷﮑﻢ ﺗﻮ را ﻣﻨﺘﻔﺦ و ران ﺗﻮ را ﺳﺎﻗﻂ ﺑﺴﺎزد .و آن زن ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ.
»23و ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ را در ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،و آﻧﻬﺎ را در آب ﺗﻠﺦ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ24 .و آن آب
ﻟﻌﻨﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﻪ زن ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ ،و آن آب ﻟﻌﻨﺖ در او داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺪﯾﻪ
ﻏﯿﺮت را از دﺳﺖ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ،و آن را ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺎورد26 .و
ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺸﺘﯽ از ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،آن آب را ﺑﻪ
زن ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ27 .و ﭼﻮن آب را ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
آن آب ﻟﻌﻨﺖ داﺧﻞ او ﺷﺪه ،ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺷﮑﻢ او ﻣﻨْﺘﻔﺦ و ران او ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن
زن در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد28 .و اﮔﺮ آن زن ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪه ،ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺒﺮا
ﺷﺪه ،اوﻻد ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ.
»29اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮت ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ30 .ﯾﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روح ﻏﯿﺮت ﺑﺮ ﻣﺮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ زﻧﺶ ﻏﯿﻮر ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه زن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ
ﺑﺪارد ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را درﺑﺎره او اﺟﺮا دارد31 .ﭘﺲ آن ﻣﺮد از ﮔﻨﺎه ﻣﺒﺮا ﺷﻮد ،و زن ﮔﻨﺎه
ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

6

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن

ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻧﺬر ﺧﺎص ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺬر ﻧﺬﯾﺮه ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
3آﻧﮕﺎه از ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد و ﺳﺮﮐﻪ ﺷﺮاب و ﺳﺮﮐﻪ ﻣﺴﮑﺮات را ﻧﻨﻮﺷﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﻋﺼﯿﺮ
اﻧﮕﻮر ﻧﻨﻮﺷﺪ ،و اﻧﮕﻮر ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﻧﺨﻮرد4 .و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺗﺎک اﻧﮕﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺨﻮرد.
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»5و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻧﺬر ﺗﺨﺼﯿﺺ او ،اﺳﺘﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﺷﺪه ،ﮔﯿﺴﻬﺎی ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ دارد.
»6و ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪن ﻣﯿﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
7ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
»9و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﻓﻌﺘﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺰد او ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺳﺮ ﺧﻮد را در روز ﻃﻬﺎرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺘﺮاﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ در روز ﻫﻔﺘﻢ آن را ﺑﺘﺮاﺷﺪ10 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ دو ﻓﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ دو ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورد11 .و ﮐﺎﻫﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺖ ،ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺳﺮ او را در آن روز
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾـﺪ12 .و روزﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ )از ﻧﻮ( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﯿﺎورد .ﻟﯿﮑﻦ روزﻫﺎی اول ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
»13اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺬﯾﺮه ،ﭼﻮن روزﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ او ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه او را ﻧﺰد دروازه
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎورﻧﺪ14 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﯾﮏ ﻗﻮچ
ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ15 .و ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮدهﻫﺎی آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ
روﻏﻦ ،و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ،و ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ.
»16و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ او را
ﺑﮕﺬراﻧﺪ17 .و ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺪﯾﻪ
آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ او را ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
»18و آن ﻧﺬﯾﺮه ﺳﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد را ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،و ﻣﻮی ﺳﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
»19و ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺮدﺳﺖ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﻗﻮچ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮده ﻓﻄﯿﺮ از ﺳﺒﺪ و ﯾﮏ ﻗﺮص ﻓﻄﯿﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﺬﯾﺮه ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ ﺗﺨﺼﯿﺼﺶ ﺑﮕﺬارد20 .و ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ
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ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ و ران اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ،
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺬﯾﺮه ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ.
»21اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺬﯾﺮهای ﮐﻪ ﻧﺬر ﺑﮑﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺬری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ«.
22و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»23 :ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
»24ﯾﻬﻮه ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .ﯾﻬﻮه روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺎن ﺳﺎزد و
ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ26 .ﯾﻬﻮه روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاﻓﺮازد و ﺗﻮ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
27و ﻧﺎم ﻣﺮا ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

7

و در روزی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺎرغ ﺷﺪه و آن را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده و

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ را و ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻣﺴﺢ ﮐﺮده و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
2ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ .و اﯾﻨﻬﺎ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ3 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺶ اراﺑﻪ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و دوازده ﮔﺎو آوردﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اراﺑﻪ ﺑﺮای دو ﺳﺮور ،و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮی ﯾﮏ ﮔﺎو ،و آﻧﻬﺎ
را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﮑﻦ آوردﻧﺪ.
4و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»5 :اﯾﻨﻬﺎ را از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ«.
6ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اراﺑﻪﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد7 .دو اراﺑﻪ و ﭼﻬﺎر ﮔﺎو
ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد8 .و ﭼﻬﺎر اراﺑﻪ و ﻫﺸﺖ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ،ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد9 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﻫﯿﭻ ﻧﺪاد،
زﯾﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و آن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
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10و ﺳﺮوران ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ ،در روز ﻣﺴﺢ ﮐﺮدن آن ،ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ .و ﺳﺮوران
ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ آوردﻧﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮور در روز ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺠﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
12و در روز اول ،ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﯿﺪ13 .و ﻫﺪﯾﻪ او
ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ،ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﮐﻪ
ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﻮد ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی14 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده
ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر15 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ.
16و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه17 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ
ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب.
18و در روز دوم ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ ،ﺳﺮور ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ19 .و ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ او
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی20 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ
ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر21 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ22 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه23 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ
ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ.
24و در روز ﺳﻮم ،اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن ﺳﺮور ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن25 ،ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی26 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر27 ،و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ28 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه29 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن.
30و در روز ﭼﻬﺎرم ،اﻟﯿﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر ﺳﺮور ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ31 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی32 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر33 .و ﯾﮏ ﮔﺎو
ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ34 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﮔﻨﺎه35 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻫﺪﯾﻪ اﻟﯿﺼﻮرﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر.
36و در روز ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای ﺳﺮور ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن37 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه
ﮐﻪ وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ
از آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی38 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر39 .و ﯾﮏ
ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ40 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه41 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای.
42و در روز ﺷﺸﻢ ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ ﺳﺮور ﺑﻨﯽﺟﺎد43 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی44 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر45 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ46 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه47 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ.
48و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺳﺮور ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ49 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی50 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر51 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ52 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه53 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد.
54و در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر ﺳﺮور ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ55 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی56 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر57 .و ﯾﮏ ﮔﺎو
ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ58 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه59 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر.
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60و در روز ﻧﻬﻢ ،اﺑﯿﺪان ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ ﺳﺮور ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ61 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی62 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر63 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ64 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه 65و
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﺑﯿﺪان ﺑﻦ ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ.
66و در روز دﻫﻢ ،اﺧﯿﻌﺰرﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای ﺳﺮور ﺑﻨﯽدان67 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ وزﻧﺶ
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ،ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از آرد ﻧﺮم
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی68 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ،ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر69 .و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و
ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ70 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه71 .و
ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﺪﯾﻪ
اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای.
72و در روز ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان ﺳﺮور ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ73 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ،ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس؛ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی74 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر75 .و ﯾﮏ ﮔﺎو
ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ76 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨﺎه77 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻫﺪﯾﻪ ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان.
78و در روز دوازدﻫﻢ ،اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن ،ﺳﺮور ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ79 .ﻫﺪﯾﻪ او ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ
وزﻧﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ از
آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی80 .و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ،ده ﻣﺜﻘﺎل ﭘﺮ از ﺑﺨﻮر81 .و ﯾﮏ
ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ82 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه83 .و ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دو ﮔﺎو و ﭘﻨﺞ ﻗﻮچ و ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﭘﻨﺞ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ.
اﯾﻦ ﺑـﻮد ﻫﺪﯾـﻪ اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن.
84اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ در روزی ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪهﺑﻮد ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ دوازده ﻃﺒﻖ
ﻧﻘﺮه و دوازده ﻟﮕﻦ ﻧﻘﺮه و دوازده ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ85 .ﻫﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺮه ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﺜﻘﺎل و ﻫﺮ ﻟﮕﻦ ﻫﻔﺘﺎد ،ﮐﻪ
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮه ﻇﺮوف ،دوﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﺑﻮد86 .و دوازده ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼ ﭘﺮ از
ﺑﺨﻮر ﻫﺮ ﮐﺪام ده ﻣﺜﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼی ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد.
87ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺎوان ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،دوازده ﮔﺎو و دوازده ﻗﻮچ و دوازده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .ﺑﺎ
ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ و دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه88 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺎوان ﺑﺠﻬﺖ ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ
و ﭼﻬﺎر ﮔﺎو و ﺷﺼﺖ ﻗﻮچ و ﺷﺼﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ و ﺷﺼﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺒﺮک ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
89و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﻮل را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
از ﺑﺎﻻی ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت ﺑﻮد ،از ﻣﯿﺎن دو ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ
او ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

8

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﺮاﻓﺮازی ،ﻫﻔﺖ ﭼﺮاغ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﻌﺪان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ3 «.ﭘﺲ ﻫﺎرون ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮد ،و ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﻌﺪان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد4 .و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻤﻌﺪان اﯾﻦ ﺑﻮد :از ﭼﺮﺧﮑﺎری ﻃﻼ از ﺳﺎق ﺗﺎ ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ ﭼﺮﺧﮑﺎری ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﻤﻌﺪان را ﺳﺎﺧﺖ.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎ7 .و ﺑﺠﻬﺖ ﺗﻄﻬﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ :آن ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺎش و ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد اﺳﺘﺮه ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .و ﮔﺎوی ﺟﻮان و
ﻫﺪﯾﻪ آردی آن ،ﯾﻌﻨﯽ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﮔﺎو ﺟﻮان دﯾﮕﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮ.
9و ﻻوﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ10 .و ﻻوﯾﺎن
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻻوﯾﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ11 .و ﻫﺎرون
ﻻوﯾﺎن را از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
12و ﻻوﯾﺎن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺎوان ﺑﻨﻬﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﯾﮑﯽ را ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و دﯾﮕﺮی را ﺑﺠﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬران ،ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻻوﯾﺎن ﮐﻔﺎره ﺷﻮد13 .و ﻻوﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﻫﺎرون و
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ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪار ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬران14 .و ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪا
ﻧﻤﺎ و ﻻوﯾﺎن از آن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
»15و ﺑﻌﺪ از آن ﻻوﯾﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،و ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را
ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬران16 .زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ داده
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﺮ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه رﺣﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪام17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاه از اﻧﺴﺎن و ﺧﻮاه از ﺑﻬﺎﯾﻢ ،از
آن ﻣﻦاﻧﺪ .در روزی ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ زدم ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﻮدم18 .ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ19 .و ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭘﯿﺸﮑﺶ دادم ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺠﺎ
آورﻧﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺪس ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ ،وﺑﺎ ﺑﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎرض ﻧﺸﻮد«.
20ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را درﺑﺎره ﻻوﯾﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

21و ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﻔﺎره ﮐﺮده ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﺎرون اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﻫﺎرون ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮد22 .و ﺑﻌﺪ از آن ﻻوﯾﺎن داﺧﻞ

ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ را درﺑﺎره ﻻوﯾﺎن اﻣﺮﻓﺮﻣﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎر ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ25 .و از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ از ﮐﺎر
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ26 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺧﺪﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﻻوﯾﺎن درﺑﺎره ودﯾﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ«.

9

و در ﻣﺎه اول ﺳﺎل دوم ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ

را در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ3 .در
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روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه آن را در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻀﺶ و ﻫﻤﻪ
اﺣﮑﺎﻣﺶ آن را ﻣﻌﻤﻮل دارﯾﺪ«.
4ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﺢ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ5 .و ﻓﺼﺢ را در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه
اول ،در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺖ آدﻣﯽ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ،ﻓﺼﺢ را
در آن روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﭘﺲ در آن روز ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون آﻣﺪﻧﺪ7 ،و آن اﺷﺨﺎص وی
را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ از ﻣﯿﺖ آدﻣﯽ ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮﺳﻤﺶ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮﯾﻢ؟«
8ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮم«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از
ﺷﻤﺎ ﯾﺎ از اﻋﻘﺎب ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺖ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ دور ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻬﺬا ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ
آورد11 .در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه دوم ،آن را در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ و ﺳﺒﺰی
ﺗﻠﺦ ﺑﺨﻮرﻧﺪ12 .ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺬارﻧﺪ و از آن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺸﮑﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ
ﻓﺼﺢ آن را ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ13 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﺑﺠﺎ آوردن ﻓﺼﺢ
ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ ،آن ﮐﺲ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻧﮕﺬراﻧﯿﺪه اﺳﺖ،
آن ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ آورد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺣﮑﻢ ﻓﺼﺢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ و ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻃﻦ«.
15و در روزی ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،اﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و از ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد16 .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮ آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻨﻈﺮ آﺗﺶ در
ﺷﺐ17 .و ﻫﺮﮔﺎه اﺑﺮ از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺑﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اردو ﻣﯽزدﻧﺪ18 .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اردو ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،در اردو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
19و ﭼﻮن اﺑﺮ ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ودﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ
و ﮐﻮچ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ20 .و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﺑﺮ اﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در
اردو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ،اﺑﺮ از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
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در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ اﺑﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ روز و ﺷﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن اﺑﺮ
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ22 .ﺧﻮاه دو روز و ﺧﻮاه ﯾﮏ ﻣﺎه و ﺧﻮاه ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﻫﺮ ﻗﺪر اﺑﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در اردو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﮐﻮچ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﭼﯿﺪﻧﺪ23 .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اردو ﻣﯽزدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
ودﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.

10

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﺧﻮد دو ﮐﺮﻧﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺴﺎز ،آﻧﻬﺎ

را از ﭼﺮﺧﮑﺎری درﺳﺖ ﮐﻦ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﮐﻮﭼﯿﺪن اردو ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮ3 .و ﭼﻮن
آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ4 .و ﭼﻮن ﯾﮑﯽ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ،
ﺳﺮوران و رؤﺳﺎی ﻫﺰارهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺟﺎ دارﻧﺪ ،ﮐﻮچ ﺑﮑﻨﻨﺪ6 .و ﭼﻮن ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺟﺎ دارﻧﺪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺠﻬﺖ ﮐﻮچ دادن اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﻧﺪ7 .و ﺑﺠﻬﺖ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﯿﺰ آﻫﻨﮓ ﻣﻨﻮازﯾﺪ.
»8و ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ،ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
9و ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺗﯿﺰ
آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎد آورده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ10 .و در روز ﺷﺎدی ﺧﻮد و در ﻋﯿﺪﻫﺎ و در اول ﻣﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﻮازﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ«.
11و واﻗﻊ ﺷﺪ در روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل دوم ﮐﻪ اﺑﺮ از ﺑﺎﻻی ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ،
12و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد از ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺑﺮ در ﺻﺤﺮای ﻓﺎران ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ،
13و اﯾﺸﺎن اول ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ.
14و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،اول ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او ﻧﺤﺸﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻨﺎداب
ﺑﻮد15 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽ ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮﻏﺮ16 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ،اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﺣﯿﻠﻮن.
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17ﭘﺲ ﻣﺴﮑﻦ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ و ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن و ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮچ
ﮐﺮدﻧﺪ.
18و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او اﻟﯿﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﺪﯾﺌﻮر ﺑﻮد19 .و ﺑﺮ
ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ،ﺷﻠﻮﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻮرﯾﺸﺪای20 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺟﺎد ،اﻟﯿﺎﺳﺎف ﺑﻦ دﻋﻮﺋﯿﻞ.
21ﭘﺲ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻗﺪس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن اﯾﺸﺎن ،آﻧﻬﺎ ﻣﺴﮑﻦ
را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
22ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او اﻟﯿﺸﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺑﻮد.
23و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﻤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪﻫﺼﻮر24 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﺑﯿﺪان ﺑﻦ
ﺟﺪﻋﻮﻧﯽ.
25ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﯽدان ﮐﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﻮج او
اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺸﺪای ﺑﻮد26 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ،ﻓﺠﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﮑﺮان27 .و ﺑﺮ ﻓﻮج ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،اﺧﯿﺮع ﺑﻦ ﻋﯿﻨﺎن28 .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻓﻮاج اﯾﺸﺎن .ﭘﺲ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ.
29و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﺑﺎب ﺑﻦ رﻋﻮﺋﯿﻞ ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادرزن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎ و ﺑﺘﻮ
اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ«.
30او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽآﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
31ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﺎزل ﻣﺎ را در ﺻﺤﺮا ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد32 .و اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﺮ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
33و از ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﭘﯿﺶ
روی اﯾﺸﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻄﻠﺒﺪ34 .و اﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﺑﺎﻻی ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
35و ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻮت رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺒﻐﻀﺎﻧﺖ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﻬﺰم ﮔﺮدﻧﺪ«.
36و ﭼﻮن ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﻫﺰاران ﻫﺰار اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺟﻮع ﻧﻤﺎ«.
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و ﻗﻮم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎن در ﮔﻮش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه،

ﻏﻀﺒﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،در اﻃﺮاف اردو ﺑﺴﻮﺧﺖ2 .و
ﻗﻮم ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ3 .ﭘﺲ آن ﻣﮑﺎن را
ﺗﺒﻌﯿﺮه ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ.
4و ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﮔﺮﯾﺎن
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮراﻧﺪ! 5ﻣﺎﻫﯽای را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ و ﺧﯿﺎر و
ﺧﺮﺑﻮزه و ﺗﺮه و ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ6 .و اﻵن ﺟﺎن ﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ،و ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ از
اﯾﻦ ﻣﻦ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽآﯾﺪ!«
7و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻮد و ﺷﮑﻞ آن ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻞ8 .و ﻗﻮم ﮔﺮدش ﮐﺮده ،آن را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن را در آﺳﯿﺎ ﺧﺮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﻫﺎون ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،و در دﯾﮕﻬﺎ ﭘﺨﺘﻪ ،ﮔﺮدهﻫﺎ از
آن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﻃﻌﻢ آن ﻣﺜﻞ ﻃﻌﻢ ﻗﺮﺻﻬﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﻮد9 .و ﭼﻮن ﺷﺒﻨﻢ در وﻗﺖ ﺷﺐ ﺑﺮ اردو
ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﯽرﯾﺨﺖ.
10و ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪ ،و در ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﯿﺢ آﻣﺪ11 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺪی ﻧﻤﻮدی؟ و ﭼﺮا در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﻬﺎدی؟ 12آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را زاﯾﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اﯾﺸﺎن
را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﺑﺮدار ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ﻣﺜﻞ ﻻﻻ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ
ﺷﯿﺮﺧﻮاره را ﺑﺮﻣﯽدارد؟ 13ﮔﻮﺷﺖ از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺪﻫﻢ؟ زﯾﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺎن
ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ14 .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم را
ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺎد ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ15 .و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻢ ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﺒﯿﻨﻢ«.
16ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم و ﺳﺮوران آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﯿﺎور ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ17 .و ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،و از روﺣﯽ ﮐﻪ
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ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ
آن ﻧﺒﺎﺷﯽ.
»18و ﻗﻮم را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﮔﻮش
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮراﻧﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﺎ را ﺧﻮش
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ! ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ19 .ﻧﻪ ﯾﮏ روز و ﻧﻪ دو روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺧﻮرد ،و ﻧﻪ ﭘﻨﺞ روز و ﻧﻪ ده روز و ﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ روز20 ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺗﺎ از ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺮوه ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ رد ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﮔﺮﯾﺎن
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﭼﺮا از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ«.
21ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎﻧﻢ ،ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﭘﯿﺎدهاﻧﺪ و ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ اﯾﺸﺎن را
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮرﻧﺪ22 .آﯾﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟«
23ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻵن ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ«.
24ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ ،و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ25 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺎ وی ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،و
از روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﻬﺎد و ﭼﻮن روح ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
26اﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ اﻟﺪاد ﺑﻮد و ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺪاد ،و روح ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﺛﺒﺖ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺰد ﺧﯿﻤﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
27آﻧﮕﺎه ﺟﻮاﻧﯽ دوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :اﻟﺪاد و ﻣﯿﺪاد در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
28و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺧﺎدم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن او ﺑﻮد ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺳﯽ
اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎ
29ﻣﻮﺳﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺑﺮی؟ ﮐﺎﺷﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد!« 30ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آﻣﺪﻧﺪ.
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31و ﺑﺎدی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ وزﯾﺪه ،ﺳﻠﻮی' را از درﯾﺎ ﺑﺮآورد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﯾﮏ روز راه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و ﯾﮏ روز راه ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ذراع
از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ32 .و ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺗﻤﺎم آن روز و ﺗﻤﺎم آن ﺷﺐ و ﺗﻤﺎم روز دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮی' را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ده ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻃﺮاف اردو ﺑﺮای ﺧﻮد
ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻧﺪ33 .و ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن دﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎﯾﯿﺪه ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺑﻼی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ34 .و آن ﻣﮑﺎن را
ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
35و ﻗﻮم از ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﻀﯿﺮوت ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

12

و ﻣﺮﯾﻢ و ﻫﺎرون درﺑﺎره زن ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﺷﮑﺎﯾﺖ آوردﻧﺪ،

زﯾﺮا زن ﺣﺒﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد2 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده؟« و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ3 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦاﻧﺪ.
4در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺰد ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺮون
آﯾﯿﺪ «.و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻫﺎرون و
ﻣﺮﯾﻢ را ﺧﻮاﻧﺪه ،اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ6 .و او ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﯿﺎی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﻮد را در رؤﯾﺎ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﺧﻮاب ﺑﻪ او ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ7 .اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .او در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ8 .ﺑﺎ وی روﺑﺮو و
آﺷﮑﺎرا و ﻧﻪ در رﻣﺰﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،و ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ آوردﯾﺪ؟«
9و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻓﺖ10 .و ﭼﻮن اﺑﺮ از روی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
اﯾﻨﮏ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﻣﺒﺮوص ﺑﻮد ،و ﻫﺎرون ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و اﯾﻨﮏ ﻣﺒﺮوص ﺑﻮد11 .و ﻫﺎرون ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :وای ای آﻗﺎﯾﻢ ،ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮕﺬار زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ12 .و
او ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺘﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از رﺣﻢ ﻣﺎدرش ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﻧﺼﻒ ﺑﺪﻧﺶ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
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13ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪا او را ﺷﻔﺎ ﺑﺪه!« 14ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺪرش ﺑﻪ روی وی ﻓﻘﻂ آب دﻫﺎن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،آﯾﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺧﺠﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﻫﻔﺖ
روز ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺸﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن داﺧﻞ ﺷﻮد15 «.ﭘﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻔﺖ روز ﺑﯿﺮون
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﻣﺤﺒﻮس ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻣﺮﯾﻢ ،ﻗﻮم ﮐﻮچ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
16و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﻮم از ﺣﻀﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺻﺤﺮای ﻓﺎران اردو زدﻧﺪ.

13

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﺴﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دادم ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﺳﺮور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ«.
3ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را از ﺻﺤﺮای ﻓﺎران ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن رؤﺳﺎی
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ :از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ ،ﺷﻤﻮع ﺑﻦ زﮐﻮر5 .از ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن،
ﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﺣﻮری6 .از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ7 .از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﯾﺠĤل ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ8 .از ﺳﺒﻂ
اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن9 .از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻓﻠﻄﯽ ﺑﻦ راﻓﻮ10 .از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن ،ﺟﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻮدی11 .از
ﺳﺒﻂ ﯾﻮﺳﻒ از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﺪی ﺑﻦ ﺳﻮﺳﯽ12 .از ﺳﺒﻂ دان ،ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻤﻠﯽ13 .از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ،
ﺳﺘﻮر ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ14 .از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ،ﻧﺤﺒﯽ ﺑﻦ وﻓﺴﯽ15 .از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد ،ﺟﺎؤﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﮐﯽ16 .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن را ﯾﻬﻮﺷﻮع ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
17و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮآﯾﯿﺪ18 .و زﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﻮیاﻧﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻗﻠﯿﻞاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﺮ19 .و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ؟ و
در ﭼﻪ ﻗﺴﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،در ﭼﺎدرﻫﺎ ﯾﺎ در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ؟ 20و ﭼﮕﻮﻧﻪاﺳﺖ زﻣﯿﻦ ،ﭼﺮب ﯾﺎ ﻻﻏﺮ؟
درﺧﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺲ ﻗﻮی دل ﺷﺪه ،از ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و آن وﻗﺖ ﻣﻮﺳﻢ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﮕﻮر ﺑﻮد.
21ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،زﻣﯿﻦ را از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺗﺎ رﺣﻮب ﻧﺰد ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ22 .و ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و اﺧﯿﻤﺎن و ﺷﯿﺸﺎی و ﺗﻠﻤﺎی ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺒﺮون
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺻﻮﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد23 .و ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ
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اﻧﮕﻮر ﺑﺮﯾﺪه ،آن را ﺑﺮ ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ،ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﺪری از اﻧﺎر و اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آوردﻧﺪ24 .و آن
ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
25و ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ،از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ26 .و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺎدش در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ،و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ27 .و ﺑﺮای او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،و ﻣﯿﻮهاش اﯾﻦ اﺳﺖ28 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ زورآورﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺣﺼﺎردار و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ،و ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را ﻧﯿﺰ
در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﻢ29 .و ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ در زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯿﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻧﺰد درﯾﺎ و ﺑﺮ ﮐﻨﺎره اردن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ«.
30و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻗﻮم را ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﻔﻮر ﺑﺮوﯾﻢ و آن را در ﺗﺼﺮف
آرﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﯾﻢ31 «.اﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺎ ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ32 «.و درﺑﺎره زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آن از آن
ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﺮدان ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ33 .و در آﻧﺠﺎ ﺟﺒﺎران ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اوﻻد ﺟﺒﺎراﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﺑﻮدﯾﻢ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ«.

14

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻗﻮم در آن ﺷﺐ

ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ2 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎش ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻣﺮدﯾﻢ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا وﻓﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ! 3و ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ،و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟« 4و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺮداری ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ«.
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5ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎدﻧﺪ6 .و ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻦ ﻧﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ ﮐﻪ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را درﯾﺪﻧﺪ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آن از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ8 .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ آورده ،آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ9 .زﻧﻬﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﻣﺸﻮﯾﺪ ،و از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ
ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮراک ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﻪ اﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺎﺳﺖ ،از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ«.
10ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ.آﻧﮕﺎه ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺮا اﻫﺎﻧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﻧﺪ؟ 12اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ وﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
13ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﻧﮕﺎه ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد
از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آوردی14 .و ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﺴﺘﯽ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮی ،و اﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن روز در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ و ﺷﺐ در ﺳﺘﻮن آﺗﺶ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯽ15 .ﭘﺲ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﮑﺸﯽ ،ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ آوازه ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ16 :ﭼﻮن ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد درآورد ،از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﺸﺎن
را در ﺻﺤﺮا ﮐﺸﺖ17 .ﭘﺲ اﻵن ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی 18ﮐﻪ ﯾﻬﻮه دﯾﺮﺧﺸﻢ
و ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ و آﻣﺮزﻧﺪه ﮔﻨﺎه و ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺠﺮم را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ19 .ﭘﺲ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻋﻈﻤﺖ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم را از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺮزﯾﺪهای«.
20ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪم21 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
از ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻼل و آﯾﺎت ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ و ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻧﻤﻮدم دﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺮا ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ،آواز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ23 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
24ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭼﻮﻧﮑﻪ روح دﯾﮕﺮ داﺷﺖ و ﻣﺮا ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد ،او را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ
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ﺑﻮد داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ذرﯾﺖ او وارث آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ25 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در
وادی ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮدا رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از راه ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ«.
26و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»27 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﯾﺮ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮم؟ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم.
28ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد29 .ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺪد ﺷﻤﺎ ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
30ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ
داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن31 .اﻣﺎ اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ رد ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ32 .ﻟﯿﮑﻦ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد33 .و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
آواره ﺑﻮده ،ﺑﺎر زﻧﺎﮐﺎری ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮا ﺗﻠﻒ ﺷﻮد.
34ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﻞ روز .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻮض ﻫﺮ
روز ،ﺑﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ35 .ﻣﻦ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد ،و در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد«.
36و اﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪ درﺑﺎره زﻣﯿﻦ آورده ،ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ را از او ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ37 ،آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ را
درﺑﺎره زﻣﯿﻦ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از وﺑﺎ ﻣﺮدﻧﺪ38 .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
39و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ،ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ40 .و

ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻣﯽروﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
41ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
42ﻣﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺒﺎدا از ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﻬﺰم ﺷﻮﯾﺪ43 .زﯾﺮا
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ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد؛ و ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﭘﯿﺮوی
ﺧﺪاوﻧﺪ روﮔﺮداﻧﯿﺪهاﯾﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
44ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن از راه ﺗﮑﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ45 .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در آن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮودآﻣﺪه،
اﯾﺸﺎن را زدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

15

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ3 ،و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭼﻪ ذﺑﯿﺤﻪ وﻓﺎی ﻧﺬر ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﻓﻠﻪ ﯾﺎ
در ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮاه از رﻣﻪ و ﺧﻮاه از ﮔﻠﻪ4 ،آﻧﮕﺎه
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی ﯾﮏ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ
رﺑﻊ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ5 .و ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﺑﺮه ﺣﺎﺿﺮﮐﻦ.
»6ﯾﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﻮچ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی دو ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ

روﻏﻦ ﺣﺎﺿﺮﮐﻦ7 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺎﺿﺮﮐﻦ.
»8و ﭼﻮن ﮔﺎوی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ذﺑﯿﺤﻪای ﺑﺮای ادای ﻧﺬر ﯾﺎ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ9 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ،ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺼﻒ
ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺎ ﮔﺎو ﺑﮕﺬراﻧﺪ10 .و ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻧﺼﻒ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻮد.
»11ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ و ﻫﺮ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﮐﺮده ﺷﻮد.
12ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
»13ﻫﺮ ﻣﺘﻮﻃﻦ ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر
ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورد14 .و اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
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ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ15 .ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ؛ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ16 .ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن و
ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در آن درﻣﯽآورم داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ19 ،و از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ20 .از ﺧﻤﯿﺮ اول ﺧﻮد ﮔﺮدهای ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﺮﻣﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آن را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ21 .از ﺧﻤﯿﺮ اول ﺧﻮد ،ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
»22و ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻬﻮا ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ
ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﯿﺪ23 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،از روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ24 .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻬﻮا و ﺑﺪون اﻃﻼع ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺷﺪ،
آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ
آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺳﻢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه25 .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺳﻬﻮا ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ و اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﺠﻬﺖ ﺳﻬﻮ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪهاﻧﺪ26 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻬﻮا ﺷﺪه ﺑﻮد.
»27و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻬﻮا ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺰ ﻣﺎده ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
28و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺠﻬﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻄﺎی او از ﻧﺎداﻧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ وی ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد و آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ29 .ﺑﺠﻬﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻮا ﺧﻄﺎ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺘﻮﻃﻨـﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﻮاه ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﯾﮏ ﻗﺎﻧـﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»30و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺘﻮﻃﻦ و ﭼﻪ ﻏﺮﯾﺐ ،او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺮ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻘﯿﺮ
ﺷﻤﺮده ،ﺣﮑﻢ او را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﮐﺲ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

226

32و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد.
33و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،او را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
آوردﻧﺪ34 .و او را در ﺣﺒﺲ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد35 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺎ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ36 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ او را ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آورده ،او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻤﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
37و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»38 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺻﯿﺼﯿﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و رﺷﺘﻪ ﻻﺟﻮردی ﺑﺮ ﻫﺮ

ﮔﻮﺷﻪ ﺻﯿﺼﯿﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ39 .و ﺑﺠﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﯿﺼﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮآن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﯿﺎد آورده ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و در ﭘﯽ دﻟﻬﺎ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﺸﻮﯾﺪ40 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آورده ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯿﺪ41 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﻗﻮرح ﺑﻦ ﯾﺼﻬﺎر ﺑﻦ ﻗﻬﺎت ﺑﻦ ﻻوی و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﭘﺴﺮان اﻟﯿĤب و اون ﺑﻦ

ﻓﺎﻟﺖ ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ )ﮐﺴﺎن( ﮔﺮﻓﺘﻪ2 ،ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﺳﺮوران
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺷﻮرا و ﻣﺮدان ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ3 .و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺪساﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازﯾﺪ؟« 4و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎد 5و ﻗﻮرح و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻣﺪادان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺲ از آن وی و ﭼﻪ
ﮐﺲ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،و او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد؛ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،او را ﻧﺰد
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد6 .اﯾﻦ را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ای ﻗﻮرح و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ7 .و
آﺗﺶ در آﻧﻬﺎ ﮔﺬارده ،ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮر در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
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اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ای ﭘﺴﺮان ﻻوی ﺷﻤﺎ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!« 8و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮرح
ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 9آﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺎ را از ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ در ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ؟ 10و ﺗﻮ را و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﻨﯽﻻوی را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و
آﯾﺎ ﮐﻬﺎﻧﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ؟ 11از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﺪ .و
اﻣﺎ ﻫﺎرون ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟«
12و ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﭘﺴﺮان اﻟﯿﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻤﯽآﯾﯿﻢ!
13آﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون آوردی ﺗﺎ ﻣﺎ را در ﺻﺤﺮا
ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﺳﺎزی؟ 14و ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و
ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ درﻧﯿﺎوردی و ﻣﻠﮑﯿﺘﯽ از ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادی .آﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢآﻣﺪ!«
15و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻤﺎ ،ﯾﮏ ﺧﺮ از
اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن زﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪم16 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮرح ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﻮد ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﻮ و اﯾﺸﺎن و ﻫﺎرون17 .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ،

ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد؛ و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺠﻤﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ و ﻫﺎرون ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ18 «.ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
آﺗﺶ در آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎده ،و ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬارده ،ﻧﺰد دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
19و ﻗﻮرح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪ.
20و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»21 :ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را در ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻼک ﮐﻨﻢ22 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪای
روﺣﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،آﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﻨﺎه ورزد و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮی؟«
23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ از اﻃﺮاف
ﻣﺴﮑﻦ ﻗﻮرح و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام دور ﺷﻮﯾﺪ25 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام رﻓﺖ و ﻣﺸﺎﯾﺦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﻘﺐ وی رﻓﺘﻨﺪ26 .و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :از ﻧﺰد ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺷﺮﯾﺮ دور ﺷﻮﯾﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از آن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا در ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن
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ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ27 «.ﭘﺲ از اﻃﺮاف ﻣﺴﮑﻦ ﻗﻮرح و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام دور ﺷﺪﻧﺪ ،و داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،ﺑﺎ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و اﻃﻔﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﮑﻨﻢ و ﺑﻪ اراده ﻣﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
29اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻮت ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﯽآدم ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺜﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽآدم ﺑﺮ اﯾﺸﺎن واﻗﻊ
ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ30 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را
ﮔﺸﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺒﻠﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮر زﻧﺪه ﻓﺮود روﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ«.
31و ﭼﻮن از ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ32 .و
زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،اﯾﺸﺎن را و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن را ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻮرح داﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻌﯿﺪ33 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮورﻓﺘﻨﺪ ،و
زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ34 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻧﻌﺮه اﯾﺸﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدا زﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﻠﻌﺪ35 .و آﺗﺶ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪر آﻣﺪه ،دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
36و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»37 :ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ را
از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺮدار ،و آﺗﺶ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﭙﺎش زﯾﺮاﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ38 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎی اﯾﻦ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن؛ و از آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﭘﻬﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ39 «.ﭘﺲ
اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺠﻤﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ40 .ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ از اوﻻد ﻫﺎرون ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺠﻬﺖ

ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻞ ﻗﻮرح و ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
41و در ﻓﺮدای آن روز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺘﯿﺪ42 .و ﭼﻮن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻨﮏ اﺑﺮ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ43 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﭘﯿﺶ
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺪﻧﺪ44 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»45 :از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ دور ﺷﻮﯾﺪ
ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻼک ﺳﺎزم «.و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدﻧﺪ.
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46و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﻣﺠﻤﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﺗﺶ از روی ﻣﺬﺑﺢ در آن ﺑﮕﺬار ،و
ﺑﺨﻮر ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰ ،و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﺎﻋﺖ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻏﻀﺐ از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ،و وﺑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ47 «.ﭘﺲ ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ دوﯾﺪ و اﯾﻨﮏ وﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺨﻮر را ﺑﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺠﻬﺖ ﻗﻮم
ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮد48 .و او در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎن اﯾﺴﺘﺎد و وﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ49 .و ﻋﺪد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﺑﺎ
ﻣﺮدﻧﺪ ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﻮد ،ﺳﻮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﻮرح ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ50 .ﭘﺲ ﻫﺎرون ﻧﺰد
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﮔﺸﺖ و وﺑﺎ رﻓﻊ ﺷﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ و از

اﯾﺸﺎن ﻋﺼﺎﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﮏ ﻋﺼﺎ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ ،از ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن دوازده ﻋﺼﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﻧﺎم ﻫﺮﮐﺲ را ﺑﺮ ﻋﺼﺎی او ﺑﻨﻮﯾﺲ3 .و اﺳﻢ ﻫﺎرون را ﺑﺮ ﻋﺼﺎی ﻻوی ﺑﻨﻮﯾﺲ،
زﯾﺮاﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮور ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و آﻧﻬﺎ را در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺶ
ﺷﻬﺎدت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮕﺬار5 .و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﺼﺎی او
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﭘﺲ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺧﻮد ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
6و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن او را ﻋﺼﺎﻫﺎ دادﻧﺪ ،ﯾﮏ
ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮور ،ﯾﻌﻨﯽ دوازده ﻋﺼﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،و ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون در ﻣﯿﺎن
ﻋﺼﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد7 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﮔﺬارد8 .و در ﻓﺮدای آن
روز ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت داﺧﻞ ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ﺑﻮد
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺷﮑﻮﻓﻪ آورده و ﮔﻞ داده ،و ﺑﺎدام رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد9 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺎﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون آورده ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ،ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺼﺎی ﻫﺎرون را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻬﺎدت ﺑﺎز ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای اﺑﻨﺎی ﺗﻤﺮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﻬﻤﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ«.
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11ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد12 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻓﺎﻧﯽ و ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻫﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ!
13ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮد .آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟«

18

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﮔﻨﺎه ﻣﻘﺪس

را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﮔﻨﺎه ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ2 .و ﻫﻢ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺒﻂ ﻻوی راﮐﻪ ﺳﺒﻂ آﺑﺎی ﺗﻮﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ،ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﯿﺪ3 .و اﯾﺸﺎن ودﯾﻌﺖ ﺗﻮ را و ودﯾﻌﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﮑﻦ را ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻗﺪس و ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ4 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ،ودﯾﻌﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﯿﺎﯾﺪ5 .و ودﯾﻌﺖ ﻗﺪس و ودﯾﻌﺖ ﻣﺬﺑﺢ را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻧﺸﻮد.
6و اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﻻوﯾﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ7 .و اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ،ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﺬﺑﺢ و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اﻧﺪرون ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﮐﻬﺎﻧﺖ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ از راه ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ودﯾﻌﺖ ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی
دادم9 .از ﻗﺪس اﻗﺪاس ﮐﻪ از آﺗﺶ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺸﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ
و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ10 .ﻣﺜﻞ ﻗﺪس اﻗﺪاس آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮر .ﻫﺮ ذﮐﻮر از آن ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ11 .و اﯾﻦ ﻫﻢ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ از ﻋﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی دادم ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
از آن ﺑﺨﻮرد12 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮ و ﻏﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم13 .ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ
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از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﺑﺨﻮرد14 .و ﻫﺮﭼﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻗﻒ ﺑﺸﻮد ،از
آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ15 .و ﻫﺮﭼﻪ رﺣﻢ را ﮔﺸﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن
و ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده اﻧﺴﺎن را اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺪﯾﻪ دﻫﯽ ،و ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺎﭘﺎک
را ﻓﺪﯾﻪای ﺑﺪه.
»16و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻓﺪﯾﻪ آﻧﻬﺎ ،آﻧﻬﺎ را از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻣﺜﻘﺎل ﻗﺪس ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه17 .وﻟﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﺎو ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﺰ را ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺪﻫﯽ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ؛ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﭙﺎش و ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ
آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮزان18 .و ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ،از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
و ران راﺳﺖ ،از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ19 .ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ را از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی دادم .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
20و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ و ﻣﻠﮏ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
»21و ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻻوی اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادم ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع22 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﺒﺎدا ﮔﻨﺎه را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ23 .اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﯾﺎﻓﺖ24 .زﯾﺮاﮐﻪ ﻋﺸﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ آن را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺨﺸﯿﺪم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ«.
25و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»26 :ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﻋﺸﺮی را ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادم از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ را از آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﺮی از ﻋﺸﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ27 .و ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻏﻠﻪ
ﺧﺮﻣﻦ و ﭘﺮی ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد28 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﻪ ﻋﺸﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و از آﻧﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﺎرون
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ29 .از ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ و از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪس
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آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ30 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻪ آﻧﻬﺎ را از آﻧﻬﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن
ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﻦ و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .و ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻤﺎ آن را در ﻫﺮﺟﺎ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ32 .و ﭼﻮن ﭘﯿﻪ
آﻧﻬﺎ را از آﻧﻬﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎﭘﺎک ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﮔﺎو ﺳﺮخ ﭘﺎک ﮐﻪ در آن ﻋﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﯾﻮغ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ3 .و آن را ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و آن را ﺑﯿﺮون از
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮده ،ﭘﯿﺶ روی وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد4 .و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد از ﺧﻮن آن ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آن ﺧﻮن را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﭙﺎﺷﺪ5 .و ﮔﺎو در ﻧﻈﺮ او ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﻮﺳﺖ و
ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد6 .و ﮐﺎﻫﻦ ﭼﻮب ﺳﺮو ﺑﺎ زوﻓﺎ و ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در
ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﮔﺎو ﺑﯿﻨﺪازد7 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺑﻌﺪ
از آن در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد و ﮐﺎﻫﻦ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ آب ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ دﻫﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
»9و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺎو را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه در ﺟﺎی ﭘﺎک ﺑﮕﺬارد .و
آن ﺑﺠﻬﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد .آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ10 .و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺎو را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»11ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯿﺘﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ12 .و آن ﺷﺨﺺ در روز
ﺳﻮم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آن ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در روز ﺳﻮم ﭘﺎک
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯿﺘﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﻮده ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﭘﺎک ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻠﻮث ﮐﺮده اﺳﺖ .و آن ﺷﺨﺺ از
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺑﺮ او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ ﺑﺮ
وی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
»14اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪای ﺑﻤﯿﺮد ،ﻫﺮﮐﻪ داﺧﻞ آن ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ
در آن ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﻫﺮ ﻇﺮف ﮔﺸﺎده ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮآن ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و ﻫﺮﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮان آدﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﺮی را
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ17 .و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آﺗﺶ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آب روان ﺑﺮآن در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ18 .و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ زوﻓﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،درآن آب ﻓﺮو ﺑﺮد و ﺑﺮ
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﺮ
را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﺎﺷﺪ19 .و آن ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ ،آب را ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ در روز ﺳـﻮم و در
روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ
ﮐﻨﺪ و در ﺷـﺎم ﻃﺎﻫـﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ .آن
ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻘْﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻠﻮث ﻧﻤﻮده ،و آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺑﺮ او
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .او ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
»21و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ را ﺑﭙﺎﺷﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

20

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻗﻮم در

ﻗﺎدش اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮﯾﻢ در آﻧﺠﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،دﻓﻦ ﺷﺪ.
2و ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺖ آب ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ3 .و ﻗﻮم ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻨﺎزﻋﺖ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺮدﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻧﺪ! 4و ﭼﺮا ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن آوردﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻣﺎ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ 5و ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﭼﺮا ﺑﺮآوردﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی زراﻋﺖ و اﻧﺠﯿﺮ و ﻣﻮ و اﻧﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟ و آب ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ!« 6و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون از ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ روی ﺧﻮد
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دراﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»8 :ﻋﺼﺎ را
ﺑﮕﯿﺮ و ﺗﻮ و ﺑﺮادرت ﻫﺎرون ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آب
ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ آب را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﺻﺨﺮه ﺑﯿﺮون آورده ،ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ«.
9ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ10 .و ﻣﻮﺳﯽ و
ﻫﺎرون ،ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﭘﯿﺶ ﺻﺨﺮه ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻔﺴﺪان ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ از اﯾﻦ
ﺻﺨﺮه آب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آورﯾﻢ؟« 11و ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺻﺨﺮه را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد زد و آب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
و ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا در ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادهام ،داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ13 «.اﯾﻦ اﺳﺖ آب ﻣﺮﯾﺒﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و او ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد.
14و ﻣﻮﺳﯽ ،رﺳﻮﻻن از ﻗﺎدش ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ادوم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ15 .ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ،ﺑﺪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﯾﻢ ،او آواز ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .و
اﯾﻨﮏ ﻣﺎ در ﻗﺎدش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺣﺪود ﺗﻮﺳﺖ17 .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،از
ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،و آب از ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ،
و ﺗﺎ از ﺣﺪود ﺗﻮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
18ادوم وی را ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬﺷﺖ واﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢآﻣﺪ«.
19ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از راﻫﻬﺎی ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ و ﻣﻮاﺷﯿﻢ از آب ﺗﻮ
ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬرم و ﺑﺲ20 «.ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬﺷﺖ«.
و ادوم ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر و دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ21 .ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ادوم راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺣﺪود ﺧﻮد راه دﻫﺪ .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮف او رو ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

22ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻗﺎدش ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را در ﮐﻮه ﻫﻮر ﻧﺰد ﺳﺮﺣﺪ زﻣﯿﻦ ادوم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»24 :ﻫﺎرون ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﻪ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او ﺑﻪ
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زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دادم ،داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .ﭘﺲ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار را ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﯿﺎور26 .و ﻟﺒﺎس ﻫﺎرون را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار ﺑﭙﻮﺷﺎن ،و
ﻫﺎرون در آﻧﺠﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ«.
27ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن درﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ28 .و ﻣﻮﺳﯽ ﻟﺒﺎس ﻫﺎرون را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﻫﺎرون در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار از ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ29 .و ﭼﻮن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎرون ﻣﺮد ،ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻫﺎرون ﺳﯽ روز ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

21

و ﭼﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻋﺮاد و در ﺟﻨﻮب ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از راه

اﺗﺎرﯾﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد2 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ3 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮده ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن و
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و آن ﻣﮑﺎن ﺣﺮﻣﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
4و از ﮐﻮه ﻫﻮر ﺑﻪ راه ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ادوم را دور زﻧﻨﺪ .و دل ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
راه ،ﺗﻨﮓ ﺷﺪ5 .و ﻗﻮم ﺑﺮ ﺧﺪا و ﻣﻮﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ آورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﭼﺮا ﺑﺮآوردﯾﺪ ﺗﺎ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و آب ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ! و دل ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺳﺨﯿﻒ ﮐﺮاﻫﺖ
دارد!«
6ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎرﻫﺎی آﺗﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻗﻮم را ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺜﯿﺮ از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮدﻧﺪ7 .و ﻗﻮم ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ
آوردهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺎرﻫﺎ را از ﻣﺎ دور ﮐﻨﺪ «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﻮم اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮد.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎر آﺗﺸﯿﻨﯽ ﺑﺴﺎز و آن را ﺑﺮ ﻧﯿﺰهای ﺑﺮدار ،و ﻫﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ9 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰهای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎر ﮐﺴﯽ را ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ،زﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
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10و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در اوﺑﻮت اردو زدﻧﺪ11 .و از اوﺑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﯿﯽ ﻋﺒﺎرﯾﻢ،
در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ،اردو زدﻧﺪ12 .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ
وادی زارد اردو زدﻧﺪ13 .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آن ﻃﺮف ارﻧﻮن ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎرج از ﺣﺪود
اﻣﻮرﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اردو زدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ارﻧﻮن ﺣﺪ ﻣﻮآب در ﻣﯿﺎن ﻣﻮآب و اﻣﻮرﯾﺎن اﺳﺖ14 .از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ،در ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :واﻫﯿﺐ در ﺳﻮﻓﻪ و وادﯾﻬﺎی ارﻧﻮن15 ،و رودﺧﺎﻧﻪ
وادﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﻮآب ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﺪ«.
16و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺌﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آن ﭼﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آب دﻫﻢ17 «.آﻧﮕﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ:
»ای ﭼﺎه ﺑﺠﻮش آی! ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؛
»18ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوران ﺣﻔﺮه زدﻧﺪ ،و ﻧﺠﺒﺎی ﻗﻮم آن را ﮐﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮﻟﺠﺎن ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻪ
ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺧﻮد آن را ﮐﻨﺪﻧﺪ«.
و اﯾﺸﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺘﺎﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ19 .و از ﻣﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻠﯿﺌﯿﻞ و از ﻧﺤﻠﯿﺌﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﻮت20 .و
از ﺑﺎﻣﻮت ﺑﻪ درهای ﮐﻪ در ﺻﺤﺮای ﻣﻮآب ﻧﺰد ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
21و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»22 :ﻣﺮا اﺟﺎزت ﺑﺪه ﺗﺎ از
زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرم .ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﻧﺤﺮاف ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ورزﯾﺪ ،و از آب ﭼﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ،
و ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ23 «.اﻣﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺣﺪود ﺧﻮد راه
ﻧﺪاد .و ﺳﯿﺤﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﯾﺎﻫﺺ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد24 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ،زﻣﯿﻨﺶ را از ارﻧﻮن ﺗﺎ
ﯾﺒﻮق و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮد25 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﻮرﯾﺎن در ﺣﺸﺒﻮن و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﺎﺗﺶ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪ26 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺸﺒﻮن ،ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻮد ،و او ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮآب ﺟﻨﮓ ﮐﺮده،
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ را ﺗﺎ ارﻧﻮن از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
27ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺜﻞ آورﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺣﺸﺒﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،و اﺳﺘﻮار
ﺷﻮد28 .زﯾﺮا آﺗﺸﯽ از ﺣﺸﺒﻮن ﺑﺮآﻣﺪ و ﺷﻌﻠﻪای از ﻗﺮﯾﻪ ﺳﯿﺤﻮن .و ﻋﺎر ﻣﻮآب را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ارﻧﻮن را29 .وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻣﻮآب! ای ﻗﻮم ﮐﻤﻮش ،ﻫﻼک ﺷﺪﯾﺪ! ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را
ﻣﺜﻞ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی داد30 .ﺑﻪ
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اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺒﻮن ﻫﻼک ﺷﺪ .و آن را ﺗﺎ ﻧﻮﻓﺢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﯿﺪﺑﺎﺳﺖ وﯾﺮان
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ«.
31و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ32 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﯾﻌﺰﯾﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
دﻫﺎت آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ.
33ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از راه ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .و ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﯾﺸﺎن از ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ادرﻋﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ34 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :از او ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ او را
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ و زﻣﯿﻨﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدهام ،و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ
در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺎ او ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد35 «.ﭘﺲ او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮﻣﺶ زدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ.
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و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ

اردو زدﻧﺪ2 .و ﭼﻮن ﺑﺎﻻقﺑﻦﺻﻔﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪ3 ،ﻣﻮآب از ﻗﻮم
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﻮآب از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ4 .و ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﻣﺪﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻵن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮔﺎو ﺳﺒﺰه
ﺻﺤﺮا را ﻣﯽﻟﯿﺴﺪ «.و در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻻقﺑﻦ ﺻﻔﻮر ،ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﺑﻮد.
5ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﻓﺘﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر وادی اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم او
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻮر
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ6 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
از ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ آﯾﯿﻢ ،و اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ،
زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯽ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ«.
7ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻮآب و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺪﯾﺎن ،ﻣﺰد ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد
ﺑﻠﻌﺎم رﺳﯿﺪه ،ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻻق را ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ8 .او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺐ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮔﻮﯾﻢ «.و ﺳﺮوران ﻣﻮآب ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ9 .و ﺧﺪا ﻧﺰد
ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟« 10ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻقﺑﻦﺻﻔﻮر
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ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ11 ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،روی زﻣﯿﻦ را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ .اﻵن آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن را دور ﺳﺎزم12 «.ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺮو و ﻗﻮم را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﻣﺒﺎرک
ﻫﺴﺘﻨﺪ13 «.ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮوران ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﺟﺎزت ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ14 «.و ﺳﺮوران ﻣﻮآب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺑﺎﻻق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﻠﻌﺎم از آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد«.
15و ﺑﺎﻻق ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮوران زﯾﺎده و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد16 .و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه ،وی
را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎﻻقﺑﻦﺻﻔﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﻣﺪن ﻧﺰد ﻣﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﯽ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ
را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ18 «.ﺑﻠﻌﺎم در ﺟﻮاب ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎﻻق ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم19 .ﭘﺲ اﻵن
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ20 «.و ﺧﺪا در
ﺷﺐ ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن
ﺑﺮو ،اﻣﺎ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ21 «.ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻻغ ﺧﻮد
را ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوران ﻣﻮآب رواﻧﻪ ﺷﺪ.
22و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻓﺘﻦ او اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در راه ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وی
اﯾﺴﺘﺎد ،و او ﺑﺮ اﻻغ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﻮد ،و دو ﻧﻮﮐﺮش ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ23 .و اﻻغ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ،ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪ .ﭘﺲ اﻻغ از راه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪای
رﻓﺖ و ﺑﻠﻌﺎم اﻻغ را زد ﺗﺎ او را ﺑﻪ راه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ24 .ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎی ﮔﻮد در ﻣﯿﺎن
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ دﯾﻮار ﺑﻮد25 .و اﻻغ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار
ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ،و ﭘﺎی ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﻪ دﯾﻮار ﻓﺸﺮد .ﭘﺲ او را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زد26 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ،در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻨﮓ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻧﺒﻮد27 .و ﭼﻮن اﻻغ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ،در زﯾﺮ ﺑﻠﻌﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﺧﺸﻢ ﺑﻠﻌﺎم اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻻغ را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد زد28 .آﻧﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻫﺎن اﻻغ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺮا اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زدی.
29ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ اﻻغ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدی! ﮐﺎش ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ در دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ اﻵن ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ30 «.اﻻغ ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ اﻻغ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل
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ﺗﻮ ﺷﺪهام ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﺪهای؟ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎدت ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ«
31و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺘﺶ ،ﺑﻪ
ﺳﺮ راه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎد32 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :اﻻغ ﺧﻮد را
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺮا زدی؟ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از
روی ﺗﻤﺮد اﺳﺖ33 .و اﻻغ ﻣﺮا دﯾﺪه ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﻦ ﮐﻨﺎره ﺟﺴﺖ .و اﮔﺮ از ﻣﻦ ﮐﻨﺎره
ﻧﻤﯽﺟﺴﺖ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻵن ﺗﻮ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ و او را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻢ34 «.ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم زﯾﺮا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ در راه اﯾﺴﺘﺎدهای .ﭘﺲ اﻵن اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم35 «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮو ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ« .ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﻫﻤﺮاه ﺳﺮوران ﺑﺎﻻق رﻓﺖ.
36و ﭼﻮن ﺑﺎﻻق ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻮآب ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺪ ارﻧﻮن و
ﺑﺮ اﻗﺼﺎی ﺣﺪود وی ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ37 .و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺗﻮ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪی ،آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺰت رﺳﺎﻧﻢ؟« 38ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ
ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهام .آﯾﺎ اﻵن ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ دارم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻫﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ39 «.ﭘﺲ ﺑﻠﻌﺎم ﻫﻤﺮا ﺑﺎﻻق رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺖ ﺣﺼﻮت رﺳﯿﺪﻧﺪ40 .و
ﺑﺎﻻق ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺑﻠﻌﺎم و ﺳﺮوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد41 .و ﺑﺎﻣﺪادان
ﺑﺎﻻق ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﻌﻞ آورد ،ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ اﻗﺼﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ.

23

و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎز ،و ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و

ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ2 «.و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺑﺎﻻق
و ﺑﻠﻌﺎم ،ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ3 .و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوم؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آن را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪ.
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4و ﺧﺪا ﺑﻠﻌﺎم را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد؛ و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻢ و ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدم5 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﻠﻌﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺑﺎﻻق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮ6 «.ﭘﺲ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و اﯾﻨﮏ او ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻣﻮآب ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد7 .و ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻق ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﻣﺮا از ارام از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺸﺮق آورد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎ
ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ،و ﺑﯿﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎ8 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻢ آن را ﮐﻪ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ آن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟ 9زﯾﺮا از ﺳﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎ او
را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .و از ﮐﻮﻫﻬﺎ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺮد ﯾﺎ رﺑﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ وﻓﺎت ﻋﺎدﻻن ﺑﻤﯿﺮم و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
11ﭘﺲ ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﺗﻮ را آوردم ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﯽ ،و
ﻫﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم دادی!« 12او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬارد ﺑﮕﻮﯾﻢ؟«
13ﺑﺎﻻق وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ اﻵن ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻮاﻧﯽ دﯾﺪ .ﻓﻘﻂ
اﻗﺼﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ؛ و از آﻧﺠﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺖ
ﮐﻦ14 «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﺻﻮﻓﯿﻢ ،ﻧﺰد ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﺑﺮد و ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد15 .و او ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ
)ﺧﺪاوﻧﺪ را( ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻢ16 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻌﺎم را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده ،و ﺳﺨﻨﯽ در زﺑﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰد ﺑﺎﻻق ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ17 «.ﭘﺲ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮوران
ﻣﻮآب اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .و ﺑﺎﻻق از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ » ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟« 18آﻧﮕﺎه ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺎﻻق ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺸﻨﻮ ،و ای ﭘﺴﺮ ﺻﻔﻮر ﻣﺮا ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ19 .ﺧﺪا اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دروغ
ﺑﮕﻮﯾﺪ .و از ﺑﻨﯽآدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .آﯾﺎ او ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮑﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻮار ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟ 20اﯾﻨﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ .و او ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ و آن
را رد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻮد21 .او ﮔﻨﺎﻫﯽ در ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺪﯾﺪه ،و ﺧﻄﺎﯾﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای او ﺑﺎ وی اﺳﺖ .و ﻧﻌﺮه ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ22 .ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورد .او را ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ اﺳﺖ23 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب اﻓﺴﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی ﻧﯽ .درﺑﺎره ﯾﻌﻘﻮب و درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ در وﻗﺘﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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24اﯾﻨﮏ ﻗﻮم ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،و ﺗﺎ
ﺷﮑﺎر را ﻧﺨﻮرد ،و ﺧﻮن ﮐﺸﺘﮕﺎن را ﻧﻨﻮﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ«.
25ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ اﯾﺸﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ و ﻧﻪ ﺑﺮﮐﺖ ده26 «.ﺑﻠﻌﺎم در ﺟﻮاب ﺑﺎﻻق
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟«
27ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮم ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ28 «.ﭘﺲ ﺑﺎﻻق ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻓﻐﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺮد29 .ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺴﺎز و ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ از
ﺑﺮاﯾﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ30 «.و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺎوی و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﺮ
ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

24

و ﭼﻮن ﺑﻠﻌﺎم دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ،

ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن اﻓﺴﻮن ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد2 .و ﺑﻠﻌﺎم ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺒﺎط ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .و روح ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﺎزل
ﺷﺪ3 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :وﺣﯽ ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر .وﺣﯽ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ.
4وﺣﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪ و رؤﯾﺎی ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻔﺘﺎد و
ﭼﺸﻤﺎن او ﮔﺸﺎده ﮔﺮدﯾﺪ5 .ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب! و ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ! 6ﻣﺜﻞ
وادﯾﻬﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﻋﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻣﺜﻞ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻧﺰد ﺟﻮﯾﻬﺎی آب7 .آب از دﻟﻮﻫﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺬر او در آﺑﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﭘﺎدﺷﺎه او از اﺟﺎج ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ،و ﻣﻤﻠﮑﺖ او ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .ﺧﺪا او را از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورد .او را ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ اﺳﺖ .اﻣﺖﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دوﺧﺖ9 .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺧﻮد
را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ؟ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﺪ .و ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ!«
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10ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺑﺎﻻق ﺑﺮ ﺑﻠﻌﺎم اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ زد و ﺑﺎﻻق ﺑﻪ ﺑﻠﻌﺎم
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﯽ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم دادی.
11ﭘﺲ اﻵن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻦ! ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﺣﺘﺮام ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از اﺣﺘﺮام
ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ12 «.ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻق ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ رﺳﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدی ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻔﺘﻢ
13ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻻق ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده،
از دل ﺧﻮد ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ؟ 14و اﻵن اﯾﻨﮏ ﻧﺰد
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽروم .ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
15ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :وﺣﯽ ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر .وﺣﯽ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎز
ﺷﺪ16 .وﺣﯽ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' را داﻧﺴﺖ و رؤﯾﺎی ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻔﺘﺎد و ﭼﺸﻤﺎن او ﮔﺸﻮده ﮔﺮدﯾﺪ17 .او را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ اﻵن .او
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯽ .ﺳﺘﺎرهای از ﯾﻌﻘﻮب ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻋﺼﺎﯾﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻃﺮاف ﻣﻮآب را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ .و ﺟﻤﯿﻊ اﺑﻨﺎی ﻓﺘﻨﻪ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
18و ادوم ﻣﻠﮏ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ )اﻫﻞ( ﺳﻌﯿﺮ ،ﻣﻤﻠﻮک او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
19و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﯾﻌﻘﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻘﯿﻪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ«.
20و ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ اول اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﺧﺮ او
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ«.
21و ﺑﺮ ﻗﯿﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﺻﺨﺮه ﻧﻬﺎده )ﺷﺪه اﺳﺖ(22 .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﯾﻦ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺷﻮر ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺒﺮد«.
23ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ» :وای! ﭼﻮن ﺧﺪا اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
24و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺘﯿﻢ آﻣﺪه ،آﺷﻮر را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﺎﺑﺮ را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و
او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.
25و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﺎﻻق ﻧﯿﺰ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
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25

و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻄﯿﻢ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻗﻮم ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﻮآب زﻧﺎ ﮐﺮدن

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 2زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻗﻮم ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﺳﺎی ﻗﻮم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ دار ﺑﮑﺶ ،ﺗﺎ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮدد5 «.و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ داوران
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮑﺸﯿﺪ«.
6و اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،زن ﻣﺪﯾﺎﻧﯽای را در ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺳﯽ و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد آورد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ7 .و
ﭼﻮن ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،اﯾﻦ را دﯾﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﯿﺰهای ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ8 ،و از ﻋﻘﺐ آن ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻫﺮ دوی اﯾﺸﺎن را ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺮد
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و زن را ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﻓﺮو ﺑﺮد ،و وﺑﺎ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﻊ ﺷﺪ9 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وﺑﺎ ﻣﺮدﻧﺪ،
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»11 :ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،ﻏﻀﺐ ﻣﺮا
از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎﻏﯿﺮت ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻏﯿﻮر ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻏﯿﺮت
ﺧﻮد ﻫﻼک ﻧﺴﺎزم12 .ﻟﻬﺬا ﺑﮕﻮ اﯾﻨﮏ ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ13 .و ﺑﺮای او و ﺑﺮای
ذرﯾﺘﺶ ﺑﻌﺪ از او اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻏﯿﻮر ﺷﺪ ،و
ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮد«.
14و اﺳﻢ آن ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﻣﺮی اﺑﻦﺳﺎﻟﻮ رﺋﯿﺲ
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮد15 .و اﺳﻢ زن ﻣﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺰﺑﯽ دﺧﺘﺮ ﺻﻮر ﺑﻮد و او
رﺋﯿﺲ ﻗﻮم ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ در ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»17 :ﻣﺪﯾﺎﻧﯿﺎن را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﯾﺪ.
18زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را در واﻗﻌﻪ ﻓﻐﻮر و در اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺮ
ﺧﻮد ﮐﺰﺑﯽ ،دﺧﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺪﯾﺎن ،ﮐﻪ در روز وﺑﺎ در واﻗﻌﻪ ﻓﻐﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ«.
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و ﺑﻌﺪ از وﺑﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:

»2ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ
اﯾﺸﺎن را در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ،ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»4 :ﻗﻮم را از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد«.
5رؤﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ :از ﺣﻨﻮک ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻨﻮﮐﯿﺎن .و از ﻓﻠﻮ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﻠﻮﺋﯿﺎن.
6و از ﺣﺼﺮون ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺼﺮوﻧﯿﺎن .و از ﮐﺮﻣﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﺮﻣﯿﺎن7 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ8 .و ﺑﻨﯽﻓﻠﻮ :اﻟﯿĤب9 .و ﺑﻨﯽاﻟﯿĤب :ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ و داﺗﺎن
و اﺑﯿﺮام .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮرح
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ10 ،و زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﻗﻮرح ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﮔﺮوه ﻣﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ ،آن دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﻋﺒﺮت
ﮔﺸﺘﻨﺪ11 .ﻟﮑﻦ ﭘﺴﺮان ﻗﻮرح ﻧﻤﺮدﻧﺪ.
12و ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﺋﯿﻠﯿﺎن و از ﯾﺎﻣﯿﻦ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﻣﯿﻨﯿﺎن
و از ﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﮐﯿﻨﯿﺎن13 .و از زارح ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن و از ﺷﺎؤل ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺎؤﻟﯿﺎن14 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺷﻤﻌﻮﻧﯿﺎن :ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ.
15و ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺻﻔﻮن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺻﻔﻮﻧﯿﺎن و از ﺣﺠﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺠﯿﺎن و از
ﺷﻮﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻮﻧﯿﺎن16 .و از ازﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ازﻧﯿﺎن و از ﻋﯿﺮی ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﯿﺮﯾﺎن17 .و از ارود ﻗﺒﯿﻠﻪ ارودﯾﺎن و
از ارﺋﯿﻠﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ارﺋﯿﻠﯿﺎن18 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
19و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن .و ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺮدﻧﺪ20 .و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :از ﺷﯿﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﯿﻠﺌﯿﺎن و از ﻓﺎرص ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﺎرﺻﯿﺎن و از زارح ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن21 .و
ﺑﻨﯽﻓﺎرص اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :از ﺣﺼﺮون ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺼﺮوﻧﯿﺎن و از ﺣﺎﻣﻮل ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﻣﻮﻟﯿﺎن22 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
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23و ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺗﻮﻟﻊ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻮﻟﻌﯿﺎن و از ﻓﻮه ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻓﻮﺋﯿﺎن24 .و از
ﯾﺎﺷﻮب ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﺷﻮﺑﯿﺎن و از ﺷﻤﺮون ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﺮوﻧﯿﺎن25 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ،ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
26و ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺳﺎرد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺎردﯾﺎن و از اﯾﻠﻮن ﻗﺒﯿﻠﻪ اﯾﻠﻮﻧﯿﺎن و از
ﯾﺤﻠﯿﺌﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺤﻠﯿﺌﯿﻠﯿﺎن27 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺷﺼﺖ ﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ.
28و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ29 .و ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ :از ﻣﺎﮐﯿﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺮﯾﺎن و ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺟﻠﻌﺎد را آورد و از ﺟﻠﻌﺎد ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﻠﻌﺎدﯾﺎن30 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﺟﻠﻌﺎد :از اﯾﻌﺰر ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﯾﻌﺰرﯾﺎن ،از ﺣﺎﻟﻖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﻟﻘﯿﺎن31 .از اﺳﺮﯾﺌﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺮﯾﺌﯿﻠﯿﺎن ،از ﺷﮑﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﮑﯿﻤﯿﺎن32 .از
ﺷﻤﯿﺪاع ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﯿﺪاﻋﯿﺎن و از ﺣﺎﻓﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﻓﺮﯾﺎن33 .و ﺻﻠﻔﺤﺎد ﺑﻦﺣﺎﻓﺮ را ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد ﻟﯿﮑﻦ
دﺧﺘﺮان داﺷﺖ و ﻧﺎﻣﻬﺎی دﺧﺘﺮان ﺻﻠﺤﻔﺎد ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻮﻋﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﺮﺻﻪ34 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﻣﻨﺴﯽ و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه و دوﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
35و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺷﻮﺗﺎﻟﺢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻮﺗﺎﻟﺤﯿﺎن و از ﺑﺎﮐﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﺎﮐﺮﯾﺎن و از ﺗﺎﺣﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﺎﺣﻨﯿﺎن36 .و ﺑﻨﯽﺷﻮﺗﺎﻟﺢ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :از ﻋﯿﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﯿﺮاﻧﯿﺎن37 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺳﯽ و دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ .و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ.
38و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺑﺎﻟﻊ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﯿﺎن از اﺷﺒﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺷﺒﯿﻠﯿﺎن و از
اﺣﯿﺮام ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺣﯿﺮاﻣﯿﺎن39 .از ﺷﻔﻮﻓﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻔﻮﻓﺎﻣﯿﺎن از ﺣﻮﻓﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻮﻓﺎﻣﯿﺎن40 .و ﺑﻨﯽﺑﺎﻟﻊ :ارد و
ﻧﻌﻤﺎن .از ارد ﻗﺒﯿﻠﻪ اردﯾﺎن و از ﻧﻌﻤﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﻌﻤﺎﻧﯿﺎن41 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن و
ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
42اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺷﻮﺣﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻮﺣﺎﻣﯿﺎن .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ دان
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن43 .ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻮﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرﻫﺰار
و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
44اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﯾﻤﻨﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻤﻨﺌﯿﺎن ،از ﯾﺸﻮی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺸﻮﯾﺎن ،از
ﺑﺮﯾﻌﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮﯾﻌﺌﯿﺎن45 ،از ﺑﻨﯽﺑﺮﯾﻌﻪ ،از ﺣﺎﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺎﺑﺮﯾﺎن ،از ﻣﻠﮑﯿﺌﯿﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻠﮑﯿﺌﯿﻠﯿﺎن46 .و ﻧﺎم
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دﺧﺘﺮ اﺷﯿﺮ ،ﺳﺎره ﺑﻮد47 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪﻫﺰار و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ.
48اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﯾﺎﺣﺼﺌﯿﻞ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎﺣﺼﺌﯿﻠﯿﺎن ،از ﺟﻮﻧﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺟﻮﻧﯿﺎن49 .از ﯾﺼﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺼﺮﯾﺎن از ﺷﻠﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻠﯿﻤﯿﺎن50 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
51اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﺷﺸﺼﺪ و ﯾﮑﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ.
52و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»53 :ﺑﺮای اﯾﻨﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻬﺎ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺸﻮد54 .ﺑﺮای ﮐﺜﯿﺮ ،ﻧﺼﯿﺐ او را زﯾﺎده ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻗﻠﯿﻞ ،ﻧﺼﯿﺐ او را ﮐﻢ ﻧﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن او ﻧﺼﯿﺒﺶ داده ﺷﻮد55 .ﻟﯿﮑﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﺒﺎط آﺑﺎی ﺧﻮد در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ56 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮﻋﻪ ،ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﺜﯿﺮ و ﻗﻠﯿﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد«.
57و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻻوی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :از ﺟﺮﺷﻮن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ،از
ﻗﻬﺎت ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ،از ﻣﺮاری ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺮارﯾﺎن58 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوﯾﺎن :ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن
و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺤﻠﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻮﺷﯿﺎن و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﻮرﺣﯿﺎن .اﻣﺎ ﻗﻬﺎت ،ﻋﻤﺮام را آورد59 .و ﻧﺎم زن ﻋﻤﺮام،
ﯾﻮﮐﺎﺑﺪ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ ﻻوی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻوی در ﻣﺼﺮ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ و او ﺑﺮای ﻋﻤﺮام ،ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ و
ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﯾﻢ را زاﯾﯿﺪ60 .و ﺑﺮای ﻫﺎرون ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ61 .و
ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﭼﻮن آﺗﺶ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻧﺪ62 .و ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ.
63اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻋﺮﺑﺎت
ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺷﻤﺮدﻧﺪ64 .و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و
ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،ﺷﻤﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺷﻤﺮدﻧﺪ65 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ،ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻮای ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ و ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻦ ﻧﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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و دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد ﺑﻦﺣﺎﻓﺮ ﺑﻦﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ،ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻨﺴﯽ

اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﺶ :ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻮﻋﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﺮﺻﻪ.
2و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع

اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»3 :ﭘﺪر ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮد و او از آن ﮔﺮوه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮرح ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﺮد و ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ4 .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮی ﻧﺪارد از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﻣﺤﻮ ﺷﻮد؟ ﻟﻬﺬا ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺪه«.
5ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ دﻋﻮی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آورد6 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»7دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه،
و ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎ8 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد و
ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ دﺧﺘﺮش اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 .و اﮔﺮ او را دﺧﺘﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ10 .و اﮔﺮ او را ﺑﺮادری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﭘﺪرش ﺑﺪﻫﯿﺪ11 .و اﮔﺮ ﭘﺪر او
را ﺑﺮادری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ
آن ﺑﺸﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد«.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﺑﺮآی و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
دادهام ،ﺑﺒﯿﻦ13 .و ﭼﻮن آن را دﯾﺪی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﻗﻮل ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن
ورزﯾﺪﯾﺪ ،و ﻣﺮا ﻧﺰد آب در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ «.اﯾﻦ اﺳﺖ آب ﻣﺮﯾﺒﻪ ﻗﺎدش ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺻﯿﻦ15 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»16 :ﻣﻠﺘﻤﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ارواح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ،
ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﻤﺎرد 17ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رود ،و ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﻮد،
و اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و اﯾﺸﺎن را درآورد ،ﺗﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﯽﺷﺒﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ18 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن را ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﺎﺣﺐ روح اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او
ﺑﮕﺬار19 .و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
وی وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎ20 .و از ﻋﺰت ﺧﻮد ﺑﺮ او ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
21و او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اورﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
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ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن وی ،او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن وی داﺧﻞ
ﺷﻮﻧﺪ22 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﯾﻮﺷﻊ را ﮔﺮﻓﺖ و او را
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ23 .و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
او را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد.

28

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺮا از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﻣﻦ در ﻣﻮﺳﻤﺶ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ3 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :دو ﺑﺮه
ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،ﻫﺮ روز ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ4 .ﯾﮏ ﺑﺮه را در ﺻﺒﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ و
ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ5 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ
زﻻل ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی6 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ7 .و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﯾﮏ رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺮ ﺑﺮهای ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻣﺴﮑﺮات را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺪس ﺑﺮﯾﺰ8 .و ﺑﺮه دﯾﮕﺮ را در ﻋﺼﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ ،ﻣﺜﻞ

ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺻﺒﺢ و ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
»9و در روز ﺳﺒﺖ دو ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ،و دو ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ،
ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن10 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺳﺒﺖ ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن.
»11و در اول ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،دو ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ
و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ12 .و ﺳﻪ ﻋﺸﺮ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ
آردی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ.
13و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ،
ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻫﯿﻦ ﺷﺮاب ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮔﺎو ،و ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ ،و رﺑﻊ ﻫﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه
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از ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل15 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد.
»16و در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ،ﻓﺼﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ17 .و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻋﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺧﻮرده ﺷﻮد18 .در روز اول ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ در آن
ﻧﮑﻨﯿﺪ19 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دو ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ
ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ20 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ
ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ21 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،از آن ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﺑﮕﺬران22 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد.
23اﯾﻨﻬﺎ را ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ24 .ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺮ
روز از آن ﻫﻔﺖ روز ،ﻃﻌﺎم ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ،ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن25 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ در آن ﻧﮑﻨﯿﺪ.
»26و در روز ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺗﺎزه در ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ،
ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ در آن ﻣﮑﻨﯿﺪ27 .و ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ28 .و ﻫﺪﯾﻪ
آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ29 .و ﯾﮏ
ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،از آن ﻫﻔﺖ ﺑﺮه30 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد31 .اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی
آﻧﻬﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

29

»و در روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روز ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ2 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺠﻬﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ ،و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ3 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ،ﺳﻪ
ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ4 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺑﺮه ،از آن ﻫﻔﺖ ﺑﺮه5 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد6 .ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ اول ﻣﺎه و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
»7و در روز دﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ
و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ8 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ
ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ9 .و ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد
ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ10 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه ،از آن
ﻫﻔﺖ ﺑﺮه11 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻔﺎرهای و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ.
»12و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻔﺖ روز

ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ13 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﺳﯿﺰده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
14و ﺑﺠﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﺸﺮ آرد ﻧﺮم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو از آن ﺳﯿﺰده
ﮔﺎو ،و دو ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ از آن دو ﻗﻮچ15 .و ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮه از آن ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه16 .و ﯾﮏ
ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن.
»17و در روز دوم ،دوازده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ18 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
19و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ،و ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ.
»20و در روز ﺳﻮم ،ﯾﺎزده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ21 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
22و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»23و در روز ﭼﻬﺎرم ده ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ24 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
25و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
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»26و در روز ﭘﻨﺠﻢ ،ﻧﻪ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ27 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
28و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»29و در روز ﺷﺸﻢ ،ﻫﺸﺖ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ30 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.

31

و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»32و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرده ﺑﺮه ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ33 .و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎوﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن.
34و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺠﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
آن.
»35و در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ36 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و ﯾﮏ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه
ﻧﺮﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ37 .و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺎو و ﻗﻮچ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن38 .و ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﻮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ
آردیاش و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ آن.
»39اﯾﻨﻬﺎ را ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺳﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺳﻮای ﻧﺬرﻫﺎ و ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد«.
40ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻋﻼم
ﻧﻤﻮد.

30

و ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺮوران اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری

ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ2 :ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را
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ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺴﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪ،
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»3و اﻣﺎ ﭼﻮن زن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش در ﺟﻮاﻧﯽاش ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ4 ،و ﭘﺪرش ﻧﺬر او و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺪرش درﺑﺎره
او ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮار ،و ﻫﺮ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺪرش در روزی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ او را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ و
از ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ.
»6و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮی داده ﺷﻮد ،و ﻧﺬرﻫﺎی او ﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺟﺴﺘﻪ ،و ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ7 ،و ﺷﻮﻫﺮش ﺷﻨﯿﺪ و در روز ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ وی ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ ،آﻧﮕﺎه
ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﺗﮑﻠﯿﻔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﺰام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش در روزی ﮐﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪ ،او را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﺬری را ﮐﻪ ﺑﺮ او اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺟﺴﺘﻪ ،و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او
را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ9 .اﻣﺎ ﻧﺬر زن ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ وی
اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ10 .و اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
اﻟﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ11 ،و ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺸﻨﻮد و او را ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﻣﻨﻊ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮار ،و
ﻫﺮ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آن اﻟﺰام ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش در روزی
ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎره ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺧﻮد ،اﺳﺘﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮش آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ.
13ﻫﺮ ﻧﺬری و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺰاﻣﯽ را ﺑﺮای ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺷﻮﻫﺮش آن را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺷﻮﻫﺮش آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد14 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻧﺬرﻫﺎﯾﺶ و
ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در روزی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ وی ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ،
ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ15 .و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ او ﮔﻨﺎه وی را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
16اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زﻧﺶ و در ﻣﯿﺎن ﭘﺪر
و دﺧﺘﺮش ،در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ او در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر وی.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺪﯾﺎﻧﯿﺎن

ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ3 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدان ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻣﺪﯾﺎن
ﺑﮑﺸﻨﺪ4 .ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ«.
5ﭘﺲ از ﻫﺰارهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻫﺰار ،ﯾﻌﻨﯽ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﻧﺪ6 .و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و اﺳﺒﺎب ﻗﺪس و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ در دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎد7 .و ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران را ﮐﺸﺘﻨﺪ8 .و در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻣﻠﻮک ﻣﺪﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ اوی و راﻗﻢ و ﺻﻮر و ﺣﻮر و راﺑﻊ ،ﭘﻨﺞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺪﯾﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و
ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦ ﺑﻌﻮر را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ9 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺎن و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ،
و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ اﻣﻼک اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ10 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﮐﻦ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﻏﺎرت را از اﻧﺴﺎن و
ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ12 .و اﺳﯿﺮان و ﻏﺎرت و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ،ﮐﻪ ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎﺳﺖ ،آوردﻧﺪ.
13و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن
آﻣﺪﻧﺪ14 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺳﺮداران ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎز آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ15 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﺪ؟

16اﯾﻨﮏ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت ﺑﻠﻌﺎم ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را واداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اﻣﺮ ﻓﻐﻮر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ و در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﺎ ﻋﺎرض ﺷﺪ17 .ﭘﺲ اﻵن ﻫﺮ ذﮐﻮری از اﻃﻔﺎل را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و
ﻫﺮ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮑﺸﯿﺪ18 .و از زﻧﺎن ﻫﺮ دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ ﻣﺮد
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ19 .و ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﺧﯿﻤﻪ زﻧﯿﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪای را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻤﺎ و اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺎ
در روز ﺳﻮم و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ20 .و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻪ و ﻫﺮﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭘﺸﻢ
ﺑﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻇﺮف ﭼﻮﺑﯿﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
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21و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ22 :ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و روی و ﺳﺮب،
23ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آﺗﺶ ﺑﺸﻮد ،آن را از آﺗﺶ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ آب ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻧﯿﺰ
آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﻮد ،آن را از آب ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ24 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ رﺧﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ«.
25و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»26 :ﺗﻮ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺣﺴﺎب ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ27 .و ﻏﻨﯿﻤﺖ را
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎ28 .و از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ زﮐﺎت ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از
ﮔﺎو و ﭼﻪ از اﻻغ و ﭼﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ29 .از ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ30 .و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از
اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از ﮔﺎو و ﭼﻪ از اﻻغ و ﭼﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﭼﻪ از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ودﯾﻌﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺪه«.
31ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ32 .و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺳﻮای آن ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رأس ﺑﻮد33 .و از ﮔﺎو ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻫﺰار رأس34 .و از اﻻغ ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار رأس35 .و از
اﻧﺴﺎن از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯽ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
36و ﻧﺼﻔﻪای ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد37 .و زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ رأس ﺑﻮد38 .و ﮔﺎوان ﺳﯽ
و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺑﻮد و از آﻧﻬﺎ زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد و دو رأس ﺑﻮد39 .و اﻻﻏﻬﺎ ﺳﯽ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و از

آﻧﻬﺎ زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ رأس ﺑﻮد40 .و ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار و از اﯾﺸﺎن زﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ41 .و ﻣﻮﺳﯽ زﮐﺎت را ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ اﻓﺮاﺷﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
42و از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ آن را از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد43 ،و ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ راس ﺑﻮد44 .و از ﮔﺎوان ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻫﺰار
راس45 .و از اﻻﻏﻬﺎ ،ﺳﯽ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ راس46 .و از اﻧﺴﺎن ،ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ47 .و ﻣﻮﺳﯽ از ﻗﺴﻤﺖ
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ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد.
48و رؤﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰارهﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮداران ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ
آﻣﺪﻧﺪ49 .و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و

از ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ50 .ﭘﺲ ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
آوردهاﯾﻢ ،از زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼ و ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎ و دﺳﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد51 «.و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﻃﻼ و ﻫﻤﻪ زﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ
را از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ52 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼی ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ از ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺳﺮداران ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد53 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ54 .و ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،ﻃﻼ را از ﺳﺮداران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
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و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد را ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن زﻣﯿﻦ

ﯾﻌْﺰﯾﺮ و زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﻣﮑﺎن ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺖ2 ،ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻧﺰد
ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»3 :ﻋﻄﺎروت و دﯾﺒﻮن و ﯾﻌﺰﯾﺮ و ﻧﻤﺮه و
ﺣﺸﺒﻮن و اﻟﻌﺎﻟﻪ و ﺷﺒﺎم و ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻮن4 ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻔﺘﻮح
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦ ﻣﻮاﺷﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮاﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ5 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ
ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داده ﺷﻮد ،و ﻣﺎ را از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﺪه«.
6ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ؟ 7ﭼﺮا دل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده اﺳﺖ،
ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ 8ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻗﺎدشﺑﺮﻧﯿﻊ ﺑﺮای دﯾﺪن
زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدم9 .ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل رﻓﺘﻪ ،زﻣﯿﻦ را دﯾﺪﻧﺪ و دل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻓﺴﺮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ10 .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن روز اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ11 :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ از ﺑﯿﺴﺖ
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ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ آن زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ12 ،ﺳﻮای ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﻗﻨﺰی و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن آواره ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮارت را در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ورزﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ14 .و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪران ﺧﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺮدان ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺗﺎ
ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز زﯾﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ 15زﯾﺮا اﮔﺮ از ﭘﯿﺮوی او روﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
16ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻏﻠﻬﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاﺷﯽ ﺧﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ
اﻃﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ17 .و ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .و اﻃﻔﺎل ﻣﺎ از ﺗﺮس ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .و ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد19 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در آن ﻃﺮف اردن و ﻣﺎورای آن ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
20و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ21 ،و ﻫﺮ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ22 ،و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از آن

ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد23 .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ،
ﺷﻤﺎ را درﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ24 .ﭘﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل و آﻏﻠﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
25ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد26 .اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن و ﻣﻮاﺷﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ27 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
28ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ،و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ،و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را
درﺑﺎره اﯾﺸﺎن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد29 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ
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ﺷﺪه ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه
زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ30 .و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ31 «.ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد32 .ﻣﺎ ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ روی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﻣﻠﮏ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف اردن داده ﺷﻮد«.
33ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ اﺑﻦﯾﻮﺳﻒ،
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را داد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ و
ﺣﺪود ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ،زﻣﯿﻦ را از ﻫﺮ ﻃﺮف34 .و ﺑﻨﯽﺟﺎد ،دﯾﺒﻮن و ﻋﻄﺎروت و ﻋﺮوﻋﯿﺮ 35و ﻋﻄﺮوت،
ﺷﻮﻓﺎن و ﯾﻌﺰﯾﺮ و ﯾﺠﺒﻬﻪ 36و ﺑﯿﺖ ﻧﻤﺮه و ﺑﯿﺖ ﻫﺎران را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار را ﺑﺎ
آﻏﻠﻬﺎی ﮔﻠﻪﻫﺎ37 .و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ،ﺣﺸﺒﻮن و اﻟﯿﻌﺎﻟﻪ و ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ 38و ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻞﻣﻌﻮن ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ دو را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺳﺒﻤﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﻤﯽ' ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ39 .و
ﺑﻨﯽﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺘﻪ ،آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ40 .و
ﻣﻮﺳﯽ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ داد و او در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ41 .و ﯾﺎﺋﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ
را ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺣﻮوت ﯾﺎﺋﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ42 .و ﻧﻮﺑﺢ رﻓﺘﻪ ،ﻗﻨﺎت و دﻫﺎﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺧﻮد ﻧﻮﺑﺢ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

33

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﻓﻮاج ﺧﻮد زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ

و ﻫﺎرون ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ2 .و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎزل اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ.
و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﺸﺎن3 :ﭘﺲ در ﻣﺎه اول از رﻋﻤﺴﯿﺲ ،در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ از ﻣﺎه اول ﮐﻮچ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﺢ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ4 .و
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد دﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﯾﻬﻮه ﺑﺮ
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
5و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از رﻋﻤﺴﯿﺲ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺳﮑﻮت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ6 .و از ﺳﮑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در اﯾﺘﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ7 .و از اﯾﺘﺎم ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻤﺎﻟﺤﯿﺮوت ﮐﻪ در
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ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻞ ﺻﻔﻮن اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺪل ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ8 .و از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،از
ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺘﺎم ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه ﮐﺮده ،در ﻣﺎره ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ9 .و از
ﻣﺎره ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در اﯾﻠﯿﻢ دوازده ﭼﺸﻤﻪ آب و ﻫﻔﺘﺎد درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و در
آﻧﺠﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ10 .و از اﯾﻠﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ11 .و از ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ12 .و از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در دﻓﻘﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ13 .و از دﻓﻘﻪ ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،در اﻟﻮش ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ14 .و از اﻟﻮش ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در رﻓﯿﺪﯾﻢ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ آب ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ15 .و از رﻓﯿﺪﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ16 .و از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،در ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ17 .و از ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﺼﯿﺮوت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
18و از ﺣﺼﯿﺮوت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در رﺗﻤﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ19 .و از رﺗﻤﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،و در رﻣﻮن ﻓﺎرص
ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ20 .و از رﻣﻮن ﻓﺎرص ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻟﺒﻨﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ21 .و از ﻟﺒﻨﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در رﺳﻪ
ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ22 .و از رﺳﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻗﻬﯿﻼﺗﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ23 .و از ﻗﻬﯿﻼﺗﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺟﺒﻞ
ﺷﺎﻓﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ24 .و از ﺟﺒﻞ ﺷﺎﻓﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﺮاده ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ25 .و از ﺣﺮاده ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در ﻣﻘﻬﯿﻠﻮت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ26 .و از ﻣﻘﻬﯿﻠﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺗﺎﺣﺖ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ27 .و از ﺗﺎﺣﺖ ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،در ﺗﺎرح ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ28 .و از ﺗﺎرح ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻣﺘﻘﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ29 .و از ﻣﺘﻘﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده،
در ﺣﺸﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ30 .و از ﺣﺸﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻣﺴﯿﺮوت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ31 .و از ﻣﺴﯿﺮوت
ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﺎن ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ32 .و از ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﺎن ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺣﻮراﻟﺠﺪﺟﺎد ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
33و از ﺣﻮراﻟﺠﺪﺟﺎد ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﯾﻄﺒﺎت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ34 .و از ﯾﻄﺒﺎت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺒﺮوﻧﻪ ﻓﺮود
آﻣﺪﻧﺪ35 .و از ﻋﺒﺮوﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺼﯿﻮنﺟﺎﺑﺮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ36 .و از ﻋﺼﯿﻮنﺟﺎﺑﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺎدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ37 .و از ﻗﺎدش ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺟﺒﻞ ﻫﻮر در ﺳﺮﺣﺪ زﻣﯿﻦ
ادوم ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
38و ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﺑﺮآﻣﺪه ،در ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ﺧﺮوج
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،در روز اول ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ39 .و ﻫﺎرون ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﻣﺮد.
40و ﻣﻠﮏ ﻋﺮاد ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑـﻮد از آﻣﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺖ.
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41ﭘﺲ از ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﺻﻠﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ42 .و از ﺻﻠﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮده در
ﻓﻮﻧﻮن ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ 43و از ﻓﻮﻧﻮن ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در اوﺑﻮت ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ44 .و از اوﺑﻮت ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در
ﻋﯿﯽﻋﺒﺎرﯾﻢ در ﺣﺪود ﻣﻮآب ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ45 .و از ﻋﯿﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در دﯾﺒﻮنﺟﺎد ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ46 .و
از دﯾﺒﻮنﺟﺎد ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﻠْﻤﻮندﺑﻼﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ47 .و از ﻋﻠﻤﻮندﺑﻼﺗﺎﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﺒﺎرﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺒﻮ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ48 .و از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب
ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ49 .ﭘﺲ ﻧﺰد اردن از ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت ﺗﺎ آﺑﻞ ﺷﻄﯿﻢ در ﻋﺮﺑﺎت
ﻣﻮآب اردو زدﻧﺪ.
50و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»51ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ،
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ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ53 .و زﻣﯿﻦ
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ54 .و
زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺜﯿﺮ ،ﻧﺼﯿﺐ او را ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و ﺑﺮای
ﻗﻠﯿﻞ ،ﻧﺼﯿﺐ او را ﻗﻠﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮآﯾﺪ از آن او ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط
آﺑﺎی ﺷﻤﺎ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ55 .و اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد اﺧﺮاج ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ در ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﯿﻎ و ﺷﻤﺎ را
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪ56 .و ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن رﻓﺘـﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻤـﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ

اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺎ ﺣﺪودش3 .آﻧﮕﺎه ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ادوم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،و ﺳﺮﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ از آﺧﺮ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .و ﺣﺪ ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮب
ﮔﺮدﻧﻪ ﻋﻘﺮﺑﯿﻢ دور ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب

ﮐﺘﺎب اﻋﺪاد  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم

260

ﻗﺎدشﺑﺮﻧﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﺰد ﺣﺼﺮادار ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻋﺼﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ5 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از
ﻋﺼﻤﻮن ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ دور زده ،اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»6و اﻣﺎ ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ .درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎ.
»7و ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :از درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺒﻞ ﻫﻮر را ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﯾﺪ8 .و از
ﺟﺒﻞ ﻫﻮر ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت را ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﯾﺪ .و اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺰد ﺻﺪد ﺑﺎﺷﺪ9 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺰد زﻓﺮون
ﺑﯿﺮون رود و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»10و ﺑﺮای ﺣﺪ ﻣﺸﺮﻗﯽ ﺧﻮد از ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﺗﺎ ﺷﻔﺎم را ﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮﯾﺪ11 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺷﻔﺎم ﺗﺎ
رﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﻋﯿﻦ ﺑﺮود ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ درﯾﺎی ﮐﻨﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق
ﺑﺮﺳﺪ12 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اردن ﺑﺮﺳﺪ و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪودش
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
13و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ داده ﺷﻮد14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮد و ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮد ،و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ،
ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ15 .اﯾﻦ دو ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»17 :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن18 .و ﯾﮏ ﺳﺮور را از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ19 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن :از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ؛ 20و از ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺷﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦﻋﻤﯿﻬﻮد؛ 21و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦاﻟﯿﺪاد ﺑﻦﮐﺴﻠﻮن؛ 22و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽدان رﺋﯿﺲ
ﺑﻘﯽ اﺑﻦﯾﺠﻠﯽ؛ 23و از ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ رﺋﯿﺲ ﺣﻨﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦاﯾﻔﻮد؛ 24و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ
رﺋﯿﺲ ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦﺷﻔﻄﺎن؛ 25و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن رﺋﯿﺲ اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن ﺑﻦﻓﺮﻧﺎک؛ 26و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر
رﺋﯿﺲ ﻓﻠﻄﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦﻋﺰان؛ 27و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ رﺋﯿﺲ اﺧﯿﻬﻮد ﺑﻦﺷﻠﻮﻣﯽ؛ 28و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ
رﺋﯿﺲ ﻓﺪﻫﺌﯿﻞ ﺑﻦﻋﻤﯿﻬﻮد29 «.اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ را در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺮای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،

ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ از ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و
ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را از اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ3 .و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻮاﺣﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺎﯾﻢ و اﻣﻮال و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ4 .و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ از
دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻫﺰار ذراع ﺑﺎﺷﺪ5 .و از ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق دو ﻫﺰار ذراع ،و
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب دو ﻫﺰار ذراع ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب دو ﻫﺰار ذراع ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل دو ﻫﺰار ذراع
ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﺷﻬﺮ در وﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»6و از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺄ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺳﻮای آﻧﻬﺎ ﭼﻬﻞ و دو ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ7 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داد ،ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و اﻣﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
از ﮐﺜﯿﺮ ،ﮐﺜﯿﺮ و از ﻗﻠﯿﻞ ،ﻗﻠﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ11 ،آﻧﮕﺎه ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺳﻬﻮا ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ12 .و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﻠﺠﺄ از وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺮای داوری ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻧﻤﯿﺮد.
»13و از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ14 .ﺳﻪ ﺷﻬﺮ از آﻧﻄﺮف
اردن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و ﺳﻪ ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺎﺷﺪ15 .ﺑﺠﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﻏﺮﯾﺐ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ وﻃﻦ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را
ﺳﻬﻮا ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
»16و اﮔﺮ او را ﺑﻪ آﻟﺖ آﻫﻨﯿﻦ زد ﮐﻪ ﻣﺮد ،او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد17 .و اﮔﺮ او
را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ از آن ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد18 .و اﮔﺮ او را ﺑﻪ ﭼﻮب دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،او ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ
و ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد19 .وﻟﯽ ﺧﻮن ،ﺧﻮد ،ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﮑﺸﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ،او را ﺑﮑﺸﺪ20 .و اﮔﺮ
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از روی ﺑﻐﺾ او را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ زد ﯾﺎ ﻗﺼﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد21 ،ﯾﺎ از روی ﻋﺪاوت او را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮد زد ﮐﻪ ﻣﺮد ،آن زﻧﻨﺪه ﭼﻮن ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺧﻮن ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ
ﺑﺮﺧﻮرد ،او را ﺑﮑﺸﺪ.
»22ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ او را ﺑﺪون ﻋﺪاوت ﺳﻬﻮا ﺗﯿﻎ زﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺑﺮ او اﻧﺪازد23 ،و اﮔﺮ
ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﺮ او ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎ وی دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و
ﺑﺪاﻧﺪﯾﺶ او ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ24 ،ﭘﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺗﻞ و وﻟﯽ ﺧﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم داوری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻗﺎﺗﻞ را از دﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،وی را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی او
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و او در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﻮت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺴﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ26 .و اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ وﻗﺘﯽ از ﺣﺪود ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﯿﺮون آﯾﺪ27 ،و وﻟﯽ ﺧﻮن ،او را ﺑﯿﺮون ﺣﺪود ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ وﻟﯽ ﺧﻮن ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﮑﺸﺪ؛
ﻗﺼﺎص ﺧﻮن ﺑﺮای او ﻧﺸﻮد28 .زﯾـﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠـﺎی ﺧـﻮد
ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌـﺪ از وﻓﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد.
»29و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
»30ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ﭘﺲ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﺷﻬﺎدت ﻧﺪﻫﺪ31 .و ﻫﯿﭻ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ،
ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ او اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد32 .و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺪﯾﻪ
ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد33 .و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن
ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ ﻣﻠﻮث ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮن ،زﻣﯿﻦ را ﻣﻠﻮث ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﻔﺎره ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ34 .ﭘﺲ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
ﺷﻤـﺎ در آن ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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36

و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦ ﻣﺎﮐﯿﺮﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ

ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺮض ﮐﺮده2 ،ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ ،و آﻗﺎی ﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮادر ﻣﺎ
ﺻﻠﻔﺤﺎد را ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺪﻫﺪ3 .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ارث ﻣﺎ از ﻣﯿﺮاث ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺳﺒﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و از ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن از ﻣﻠﮏ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.
5ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ6 .اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺒﻂ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح داده
ﺷﻮﻧﺪ7 .ﭘﺲ ﻣﯿﺮاث ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺳﺒﻂ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﻠﺼﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ8 .و ﻫﺮ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ وارث ﻣﻠﮑﯽ از اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد،
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺳﺒﻂ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ وارث ﻣﻠﮏ آﺑﺎی ﺧﻮد
ﮔﺮدﻧﺪ9 .و ﻣﻠﮏ از ﯾﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﺲ از اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﻣﻠﺼﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
10ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،دﺧﺘﺮان ﺻﻠﻔﺤﺎد ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻧﺪ11 .و دﺧﺘﺮان
ﺻﻠﻔﺤﺎد ،ﻣﺤﻠﻪ و ﺗﺮﺻﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﻧﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﺪﻧﺪ12 .در
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽاﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻨﮑﻮﺣـﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن در ﺳﺒﻂ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
13اﯾﻦ اﺳﺖ اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﻧﺰد اردن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد.
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ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ
ﺳﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ از اﺳﻔﺎر ﺧﻤﺴﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ

1

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮف ،در

ﻣﯿﺎن ﻓﺎران و ﺗﻮﻓﻞ و ﻻﺑﺎن و ﺣﻀﯿﺮوت و دیذﻫﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ2 .از ﺣﻮرﯾﺐ ﺑﻪ راه ﺟﺒﻞ
ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎ ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ،ﺳﻔﺮ ﯾﺎزده روزه اﺳﺖ3 .ﭘﺲ در روز اول ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ،ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد4 ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت در
ادرﻋﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد5 .ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
6ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را در ﺣﻮرﯾﺐ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻣﻮرﯾﺎن ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻮاﻟﯽ آن از ﻋﺮﺑﻪ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
و ﻫﺎﻣﻮن و ﺟﻨﻮب و ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺑﺎﺷﺪ،
داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ8 .اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﭘﺲ داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ«.
9و در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
10ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را اﻓﺰوده اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
11ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﺰار ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺤﻨﺖ و ﺑﺎر و ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮم.
13ﭘﺲ ﻣﺮدان ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻌﺮوف از اﺳﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رؤﺳﺎ ﺳﺎزم14 «.و
ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ15 «.ﭘﺲ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ
ﻣﺮدان ﺣﮑﯿﻢ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رؤﺳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺳﺮوران ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺳﺮوران
ﺻﺪﻫﺎ و ﺳﺮوران ﭘﻨﺠﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺮوران دﻫﻬﺎ و ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ16 .و در آﻧﻮﻗﺖ داوران ﺷﻤﺎ
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را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ :دﻋﻮای ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻫﺮﮐﺲ و ﺑﺮادرش و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
وی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ17 .و در داوری ﻃﺮفداری ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺜﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
و از روی اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ داوری از آن ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻫﺮ دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ،
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺸﻨﻮم18 .و آن وﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم.
19ﭘﺲ از ﺣﻮرﯾﺐ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﺮﺳﻨﺎک ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ راه
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻣﻮرﯾﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ رﺳﯿﺪﯾﻢ20 .و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،رﺳﯿﺪهاﯾﺪ21 .اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺗﻮ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮآی و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آور و ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش«.
22آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﻣﺮدان ﭼﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎ را از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺧﺒﺮ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ23 «.و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺲ دوازده ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ را از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﮔﺮﻓﺘﻢ24 ،و
اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ راه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وادی اﺷﮑﻮل رﺳﯿﺪه ،آن را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .و از
ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﻧﺰد ﻣﺎ آوردﻧﺪ ،و ﻣﺎ را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ«.
26ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﯾﺪ27 .و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را دﺷﻤﻦ داﺷﺖ ،ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺗﺎ
ﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ،ﻫﻼک ﺳﺎزد28 .و ﺣﺎل ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎ دل ﻣﺎ را
ﮔﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم از ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺣﺼﺎردار
اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را در آﻧﺠﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ29 «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن
ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ30 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯽرود ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ31 «.و ﻫﻢ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺮد ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ32 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ33 .ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
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ﺷﻤﺎ در راه ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺰول ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،وﻗﺖ ﺷﺐ در آﺗﺶ ﺗﺎ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮوﯾﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و وﻗﺖ روز در اﺑﺮ.
34و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ ،و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ»35 :ﻫﯿﭽﮑﺪام از
اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺮﯾﺮ ،آن زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ36 .ﺳﻮای ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی
و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد37 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﻫﻢ داﺧﻞ آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ38 .ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ
داﺧﻞ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ او را ﻗﻮی ﮔﺮدان زﯾﺮا اوﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد39 .و اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﮏ
و ﺑﺪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،داﺧﻞ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺸﻮﻧﺪ.
40و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از راه ﺑﺤﺮﻗﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ«.
41و ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ؛ ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ،
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﯾﯿﺪ42 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﺮوﻧﺪ و ﺟﻨﮓ
ﻣﻨﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺒﺎدا از ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﯾﺪ43 «.ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﯾﺪ ،و ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه
ﺑﺮآﻣﺪﯾﺪ44 .و اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﻮه ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ45 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد.
46و در ﻗﺎدش ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ.

2

ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،از راه ﺑﺤﺮﻗﻠﺰم در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮچ

ﮐﺮدﯾﻢ و روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را دور زدﯾﻢ2 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»3 :دور زدن
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺲ اﺳﺖ؛ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ4 .و ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺣﺪود
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ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ5 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻘﺪر ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ دادهام6 .ﺧﻮراک را از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪه،
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و آب را ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪه ،ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ7 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺖ ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،او راه رﻓﺘﻨﺖ را در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻵن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﺪهای8 .ﭘﺲ از ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،از راه ﻋﺮﺑﻪ از اﯾﻠﺖ و ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
9ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮآب ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮآب را اذﯾﺖ ﻣﺮﺳﺎن و
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎزﻋﺖ و ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎر
را ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻟﻮط ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادهام10 «.اﯾﻤﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ و ﮐﺜﯿﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﯿﺶ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ11 .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن از رﻓﺎﺋﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮآﺑﯿﺎن
اﯾﺸﺎن را اﯾﻤﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ12 .و ﺣﻮرﯾﺎن در ﺳﻌﯿﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج
ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ13 .اﻵن ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از وادی زارد ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از وادی زارد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ14 .و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ راه ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از وادی زارد
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از ﻣﯿﺎن اردو ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد15 .و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از
ﻣﯿﺎن اردو ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﻨﺪ.
16ﭘﺲ ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺮدﻧﺪ17 ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺗﻮ اﻣﺮوز از ﻋﺎر ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮآب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬری19 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن
ﺑﺮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﻧﺠﺎن و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داد ﭼﻮﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻟﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ دادهام)20 .آن ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و رﻓﺎﺋﯿﺎن
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن اﯾﺸﺎن را زﻣﺰﻣﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ21 .اﯾﺸﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﮐﺜﯿﺮ
و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﮐﺮد ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮده ،ﺣﻮرﯾﺎن را از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن

ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ  /ﻓﺼﻞ دوم

268

ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ23 .و ﻋﻮﯾﺎن را ﮐﻪ در دﻫﺎت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺰا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻔﺘﻮرﯾﺎن ﮐﻪ از ﮐﻔﺘﻮر ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ
ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ24 (.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﮐﻮچ ﮐﺮده ،از وادی ارﻧﻮن ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺳﯿﺤﻮن اﻣﻮری ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن و زﻣﯿﻦ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آن ﺷﺮوع ﮐﻦ
و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎ25 .اﻣﺮوز ﺷﺮوع ﮐﺮده ،ﺧﻮف و ﺗﺮس ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎی زﯾﺮ ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ؛ و اﯾﺸﺎن آوازه ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ ،و از ﺗﺮس ﺗﻮ ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
26ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﻮت ﻧﺰد ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﮔﻔﺘﻢ»27 :اﺟﺎزت ﺑﺪه ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرم ،ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﯿﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد28 .ﺧﻮراک را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوش ﺗﺎ ﺑﺨﻮرم ،و آب را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ،
ﻓﻘﻂ اﺟﺎزت ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬرم29 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﮐﻪ
در ﻋﺎر ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻢ30 «.اﻣﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮد راه ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺗﻮ روح او را ﺑﻪ ﻗﺴﺎوت و دل او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ واﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
31و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺤﻮن و زﻣﯿﻦ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﺮوع
ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آن ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ او را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮی32 «.آﻧﮕﺎه ﺳﯿﺤﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن در ﯾﺎﻫﺺ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ33 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﺶ زدﯾﻢ34 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی او را در آﻧﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮدان و
زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﻫﻼک ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ35 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﯾﻢ36 .از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎره وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ،
و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در وادی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻠﻌﺎد ﻗﺮﯾﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد37 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎره وادی ﯾﺒﻮق و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪﯾﻢ.
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ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ راه ﺑﺎﺷﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،و ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،در ادرﻋﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :از او ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮﻣﺶ و زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدهام ،ﺗﺎ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در
ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺎ وی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ3 «.ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را
ﻧﯿﺰ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﻪ ﺣﺪی ﺷﮑﺴﺖ دادﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﺪی از ﺑﺮای
وی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ4 .و در آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﺑﻮم ارﺟﻮب ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻮد5 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و دروازهﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺳﻮای ﻗﺮای ﺑﯽﺣﺼﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ6 .و آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و
اﻃﻔﺎل ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﯾﻢ.
8و در آن وﻗﺖ زﻣﯿﻦ را از دﺳﺖ دو ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻮدﻧﺪ ،از وادی
ارﻧﻮن ﺗﺎ ﺟﺒﻞ ﺣﺮﻣﻮن ،ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ)9 .و اﯾﻦ ﺣﺮﻣﻮن را ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ﺳﺮﯾﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﻣﻮرﯾﺎن آن را
ﺳﻨﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ10 (.ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺎﻣﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﻌﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ و ادرﻋﯽ ﮐﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻮد11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن از ﺑﻘﯿﻪ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب او ﺗﺨﺖ آﻫﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﯾﺎ آن در رﺑﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻧﯿﺴﺖ .و ﻃﻮﻟﺶ ﻧﻪ ذراع و
ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﺮﺣﺴﺐ ذراع آدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﯾﻢ ،و آن را از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎر وادی ارﻧﻮن
اﺳﺖ و ﻧﺼﻒ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺟﻠﻌﺎد و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن دادم13 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻠﻌﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺎن را ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ دادم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﺑﻮم ارﺟﻮب را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ زﻣﯿﻦ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد14 .ﯾﺎﺋﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﺑﻮم ارﺟﻮب را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺎن ،ﺣﻮوت ﯾﺎﺋﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ15 .و ﺟﻠﻌﺎد را
ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺮ دادم16 .و ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن ،از ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ وادی ارﻧﻮن ،ﻫﻢ وﺳﻂ وادی و ﻫﻢ ﮐﻨﺎرهاش ﺗﺎ
وادی ﯾﺒﻮق را ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،دادم17 .و ﻋﺮﺑﻪ را ﻧﯿﺰ و اردن و ﮐﻨﺎرهاش را از ﮐﻨﺮت ﺗﺎ
درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق دادم.
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18و در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ؛ ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮادران ﺧﻮد،
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ19 .ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارﯾﺪ ،در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ،ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ20 ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ دﻫﺪ ،و اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ؛ آﻧﮕﺎه
ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ21 «.و در آن وﻗﺖ ﯾﻮﺷﻊ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ دﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد22 .از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
23و در آﻧﻮﻗﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ»24 :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن
ﻋﻈﻤﺖ و دﺳﺖ ﻗﻮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺷﺮوع ﮐﺮدهای ،زﯾﺮا ﮐﺪام ﺧﺪاﺳﺖ در آﺳﻤﺎن ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل و ﺟﺒﺮوت ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻢ و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف اردن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻮه ﻧﯿﮑﻮ و ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻢ26 «.ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﺷﺪه ،ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﮕﻮ27 .ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﺑﺮآی و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ اردن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬﺷﺖ28 .اﻣﺎ ﯾﻮﺷﻊ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،او را
دﻟﯿﺮ و ﻗﻮی ﮔﺮدان ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد29 «.ﭘﺲ در دره ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺖﻓﻐﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

4

ﭘﺲ اﻵن ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ

را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ2 .ﺑﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و ﭼﯿﺰی از آن
ﮐﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ3 .ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ
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را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻌﻞﻓﻐﻮر ﮐﺮد دﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺑﻌﻞﻓﻐﻮر ﮐﺮد ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،او را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ4 .اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪﯾﺪ ،اﻣﺮوز زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ.
5اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﻢ ،ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ آن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ،
ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﺑﺰرگ ،ﻗﻮم ﺣﮑﯿﻢ ،و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﻪاﻧﺪ7 «.زﯾﺮا ﮐﺪام ﻗﻮم ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ،در ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد او دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ 8و ﮐﺪام ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻋﺎدﻟﻪای ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ،دارﻧﺪ؟
9ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﯾﺪه
اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ و ﻣﺒﺎدا اﯾﻨﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮت از دل ﺗﻮ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ
و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ده10 .در روزی ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد در ﺣﻮرﯾﺐ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدی و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮم را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻨﻮاﻧﻢ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ11 «.و
ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،زﯾﺮ ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎدﯾﺪ؛ و ﮐﻮه ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺑﺮﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ
ﻏﻠﯿﻆ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ آواز ﮐﻠﻤﺎت را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ آواز را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ13 .و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آن ﻣﺄﻣﻮر
ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ده ﮐﻠﻤﻪ را و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در
آﻧﻮﻗﺖ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻢ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ
ﺑﻪ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
15ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﺣﻮرﯾﺐ از
ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻫﯿﭻ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ16 .ﻣﺒﺎدا ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه،
ﯾﺎ ﺗﻤﺜﺎل ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺷﺒﯿﻪ ذﮐﻮر ﯾﺎ اﻧﺎث ﺑﺴﺎزﯾﺪ17 ،ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺮغ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮد18 ،ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﺧﺰﻧﺪهای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯽای
ﮐﻪ در آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ19 .و ﻣﺒﺎدا ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ ،و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن را دﯾﺪه ،ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮی و ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ20 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﮐﻮره آﻫﻦ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﺑﺮای او ﻗﻮم ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﺪ.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﻢ و ﺑﻪ آن
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،داﺧﻞ ﻧﺸﻮم22 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد و از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و آن زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد23 .ﭘﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺴﺎزی24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه و ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ.
25ﭼﻮن ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده ،و در زﻣﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪه ،ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،و ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ
آورده ،او را ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺳﺎزﯾﺪ26 ،آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورم ﮐﻪ از آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن از اردن ﺑﺴﻮی آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و روزﻫﺎی ﺧﻮد را در
آن ﻃﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ27 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻗﻠﯿﻞاﻟﻌﺪد ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻣﺎﻧﺪ28 .و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از ﭼﻮپ و ﺳﻨﮓ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺑﻮﯾﻨﺪ29 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ از آﻧﺠﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻄﻠﺒﯽ ،او را
ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﯽ30 .ﭼﻮن در ﺗﻨﮕﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺮﺗﻮ ﻋﺎرض ﺷﻮد ،در اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﺴﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
آواز او را ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﺧﺪای رﺣﯿﻢ اﺳﺖ؛ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ
را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻬﺪ ﭘﺪراﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
32زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از روزی ﮐﻪ ﺧﺪا آدم را ﺑﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪ،
و از ﯾﮏ ﮐﻨﺎره آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 33آﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ آواز ﺧﺪا را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮد ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪی؟ 34و آﯾﺎ ﺧﺪا ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮود و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و ﺟﻨﮓ و دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی دراز ﺷﺪه و ﺗﺮﺳﻬﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺮ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻤﻞ آورد؟ 35اﯾﻦ ﺑﺮﺗﻮ
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ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از او دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ36 .از آﺳﻤﺎن آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮزﻣﯿﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داد و ﮐﻼم او را از ﻣﯿﺎن
آﺗﺶ ﺷﻨﯿﺪی37 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد38 .ﺗﺎ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را درآورده ،زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
دﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ39 .ﻟﻬﺬا اﻣﺮوز ﺑﺪان و در دل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ در
آﺳﻤﺎن و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ40 .و ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﺪار ،ﺗﺎ ﺗﻮ را و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ.
41آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺟﺪا ﮐﺮد42 .ﺗﺎ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ وی ﺑﻐﺾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ43 .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺻﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن ،و
راﻣﻮت در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎدﯾﺎن ،و ﺟﻮﻻن در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺴﯿﺎن.
44و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻬﺎد45 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺎدات و
ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ46 ،ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف اردن در دره ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖﻓﻐﻮر در زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،و
ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ او را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ47 ،و زﻣﯿﻦ او را و زﻣﯿﻦ
ﻋﻮج ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن را ،دو ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
آوردﻧﺪ48 ،از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺒﻞ ﺳﯿﺌﻮن ﮐﻪ ﺣﺮﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ49 ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﺗﺎ درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ زﯾﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺠﻪ.

5

و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮاﯾﺾ و

اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ2 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺣﻮرﯾﺐ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻧﺒﺴﺖ،
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ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ4 .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ روﺑﺮو
ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ)5 .ﻣﻦ در آن وﻗﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺗﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ( و ﮔﻔﺖ:
»6ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آوردم7 .ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
»8ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن ،ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
در زﻣﯿﻦ ،ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ در آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎز9 .آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮرم ،و ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮا دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ10 .و رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ و
اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
»11ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺒﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮد،
ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد.
»12روز ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه دار و آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
13ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش و ﻫﺮﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮑﻦ14 .اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ .در آن
ﻫﯿﭽﮑﺎری ﻣﮑﻦ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﮔﺎوت و اﻻﻏﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و
ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت ﻣﺜﻞ ﺗﻮ آرام ﮔﯿﺮﻧﺪ15 .و ﺑﯿﺎد آور
ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی ،و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی دراز از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون
آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه داری.
»16ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺣﺮﻣﺖ دار ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ
روزﻫﺎﯾﺖ دراز ﺷﻮد و ﺗﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
»17ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ18 .و زﻧﺎ ﻣﮑﻦ19 .و دزدی ﻣﮑﻦ20 .و ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣﺪه21 .و
ﺑﺮ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ او و ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺶ و ﮐﻨﯿﺰش و ﮔﺎوش
و اﻻﻏﺶ و ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ از آن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻤﻊ ﻣﮑﻦ«.
22اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ و اﺑﺮ و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ
ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﻔﺰود و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داد23 .و ﭼﻮن
ﺷﻤﺎ آن آواز را از ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،و ﮐﻮه ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط و
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ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه24 ،ﮔﻔﺘﯿﺪ :اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و آواز او را از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ؛ ﭘﺲ اﻣﺮوز دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و زﻧﺪه
اﺳﺖ25 .و اﻣﺎ اﻵن ﭼﺮا ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ؛ اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد26 .زﯾﺮا از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آواز ﺧﺪای ﺣﯽ را ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮد و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ؟ 27ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮو و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﺑﺸﻨﻮ و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
آورد.
28و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :آواز ﺳﺨﻨﺎن
اﯾﻦ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم؛ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ29 .ﮐﺎش ﮐﻪ دﻟﯽ را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
از ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﻣﺮا در ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن را
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ30 .ﺑﺮو و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ31 .و اﻣﺎ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و آﻧﻬﺎ را
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ«.
32ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ،و
ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ33 .در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺎم ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد،
ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

6

و اﯾﻦ اﺳﺖ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﻮد ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮی آن ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ2 .و
ﺗﺎ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه
داری ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮت ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮت و ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ دراز ﺷﻮد3 .ﭘﺲ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰوده ﺷﻮی در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﻮ را وﻋﺪه داده اﺳﺖ.
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4ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﯾﻬﻮه واﺣﺪ اﺳﺖ5 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ6 .و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺮ دل ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ7 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ ،و ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ،و رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻪ راه ،و وﻗﺖ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺖ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎ8 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺒﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻋﺼﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ9 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی در ﺧﺎﻧﻪات و ﺑﺮ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺲ.
10و ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،درآورد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﻮﺷﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺮدهای11 ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻧﮑﺮدهای ،و ﺣﻮﺿﻬﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪهای ،و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎی
زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮس ﻧﻨﻤﻮدهای ،و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪی12 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﻣﺒﺎدا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ
ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ13 .از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس و او را
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر14 .ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را از ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭘﯿﺮوی ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ15 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺑﺮﺗﻮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺗﻮ را از روی زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﺳﺎزد.
16ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او را در ﻣﺴﺎ آزﻣﻮدﯾﺪ17 .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد را و ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ18 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد ،و داﺧﻞ ﺷﺪه آن زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوری19 .و ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﺣﻀﻮرت اﺧﺮاج
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
20ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺗﻮ در اﯾﺎم آﯾﻨﺪه از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ و
اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ 21ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮ :ﻣﺎ در ﻣﺼﺮ
ﻏﻼم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﯿﺮون آورد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎت و
ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ و ردی ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ23 .و ﻣﺎ را
از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،درآورد24 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﺄﻣﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﺠﺎ آورده ،از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ25 .و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

7

ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروی درآورد ،و

اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﮐﻪ ﺣﺘﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن،
ﻫﻔﺖ اﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﭘﯿﺶ ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزی ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﻦ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎ3 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻣﻨﻤﺎ؛ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺪه ،و
دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﮕﯿﺮ4 .زﯾﺮاﮐﻪ اوﻻد ﺗﻮ را از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺰودی ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و اﺷﯿﺮﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯽ .ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦاﻧﺪ ،ﻗﻮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﯽ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺴﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﮐﺜﯿﺮﺗﺮ
ﺑﻮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻗﻠﯿﻠﺘﺮ ﺑﻮدﯾﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﯿﺮون آورد ،و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﻓﺪﯾﻪ داد9 .ﭘﺲ ﺑﺪان
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،اوﺳﺖ ﺧﺪا ،ﺧﺪای اﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ و اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد10 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او را دﺷﻤﻦ دارﻧﺪ،
ﺑﺮ روی اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد .و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ او را دﺷﻤﻦ دارد ،ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻧﻨﻤﻮده ،او را ﺑﺮ روﯾﺶ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ11 .ﭘﺲ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دار.
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12ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻋﻬﺪ و
رﺣﻤﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ13 .و ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ،
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ،و ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺗﻮ و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را و ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ ﺗﻮ را و
ﻧﺘﺎج رﻣﻪ ﺗﻮ را و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ را ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داد14 .از ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻣﺒﺎرکﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ ،ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده ،ﻧﺎزاد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری را از ﺗﻮ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺮﺿﻬﺎی ﺑﺪ ﻣﺼﺮ را
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﺮﺗﻮ ﻋﺎرض ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن
اﯾﺸﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای ﺗﻮ دام ﺑﺎﺷﺪ.
17و اﮔﺮ در دﻟﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ از ﻣﻦ زﯾﺎدهاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
18از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮد ،ﻧﯿﮑﻮ ﺑﯿﺎد آور.
19ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ ،و آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی
دراز را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آورد .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد20 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﭘﻨﻬﺎنﺷﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ21 .از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ22 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺰودی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدا وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﺑﺮﺗﻮ زﯾﺎد
ﺷﻮﻧﺪ23 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ24 .و ﻣﻠﻮک اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ
ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺳﺎزی ،و ﮐﺴﯽ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﻫﻼک ﺳﺎزی25 .و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ،
ﻃﻤﻊ ﻣﻮرز ،و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮕﯿـﺮ ،ﻣﺒﺎدا از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮی ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ26 .و ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺮوه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺎور ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻞ آن ﺣﺮام ﺷﻮی ،از آن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮت و
ﮐﺮاﻫﺖ دار ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ.
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8

ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ

زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ،زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﺪه ،در
آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ2 .و ﺑﯿﺎد آور ﺗﻤﺎﻣﯽ راه را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺒﺮی
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دل ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ3 .و او ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ آن را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد4 .در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻟﺒﺎس ﺗﻮ در
ﺑﺮت ﻣﻨﺪرس ﻧﺸﺪ ،و ﭘﺎی ﺗﻮ آﻣﺎس ﻧﮑﺮد5 .ﭘﺲ در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ6 .و اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ،
در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎ و از او ﺑﺘﺮس7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ درﻣﯽآورد؛
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻧﻬﺮﻫﺎی آب و از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﮐﻪ از درهﻫﺎ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد8 .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮ از ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﻣﻮ و اﻧﺠﯿﺮ و اﻧﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از زﯾﺘﻮن زﯾﺖ و ﻋﺴﻞ اﺳﺖ9 .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
در آن ﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد ،و در آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؛ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ آﻫﻦ اﺳﺖ ،و از ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﺶ ﻣﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ10 .و ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
11ﭘﺲ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش ،ﻣﺒﺎدا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ و اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاری12 .ﻣﺒﺎدا ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺷﻮی ،و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی13 ،و رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺗﻮ زﯾﺎد ﺷﻮد ،و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮای ﺗﻮ اﻓﺰون ﺷﻮد ،و
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺗﻮ اﻓﺰوده ﮔﺮدد14 ،و دل ﺗﻮ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ15 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ و ﺧﻮﻓﻨﺎک ﮐﻪ در آن ﻣﺎرﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ و ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﯽآب ﺑﻮد ،رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آب از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺑﯿﺮون
آورد16 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ را ﺧﻮراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ آن را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزد و
ﺗﻮ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ در آﺧﺮت اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .ﻣﺒﺎدا در دل ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
دﺳﺖ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﮕﺮی را از ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ18 .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور ،زﯾﺮا
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اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﻮت ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده
ﺑﻮد ،اﺳﺘﻮار ﺑﺪارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ.
19و اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ و ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت و

ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﻣﺮوز ﺑﺮﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ20 .ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ.

9

ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ .ﺗﻮ اﻣﺮوز از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻗﻮﻣﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از

ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮاﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺣﺼﺎردار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوری،
2ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺎرای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﯽﻋﻨﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ3 .ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،ﺑﺰودی ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
4ﭘﺲ ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﮑﻦ و ﻣﮕﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ درآورد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺮارت اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺳﺘﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻣﯽﺷﻮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت اﯾﻦ
اﻣﺖﻫﺎ ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﭘﺪراﻧﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
6ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در آن
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﯽ7 .ﭘﺲ ﺑﯿﺎدآور و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻢ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﻨﺒﺶ دادی و از روزی ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
رﺳﯿﺪی ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﺻﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ.
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8و در ﺣﻮرﯾﺐ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻨﺒﺶ دادﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را

ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ9 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪم ﺗﺎ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ،ﺑﮕﯿﺮم ،آﻧﮕﺎه ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ در ﮐﻮه ﻣﺎﻧﺪم؛ ﻧﻪ ﻧﺎن ﺧﻮردم و ﻧﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪم.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ در روز اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ11 .و واﻗﻊ
ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮﺣﻬﺎی ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻦ داد12 ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زودی ﻓﺮود ﺷﻮ زﯾﺮا ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردی ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺑﻪ زودی اﻧﺤﺮاف ورزﯾﺪه ،ﺑﺘﯽ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ13 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﻮم را دﯾﺪم و اﯾﻨﮏ
ﻗﻮم ﮔﺮدنﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ14 .ﻣﺮا واﮔﺬار ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎزم و ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ
ﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺜﯿﺮﺗﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورم«.
15ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﻓﺮود آﻣﺪم و ﮐﻮه ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و دو ﻟﻮح ﻋﻬﺪ در دو دﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﻮد16 .و ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ زودی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ17 .ﭘﺲ دو ﻟﻮح را
ﮔﺮﻓﺘﻢ و آﻧﻬﺎ را از دو دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻢ18 .و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ اول ،ﭼﻬﻞ روز و
ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎدم؛ ﻧﻪ ﻧﺎن ﺧﻮردم و ﻧﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آوردﯾﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻏﻀﺐ و ﺣﺪت ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎزد،
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺎرون ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﻫﻼک ﺳﺎزد ،و ﺑﺮای ﻫﺎرون ﻧﯿﺰ در آن وﻗﺖ دﻋﺎ ﮐﺮدم21 .و اﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻢ و آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪم و آن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎﯾﯿﺪم
ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﻧﺮم ﺷﺪ ،و ﻏﺒﺎرش را ﺑﻪ ﻧﻬﺮی ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺟﺎری ﺑﻮد ،ﭘﺎﺷﯿﺪم.
22و در ﺗﺒﻌﯿﺮه و ﻣﺴﺎ و ﮐﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﯾﺪ23 .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
از ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده ،آواز او را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ24 .از روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهاﯾﺪ.
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25ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ روی دراﻓﺘﺎدم در آن ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎزد26 .و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺪﯾﻪ دادی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردی ،ﻫﻼک ﻣﺴﺎز27 .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﯿﺎد آور ،و ﺑﺮ ﺳﺨﺖدﻟﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮم و ﺷﺮارت و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻤﺎ28 .ﻣﺒﺎدا اﻫﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از آن ﺑﯿﺮون آوردی ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮد درآورد ،و ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را
دﺷﻤﻦ ﻣﯽداﺷﺖ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻼک ﺳﺎزد29 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم
ﺗﻮ و ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آوردی«.
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و در آن وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد

ﺑﺘﺮاش ،و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآی ،و ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﭼﻮب ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎز2 .و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﻮﺣﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻟﻮﺣﻬﺎی اوﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ ،و آﻧﻬﺎ را در ﺗﺎﺑﻮت ﺑﮕﺬار3 «.ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ از ﭼﻮب
ﺳﻨﻂ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﺷﯿﺪم ،و آن دو ﻟﻮح را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮه
ﺑﺮآﻣﺪم4 .و ﺑﺮ آن دو ﻟﻮح ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎﺑﺖ اوﻟﯿﻦ ،آن ده ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ،در
روز اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد5 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﻓﺮود
آﻣﺪم ،و ﻟﻮﺣﻬﺎ را در ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
)6و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﺮوت ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﺮه ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻫﺎرون ﻣﺮد و در
آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﺪ .و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ7 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺪﺟﻮده ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ،
و از ﺟﺪﺟﻮده ﺑﻪ ﯾﻄﺒﺎت ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب اﺳﺖ8 .در آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﺟﺪا ﮐﺮد،
ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ،او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم او
ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺳﺖ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻوی را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﺼﯿﺐ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮاث وی اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد(.
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10و ﻣﻦ در ﮐﻮه ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم ،و در آن دﻓﻌﻪ
ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزد11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ
و ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻗﻮم رواﻧﻪ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ
داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ«.
12ﭘﺲ اﻵن ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺘﺮﺳﯽ
و در ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و او را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ13 .و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺘﺖ
اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه داری14 .اﯾﻨﮏ ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک از آن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ ،و زﻣﯿﻦ و
ﻫﺮآﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ15 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از
اﯾﺸﺎن ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﭘﺲ ﻏﻠﻔﻪ
دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎزﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﮔﺮدنﮐﺸﯽ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﺪای
ﺧﺪاﯾﺎن و رﺑﺎﻻرﺑﺎب ،و ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺒﺎر و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﺪارد و رﺷﻮه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
18ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را دادرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻏﺮﯾﺒﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ19 .ﭘﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﯾﺪ20 .از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺑﺘﺮس ،و او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ او ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮ و ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر21 .او ﻓﺨﺮ ﺗﻮﺳﺖ و او
ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ22 .ﭘﺪران
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ و اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ.
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ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪار ،و ودﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ او را

در ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪار2 .و اﻣﺮوز ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﺗﺄدﯾﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﻋﻈﻤﺖ و دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ او را3 ،و آﯾﺎت و
اﻋﻤﺎل او را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ او ﺑﻈﻬﻮر آورد4 ،و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺒﻬﺎ و ﺑﻪ اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آب ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
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ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺖ5 ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ6 ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ داﺗﺎن و
اﺑﯿﺮام ﭘﺴﺮان اﻟﯿĤب ﺑﻦ رؤﺑﯿﻦ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،اﯾﺸﺎن را و ﺧﺎﻧﺪان و
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ،و ﻫﺮ ذیﺣﯿﺎت را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﻌﯿﺪ7 .ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ و
داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ9 .و ﺗﺎ در آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻋﻤﺮ دراز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ10 .زﯾﺮا زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی،
ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﯽ و آن را ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ
ﺑﻘﻮل ﺑﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﺮدی11 .ﻟﯿﮑﻦ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
زﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ و درهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎرش آﺳﻤﺎن آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ12 ،زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮآن
اﻟﺘﻔﺎت دارد و ﭼﺸﻤﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ از اول ﺳﺎل ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
13و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
14آﻧﮕﺎه ﺑﺎران زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎران اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و
روﻏﻦ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ15 .و در ﺻﺤﺮای ﺗﻮ ﺑﺮایﺑﻬﺎﯾﻤﺖ ﻋﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺨﻮری و ﺳﯿﺮ ﺷﻮی.
16ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا دل ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ17 .و
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ آﺳﻤﺎن را ﻣﺴﺪود ﺳﺎزد ،و ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ،و زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
را ﻧﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺰودی ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ.
18ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا در دل و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫﯿﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺼﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ19 .و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ ،و
ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،و رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻪ راه ،و وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺖ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
20و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺑﺮ دروازهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ21 ،ﺗﺎ اﯾﺎم ﺷﻤﺎ و اﯾﺎم ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﺎم
اﻓﻼک ﺑﺮ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ.
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22زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻧﮕﺎه
دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮﯾﺪ،
23آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻤﺎ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺧﻮد را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد24 .ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮآن ﮔﺬارده ﺷﻮد ،از آن ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻟﺒﻨﺎن و از ﻧﻬﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺗﺎ درﯾﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺣﺪود ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .و
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺗﺮس و ﺧﻮف ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
26اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم27 .اﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ ،اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ28 .و اﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ ،اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮده ،از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ29 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻣﯽروی داﺧﻞ ﺳﺎزد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﺮزﯾﻢ و ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺮ ﮐﻮه اﯾﺒﺎل
ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺖ30 .آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف اردن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺸﺖ راه ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺰد ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﻣﻮره.
31زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ ،و آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ32 .ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.

12

اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زﻧﺪه

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرﯾﺪ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ داده
اﺳﺖ ،ﺗﺎ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯽ.
2ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺎﮐﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را اﺧﺮاج
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاه ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ و ﺧﻮاه زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ3 .ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ ،و اﺷﯿﺮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﺑﺘﻬﺎی
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ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزﯾﺪ4 .ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم
ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﮑﻦ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ6 .و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
و ذﺑﺎﯾﺢ و ﻋﺸﺮﻫﺎی ﺧﻮد ،و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،و ﻧﺬرﻫﺎ و ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد و
ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺒﺮﯾﺪ7 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ﺷﻤﺎ و
اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را در آن ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
8ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﻧﮑﻨﯿﺪ.
9زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ10 .اﻣﺎ ﭼﻮن
از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،و او
ﺷﻤﺎ را از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ از ﻫﺮﻃﺮف آراﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ و ﻋﺸﺮﻫﺎی ﺧﻮد ،و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ،و ﻫﻤﻪ ﻧﺬرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ،و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺼﻪای و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
13ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﮕﺬراﻧﯽ14 ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎط ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﯽ ،و در
آﻧﺠﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوری.
15ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوی دﻟﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ،
در ﻫﻤﻪ دروازهﻫﺎﯾﺖ ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺑﺨﻮر؛ اﺷﺨﺎص ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻏﺰال و آﻫﻮ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ16 .وﻟﯽ ﺧﻮن را ﻧﺨﻮر؛ آن را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰ17 .ﻋﺸﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و
ﻧﺨﺴﺖزاده رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را در دروازهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺨﻮر ،و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻧﺬر
ﻣﯽﮐﻨﯽ و از ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﻮد و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد را18 .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺨﻮر ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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درون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮآن ﺑﮕﺬاری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎ19 .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﺮک ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ.
20ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺣﺪود ﺗﻮ را ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ را وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ،زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ آرزوی
دﻟﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺨﻮر21 .و اﮔﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬارد از ﺗﻮ
دور ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ذﺑﺢ ﮐﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام و از
ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮر22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﺰال و آﻫﻮ ﺧﻮرده ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮر؛
ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ23 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺧﻮن را ﻧﺨﻮری زﯾﺮا
ﺧﻮن ﺟﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮری24 .آن را ﻣﺨﻮر ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﺮﯾﺰ25 .آن را
ﻣﺨﻮر ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آوری26 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ داری و ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮو27 .و ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﺑﮕﺬران و ﺧﻮن ذﺑﺎﯾﺢ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺨﻮر.
28ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺑﻌﺪ
از ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻧﯿﮑﻮ و راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوری ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
29وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروی ،از ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد ،و اﯾﺸﺎن را اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی30 .آﻧﮕﺎه ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش ،ﻣﺒﺎدا
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯽ و درﺑﺎره
ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ31 .ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و از
آن ﻧﻔﺮت دارد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ32 .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ آن را
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮآن ﻣﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
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13

اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ای ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،و آﯾﺖ ﯾﺎ

ﻣﻌﺠﺰهای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد2 ،و آن آﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰه واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﻢ3 ،ﺳﺨﻨﺎن آن ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺧﻮاب را ﻣﺸﻨﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 4ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از او
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،و ﻗﻮل او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ5 .و
آن ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺧﻮاب ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺗﻮ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻓﺪﯾﻪ داد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد دور ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
6و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎدرت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﯾﺎ زن ﻫﻢآﻏﻮش ﺗﻮ ﯾﺎ رﻓﯿﻘﺖ ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ را در ﺧﻔﺎ اﻏﻮا ﮐﻨﺪ ،و ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﺗﻮ و ﭘﺪران ﺗﻮ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ7 ،از ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ و
ﺧﻮاه از ﺗﻮ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی دﯾﮕﺮ آن8 ،او را ﻗﺒﻮل ﻣﮑﻦ و او را ﮔﻮش ﻣﺪه ،و
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ وی رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮ او ﺷﻔﻘﺖ ﻣﻨﻤﺎ و او را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮑﻦ9 .اﻟﺒﺘﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎن ،دﺳﺖ
ﺗﻮ اول ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او دراز ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم10 .و او را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻣﻨﺤﺮف
ﺳﺎزد11 .و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﭼﻮن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ زﺷﺖ را در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
12اﮔﺮ درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺒﺮ ﯾﺎﺑﯽ،
13ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﻠﯿﻌﺎل از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮوﯾﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ14 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮده ،ﻧﯿﮑﻮ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻧﻤﺎ .و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه
اﺳﺖ15 ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺶ و آن را ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ در آن اﺳﺖ و ﺑﻬﺎﯾﻤﺶ را
ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﻧﻤﺎ16 .و ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ آن را در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪاش ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
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ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺴﻮزان ،و آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﻧﭽﺴﺒﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮﺗﻮ رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد،
18ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪه ،و ﻫﻤﻪ اواﻣﺮش را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﯽ.

14

ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺠﺮوح

ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺮاﺷﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯽ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی زﻣﯿﻦاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﻗﻮم
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯽ.
3ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺮوه ﻣﺨﻮر4 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ5 ،و آﻫﻮ و
ﻏﺰال و ﮔﻮر و ﺑﺰﮐﻮﻫﯽ و رﯾﻢ و ﮔﺎو دﺷﺘﯽ و ﻣﻬﺎت6 .و ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﮐﻪ ﺳﻢ را ﺑﻪ دو ﺣﺼﻪ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ دارد و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﺪ ،آن را از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ7 .ﻟﯿﮑﻦ از ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﮑﺎﻓﺘﮕﺎنﺳﻢ اﯾﻨﻬﺎ
را ﻣﺨﻮرﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺘﺮ و ﺧﺮﮔﻮش و وﻧﮏ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪﺳﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲاﻧﺪ8 .و ﺧﻮک زﯾﺮا ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻢ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺨﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ .از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻮرﯾﺪ و ﻻش آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﮑﻨﯿﺪ.
9از ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ در آب اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ دارد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ10 .و
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮ و ﻓﻠﺲ ﻧﺪارد ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
11از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ12 .و اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ :ﻋﻘﺎب و اﺳﺘﺨﻮانﺧﻮار و
ﻧﺴﺮ ﺑﺤﺮ13 ،و ﻻﺷﺨﻮار و ﺷﺎﻫﯿﻦ و ﮐﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ 14و ﻫﺮ ﻏﺮاب ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ 15و
ﺷﺘﺮﻣﺮغ و ﺟﻐﺪ و ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎز ،ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ 16و ﺑﻮم و ﺑﻮﺗﯿﻤﺎر و ﻗﺎز؛ 17و ﻗﺎﺋﺖ و رﺧﻢ و
ﻏﻮاص؛ 18و ﻟﻘﻠﻖ و ﮐﻠﻨﮏ ،ﺑﻪ اﺟﻨﺎس آن؛ و ﻫﺪﻫﺪ و ﺷﺒﭙﺮه19 .و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺠﺲاﻧﺪ؛ ﺧﻮرده ﻧﺸﻮﻧﺪ20 .اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
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21ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺘﻪ ﻣﺨﻮرﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﻨﺒﯽ
ﺑﻔﺮوش ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯽ .و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدرش ﻣﭙﺰ.
22ﻋﺸﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل از زﻣﯿﻦ ﺑﺮآﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪه23 .و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد ،ﻋﺸﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و
روﻏﻦ ﺧﻮد را و ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﻮر ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزی ﮐﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻫﻤﻪ
اوﻗﺎت ﺑﺘﺮﺳﯽ24 .و اﮔﺮ راه از ﺑﺮاﯾﺖ دور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮد ،و آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،از
ﺗﻮ دور ﺑﺎﺷﺪ25 ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻔﺮوش و ﻧﻘﺮه را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮو26 .و ﻧﻘﺮه را ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات و
ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺖ از ﺗﻮ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،ﺑﺪه ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺨﻮر و ﺧﻮدت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺷﺎدی
ﻧﻤﺎ27 .و ﻻویای را ﮐﻪ اﻧﺪرون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
28و در آﺧﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﯿﺮون آورده ،در
اﻧﺪرون دروازهﻫﺎﯾﺖ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎ29 .و ﻻوی ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪارد و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و
ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.

15

و در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﯽ2 .و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻔﮑﺎک اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﻫﺮ

ﻃﻠﺒﮑﺎری ﻗﺮﺿﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﮏ ﺳﺎزد ،و از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﻔﮑﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ3 .از ﻏﺮﯾﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ از ﻣﺎل ﺗﻮ
ﻧﺰد ﺑﺮادرت ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺗﻮ آن را ﻣﻨﻔﮏ ﺳﺎزد4 ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺐ و ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد5 ،اﮔﺮ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺑﻪ
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اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮض ﺧﻮاﻫﯽ داد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
7اﮔﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ در ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮادراﻧﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎز ،و دﺳﺘﺖ را ﺑﺮ ﺑﺮادر ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﺪ8 .ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﮔﺸﺎده دار ،و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﺘﯿﺎج او ﺑﻪ او ﻗﺮض ﺑﺪه9 .و ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش
ﻣﺒﺎدا در دل ﺗﻮ ﻓﮑﺮ زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﺑﺮادر ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺪ ﺷﺪه ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﺪﻫﯽ و او از ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
10اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯽ و دﻟﺖ از دادﻧﺶ آزرده ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ و ﻫﺮﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻘﯿﺮ از
زﻣﯿﻨﺖ ﻣﻌﺪوم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮادر
ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺸﺎده دار.
12اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻋﺒﺮاﻧﯽ از ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و او ﺗﻮ را ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ او را از ﻧﺰد ﺧﻮد آزاد ﮐﺮده ،رﻫﺎ ﮐﻦ13 .و ﭼﻮن او را از ﻧﺰد ﺧﻮد آزاد
ﮐﺮده ،رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،او را ﺗﻬﯽدﺳﺖ رواﻧﻪ ﻣﺴﺎز14 .او را از ﮔﻠﻪ و ﺧﺮﻣﻦ و ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ زاد
ﺑﺪه؛ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪه15 .و ﺑﯿﺎدآور ﮐﻪ ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﻓﺪﯾﻪ داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ اﻣﺮوز اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ16 ،و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺪ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽروم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را و ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد و او را ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ17 ،آﻧﮕﺎه درﻓﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﺎ آن ﺑﻪ درﺑﺪوز ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻏﻼم اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ.
18و ﭼﻮن او را از ﻧﺰد ﺧﻮد آزاد ﮐﺮده ،رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻨﻈﺮت ﺑﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ
اﺟﺮت اﺟﯿﺮ ،ﺗﻮ را ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
19ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻧﺮﯾﻨﻪ را ﮐﻪ از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺗﻮ زاﯾﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد،
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﺎو ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﮑﻦ و ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮد را ﭘﺸﻢ ﻣﺒﺮ20 .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺗﻮ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
21ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻋﯿﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻟﻨﮓ ﯾﺎ ﮐﻮر ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮ ،آن را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ذﺑﺢ
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ﻣﮑﻦ22 .آن را در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮر ،ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ و ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ ،آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﻏﺰال
و آﻫﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ23 .اﻣﺎ ﺧﻮﻧﺶ را ﻣﺨﻮر .آن را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰ.

16

ﻣﺎه اﺑﯿﺐ را ﻧﮕﺎﻫﺪار و ﻓﺼﺢ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺠﺎ آور ،زﯾﺮا ﮐﻪ در

ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را از ﻣﺼﺮ در ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آورد2 .ﭘﺲ ﻓﺼﺢ را از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪاﯾﺖ ،ذﺑﺢ ﮐﻦ ،در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد3 .ﺑﺎ آن،
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺨﻮر ،ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎن ﻣﺸﻘﺖ را ﺑﺎ آن ﺑﺨﻮر ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ،ﺗﺎ روز ﺧﺮوج ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮت ﺑﯿﺎد آوری4 .ﭘﺲ
ﻫﻔﺖ روز ﻫﯿﭻ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت دﯾﺪه ﻧﺸﻮد؛ و از ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم روز اول ،ذﺑﺢ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ5 .ﻓﺼﺢ را در ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ذﺑﺢ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﮐﺮد6 ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺳﺎزد ،در آﻧﺠﺎ ﻓﺼﺢ را در ﺷﺎم ،وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺖ از ﻣﺼﺮ ذﺑﺢ ﮐﻦ7 .و آن
را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﭙﺰ و ﺑﺨﻮر و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮو8 .ﺷﺶ
روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮر ،و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﮑﻦ.
9ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر .از اﺑﺘﺪای ﻧﻬﺎدن داس در زرع ﺧﻮد ،ﺷﻤﺮدن ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ را
ﺷﺮوع ﮐﻦ10 .و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻮاﻓﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪار و آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ،ﺑﺪه11 .و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺷﺎدی ﻧﻤﺎ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و
ﮐﻨﯿﺰت و ﻻوی ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﺪ12 .و ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم
ﺑﻮدی ،ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﺠﺎ آور.
13ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮﻣﻦ ،و ﭼﺮﺧﺸﺖ ﺧﻮد ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎﻫﺪار.
14و در ﻋﯿﺪ ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻧﻤﺎ ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮت و دﺧﺘﺮت و ﻏﻼﻣﺖ و ﮐﻨﯿﺰت و ﻻوی و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و
ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﮐﻪ درون دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ15 .ﻫﻔﺖ روز در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮه
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ﺧﺪاﯾﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دار ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
16ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل ﺟﻤﯿﻊ ذﮐﻮراﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ و ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ؛ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﻮﻧﺪ17 .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﻮه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﺪﻫﺪ.
18داوران و ﺳﺮوران در ﺟﻤﯿﻊ دروازهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط
ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﺪل ،داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ19 .داوری را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎز و
ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﻨﻤﺎ و رﺷﻮه ﻣﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺷﻮه ﭼﺸﻤﺎن ﺣﮑﻤﺎ را ﮐﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎدﻻن را ﮐﺞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ20 .اﻧﺼﺎف ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ ﺗﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮی.
21اﺷﯿﺮهای از ﻫﯿﭻ ﻧﻮع درﺧﺖ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﻏﺮس ﻣﻨﻤﺎ22 .و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ آن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد.
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ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ در آن ﻋﯿﺐ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد

ذﺑﺢ ﻣﻨﻤﺎ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
2اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ،در ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده ،از ﻋﻬﺪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ3 ،و رﻓﺘﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده ،ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاه آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدهام4 ،و
از آن اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺸﻨﻮی ،ﭘﺲ ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻦ؛ و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ راﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺖ
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ5 .آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﯾﺎ زن را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪ را در دروازهﻫﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﯿﺮون آور ،و آن ﻣﺮد ﯾﺎ زن را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ6 .از ﮔﻮاﻫﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ،آن
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ از ﮔﻮاﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد7 .اوﻻ دﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪان
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﺮ او اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ،دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم؛ ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
دور ﮐﺮدهای.
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8اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻮن و ﺧﻮن ،و
در ﻣﯿﺎن دﻋﻮی و دﻋﻮی ،و در ﻣﯿﺎن ﺿﺮب و ﺿﺮب ،از ﻣﺮاﻓﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دروازهﻫﺎﯾﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد،
آﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮو9 .و ﻧﺰد ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﺰد داوری ﮐﻪ در
آن روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را از ﻓﺘﻮای ﻗﻀﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ10 .و ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ .و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﺗﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ11 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ،و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،و از ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ
ﭼﭗ ﺗﺠﺎوز ﻣﮑﻦ12 .و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از روی ﺗﮑﺒﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺎﻫﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ داور را ﮔﻮش ﻧﮕﯿﺮد ،آن ﺷﺨﺺ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺪی را از
ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮدهای13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از روی
ﺗﮑﺒﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
14ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻮی و در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده،
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی و ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻨﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ15 ،اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺎز ،و
ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای را ﮐﻪ از ﺑﺮادراﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﯾﯽ16 .ﻟﮑﻦ او ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺒﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﯿﺮد ،و ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﺲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺎ اﺳﺒﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن راه ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ17 .و ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﺒﺎدا دﻟﺶ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎده ﻧﯿﻨﺪوزد18 .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را از آﻧﭽﻪ از آن ،ﻧﺰد ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻃﻮﻣﺎری
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ19 .و آن ﻧﺰد او ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد20 .ﻣﺒﺎدا دل او
ﺑﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و از اﯾﻦ اواﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ او و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ در ﻣﻤﻠﮑﺖ او در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ روزﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺒﻂ ﻻوی را ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺪاﯾﺎی

آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺐ او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ2 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
3و ﺣﻖ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاه از ﮔﺎو و ﺧﻮاه از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوش و دو ﺑﻨﺎ ﮔﻮش و ﺷﮑﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ4 .و ﻧﻮﺑﺮ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ ﺧﻮد و
اول ﭼﯿﻦ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪه5 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،او را از ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﻃﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺎ او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
6و اﮔﺮ اﺣﺪی از ﻻوﯾﺎن از ﯾﮑﯽ از دروازهﻫﺎﯾﺖ از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوی دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﺳﺪ7 ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ از ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
8ﺣﺼﻪﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺳﻮای آﻧﭽﻪ از ارﺛﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
9ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ داﺧﻞ ﺷﻮی ،ﯾﺎد ﻣﮕﯿﺮ ﮐﻪﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت
آن اﻣﺖﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ10 .و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را از آﺗﺶ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ و ﻧﻪ ﻏﯿﺐﮔﻮ و ﻧﻪ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ و ﻧﻪ ﺟﺎدوﮔﺮ11 ،و ﻧﻪ ﺳﺎﺣﺮ و ﻧﻪ ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه از
اﺟﻨﻪ و ﻧﻪ رﻣﺎل و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،آﻧﻬﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
13ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎش14 .زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﺎن و
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان ﮔﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﯽ.
15ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻧﺒﯿﺎی را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ از ﺑﺮادراﻧﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ16 .ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺣﻮرﯾﺐ در روز اﺟﺘﻤﺎع از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﯽ» :آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻨﻮم ،و اﯾﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ را دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﻨﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮم17 «.و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ18 .ﻧﺒﯿﺎی را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ
ﺗﻮ ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ19 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺸﻨﻮد ،ﻣﻦ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد20 .و اﻣﺎ ﻧﺒﯿﺎی ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم،
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ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آن ﻧﺒﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد21 «.و اﮔﺮ در دل ﺧﻮد ﮔﻮﯾﯽ» :ﺳﺨﻨﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ22 «.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ،
اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻧﺒﯽ آن
را از روی ﺗﮑﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از او ﻧﺘﺮس.

19

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ

ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد ،و ﺗﻮ وارث اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی2 ،ﭘﺲ ﺳﻪ
ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﺪا ﮐﻦ.
3ﺷﺎﻫﺮاه را ﺑﺮای ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﻦ ،و ﺣﺪود زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﺗﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
4و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ
ﺑﮑﺸﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آن از او ﺑﻐﺾ ﻧﺪاﺷﺖ5 .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺖ در
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮود ،و دﺳﺘﺶ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن درﺧﺖ ﺗﺒﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،و آﻫﻦ از دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ6 .ﻣﺒﺎدا وﻟﯽ ﺧﻮن وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ دﻟﺶ ﮔﺮم اﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه ،او را ﺑﮑﺸﺪ ،و او
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻐﺾ ﻧﺪاﺷﺖ7 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪا ﮐﻦ.
8و اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺣﺪود ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﺪ،
و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دادن آن ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺖ وﻋﺪه داده اﺳﺖ9 ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
اواﻣﺮ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آوری ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او داﺋﻤﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻦ10 .ﺗﺎ ﺧﻮن
ﺑﯽﮔﻨﺎه در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،و ﺧﻮن ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺗﻮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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11ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻐﺾ داﺷﺘﻪ ،در ﮐﻤﯿﻦ او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را
ﺿﺮب ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ12 ،آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او
را از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و او را ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد13 .ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﻨﯽ ،و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
14ﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،در
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺴﺎز.
15ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﻫﺮ ﮔﻨﺎه از ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ دو ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ اﻣﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد16 .اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎذﺑﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ17 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دو ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن و داوراﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ18 .و داوران ،ﻧﯿﮑﻮ
ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎذب اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ داده ﺑﺎﺷﺪ،
19ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺎن ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪی را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯽ20 .و ﭼﻮن ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر
زﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد21 .و ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن ،و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض
ﭼﺸﻢ ،و دﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻮض دﻧﺪان ،و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺎ.

20

ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون روی ،و اﺳﺒﻬﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯽ را زﯾﺎده

از ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ ،از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ2 .و
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻗﻮم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎزد 3و اﯾﺸﺎن را ﮔﻮﯾﺪ» :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﺪ؛ دل ﺷﻤﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﻮد ،و از
اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و ﻟﺮزان و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ4 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرود ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ5 «.و ﺳﺮوران ،ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨﮓ
ﺑﻤﯿﺮد و دﯾﮕﺮی آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،آن را ﺣﻼل ﻧﮑﺮده
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اﺳﺖ؛ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮد ،و دﯾﮕﺮی آن را ﺣﻼل ﮐﻨﺪ7 .و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎح در ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد،
ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮد و دﯾﮕﺮی او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح درآورد8 «.و ﺳﺮوران ﻧﯿﺰ ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن و ﺿﻌﯿﻒدل اﺳﺖ؛ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا دل ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺜﻞ
دل او ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد9 «.و ﭼﻮن ﺳﺮوران از ﺗﮑﻠﻢﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻗﻮم ﻓﺎرغ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ،ﺳﺮداران
ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻘﺮر ﺳﺎزﻧﺪ.
10ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،آن را ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻧﺪا ﺑﮑﻦ11 .و اﮔﺮ ﺗﻮ
را ﺟﻮاب ﺻﻠﺢ ﺑﺪﻫﺪ ،و دروازهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺟﺰﯾﻪ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﻠﺢ ﻧﮑﺮده ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ آن را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ13 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺟﻤﯿﻊ ذﮐﻮراﻧﺶ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﮑﺶ14 .ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﺑﻬﺎﯾﻢ و آﻧﭽﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺎراج ﺑﺒﺮ ،و ﻏﻨﺎﯾﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﺪ ،ﺑﺨﻮر15 .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﺑﺴﯿﺎر دورﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ16 .اﻣﺎ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﯿﭻ ذیﻧﻔﺲ را زﻧﺪه ﻣﮕﺬار17 .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯿﺎن
و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎز18 .ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
19ﭼﻮن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯽ ،و آن را روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﺒﺮ
ﺑﺮ درﺧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺰن و آﻧﻬﺎ را ﺗﻠﻒ ﻣﺴﺎز .ﭼﻮﻧﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮری ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا آﯾﺎ
درﺧﺖ ﺻﺤﺮا اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 20و اﻣﺎ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ درﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از آن ﺧﻮرده ﺷﻮد آن را ﺗﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎ و ﺳﻨﮕﺮی ﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮد.

21

اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻘﺘﻮﻟﯽ در

ﺻﺤﺮا اﻓﺘﺎده ،ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ او ﮐﯿﺴﺖ2 ،آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺎﯾﺦ و داوران ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه،
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ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ ،ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ3 .و اﻣﺎ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل
اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ آن ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﯿﺶ ﻧﺰده ،و ﯾﻮغ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ4 .و
ﻣﺸﺎﯾﺦ آن ﺷﻬﺮ آن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را در وادیای ﮐﻪ آب در آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺧﯿﺶ
ﻧﺰده ،و ﺷﺨﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮود آورﻧﺪ ،و آﻧﺠﺎ در وادی ،ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ5 .و ﺑﻨﯽﻻوی
ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻫﺮ آزاری ﻓﯿﺼﻞ ﭘﺬﯾﺮد6 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ
آن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ در وادی
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ7 .و ﺟﻮاب داده ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮن را ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ
ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪ دادهای ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و ﻣﮕﺬار ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﭘﺲ ﺧﻮن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻔﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .ﭘﺲ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه را از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد رﻓﻊ ﮐﺮدهای ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهای.
10ﭼﻮن ﺑﯿﺮون روی ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯽ ،و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ11 ،و در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان زن ﺧﻮب ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﺪه ،ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﺸﻮی و
ﺑﺨﻮاﻫﯽ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮی12 ،ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ و او ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﺪ و ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮد
را ﺑﮕﯿﺮد13 .و رﺧﺖ اﺳﯿﺮی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،در ﺧﺎن ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ او درآﻣﺪه ،ﺷﻮﻫﺮ او ﺑﺸﻮ و او زن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و اﮔﺮ از وی راﺿﯽ
ﻧﺒﺎﺷﯽ ،او را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ دﻟﺶ رﻫﺎ ﮐﻦ ،ﻟﯿﮑﻦ او را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻔﺮوش و ﺑﻪ او ﺳﺨﺘﯽ ﻣﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ
او را ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدهای.
15و اﮔﺮ ﻣﺮدی را دو زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ و ﯾﮑﯽ ﻣﮑﺮوﻫﻪ ،و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ و ﻣﮑﺮوﻫﻪ ﻫﺮ دو
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮان ﺑﺰاﯾﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮ ﻣﮑﺮوﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﺎﺷﺪ16 ،ﭘﺲ در روزی ﮐﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﮑﺮوﻫﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺖ ،ﺣﻖ
ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ دﻫﺪ17 .ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺼﻪای ﻣﻀﺎﻋﻒ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﮑﺮوﻫﻪ داده ،او را
ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺑﺘﺪای ﻗﻮت اوﺳﺖ و ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ از آن او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
18اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﭘﺴﺮی ﺳﺮﮐﺶ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر و ﺳﺨﻦ ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﮔﻮش
ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﻨﻮد19 ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﺦ
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ﺷﻬﺮش ﺑﻪ دروازه ﻣﺤﻠﻪاش ﺑﯿﺎورﻧﺪ20 .و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش ﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﺳﺮﮐﺶ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﻣﺴﺮف و ﻣﯿﮕﺴﺎر اﺳﺖ21 «.ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﻬﺮش او را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
22و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮت اﺳﺖ ،ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،و او را ﺑﻪ دار
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ23 ،ﺑﺪﻧﺶ در ﺷﺐ ﺑﺮ دار ﻧﻤﺎﻧﺪ .او را اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎن روز دﻓﻦ ﮐﻦ ،زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دار
آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻠﻌﻮن ﺧﺪا اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺠﺲ
ﻧﺴﺎزی.

22

اﮔﺮ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﯿﻨﯽ ،از او روﻣﮕﺮدان .آن را اﻟﺒﺘﻪ

ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدان2 .و اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ او را ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎور و ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮادرت آن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه آن را ﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎ3 .و ﺑﻪ اﻻغ او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻦ
و ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺮادرت ﮐﻪ از او ﮔﻢ ﺷﻮد و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از او روﮔﺮداﻧﯽ.
4اﮔﺮ اﻻغ ﯾﺎ ﮔﺎو ﺑﺮادرت را در راه اﻓﺘﺎده ﺑﯿﻨﯽ ،از آن روﻣﮕﺮدان ،اﻟﺒﺘﻪ آن را ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﯿﺰان.
5ﻣﺘﺎع ﻣﺮد ﺑﺮ زن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮد ﻟﺒﺎس زن را ﻧﭙﻮﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮐﻨﺪ ﻣﮑﺮوه ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺗﻮﺳﺖ.
6اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﻏﯽ در راه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ آﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮ درﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،و در آن ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﯾﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﺎدر را ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﮕﯿﺮ7 .ﻣﺎدر را اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺎ ﮐﻦ و
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮد و ﻋﻤﺮ دراز ﮐﻨﯽ.
8ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﻮد دﯾﻮاری ﺑﺴﺎز ،ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از آن ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺧﻮن ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎوری.
9در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد دو ﻗﺴﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﮑﺎر ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪای و ﻫﻢ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،وﻗﻒ ﺷﻮد.
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10ﮔﺎو و اﻻغ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﮐﺮده ،ﺷﯿﺎر ﻣﻨﻤﺎ.
11ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ از ﭘﺸﻢ و ﮐﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﭙﻮش.
12ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ رﺧﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ،رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎز.
13اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﺑﺪو درآﯾﺪ ،او را ﻣﮑﺮوه دارد14 ،و اﺳﺒﺎب ﺣﺮف
ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ داده ،از او اﺳﻢ ﺑﺪ ﺷﻬﺮت دﻫﺪ و ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ زن را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﭼﻮن ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮدم ،او
را ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ15 ،آﻧﮕﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر آن دﺧﺘﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ
ﻧﺰد دروازه ﺑﯿﺎورﻧﺪ16 .و ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﯽ دادهام ،و از
او ﮐﺮاﻫﺖ دارد17 ،و اﯾﻨﮏ اﺳﺒﺎب ﺣﺮف ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺧﺘﺮ ﺗﻮ را ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،و
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮑﺎرت دﺧﺘﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻪ را ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ18 .ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ آن
ﺷﻬﺮ آن ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ19 .و او را ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ آورده اﺳﺖ .و او زن وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
او را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
20ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮑﺎرت آن دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد21 ،آﻧﮕﺎه دﺧﺘﺮ را
ﻧﺰد در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ ،و اﻫﻞ ﺷﻬﺮش او را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮده ،در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای.
22اﮔﺮ ﻣﺮدی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺷﻮﻫﺮداری ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ و زن ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪی را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮدهای.
23اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮهای ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی او را در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد،
24ﭘﺲ ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ؛
اﻣﺎ دﺧﺘﺮ را ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮑﺮد ،و ﻣﺮد را ﭼﻮﻧﮑﻪ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ،
ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای.
25اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻣﺮد دﺧﺘﺮی ﻧﺎﻣﺰد را در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﺑﺪ و آن ﻣﺮد ﺑﻪ او زور آورده ،ﺑﺎ او ﺑﺨﻮاﺑﺪ،
ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد26 .و اﻣﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﺑﺮ دﺧﺘﺮ ،ﮔﻨﺎه
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﺑﮑﺸﺪ،
27ﭼﻮﻧﮑﻪ او را در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﻓﺖ و دﺧﺘﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و ﺑﺮاﯾﺶ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﻮد.
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28و اﮔﺮ ﻣﺮدی دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮهای را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ29 ،آﻧﮑﻪ آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ و آن
دﺧﺘﺮ زن او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
30ﻫﯿﭻ ﮐﺲ زن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﮕﯿﺮد و داﻣﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻧﺴﺎزد.

23

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﯿﻀﻪ و آﻟﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد.

2ﺣﺮامزادهای داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دﻫﻢ اﺣﺪی از او داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد3 .ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﻣﻮآﺑﯽ داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ دﻫﻢ ،اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن
ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد4 .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را در راه ﺑﻪ ﻧﺎن
و آب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦ ﺑﻌﻮر را از ﻓﺘﻮر ارام ﻧﻬﺮﯾﻦ اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ5 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺸﻨﻮد ،ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ ،ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ6 .اﺑﺪا در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮت ﺟﻮﯾﺎی
ﺧﯿﺮﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎش.
7ادوﻣﯽ را دﺷﻤﻦ ﻣﺪار ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮادر ﺗﻮﺳﺖ ،و ﻣﺼﺮی را دﺷﻤﻦ ﻣﺪار ﭼﻮﻧﮑﻪ در زﻣﯿﻦ وی
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدی8 .اوﻻدی ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن زاﯾﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،در ﭘﺸﺖ ﺳﻮم داﺧﻞ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
9ﭼﻮن در اردو ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون روی ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﻧﮕﺎه دار.
10اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﺣﺘﻼم ﺷﺐ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،از اردو ﺑﯿﺮون رود و داﺧﻞ
اردو ﻧﺸﻮد11 .ﭼﻮن ﺷﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﺑﺎ آب ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،داﺧﻞ اردو
ﺷﻮد.
12و ﺗﻮ را ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون از اردو ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون روی13 .و در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎب ﺗﻮ ﻣﯿﺨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ آن ﺑﮑﻦ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻓﻀﻠﻪ ﺧﻮد را از آن ﺑﭙﻮﺷﺎن14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﯿﺎن اردوی ﺗﻮ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ داده ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭘﺲ
اردوی ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰ ﭘﻠﯿﺪ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ دﯾﺪه ،از ﺗﻮ روﮔﺮداﻧﺪ.
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15ﻏﻼﻣﯽ را ﮐﻪ از آﻗﺎی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﻣﺴﭙﺎر16 .ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨـﺪ در ﯾﮑــﯽ از ﺷﻬﺮﻫـﺎی ﺗـﻮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮش ﭘﺴﻨـﺪ آﯾـﺪ ،ﺳﺎﮐـﻦ ﺷـﻮد ،و ﺑﺮ
او ﺟﻔﺎ ﻣﻨﻤﺎ.
17از دﺧﺘﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻮاﻃﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ18 .اﺟﺮت ﻓﺎﺣﺸﻪ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮓ را ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻧﺬری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺎور ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
19ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮض ﻣﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻘﺮه و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد آذوﻗﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد داده ﻣﯽﺷﻮد20 .ﻏﺮﯾﺐ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻗﺮض ﻣﺪه ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ داﺧﻞ آن ﻣﯽﺷﻮی ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﺖ
را ﺑﺮ آن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ.
21ﭼﻮن ﻧﺬری ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ در وﻓﺎی آن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
اﻟﺒﺘﻪ آن را از ﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻧﺬر ﮐﺮدن اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ،
ﺗﻮ را ﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد23 .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﺠﺎ آوری ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ از اراده ﺧﻮد ﻧﺬر ﮐﺮدهای و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪای.
24ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد درآﯾﯽ ،از اﻧﮕﻮر ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺑﺨﻮر ،اﻣﺎ در
ﻇﺮف ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﮕﺬار.
25ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮی ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﭽﯿﻦ ،اﻣﺎ داس ﺑﺮ
ﮐﺸﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﮕﺬار.
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ﭼﻮن ﮐﺴﯽ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد درآورد ،اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ او ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ از

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در او ﺑﯿﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﺪﺳﺘﺶ دﻫﺪ ،و او را از ﺧﺎﻧﻪاش
رﻫﺎ ﮐﻨﺪ2 .و از ﺧﺎﻧﻪ او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮود و زن دﯾﮕﺮی ﺷﻮد3 .و اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ او را ﻣﮑﺮوه دارد
و ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ و او را از ﺧﺎﻧﻪاش رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻤﯿﺮد4 ،ﺷﻮﻫﺮ اول ﮐﻪ او را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد
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درآورد .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺎور.
5ﭼﻮن ﮐﺴﯽ زن ﺗﺎزهای ﺑﮕﯿﺮد ،در ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺑﻪ او ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آزاد ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و زﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺮور ﺳﺎزد.
6ﻫﯿﭽﮑﺲ آﺳﯿﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن را ﺑﻪ ﮔﺮو ﻧﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
7اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺧﻮد از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را دزدﯾﺪه ،ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،آن دزد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺪی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮدهای.
8درﺑﺎره ﺑﻼی ﺑﺮص ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ،ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 .ﺑﯿﺎد
آور ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در راه ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ.
10ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻗﺮض دﻫﯽ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش داﺧﻞ ﻣﺸﻮ.
11ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻗﺮض ﻣﯽدﻫﯽ ﮔﺮو را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آورد12 .و اﮔﺮ ﻣﺮد
ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮو او ﻣﺨﻮاب13 .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﮔﺮو را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﺑﺪه ،ﺗﺎ در رﺧﺖ
ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
14ﺑﺮ ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه از ﺑﺮادراﻧﺖ و ﺧﻮاه از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﺖ
در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎ15 .در ﻫﻤﺎن روز ﻣﺰدش را ﺑﺪه ،و آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻏﺮوب
ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و
ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
16ﭘﺪران ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺴﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺪران ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
17داوری ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺴﺎز ،و ﺟﺎﻣﻪ ﺑﯿﻮه را ﺑﻪ ﮔﺮو ﻣﮕﯿﺮ18 .و ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ در
ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻓﺪﯾﻪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻣﻌﻤﻮل داری.
19ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮﯾﺶ درو ﮐﻨﯽ ،و در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﺎﻓﻪای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ،
ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺑﺮﻣﮕﺮد؛ ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ
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ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺖ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ20 .ﭼﻮن زﯾﺘﻮن ﺧﻮد را ﺑﺘﮑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﻣﺘﮑﺎن؛ ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ
و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ.
21ﭼﻮن اﻧﮕﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را ﻣﭽﯿﻦ  ،ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮه
ﺑﺎﺷﺪ22 .و ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﻌﻤﻮل داری.

25

اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺮاﻓﻌﻪای ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﯾﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن

داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻋﺎدل را ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﺷﺮﯾﺮ را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزﻧﺪ2 .و اﮔﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه داور او را ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﺣﮑﻢ دﻫﺪ ﺗﺎ او را ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮارﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺰﻧﻨﺪ.
3ﭼﻬﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ او را ﺑﺰﻧﺪ و زﯾﺎد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا اﮔﺮ از اﯾﻦ زﯾﺎده ﮐﺮده ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺪ ،ﺑﺮادرت در
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺧﻮار ﺷﻮد.
4دﻫﻦ ﮔﺎو را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦ را ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﻨﺪ.
5اﮔﺮ ﺑﺮادران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﯽاوﻻد ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺲ زن آن ﻣﺘﻮﻓﯽ' ،ﺧﺎرج
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ داده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او درآﻣﺪه ،او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،و
ﺣﻖ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮی را ﺑﺎ او ﺑﺠﺎ آورد6 .و ﻧﺨﺴﺖزادهای ﮐﻪ ﺑﺰاﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓﺎی او وارث
ﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﺳﻤﺶ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮ ﻧﺸﻮد7 .و اﮔﺮ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زن ﺑﺮادرش راﺿﯽ ﻧﺸﻮد ،آﻧﮕﺎه
زن ﺑﺮادرش ﺑﻪ دروازه ﻧﺰد ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺮود و ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ از ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺑﺮادر ﺧﻮد در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﺑﺠﺎ آوردن ﺣﻖ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 «.ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮش
او را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﺻﺮار ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ او را ﺑﮕﯿﺮم9 ،آﻧﮕﺎه زن
ﺑﺮادرش ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻔﺶ او را از ﭘﺎﯾﺶ ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ روﯾﺶ آب دﻫﻦ اﻧﺪازد ،و
در ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﺧـﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﮑﻨـﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐـﺮده ﺷﻮد10 «.و ﻧﺎم او در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺎن ﮐﻔﺶ ﮐﻨـﺪه ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮد.
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11و اﮔﺮ دو ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و زن ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
زﻧﻨﺪهاش رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﻋﻮرت او را ﺑﮕﯿﺮد12 ،ﭘﺲ دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ و
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ.
13در ﮐﯿﺴﻪ ﺗﻮ وزﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ14 .در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ15 .ﺗﻮ را وزن ﺻﺤﯿﺢ و راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ را ﮐﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ و راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ
ﻋﻤـﺮت در زﻣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ دراز ﺷﻮد16 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
17ﺑﯿﺎد آور آﻧﭽﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ وﻗﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺖ از ﻣﺼـﺮ در راه ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ18 .ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮ را در راه ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐـﺮده ،ﻫﻤﻪ واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را در ﻋﻘﺐ ﺗـﻮ از ﻣﺆﺧﺮت ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ،در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺿﻌﯿﻒ و واﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدی و از ﺧـﺪا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧـﺪ19 .ﭘﺲ ﭼـﻮن ﯾﻬـﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗـﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬـﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ آراﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،آﻧﮕﺎه ذﮐﺮ
ﻋﻤﺎﻟﯿـﻖ را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺳﺎز و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ.

26

و ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ داﺧﻞ ﺷﺪی ،و در آن

ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪی2 ،آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،و آن را در ﺳﺒﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺮو3 .و ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﯽ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ ،وی را ﺑﮕﻮ:
»اﻣﺮوز ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،داﺧﻞ ﺷﺪهام4 «.و ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺒﺪ را از دﺳﺘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﮕﺬارد5 .ﭘﺲ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ» :ﭘﺪر ﻣﻦ اراﻣﯽ آواره ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻋﺪدی ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻓﺮود ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و در آﻧﺠﺎ اﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﺪ6 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران
ﺧﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﺸﻘﺖ و ﻣﺤﻨﺖ و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺎ را دﯾﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
را از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﻮف ﻋﻈﯿﻢ ،و ﺑﺎ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﯿﺮون آورد9 .و ﻣﺎ
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را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن درآورده ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ10 .و اﻵن
اﯾﻨﮏ ﻧﻮﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ،آوردهام «.ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ11 .و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻻوی و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
12و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﺎل ﻋﺸﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻓﺎرغ
ﺷﺪی ،آن را ﺑﻪ ﻻوی و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزن ﺑﺪه ،ﺗﺎ در اﻧﺪرون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ13 .و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﮕﻮ» :ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم ،و آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻻوی و ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮهزن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ،دادم ،و از اواﻣﺮ ﺗﻮ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم14 .در ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮردم و در ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻨﻤﻮدم،
و ﺑﺮای اﻣﻮات از آﻧﻬﺎ ﻧﺪادم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﻢ ،ﮔﻮش داده ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدی ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم15 .از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد از آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮ ،و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ دادی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺪه«.،
16اﻣﺮوز ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم را ﺑﺠﺎ آوری ،ﭘﺲ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آور17 .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﻬﻮه اﻗﺮار ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺧﺪای
ﺗﻮﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آواز
او را ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ18 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺧﺎص او ﻫﺴﺘﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه داری19 .و ﺗﺎ ﺗﻮ را در ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﺎم و اﮐﺮام از ﺟﻤﯿﻊ
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻋﺪه
داده اﺳﺖ.

27

و ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮی را ﮐﻪ

ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ2 .و در روزی ﮐﻪ از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﻤﺎل3 .و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻮی ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه
داده اﺳﺖ4 .و ﭼﻮن از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدی اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ در ﮐﻮه
ﻋﯿﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﻤﺎل5 .و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﻦ ،و ﻣﺬﺑﺢ از
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و آﻟﺖ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﺒﺮ6 .ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ
ﮐﻦ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬران7 .و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ
ﺑﺨﻮر و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎ8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺧﻂ روﺷﻦ
ﺑﻨﻮﯾﺲ«.
9ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»10 :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎش و ﺑﺸﻨﻮ .اﻣﺮوز ﻗﻮم ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﺪی11 .ﭘﺲ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﺸﻨﻮ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ او
را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺠﺎ آر«.
و در آن روز ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ»12 :ﭼﻮن از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی و ﯾﻬﻮدا و ﯾﺴﺎﮐﺎر و ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﺮزﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ.
13و اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد و اﺷﯿﺮ و زﺑﻮﻟﻮن و دان و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
14و ﻻوﯾﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ:
»15ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزد ،و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه دارد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»16ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻔﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
»آﻣﯿﻦ!«
»17ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»18ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را از راه ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ » :آﻣﯿﻦ!«
»19ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داوری ﻏﺮﯾﺐ و ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻮه را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»20ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ داﻣﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»21ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
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»22ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺪر و ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﺑﺪ «.و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»23ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر زن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»24ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»25ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺷﻮه ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
»آﻣﯿﻦ!«
»26ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را اﺛﺒﺎت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد «.وﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
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»و اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ

او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری ،آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ2 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ ،اﮔﺮ
آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮی3 .در ﺷﻬﺮ ،ﻣﺒﺎرک و در ﺻﺤﺮا ،ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد4 .ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺗﻮ و
ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺗﻮ و ﻣﯿﻮه ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺎو و ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد5 .ﺳﺒﺪ و ﻇﺮف
ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 .وﻗﺖ درآﻣﺪﻧﺖ ﻣﺒﺎرک ،و وﻗﺖ ﺑﯿـﺮون رﻓﺘﻨﺖ ﻣﺒـﺎرک ﺧﻮاﻫـﯽ ﺑﻮد.
»7و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ از
ﯾﮏ راه ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،و از ﻫﻔﺖ راه ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻮ و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺗﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ9 .و اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺪاری ،و در
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗـﻮ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ10 .و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ دﯾـﺪ ﮐﻪ ﻧـﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗـﻮ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،و از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗـﻮ را در ﻣﯿـﻮه ﺑﻄﻨﺖ و ﺛﻤـﺮه ﺑﻬﺎﯾﻤـﺖ و ﻣﺤﺼـﻮل
زﻣﯿﻨﺖ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺎران زﻣﯿـﻦ ﺗـﻮ را در
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ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺒﺎراﻧـﺪ ،و ﺗـﻮ را در ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد؛ و ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮض
ﺧﻮاﻫﯽ داد ،و ﺗﻮ ﻗﺮض ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻪ دم ،و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﻪ ﭘﺴﺖ ،اﮔﺮ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮی ،و آﻧﻬﺎ را
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آوری14 .و از ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ
ﻣﯿﻞ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬـﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨـﯽ.
»15و اﻣﺎ اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ
درﯾﺎﻓﺖ16 .در ﺷﻬﺮ ﻣﻠﻌﻮن ،و در ﺻﺤﺮا ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد17 .ﺳﺒﺪ و ﻇﺮف ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد18 .ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺗﻮ و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺗﻮ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺎو و ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻠﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد19 .وﻗﺖ
درآﻣﺪﻧﺖ ﻣﻠﻌﻮن ،و وﻗﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺖ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد20 .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدن دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻟﻌﻨﺖ و اﺿﻄﺮاب و ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ زودی ﻫﻼک
و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮی ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدهای21 .ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻠﺼﻖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی ،ﻫﻼک ﺳﺎزد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﻞ و ﺗﺐ و اﻟﺘﻬﺎب و ﺣﺮارت و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺑﺎد ﺳﻤﻮم و ﯾﺮﻗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ زد ،و ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی23 .و ﻓﻠﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻣﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺗﻮ اﺳﺖ آﻫﻦ24 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران زﻣﯿﻨﺖ را ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی.
»25و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .از ﯾﮏ راه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،و از ﻫﻔﺖ راه از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ
ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد26 .و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮا و ﺑﻬﺎﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﯿﭻﮐﺲ
آﻧﻬﺎ را دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد27 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﻞ ﻣﺼﺮ و ﺧﺮاج و ﺟﺮب و ﺧﺎرﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از آن ﺷﻔﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ28 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ دل ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ29 .و در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﻮری ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،و در
راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﺖ ﻣﻈﻠﻮم و ﻏﺎرتﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .زﻧﯽ را ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﯿﻮهاش را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد.
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31ﮔﺎوت در ﻧﻈﺮت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد .اﻻﻏﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده ﺷﻮد و
ﺑﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻮ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
32ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ دﯾﮕﺮ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ از آرزوی اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ روز
ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻗﻮهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻨﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﺗﻮ را اﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪای ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻈﻠﻮم و ﮐﻮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد34 .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ از
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ 35 .ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮﻫﺎ و ﺳﺎﻗﻬﺎ و از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﻓﺮق ﺳﺮ
ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻧﺒﻞ ﺑﺪ ﮐﻪ از آن ﺷﻔﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ36 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﻮی اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﭘﺪراﻧﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﯿﺮ را از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد37 .و در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﻋﺒﺮت و ﻣﺜﻞ و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
»38ﺗﺨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻠﺦ آن را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد39 .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺮاب را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و اﻧﮕﻮر را
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﭼﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺮم آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد40 .ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻟﮑﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ زﯾﺖ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا زﯾﺘﻮن ﺗﻮ ﻧﺎرس رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ41 .ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،ﻟﯿﮑﻦ از آن ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ42 .ﺗﻤﺎﻣﯽ
درﺧﺘﺎﻧﺖ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ را ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ آورد43 .ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻓﯿﻊ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺴﺖ و ﻣﺘﻨﺰل ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ44 .او ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮض
ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺗﻮ ﺑﻪ او ﻗﺮض ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد؛ او ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ دم ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد.
»45و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻼک
ﺷﻮی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ را ﮔﻮش ﻧﺪادی ﺗﺎ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه داری46 .و ﺗﻮ را و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ آﯾﺖ و ﺷﮕﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»47از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ دل ﺑﺮای ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻋﺒﺎدت ﻧﻨﻤﻮدی48 .ﭘﺲ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ و
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﻮغ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﻫﻼک ﺳﺎزد49 .و ﺧﺪاوﻧﺪ از دور ،ﯾﻌﻨﯽ از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ،اﻣﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﻣﯽﭘﺮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد ،اﻣﺘﯽ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ50 .اﻣﺘﯽ ﻣﻬﯿﺐ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺮان را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد و ﺑﺮ
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ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ51 .و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ را ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی .و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮔﺎو و ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزد52 .و ﺗﻮ
را در ﺗﻤﺎﻣﯽ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﻮارهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺣﺼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﮐﻞ داری ،در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺖ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮد؛ و ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ دروازهﻫﺎﯾﺖ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد53 .و ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن زﺑﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮرد54 .ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺮم و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻌﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد و زن ﻫﻢآﻏﻮش
ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد55 .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن از
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﻮ را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن زﺑﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ56 .و زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻧﺎزک و ﻣﺘﻨﻌﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻌﻢ و ﻧﺎزﮐﯽ ﺧﻮد ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﮕﺬارد ،ﭼﺸﻢ او ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢآﻏﻮش ﺧﻮد و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد57 .و ﺑﺮ ﻣﺸﯿﻤﻪای
ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻬﺎی او درآﯾﺪ و ﺑﺮ اوﻻدی ﮐﻪ ﺑﺰاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ در دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮ را زﺑﻮن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد«.
58اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻫﻮﺷﯿﺎر
ﻧﺸﻮی و از اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ و ﻣﻬﯿﺐ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﻧﺘﺮﺳﯽ59 ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼﯾﺎی ﺗﻮ و ﺑﻼﯾﺎی
اوﻻد ﺗﻮ را ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﯾﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﺮﺿﻬﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺰﻣﻦ60 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺼﺮ را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪ61 .و
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺿﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﺑﻼﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮﻣﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮی62 .و ﮔﺮوه ﻗﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ63 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن ﮐﺮده ،ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،و رﯾﺸﻪ ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ در آن داﺧﻞ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ64 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ از ﮐﺮان زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﺮان دﯾﮕﺮش
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﭘﺪراﻧﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد65 .و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺖ آراﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
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و در آﻧﺠﺎ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ را دل ﻟﺮزان و ﮐﺎﻫﯿﺪﮔﯽ ﭼﺸﻢ و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد66 .و ﺟﺎن ﺗﻮ ﭘﯿﺶ
روﯾﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺷﺐ و روز ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ.
67ﺑﺎﻣﺪادان ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش ﮐﻪ ﺷﺎم ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس دﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رؤﯾﺖ ﭼﺸﻤﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ68 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ آن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد،
و ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻏﻼﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.

29

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺒﻨﺪد ،ﺳﻮای آن ﻋﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺣﻮرﯾﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
2و ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺷﻤﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ3 .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ دﯾﺪ و آﯾﺎت و آن ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ4 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ5 .و ﺷﻤﺎ را ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن
رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺪرس ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و ﮐﻔﺸﻬﺎ در ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎره ﻧﺸﺪ6 .ﻧﺎن ﻧﺨﻮرده و
ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮت ﻧﻨﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ7 .و ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ،
ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،و ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ8 .و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ
دادﯾﻢ9 .ﭘﺲ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮﯾﺪ.
»10اﻣﺮوز ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ رؤﺳﺎی ﺷﻤﺎ و اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ
و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻤﺎ و ﺳﺮوران ﺷﻤﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ11 ،و اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
اردوی ﺷﻤﺎﺳﺖ از ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن ﺗﺎ آبﮐﺸﺎن ﺷﻤﺎ12 ،ﺗﺎ در ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺪ او ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد ،داﺧﻞ ﺷﻮی13 .ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار دارد ،و او
ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ
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ﺧﻮرده اﺳﺖ14 .و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ و اﯾﻦ ﻗﺴﻢ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ15 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ16 .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﯿﻢ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ17 .و رﺟﺎﺳﺎت و ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،دﯾﺪﯾﺪ18 .ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﺒﻄﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﺶ اﻣﺮوز از
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮود و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
رﯾﺸﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻨﻈﻞ و اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﺑﺎر آورد.
»19و ﻣﺒﺎدا ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺸﻨﻮد در دﻟﺶ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺳﺨﺘﯽ دل ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺮاب و ﺗﺸﻨﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک ﺳﺎزم ،ﻣﺮا ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در آن وﻗﺖ ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ
دوداﻓﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮ آن ﮐﺲ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم او را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﺑﺪی ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎی ﻋﻬﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ22 .و ﻃﺒﻘﻪ آﯾﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ
دور ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﯾﺎی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ23 ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ آن را ﮐﻪ ﮐﺒﺮﯾﺖ و ﺷﻮره و آﺗﺶ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽروﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻒ در آن ﻧﻤﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻼب ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ادﻣﻪ و ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ 24ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ؟
25آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﺮون آوردن
اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ26 ،و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد27 .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻌﻨﺖ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮ آن آورد.
28و ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺾ ﻋﻈﯿﻢ ،از زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ29 .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ از آن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ و اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻣﮑﺸﻮف ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ از آن ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ.
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و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺮ

ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺷﻮد ،و آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ ،ﺑﯿﺎد
آوری2 ،و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده،
ﻗﻮل او را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ3 ،آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
اﺳﯿﺮی ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .اﮔﺮ آوارﮔﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ ﮐﺮان آﺳﻤﺎن
ﺑﺸﻮد ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد5 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،و ﻣﺎﻟﮏ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن
ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺪراﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
»6و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ دل ﺗﻮ و دل ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﺨﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ7 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ را ﺑﺮ

دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺮ ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را آزردﻧﺪ ،ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .و ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آورد9 .و
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﺖ و در ﻣﯿﻮه ﺑﻄﻨﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺎﯾﻤﺖ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺪران
ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮد10 ،اﮔﺮ آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ در ﻃﻮﻣﺎر اﯾﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه داری ،و ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯽ.
»11زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﻮ دور
ﻧﯿﺴﺖ12 .ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ،آن را ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺑﯿﺎورد و آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ؛ 13و ﻧﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻄﺮف درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،آن را ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ14 .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻼم ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮﺳﺖ و در دﻫﺎن و دل ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺠﺎ آوری.
»15ﺑﺒﯿﻦ اﻣﺮوز ﺣﯿﺎت و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻣﻮت و ﺑﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ16 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز
ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و اواﻣﺮ و
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ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه داری ﺗﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ،اﻓﺰوده ﺷﻮی ،و ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی ،ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ17 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ دل ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدد و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯽ18 ،ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ19 .اﻣﺮوز آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺣﯿﺎت و ﻣﻮت و
ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺖ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ؛ ﭘﺲ ﺣﯿﺎت را ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ذرﯾﺘﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ20 .و ﺗﺎ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و آواز او را ﺑﺸﻨﻮی و ﺑﻪ او ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺣﯿﺎت ﺗﻮ و
درازی ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی«.
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و ﻣﻮﺳﯽ رﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد2 ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:

»ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻧﺪارم ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اردن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد3 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و او
اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوری ،و ﯾﻮﺷﻊ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ روی
ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن و ﻋﻮج ،دو ﭘﺎدﺷﺎه
اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد5 .ﭘﺲ ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ،
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽرود و ﺗﻮ را وا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
7و ﻣﻮﺳﯽ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻮاﻧﺪه ،در ﻧﻈـﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑـﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ زﻣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘـﺪران اﯾﺸـﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ داﺧﻞ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺗﻮ آن را ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽرود .او
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ را واﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش«.
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9و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻮرات را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻻوی ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﭙﺮد10 .و ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ در آﺧﺮ
ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻔﮑﺎک در ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ11 ،ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻮرات را ﭘﯿﺶ ﺟﻤﯿﻊ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﻤﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮان12 .ﻗﻮم را از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دروازهﻫﺎی ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﺗﻮرات ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .و ﺗﺎ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ از اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎم ﻣﺮدن ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ ﯾﻮﺷﻊ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ و در
ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ او را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ و ﯾﻮﺷﻊ رﻓﺘﻪ ،در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ در ﺧﯿﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ،ﺑﺮ در ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺴﺘﺎد.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ؛ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﭘﯽ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده،
ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻢ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ17 .و در آن روز ،ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه،
اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺪﯾﻬﺎ و
ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ 18و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪی ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻦ در آن روز اﻟﺒﺘﻪ روی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد19 .ﭘﺲ اﻵن اﯾﻦ
ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺗﻮ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،آن را در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬار ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺳﺮود ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ20 .زﯾﺮا ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران
اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ ،درآورده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺧﻮرده ،و
ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،و ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮا اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ21 .و ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻬﺎ و ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻋﺎرض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﺮود ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﺪ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
دﻫﺎن ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻣﺮوز دارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻗﺒﻞ از
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آن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،درآورم22 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺮود را در
ﻫﻤﺎن روز ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد.
23و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
24و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺗﻮرات را در ﮐﺘﺎب ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ،
25ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»26 :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را در ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ27 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺮد و ﮔﺮدنﮐﺸﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ .اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻦ28 .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ
اﺳﺒﺎط و ﺳﺮوران ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﮔﻮش اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮕﯿﺮم29 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻦ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺎﺳﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﺪی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و از اﻋﻤﺎل دﺳﺖ ﺧﻮد،
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد«.
30ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺳﺮود را در ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﮔﻔﺖ.

32

ای آﺳﻤﺎن ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ .و زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺸﻨﻮد.

2ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ ،و ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ .ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎران ﺑﺮ
ﺳﺒﺰه ﺗﺎزه ،و ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﺷﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت.
3زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﻧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ وﺻﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
4او ﺻﺨﺮه اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل او ﮐﺎﻣﻞ .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او اﻧﺼﺎف اﺳﺖ .ﺧﺪای اﻣﯿﻦ و از ﻇﻠﻢ ﻣﺒﺮا.
ﻋﺎدل و راﺳﺖ اﺳﺖ او.
5اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﺐ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺞ و ﻣﺘﻤﺮدﻧﺪ.
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6آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ای ﻗﻮم اﺣﻤﻖ و ﻏﯿﺮ ﺣﮑﯿﻢ؟ آﯾﺎ او ﭘﺪر و ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟
او ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد.
7اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﯿﺎد آور؛ در ﺳﺎﻟﻬﺎی دﻫﺮ ﺑﻪ دﻫﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎ .از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﭙﺮس ﺗﺎ ﺗﻮ را آﮔﺎه ﺳﺎزد ،و
از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
8ﭼﻮن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن را داد و ﺑﻨﯽآدم را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺣﺪود
اﻣﺖﻫﺎ را ﻗﺮار داد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ.
9زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﻬﻮه ﻗﻮم وی اﺳﺖ ،و ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺮﻋﻪ ﻣﯿﺮاث اوﺳﺖ.
10او را در زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮاب و ﻫﻮﻟﻨﺎک .او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ و او
را ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد.
11ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ
ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
12ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ او را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد و ﻫﯿﭻ ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺒﻮد.
13او را ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﻮار ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮرد و ﺷﻬﺪ را از ﺻﺨﺮه ﺑﻪ او داد ﺗﺎ
ﻣﮑﯿﺪ و روﻏﻦ را از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا.
14ﮐﺮه ﮔﺎوان و ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﺎ ﭘﯿﻪ ﺑﺮهﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ را از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺎن و ﺑﺰﻫﺎ و ﭘﯿﻪ ﮔﺮدهﻫﺎی
ﮔﻨﺪم را؛ و ﺷﺮاب از ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر ﻧﻮﺷﯿﺪی.
15ﻟﯿﮑﻦ ﯾﺸﻮرون ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه ،ﻟﮕﺪ زد .ﺗﻮ ﻓﺮﺑﻪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﭼﺎقﺷﺪهای .ﭘﺲ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ او را
آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮد .و ﺻﺨﺮه ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮد.
16او را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت آوردﻧﺪ و ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺟﻨﺒﺶ دادﻧﺪ.
17ﺑﺮای دﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
18و ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدی ،و ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی.
19ﭼﻮن ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را دﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺮوه داﺷﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آوردﻧﺪ.
20ﭘﺲ ﮔﻔﺖ روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدنﮐﺸﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﯽ در اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
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21اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺧﺸﻤﻨﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .و
ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ اﻣﺖ ﺑﺎﻃﻞ ،اﯾﺸﺎن را ﺧﺸﻤﻨﺎک
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
22زﯾﺮا آﺗﺸﯽ در ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻫﺎوﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻠﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و اﺳﺎس ﮐﻮﻫﻬﺎ را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
23ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻼﯾﺎ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
24از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎﻫﯿﺪه ،و از آﺗﺶ ﺗﺐ ،و از وﺑﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی وﺣﻮش را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺎ زﻫﺮ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ.
25ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺑﯿﺮون و دﻫﺸﺖ از اﻧﺪرون ،اﯾﺸﺎن را ﺑﯽاوﻻد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻢ ﺟﻮان و ﻫﻢ دوﺷﯿﺰه
را .ﺷﯿﺮﺧﻮاره را ﺑﺎ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
26ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻢ و ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزم.
27اﮔﺮ از ﮐﯿﻨﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دﺳﺖ
ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ،و ﯾﻬﻮه ﻫﻤﻪ اﯾﻦ را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
28زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﮔﻢ ﮐﺮده ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در اﯾﺸﺎن ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
29ﮐﺎش ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮده ،اﯾﻦ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ و در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
30ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺰار را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﺮد و دو ﻧﻔﺮ دهﻫﺰار را ﻣﻨﻬﺰم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺻﺨﺮه اﯾﺸﺎن،
اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد.
31زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﺨﺮه اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺻﺨﺮه ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺧﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
32زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮ اﯾﺸﺎن از ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺪوم اﺳﺖ ،و از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮره .اﻧﮕﻮرﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﻧﮕﻮرﻫﺎی
ﺣﻨﻈﻞ اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻠﺦ اﺳﺖ.
33ﺷﺮاب اﯾﺸﺎن زﻫﺮ اژدرﻫﺎﺳﺖ و ﺳﻢ ﻗﺎﺗﻞ اﻓﻌﯽ34 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﮑﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻮم ﻧﯽ؟
35اﻧﺘﻘﺎم و ﺟﺰا از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻐﺰد ،زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ.
36زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭼﻮن
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ،و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﻪ ﻏﻼم و ﭼﻪ آزاد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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37و ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ،و ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؟ 38ﮐﻪ ﭘﯿﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﺮاب ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺷﻤﺎ را اﻣﺪاد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
39اﻵن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ،او ﻫﺴﺘﻢ .و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﻢ و زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﻢ .و از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
40زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ41 .اﮔﺮ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮاق ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﻢ و ﻗﺼﺎص را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮم .آﻧﮕﺎه از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺸﯿﺪ .و ﺑﻪ ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
42ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﻮن ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .از ﺧﻮن
ﮐﺸﺘﮕﺎن و اﺳﯿﺮان ،ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﺳﺮوران دﺷﻤﻦ.
43ای اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم او آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ .زﯾﺮا اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺧﻮد و ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
44و ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،او و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن45 .و
ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ از ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺎرغ ﺷﺪ46 ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :دل ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺣﮑﻢ
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺗﻮرات را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ47 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺗﺼﺮﻓﺶ از اردن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
48و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز ،ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»49 :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺒﻞﻧﺒﻮ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎﺳﺖ ﺑﺮآی ،و زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ50 .و ﺗﻮ در ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﯽآﯾﯽ وﻓﺎت ﮐﺮده ،ﺑﻪ
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮادرت ﻫﺎرون در ﮐﻮه ﻫﻮر ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ51 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﺎ ﻗﺎدش در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺮا
در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﮑﺮدﯾﺪ52 .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻢ ،داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
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و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ

داده2 ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه از ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪ ،و از ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد و از ﺟﺒﻞ ﻓﺎران درﺧﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺎ ﮐﺮورﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ آﻣﺪ ،و از دﺳﺖ راﺳﺖ او ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ3 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺶ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻫﺮ
ﯾﮑﯽ از ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ4 .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻌﻘﻮب
اﺳﺖ5 .و او در ﯾﺸﻮرون ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﻗﻮم اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
6رؤﺑﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯿﺮد و ﻣﺮدان او در ﺷﻤﺎره ﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«.
7و اﯾﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﯾﻬﻮدا را ﺑﺸﻨﻮ ،و او را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮدش
ﺑﺮﺳﺎن .ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﻌﺎون ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ«.
8و درﺑﺎره ﻻوی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﯿﻢ و اورﯾﻢ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺮد ﻣﻘﺪس ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻣﺴﺎ اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﻤﻮدی .و ﺑﺎ او ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﮐﺮدی9 .ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻧﺪﯾﺪهام و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻧﺪاﻧﺴﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و
ﻋﻬﺪ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ10 .اﺣﮑﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ .ﺑﺨﻮر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ11 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮال او
را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه ،و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ .ﮐﻤﺮﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻦ .ﮐﻤﺮﻫﺎی
ﺧﺼﻤﺎن او را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ«.
12و درﺑﺎره ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد وی اﯾﻤﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز او را
ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﻔﻬﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد«.
13و درﺑﺎره ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻨﺶ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ،از ﻧﻔﺎﯾﺲ آﺳﻤﺎن و از ﺷﺒﻨﻢ ،و از
ﻟﺠﻪﻫﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮش ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺖ؛ 14از ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻓﺘﺎب و از ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺎه؛ 15از
ﻓﺨﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ،و از ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺗﻠﻬﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ16 .از ﻧﻔﺎﯾﺲ زﻣﯿﻦ و ﭘﺮی آن ،و از رﺿﺎﻣﻨﺪی او
ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮ آﻧﮑﻪ از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﻤﺘﺎز
ﮔﺮدﯾﺪ17 .ﺟﺎه او ﻣﺜﻞ ﻧﺨﺴﺖزاده ﮔﺎوش ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﮔﺎو وﺣﺸﯽ .ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻣﺖﻫﺎ
را ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ دهﻫﺰارﻫﺎی اﻓﺮاﯾﻢ و ﻫﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ«.
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18و درﺑﺎره زﺑﻮﻟﻮن ﮔﻔﺖ» :ای زﺑﻮﻟﻮن در ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺖ ﺷﺎد ﺑﺎش ،و ﺗﻮ ای ﯾﺴﺎﮐﺎر در
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ19 .ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮه دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﯾﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮑﯿﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ رﯾﮓ را«.
20و درﺑـﺎره ﺟـﺎد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒـﺎرک ﺑﺎد آﻧﮑﻪ ﺟـﺎد را وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﻣﺎده ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎزو و ﻓﺮق را ﻧﯿﺰ ﻣﯽدرد21 ،و ﺣﺼﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺮای ﺧـﻮد ﻧﮕﺎه دارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻧﺼﯿﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﻣﯽآﯾﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﮑﺎﻣﺶ را ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورد«.
22و درﺑﺎره دان ﮔﻔﺖ» :دان ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﺎن ﻣﯽﺟﻬﺪ«.
23و درﺑﺎره ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ از رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺮ ﺷﻮ .و از ﺑﺮﮐﺖ او ﻣﻤﻠﻮ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﻐﺮب و ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آور«.
24و درﺑﺎره اﺷﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :اﺷﯿﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺒﺎرک ﺷﻮد ،و ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﻘﺒﻮل ﺷﺪه ،ﭘﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ روﻏﻦ ﻓﺮو ﺑﺮد25 .ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺗﻮ از آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ روزﻫﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮت ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 .ای ﯾﺸﻮرون ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪد ﺗﻮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﻮد و در
ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﻓﻼک.
»27ﺧﺪای ازﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﺖ و در زﯾﺮ ﺗﻮ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ؛ و دﺷﻤﻦ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ
اﺧﺮاج ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻼک ﮐﻦ28 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﭼﺸﻤﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ و آﺳﻤﺎن آن ﺷﺒﻨﻢ ﻣﯽرﯾﺰد29 .ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮ ای
اﺳﺮاﺋﯿـﻞ! ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮ ،ای ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ! ﮐﻪ او ﺳﭙﺮ ﻧﺼﺮت ﺗﻮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺟﺎه ﺗﻮﺳﺖ؛ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻄﯿﻊ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد«.

34

و ﻣﻮﺳﯽ از ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ،ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﺒﻮ ،ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻓﺴﺠﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎﺳﺖ

ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ،از ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ دان ،ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد2 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و زﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و
ﻣﻨﺴﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا را ﺗﺎ درﯾﺎی ﻣﻐﺮﺑﯽ3 .و ﺟﻨﻮب را و ﻣﯿﺪان دره ارﯾﺤﺎ را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﻮﻏﺮ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و
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ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﺗﻮ را اﺟﺎزت دادم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
آن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد5 «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد6 .و او را در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖﻓﻌﻮر ،در دره دﻓﻦ ﮐﺮد ،و اﺣﺪی
ﻗﺒﺮ او را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
7و ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻮن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ ،و ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺗﺎر ،و ﻧﻪ ﻗﻮﺗﺶ ﮐﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد8 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب ﺳﯽ روز ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ روزﻫﺎی ﻣﺎﺗﻢ و
ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ.
9و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن از روح ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻤﻠﻮ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
10و ﻧﺒـﯽای ﻣﺜـﻞ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﺤـﺎل در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را روﺑﺮو
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ11 ،در ﺟﻤﯿﻊ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ12 ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﻗﻮی ،و ﺟﻤﯿﻊ آن ﻫﯿﺒﺖ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮد.
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ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﻔﻪ ﯾﻮﺷﻊ
1

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ،ﺧﺎدم

ﻣﻮﺳﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮﺧﯿﺰ و از اﯾﻦ اردن
ﻋﺒﻮر ﮐﻦ ،ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻢ3 .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺬارده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻢ4 .از ﺻﺤﺮا و اﯾﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﻧﻬﺮ
ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺣﺘﯿﺎن و ﺗﺎ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ،ﺣﺪود ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .ﻫﯿﭽﮑﺲ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد؛ ﺗﻮ را ﻣﻬﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﺘﺼﺮف زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ7 .ﻓﻘﻂ ﻗﻮی و ﺑﺴﯿﺎر دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ .زﻧﻬﺎر از آن ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ روی ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮی8 .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات از دﻫﺎن ﺗﻮ دور ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ روز و ﺷﺐ در آن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در آن ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﺧﻮد را ﻓﯿﺮوز
ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ9 .آﯾﺎ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻧﮑﺮدم؟ ﭘﺲ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش؛
ﻣﺘﺮس و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ«.
10ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ رؤﺳﺎی ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ»11 :در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﻗﻮم را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻮﺷﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ،ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده،
داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ«.
12و ﯾﻮﺷﻊ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»13 :ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ آن
ﺳﺨﻦ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ14 .زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در آن
ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ روی
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ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،و اﯾﺸﺎن را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ15 .ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ
داده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،در آن ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد«.
16اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺎ را
ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ17 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد18 .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﮑﻢ ﺗﻮ رو ﮔﺮداﻧﺪ و
ﮐﻼم ﺗﻮ را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ
ﺑﺎش«.

2

و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن دو ﻣﺮد ﺟﺎﺳﻮس از ﺷﻄﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه،

زﻣﯿﻦ و ارﯾﺤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زن زاﻧﯿﻪای ﮐﻪ راﺣﺎب ﻧﺎم داﺷﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ
ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ2 .و ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻣﺮدﻣﺎن از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺸﺐ داﺧﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ3 «.و ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ ﻧﺰد راﺣﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ
آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور زﯾﺮا ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ4 «.و زن آن
دو ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ آن ﻣﺮدان ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﺴﺘﻦ دروازه ،آن ﻣﺮدان در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زودی اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ6 «.ﻟﯿﮑﻦ او اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺮده ،در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﭼﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد7 .ﭘﺲ آن
ﮐﺴﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه اردن ﺗﺎ ﮔﺪارﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ،
دروازه را ﺑﺴﺘﻨﺪ.
8و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ،او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺮآﻣﺪ9 .و ﺑﻪ آن ﻣﺮدان ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ،و ﺗﺮس ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ10 .زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آب درﯾﺎی ﻗﻠﺰم را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ
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ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دو ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺤﻮن و ﻋﻮج ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ11 .و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ دﻟﻬﺎی ﻣﺎ
ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ در ﮐﺴﯽ ﺟﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ12 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن
ﮐﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ 13ﮐﻪ ﭘﺪرم و
ﻣﺎدرم و ﺑﺮادراﻧﻢ و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬارد ،و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ را از ﻣﻮت رﺳﺘﮕﺎر

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ14 «.آن ﻣﺮدان ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﻤﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
15ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب از درﯾﭽﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و او ﺑﺮ
ﺣﺼﺎر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد16 .و اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ
ﺳﻪ روز ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ17 «.آن
ﻣﺮدان ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادی ﻣﺒﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ18 .اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻃﻨﺎب رﯾﺴﻤﺎن ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ درﯾﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدی ﺑﺒﻨﺪ ،و ﭘﺪرت و
ﻣﺎدرت و ﺑﺮادراﻧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ19 .و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﺮون رود ،ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﺒﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؛
و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ او دﺳﺖ ﺑﮕﺬارد ،ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و اﮔﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺮوز دﻫﯽ ،از ﻗﺴﻢ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادهای ﻣﺒﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد21 «.او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را رواﻧﻪ ﮐﺮده ،رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻃﻨﺎب ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﺑﺴﺖ.
22ﭘﺲ اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻮه آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ راه را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ23 .ﭘﺲ آن دو ﻣﺮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻧﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ24 .و ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎ داده اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
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3

ﺑﺎﻣﺪادان ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﻄﯿﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ

اردن آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ2 .و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن
ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ3 .و ﻗﻮم را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ آن را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ از ﺟﺎی ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪه ،در ﻋﻘﺐ آن ﺑﺮوﯾﺪ4 .و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
و آن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دوﻫﺰار ذراع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻣﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ5 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻓﺮدا
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد6 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﻮت
ﻋﻬﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺑﺮوﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
7و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد8 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آب اردن ﺑﺮﺳﯿﺪ در اردن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ9 «.و ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺳﺨﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ10 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و او ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و
ﻓﺮزﯾﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد11 .اﯾﻨﮏ
ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ،ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اردن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .ﭘﺲ اﻵن دوازده ﻧﻔﺮ از
اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ13 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ در آﺑﻬﺎی اردن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﺑﻬﺎی
اردن ،ﯾﻌﻨﯽ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﺗﻮده ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد«.
14و ﭼﻮن ﻗﻮم از ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را
ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﺑﺮدارﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻪ اردن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر آب ﻓﺮو رﻓﺖ )و اردن ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﺳﯿﻼب
ﻣﯽﺷﻮد(16 .واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎ ﺷﻬﺮ آدم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺮﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،و ﻗﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ17 .و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ،
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در ﻣﯿﺎن اردن ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از
اردن ،ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.

4

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از اردن ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب

ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :دوازده ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :از اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﯿﺎن اردن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دوازده ﺳﻨﮓ ﺑﺮدارﯾﺪ ،و
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ،در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در آن ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﯿﺪ ﺑﻨﻬﯿﺪ4 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ آن دوازده ﻣﺮد
را ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﯿﺪ5 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اردن ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره
اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮدارد6 .ﺗﺎ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ7 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ آﺑﻬﺎی اردن از ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن از اردن
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،آﺑﻬﺎی اردن ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺎری اﺑﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
8و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،و دوازده ﺳﻨﮓ از ﻣﯿﺎن اردن ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮده ،آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ9 .و ﯾﻮﺷﻊ در وﺳﻂ اردن ،در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،دوازده ﺳﻨﮓ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و در
آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ.
10و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،در وﺳﻂ اردن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ
را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .و ﻗﻮم
ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ
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روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد13 .ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﻞﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﺪه ﮐﺎرزار ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ارﯾﺤﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ.
14و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻮﺷﻊ را در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ ،و از او در ﺗﻤﺎم
اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»16 :ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺷﻬﺎدت را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ،
ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ از اردن ﺑﺮآﯾﻨﺪ17 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :از اردن ﺑﺮآﯾﯿﺪ18 «.و ﭼﻮن
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،از ﻣﯿﺎن اردن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ
ﺧﺸﮑﯽ ﮔﺬارده ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه آب اردن ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎری
ﺷﺪ.
19و در روز دﻫﻢ از ﻣﺎه اول ،ﻗﻮم از اردن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و در ﺟﻠْﺠﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ارﯾﺤﺎ اردو
زدﻧﺪ20 .و ﯾﻮﺷﻊ آن دوازده ﺳﻨﮓ را ﮐﻪ از اردن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.
21و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه از ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه،
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ22 ،آﻧﮕﺎه ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﻦ اردن ﺑﻪ
ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ23 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،آب اردن را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﯾﻢ24 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن زورآور اﺳﺖ ،و از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ«.

5

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﻐﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آب اردن را
ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ،دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از ﺗﺮس
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺎن در اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
2در آن وﻗﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎردﻫﺎ از ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎز ،و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎز3 «.و ﯾﻮﺷﻊ ﮐﺎردﻫﺎ از ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ
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ﺗﻞ ﻏﻠﻔﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮد4 .و ﺳﺒﺐ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ذﮐﻮران ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ راه در ﺻﺤﺮا ﻣﺮدﻧﺪ5 .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ
ﻣﺨﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﻮﻟﻮد
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﻮن ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ6 .زﯾﺮا ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺎﯾﻔﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ آن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ .زاﻧﺮو ﮐﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری
اﺳﺖ7 «.و اﻣﺎ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را در راه ﺧﺘﻨﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
8و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﻋﺎر ﻣﺼﺮ را از روی ﺷﻤﺎ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪم .از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎم آن ﻣﮑﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺟﻠﺠﺎل ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
10و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻠﺠﺎل اردو زدﻧﺪ و ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را در ﺷﺐ روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ،در
ﺻﺤﺮای ارﯾﺤﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ11 .و در ﻓﺮدای ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﺢ در ﻫﻤﺎن روز ،از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻬﻨﻪ زﻣﯿﻦ،
ﻧﺎزﮐﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮردﻧﺪ12 .و در ﻓﺮدای آن روزی ﮐﻪ از ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و در آن ﺳﺎل از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ.
13و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺰد ارﯾﺤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ
ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .و ﯾﻮﺷﻊ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ؟« 14ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻵن
آﻣﺪم «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ روی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟« 15ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺧﻮد را از ﭘﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎدهای ﻣﻘﺪس اﺳﺖ «.و ﯾﻮﺷﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.
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)و ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن رﻓﺖ

و آﻣﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد2 (.و ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ارﯾﺤﺎ و ﻣﻠﮑﺶ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم3 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ،ﺷﻬﺮ را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دور ﺷﻬﺮ
ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺶ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻦ4 .و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ،ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و در روز
ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﺑﻮق ﯾﻮﺑﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد
و ﺷﻤﺎ آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد،
و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻗﻮم ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﺪ6 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ را ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ7 «.و ﺑﻪ
ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺷﻬﺮ را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﻧﺪ«.
8و ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ ،ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ9 .و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ
ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﺎﻗﻪ ﻟﺸﮑﺮ از ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺑﻮت رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﭼﻮن
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ10 .و ﯾﻮﺷﻊ ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪا ﻧﺰﻧﯿﺪ و آواز ﺷﻤﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﯽ از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آن
وﻗﺖ ﺻﺪا زﻧﯿﺪ11 «.ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﻮاف داد و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ دور ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﮐﺮد .و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
12ﺑﺎﻣﺪادان ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ13 .و ﻫﻔﺖ ﮐﺎﻫﻦ
ﻫﻔﺖ ﮐﺮﻧﺎی ﯾﻮﺑﯿﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدان
ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﺎﻗﻪ ﻟﺸﮑﺮ از ﻋﻘﺐ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﮐﺎﻫﻨﺎن(
ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ14 .ﭘﺲ روز دوم ،ﺷﻬﺮ را ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و
ﺷﺶ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
15و در روز ﻫﻔﺘﻢ ،وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ،ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻃﻮاف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در آن روز ﺷﻬﺮ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮدﻧﺪ16 .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ،ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪا زﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ17 .و ﺧﻮد ﺷﻬﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و راﺣﺎب
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ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ وی در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮﻻﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮد18 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﻬﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از آن ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﺮام ﮐﺮده ،آن را ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎزﯾﺪ19 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ﻣﺴﯿﻦ و آﻫﻨﯿﻦ ،وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬارده
ﺷﻮد20 «.آﻧﮕﺎه ﻗﻮم ﺻﺪا زدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻗﻮم آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زدﻧﺪ ،ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .و ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪ و
ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ21 .و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮد از ﻣﺮد و زن و ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﻻغ
را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ.
22و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زن ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﺑﺮوﯾﺪ ،و زن را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آرﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای وی ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﯾﺪ23 «.ﭘﺲ آن دو
ﺟﻮان ﺟﺎﺳﻮس داﺧﻞ ﺷﺪه ،راﺣﺎب و ﭘﺪرش و ﻣﺎدرش و ﺑﺮادراﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون
آوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ را آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺎ دادﻧﺪ24 .و ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ در آن ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ﻣﺴﯿﻦ و آﻫﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاردﻧﺪ25 .و ﯾﻮﺷﻊ ،راﺣﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از آن او ﺑﻮد زﻧﺪه ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ ،و او ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا رﺳﻮﻻن را ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ارﯾﺤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد.
26و در آﻧﻮﻗﺖ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﻗﺴﻢ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎدش ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد ،و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﻮد دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
27و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﻣﯽﺑﻮد و اﺳﻢ او درﺗﻤﺎﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.

7

و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺨﺎن اﺑﻦ ﮐﺮﻣﯽ

اﺑﻦ زﺑﺪی اﺑﻦ زارح از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،از آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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2و ﯾﻮﺷﻊ از ارﯾﺤﺎ ﺗﺎ ﻋﺎی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺖ آون ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺮدان
ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدان رﻓﺘﻪ،
ﻋﺎی را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻗﺪر دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﻋﺎی را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ زﺣﻤﺖ ﻧﺪﻫﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻢاﻧﺪ4 «.ﭘﺲ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان ﻋﺎی ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ5 .و ﻣﺮدان ﻋﺎی از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و از ﭘﯿﺶ دروازه ﺗﺎ ﺷﺒﺎرﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را در
ﻧﺸﯿﺐ زدﻧﺪ .و دل ﻗﻮم ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ آب ﮔﺮدﯾﺪ.
6و ﯾﻮﺷﻊ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎک زده ،ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم رو ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ7 .و ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮم را از اردن ﻋﺒﻮر دادی ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ،ﻣﺎ را ﻫﻼک ﮐﻨﯽ .ﮐﺎش راﺿﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ8 .آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﺖ دادهاﻧﺪ9 .زﯾﺮا ﭼﻮن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،دور ﻣﺎ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎم ﻣﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد؟«
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ! ﭼﺮا ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ روی ﺧﻮد اﻓﺘﺎدهای؟ 11اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،و از ﻋﻬﺪی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
دزدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،آن را در اﺳﺒﺎب ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ12 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﺖ دادهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪهاﻧﺪ .و
اﮔﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺎه ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد13 .ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻗﻮم را ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﺎ و ﺑﮕﻮ ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﺣﺮام در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﻧﮑﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ روی
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد14 .ﭘﺲ ﺑﺎﻣﺪادان ،ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺒﺎط ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد

ﮐﻪ ﺳﺒﻄﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ؛ و ﻗﺒﯿﻠﻪای را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻨﺪ15 .و ﻫﺮ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ«.
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16ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ اﺳﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آورد و ﺳﺒﻂ
ﯾﻬﻮدا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ17 .و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻬﻮدا را ﻧﺰدﯾﮏ آورد و ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ زارﺣﯿﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آورد و زﺑﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ18 .و ﺧﺎﻧﺪان او را ﺑﻪ ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آورد
و ﻋﺨﺎن ﺑﻦﮐﺮﻣﯽ اﺑﻦزﺑﺪی ﺑﻦزارح از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ19 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻋﺨﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ
ﻣﻦ ،اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻼل ﺑﺪه و ﻧﺰد او اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎ و ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدی و از
ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار20 «.ﻋﺨﺎن در ﺟﻮاب ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،و
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهام21 .ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ رداﯾﯽ ﻓﺎﺧﺮ ﺷﻨﻌﺎری و دوﯾﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
و ﯾﮏ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﮐﻪ وزﻧﺶ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد دﯾﺪم ،آﻧﻬﺎ را ﻃﻤﻊ ورزﯾﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و اﯾﻨﮏ در ﻣﯿﺎن
ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻘﺮه زﯾﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
22آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ دوﯾﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﮏ در ﺧﯿﻤﻪ او ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد و ﻧﻘﺮه
زﯾﺮ آن23 .و آﻧﻬﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آوردﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ24 .و ﯾﻮﺷﻊ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ،ﻋﺨﺎن ﭘﺴﺮ زارح و ﻧﻘﺮه و ردا و ﺷﻤﺶ ﻃﻼ و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ و دﺧﺘﺮاﻧﺶ و ﮔﺎواﻧﺶ و ﺣﻤﺎراﻧﺶ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ و ﺧﯿﻤﻪاش و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮑﺶ را

ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وادی ﻋﺨﻮر ﺑﺮدﻧﺪ25 .و ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺎ را ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
26و ﺗﻮده ﺑﺰرگ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ او ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻢ آن ﻣﮑﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز وادی ﻋﺨﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

8

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺎ

ﺧﻮد ﺑﺮدار و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮو .اﯾﻨﮏ ﻣﻠﮏ ﻋﺎی و ﻗﻮم او و ﺷﻬﺮش و زﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
دادم2 .و ﺑﻪ ﻋﺎی و ﻣﻠﮑﺶ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ و ﻣﻠﮑﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ﺑﮑﻦ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ را ﺑﺎ
ﺑﻬﺎﯾﻤﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎراج ﮔﯿﺮﯾﺪ و در ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯿﻦ ﺳﺎز«.
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3ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮوﻧﺪ .و ﯾﻮﺷﻊ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺮدان دﻻور اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را در ﺷﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎد4 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺷﻬﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ و از ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﺮوﯾﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ5 .و ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ،از ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد6 .و ﻣﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺷﻬﺮ
دور ﺳﺎزﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪ اول از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ از ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﯾﺨﺖ7 .آﻧﮕﺎه از ﮐﻤﯿﻦﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ آن
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد8 .و ﭼﻮن ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ
ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم9 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦﮔﺎه
رﻓﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﯾﻮﺷﻊ آن ﺷﺐ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺴﺮ
ﺑﺮد.
10و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺰودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﻮم را ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ
روی ﻗﻮم ﺑﺴﻮی ﻋﺎی رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰدﯾﮏ
آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻋﺎی ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن او و ﻋﺎی وادیای
ﺑﻮد12 .و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ در
ﮐﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎد13 .ﭘﺲ ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ؛ و ﯾﻮﺷﻊ آن ﺷﺐ در ﻣﯿﺎن وادی رﻓﺖ14 .و ﭼﻮن ﻣﻠﮏ ﻋﺎی
اﯾﻦ را دﯾﺪ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ؛ و او ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮای وی در ﮐﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ15 .و ﯾﻮﺷﻊ و ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ راه
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪا در دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،از ﺷﻬﺮ دور ﺷﺪﻧﺪ17 .و ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﻋﺎی و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻋﻘﺐ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺖ ،و دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
18و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰراﻗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﺴﻮی ﻋﺎی دراز ﮐﻦ ،زﯾﺮا آن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم؛ و ﯾﻮﺷﻊ ،ﻣﺰراﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮ دراز ﮐﺮد19 .و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰودی از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻮن او دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد ،دوﯾﺪﻧﺪ و
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داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ،آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ20 .و ﻣﺮدان ﻋﺎی ﺑﺮ
ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ دود ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ21 .و ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ را
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و دود ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮدان ﻋﺎی را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ22 .و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﯾﻨﺎن از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺖ23 .و ﻣﻠﮏ
ﻋﺎی را زﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ آوردﻧﺪ.
24و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺎی در ﺻﺤﺮا و در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را در آن ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎده ،ﻫﻼک ﮔﺸﺘﻨﺪ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ25 .و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن روز از ﻣﺮد
و زن اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎی26 .زﯾﺮا ﯾﻮﺷﻊ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺰراق دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺎی را ﻫﻼک ﮐﺮد27 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻏﻨﯿﻤﺖ
آن ﺷﻬﺮ را اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
28ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﻋﺎی را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و آن را ﺗﻮده اﺑﺪی و ﺧﺮاﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ29 .و ﻣﻠﮏ
ﻋﺎی را ﺗﺎ وﻗﺖ ﺷﺎم ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪ ،و در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻻش او را از دار ﭘﺎﯾﯿﻦ
آورده ،او را ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﻬﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮده ﺑﺰرگ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
30آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل ﺑﻨﺎ ﮐﺮد31 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ،
ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﺑﺤﯽ از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎﺗﺮاﺷﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﻻت آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮ آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ32 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ آن
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﻗﻮم ﺳﺎﺧﺖ33 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و رؤﺳﺎ و داوران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﺎﺑﻮت ﭘﯿﺶ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن؛ ﻧﺼﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه ﺟﺮزﯾﻢ و
ﻧﺼﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اول
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ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ34 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻢ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪ35 .از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻧﺪ.

9

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و

ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در ﮐﻮه و ﻫﺎﻣﻮن و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎره درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ2 ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
3و اﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﻌﻮن ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ و ﻋﺎی ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ4 ،اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺜﻞ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده ،ﺟﻮاﻟﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮ
اﻻﻏﻬﺎی ﺧﻮد و ﻣﺸﮑﻬﺎی ﺷﺮاب ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎره و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ5 .و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد
ﮐﻔﺸﻬﺎی ﻣﻨﺪرس و ﭘﯿﻨﻪزده و ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد رﺧﺖ ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎن ﺗﻮﺷﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﮏ و ﮐﻔﻪ زده
ﺑﻮد6 .و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اردو در ﺟﻠْﺠﺎل آﻣﺪه ،ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »از زﻣﯿﻦ دور
آﻣﺪهاﯾﻢ ﭘﺲ اﻵن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ7 «.و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ؟«
8اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ » ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺪ و از
ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯿﺪ؟« 9ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دور آﻣﺪهاﯾﻢ
زﯾﺮا ﮐﻪ آوازه او و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮد ،ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ10 .و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ دو ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻃﺮف اردن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،و ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت ﺑﻮد،
ﮐﺮد11 .ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ12 .اﯾﻦ ﻧﺎن ﻣﺎ در روزی ﮐﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد آن را ﺑﺮای
ﺗﻮﺷﻪ راه ﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و اﻵن اﯾﻨﮏ ﺧﺸﮏ و ﮐﻔﻪزده ﺷﺪه اﺳﺖ13 .و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻬﺎی ﺷﺮاب ﮐﻪ ﭘﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎزه ﺑﻮد واﯾﻨﮏ ﭘﺎره ﺷﺪه ،و اﯾﻦ رﺧﺖ و ﮐﻔﺸﻬﺎی ﻣﺎ از ﮐﺜﺮت ﻃﻮل راه ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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14آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮدﻣﺎن از ﺗﻮﺷﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮدﻧﺪ15 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺻﻠﺢ ﮐﺮده ،ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪارد و رؤﺳﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ.
16اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﻪ روز ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ17 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺟﺒﻌﻮن و ﮐﻔﯿﺮه و ﺑﺌﯿﺮوت و ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻮد18 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را
ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ زﯾﺮا رؤﺳﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ رؤﺳﺎ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ19 .و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﯾﻢ ﭘﺲ اﻵن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ20 .اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮردﯾﻢ،
ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد21 .و رؤﺳﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن و ﺳﻘﺎﯾﺎن آب ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رؤﺳﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
22و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ23 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﯿﺪ و از ﺷﻤﺎ
ﻏﻼﻣﺎن و ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن و ﺳﻘﺎﯾﺎن آب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد24 «.اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب
ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻫﻼک
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ25 .و اﻵن ،اﯾﻨﮏ ﻣﺎ
در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ و ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎ26 «.ﭘﺲ او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻫﺎﯾﯽ داد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ27 .و ﯾﻮﺷﻊ در آن روز اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﯿﺰمﺷﮑﻨﺎن و ﺳﻘﺎﯾﺎن آب ﺑﺮای
ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ او اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

10

و ﭼﻮن ادوﻧﯽ ﺻﺪق ،ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻋﺎی را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺗﺒﺎه

ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ و ﻣﻠﮑﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺎی و ﻣﻠﮑﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
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ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﻌﻮن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﮐﺮده ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ2 ،اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا
ﺟﺒﻌﻮن ،ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎهﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﻣﺮداﻧﺶ ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ3 .ﭘﺲ ادوﻧﯽ
ﺻﺪق ،ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﻫﻮﻫﺎم ،ﻣﻠﮏ ﺣﺒﺮون ،و ﻓﺮآم ،ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت ،و ﯾﺎﻓﯿﻊ ،ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ ،و
دﺑﯿﺮ ،ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»4 :ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﻣﺮا اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺒﻌﻮن را ﺑﺰﻧﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﻮﺷﻊ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ5 «.ﭘﺲ ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﻠﮏ ﺣﺒْﺮون و
ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت و ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ و ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻌﻮن اردو زده ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﻣﺮدان ﺟﺒﻌﻮن ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اردو در ﺟﻠْﺠﺎل ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺎزﻣﺪار .ﺑﺰودی ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،و ﻣﺪد ﮐﻦ زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﻮک اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ7 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع
از ﺟﻠﺠﺎل آﻣﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮس زﯾﺮا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ دادم و ﮐﺴﯽ
از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد9 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ از ﺟﻠﺠﺎل ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﺮآﻣﺪ10 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﺸﺎن را در ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﮐﺸﺖ .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﮔﺮدﻧﻪ ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ ،و ﺗﺎ ﻋﺰﯾﻘﻪ و ﻣﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ11 .و

ﭼﻮن از ﭘﯿﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن در ﺳﺮازﯾﺮی ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺎ ﻋﺰﯾﻘﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن از آﺳﻤﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎراﻧﯿﺪ و ﻣﺮدﻧﺪ .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﮕﺮگ ﻣﺮدﻧﺪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
12آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮرﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺟﺒﻌﻮن ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺗﻮ ای ﻣﺎه ﺑﺮ وادی اﯾﻠﻮن«.
13ﭘﺲ آﻓﺘﺎب اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮم از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب
ﯾﺎﺷﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﻧﮑﺮد14 .و ﻗﺒﻞ از آن و ﺑﻌﺪ از آن روزی ﻣﺜﻞ آن واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آواز اﻧﺴﺎن را ﺑﺸﻨﻮد
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد15 .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اردو ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
16اﻣﺎ آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺧﻮد را در ﻣﻐﺎره ﻣﻘﯿﺪه ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ17 .و ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺧﺒﺮ
داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻪ آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻐﺎره ﻣﻘﯿﺪه ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ18 «.ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ
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ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﮕﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ19 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺆﺧﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ20 «.و
ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﺸﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار درآﻣﺪﻧﺪ21 .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻪ اردو در ﻣﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺣﺪی از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﯿﺰ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
22ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ و آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ را از ﻣﻐﺎره ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
آورﯾﺪ23 «.ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﭘﻨﺞ ﻣﻠﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﻠﮏ ﺣﺒﺮون و ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت و
ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ و ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن را از ﻣﻐﺎره ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ24 .و ﭼﻮن ﻣﻠﻮک را ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮداران ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه وی
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﻣﻠﻮک ﺑﮕﺬارﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه،
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﮔﺬاردﻧﺪ25 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد26 «.و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را زد و ﮐﺸﺖ و ﺑﺮ ﭘﻨﺞ دار ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺮ دارﻫﺎ آوﯾﺨﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ27 .و در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از دارﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ در آن ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
28و در آن روز ﯾﻮﺷﻊ ﻣﻘﯿﺪه را ﮔﺮﻓﺖ ،و آن و ﻣﻠﮑﺶ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ،اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ
ﻧﻔﻮﺳﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﮐﺮد ،و ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ؛ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﯿﺪه ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
29و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻟﺒﻨﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ آن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻠﮏ آن
ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
31و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻟﺒْﻨﻪ ﺑﻪ ﻻﺧﯿﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اردو زده ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ
ﮐﺮد.
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32و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻﺧﯿﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را در روز دوم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد .و آن و
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
33آﻧﮕﺎه ﻫﻮرام ﻣﻠﮏ ﺟﺎزر ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻻﺧﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﯾﻮﺷﻊ او و ﻗﻮﻣﺶ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
34و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻻﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻮن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اردو زده ،ﺑﺎ آن
ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ35 .و در ﻫﻤﺎن روز آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن
ﺑﻮدﻧﺪ در آن روز ﻫﻼک ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻻﺧﯿﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
36و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻋﺠﻠﻮن ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ37 .و آن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎ ﻣﻠﮑﺶ و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم ﺷﺸﯿﺮ زدﻧﺪ ،و
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻮن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ.
38و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد39 .و آن را ﺑﺎ ﻣﻠﮑﺶ و
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ؛ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ دﺑﯿﺮ و ﻣﻠﮑﺶ
ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﻪ و ﻣﻠﮑﺶ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
40ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب و ﻫﺎﻣﻮن و وادﯾﻬﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک
آﻧﻬﺎ را زده ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ ذیﻧﻔﺲ را ﻫﻼک ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد41 .و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﺗﺎ ﻏﺰه و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ را ﺗﺎ ﺟﺒﻌﻮن زد42 .و
ﯾﻮﺷﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻣﻠﻮک و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در ﯾﮏ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد43 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اردو در ﺟﻠﺠﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

11

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﺎﺑﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺣﺎﺻﻮر اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﯾﻮﺑﺎب ﻣﻠﮏ ﻣﺎدون و

ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺮون و ﻧﺰد ﻣﻠﮏ اﺧﺸﺎف ﻓﺮﺳﺘﺎد2 ،و ﻧﺰد ﻣﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،و
در ﻋﺮﺑﻪ ،ﺟﻨﻮب ﮐﻨﺮوت ،و در ﻫﺎﻣﻮن و در ﻧﺎﻓﻮت دور ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻮدﻧﺪ3 ،و ﻧﺰد ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ
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ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،و ﺣﻮﯾﺎن زﯾﺮ ﺣﺮﻣﻮن
در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﻔﻪ4 .و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ رﯾﮓ
ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ5 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﻮک ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،آﻣﺪﻧﺪ و
ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﻣﯿﺮوم در ﯾﮏ ﺟﺎ اردو زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ.
6و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن را ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و اراﺑﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ7 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد آﺑﻬﺎی
ﻣﯿﺮوم ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻣﺪه ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را زدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺻﯿﺪون ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺮﻓﻮت ﻣﺎﯾﻢ و ﺗﺎ وادی ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮده،
ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ9 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن را ﭘﯽ ﮐﺮد و اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
10و ﯾﻮﺷﻊ در آن وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺣﺎﺻﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻠﮑﺶ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا
ﺣﺎﺻﻮر ﻗﺒﻞ از آن ﺳﺮ ﺟﻤﯿﻊ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﻮد11 .و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﺮد ،و ﻫﯿﭻ ذیﺣﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺣﺎﺻﻮر را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و
ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﻣﻠﻮک و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ،
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد13 .ﻟﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻠﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺳﻮای ﺣﺎﺻﻮر ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ آن را ﻓﻘﻂ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
14و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﺮده ،ﻫﯿﭻ ذیﺣﯿﺎت را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
15ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﯾﻮﺷﻊ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﯿﺰی از ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
16ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن زﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﻮب و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﻦ و ﻫﺎﻣﻮن و
ﻋﺮﺑﻪ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﺎﻣﻮن آن را ﮔﺮﻓﺖ17 .از ﮐﻮه ﺣﺎﻟﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﺗﺎ
ﺑﻌﻞ ﺟﺎد ﮐﻪ در وادی ﻟﺒﻨﺎن زﯾﺮ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﺎن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را زد و
ﮐﺸﺖ18 .و ﯾﻮﺷﻊ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﻮک ﺟﻨﮓ ﮐﺮد19 .و ﺷﻬﺮی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ
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ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ﺣﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮان را در ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ20 .زﯾﺮا از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن را ﺳﺨﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ درآﯾﻨﺪ و او اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﺳﺎزد ،و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
21و در آن زﻣﺎن ﯾﻮﺷﻊ آﻣﺪه ،ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن را از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﺟﺒﺮون و دﺑﯿﺮ و ﻋﻨﺎب و ﻫﻤﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﯾﻬﻮدا و ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﮐﺮد22 .ﮐﺴﯽ از ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻏﺰا و ﺟﺖ و اﺷﺪود
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ،
و ﯾﻮﺷﻊ آن را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و زﻣﯿﻦ از ﺟﻨﮓ
آرام ﮔﺮﻓﺖ.

12

و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻮک آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن

ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب از وادی ارﻧﻮن ﺗﺎ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﻪ ﺷﺮﻗﯽ را ﻣﺘﺼﺮف
ﺷﺪﻧﺪ2 .ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،و از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره وادی ارﻧﻮن
اﺳﺖ ،و از وﺳﻂ وادی و ﻧﺼﻒ ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ وادی ﯾﺒﻮق ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﺳﺖ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
3و از ﻋﺮﺑﻪ ﺗﺎ درﯾﺎی ﮐﻨﺮوت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﺗﺎ درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ
راه ﺑﯿﺖﯾﺸﯿﻤﻮت و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب زﯾﺮ داﻣﻦ ﻓﺴﺠﻪ4 .و ﺳﺮ ﺣﺪ ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن ،ﮐﻪ از ﺑﻘﯿﻪ
رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد و در ﻋﺸﺘﺎروت و ادرﻋﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ5 .و در ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن و ﺳﻠﺨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ
ﺳﺮ ﺣﺪ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿﺎن و ﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
6اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ زدﻧﺪ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و
ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داد.
7و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻮک آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻐﺮب ﮐﺸﺖ ،از ﺑﻌﻞ ﺟﺎد در وادی ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﺎ ﮐﻮه ﺣﺎﻟﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،و ﯾﻮﺷﻊ آن را ﺑﻪ
اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داد8 .در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﻫﺎﻣﻮن و ﻋﺮﺑﻪ و دﺷﺘﻬﺎ و
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ﺻﺤﺮا و در ﺟﻨﻮب از ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن9 .ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ارﯾﺤﺎ
و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻋﺎی ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ اﺳﺖ10 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺒﺮون11 .و
ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﯾﺮﻣﻮت و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻻﺧﯿﺶ12 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻋﺠﻠﻮن و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺟﺎزر13 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ
دﺑﯿﺮ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺟﺎدر14 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺮﻣﺎ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻋﺮاد15 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻟﺒﻨﻪ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ
ﻋﺪﻻم16 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﯿﺪه و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ17 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻔﻮح و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺎﻓﺮ18 .و ﯾﮑﯽ
ﻣﻠﮏ ﻋﻔﯿﻖ و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻟﺸﺎرون19 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺎدون و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺣﺎﺻﻮر20 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺮون
ﻣﺮؤن و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ اﮐﺸﺎف21 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﻌﻨﺎک و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺪو22 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﻗﺎدش و ﯾﮑﯽ
ﻣﻠﮏ ﯾﻘﻨﻌﺎم در ﮐﺮﻣﻞ23 .و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ دور در ﻧﺎﻓﺖ دور و ﯾﮑﯽ ﻣﻠﮏ اﻣﺘﻬﺎ در ﺟﻠﺠﺎل24 .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ
ﻣﻠﮏ ﺗﺮﺻﻪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

13

و ﯾﻮﺷﻊ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده

ﺷﺪهای و ﻫﻨﻮز زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ2 .و اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﻠﻮک ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺟﺸﻮرﯾﺎن3 .از ﺷﯿﺤﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻘﺮون ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎل ﮐﻪ از ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺮدار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن از ﻏﺰﯾﺎن و اﺷﺪودﯾﺎن و
اﺷﻘﻠﻮﻧﯿﺎن و ﺟﺘﯿﺎن و ﻋﻘﺮوﻧﯿﺎن و ﻋﻮﯾﺎن4 .و از ﺟﻨﻮب ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻣﻐﺎرهای ﮐﻪ از
ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﯿﻖ و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻮرﯾﺎن5 .و زﻣﯿﻦ ﺟﺒﻠﯿﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب
از ﺑﻌﻞ ﺟﺎد ﮐﻪ زﯾﺮ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت6 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ
ﻣﺼﺮﻓﻮت ﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام7 .ﭘﺲ اﻵن
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ«.
8ﺑﺎ او رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد9 .از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره
وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ ،و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در وﺳﻂ وادی اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺪﺑﺎ ﺗﺎ دﯾﺒﻮن10 .و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺤﻮن ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد11 .و ﺟﻠﻌﺎد و
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ﺳﺮﺣﺪ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ12 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻮج
در ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ در اﺷﺘﺎروت و ادرﻋﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و او از ﺑﻘﯿﻪ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺑﯿﺮون ﮐﺮد13 .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﮑﯿـﺎن را ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺟﺸﻮر و
ﻣﻌﮑﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿـﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.
14ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﻻوی ﻫﯿﭻ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧﺪاد ،زﯾﺮا ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮑﯿﺖ
وی اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
15و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن داد16 .و ﺣﺪود اﯾﺸﺎن از ﻋﺮوﻋﯿﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در وﺳﻂ وادی اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮی
ﻣﯿﺪﺑﺎ اﺳﺖ؛ 17ﺣﺸﺒﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ و دﯾﺒﻮن و ﺑﺎﻣﻮﺗﺒﻌﻞ و ﺑﯿﺘﺒﻌﻞ ﻣﻌﻮن؛
18و ﯾﻬﺼﻪ و ﻗﺪﯾﻤﻮت و ﻣﯿﻔﺎﻋﺖ؛ 19و ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ و ﺳﺒﻤﻪ و ﺳﺎرت ﺷﺤﺮ ﮐﻪ در ﮐﻮه دره ﺑﻮد؛ 20و ﺑﯿﺖ
ﻓﻐﻮر و داﻣﻦ ﻓﺴﺠﻪ و ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت؛ 21و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ
اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﻮﺳﯽ او را ﺑﺎ ﺳﺮداران ﻣﺪﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ اوی و راﻗﻢ و
ﺻﻮر و ﺣﻮر و راﺑﻊ ،اﻣﺮای ﺳﯿﺤﻮن ،ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ داد22 .و ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦﺑﻌﻮر
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ را ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ23 .و ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ اردن و ﮐﻨﺎرهاش
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
24و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﺟﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن داد25 .و ﺳﺮﺣﺪ اﯾﺸﺎن
ﯾﻌﺰﯾﺮ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد و ﻧﺼﻒ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺗﺎ ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺑﻪ اﺳﺖ26 .و
از ﺣﺸﺒﻮن ﺗﺎ راﻣﺖ ﻣﺼﻔﻪ و ﺑﻄﻮﻧﯿﻢ و از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ دﺑﯿﺮ27 .و در دره ﺑﯿﺖ ﻫﺎرام و ﺑﯿﺖ ﻧﻤﺮه
و ﺳﮑﻮت و ﺻﺎﻓﻮن و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﯿﺤﻮن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،و اردن و ﮐﻨﺎره آن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درﯾﺎی
ﮐﻨﺮت در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق28 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
29و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ داد و ﺑﺮای ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ30 .و ﺣﺪود اﯾﺸﺎن از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻮج ،ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﺎﺋﯿﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد31 .و ﻧﺼﻒ ﺟﻠﻌﺎد و ﻋﺸﺘﺎروت و ادرﻋﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻮج در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﻒ ﭘﺴﺮان ﻣﺎﮐﯿﺮ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
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32اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺮﺑﺎت ﻣﻮآب در آن ﻃﺮف اردن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺸﺮق ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد33 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﻻوی ،ﻣﻮﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺪاد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.

14

و اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﻣﻠﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ

و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن و رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ2 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺮﻋﻪ،
ﻣﻠﮑﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻪ ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
3زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ دو ﺳﺒﻂ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن داده ﺑﻮد ،اﻣﺎﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻫﯿﭻ
ﻣﻠﮑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺪاد4 .زﯾﺮا ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ دو ﺳﺒﻂ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن
ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ در زﻣﯿﻦ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺷﯽ و
اﻣﻮال اﯾﺸﺎن5 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،زﻣﯿﻦ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
6آﻧﮕﺎه ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا در ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪﻗﻨﺰی وی را ﮔﻔﺖ» :ﺳﺨﻨﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،درﺑﺎره ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﮔﻔﺖ ﻣﯽداﻧﯽ7 .ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﺮای او ﺧﺒﺮ ﺑﺎز
آوردم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دل ﻣﻦ ﺑﻮد8 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دل ﻗﻮم را ﮔﺪاﺧﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ
ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدم9 .و در آن روز ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ و اوﻻدت ﻣﻠﮑﯿﺖ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدی10 .و اﻵن اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .و اﻵن ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ11 .و ﺣﺎل اﻣﺮوز
ﻗﻮت ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ روزی ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ در آن وﻗﺖ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻗﻮت ﻣﻦ اﻵن اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن و ﺧﻮاه ﺑﺮای رﻓﺘﻦ و آﻣﺪن12 .ﭘﺲ اﻵن اﯾﻦ ﮐﻮه را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪه ﮐﻪ در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮ در آن روز ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن در آﻧﺠﺎ
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ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ و ﺣﺼﺎردار اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
13ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ او را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺣﺒﺮون را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﺒﺮون ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﻗﻨﺰی ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد15 .و ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺎم ﺣﺒﺮون ،ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﻣﺮد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ از ﺟﻨﮓ آرام ﮔﺮﻓﺖ.

15

و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ

ﺳﺮ ﺣﺪ ادوم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺮای ﺻﯿﻦ ﺑﻪ اﻗﺼﺎی ﺗﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ2 .و ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺸﺎن از آﺧﺮ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ،از
ﺧﻠﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻮد3 .و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ،ﻓﺮاز ﻋﮑﺮﺑﯿﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﺻﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻗﺎدش ﺑﺮﻧﯿﻊ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺼﺮون ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ ادار ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻗﺮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ4 .و از ﻋﺼﻤﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ وادی ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﺗﺎ آﺧﺮ اردن ﺑﻮد ،و ﺣﺪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ،از
ﺧﻠﯿﺞ درﯾﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ اردن ﺑﻮد6 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺣﺠﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺖ ﻋﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
و اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺰد ﺳﻨﮓ ﺑﻬﻦ ﭘﺴﺮ رؤﺑﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪ7 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از وادی ﻋﺨﻮر ﻧﺰد دﺑﯿﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﺠﺎل ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاز ادﻣﯿﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب وادی اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ
ﺣﺪ ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻋﯿﻦ روﺟﻞ ﺑﻮد8 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از وادی ﭘﺴﺮ ﻫﻨﻮم
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺒﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﻘﺎﺑﻞ وادی ﻫﻨﻮم ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ آﺧﺮ وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺖ9 .و
اﯾﻦ ﺣﺪ از ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻔﺘﻮح ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮه ﻋﻔﺮون ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و
ﺗﺎ ﺑﻌﻠﻪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ10 .و اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺑﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮه ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻧﺰد ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﺑﺰﯾﺮ
آﻣﺪه ،از ﺗﻤﻨﻪ ﮔﺬﺷﺖ11 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﺮون ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﮑﺮون ﮐﺸﯿﺪه
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ﺷﺪ ،و از ﮐﻮه ﺑﻌﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﯾﺒﻨﺌﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺣﺪ درﯾﺎ ﺑﻮد12 .و ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻨﺎره آن ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن.
13و ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا
ﻗﺴﻤﺘﯽ داد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﭘﺪر ﻋﻨﺎق ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ14 .و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎق ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺸﯽ و
اﺧﯿﻤﺎن و ﺗﻠﻤﯽ اوﻻد ﻋﻨﺎق را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد15 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن دﺑﯿﺮ ﺑﺮآﻣﺪ .و اﺳﻢ دﺑﯿﺮ
ﻗﺒﻞ از آن ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد16 .و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻔﺮ را ﺑﺰﻧﺪ و آن را ﺑﮕﯿﺮد ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
ﻋﮑﺴﻪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ داد17 «.و ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻗﻨﺎز ﺑﺮادر ﮐﺎﻟﯿﺐ آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
ﻋﮑﺴﻪ را ﺑﻪ او ﺑﻪ زﻧﯽ داد18 .و ﭼﻮن او ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﺪر ﺧﻮد زﻣﯿﻨﯽ ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و دﺧﺘﺮ از اﻻغ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﮐﺎﻟﯿﺐ وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ؟« 19ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ
ده .ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﭘﺲ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ.
20اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن21 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺮ ﺳﺮﺣﺪ ادوم ﻗﺒﺼﺌﯿﻞ و ﻋﯿﺪر و ﯾﺎﺟﻮر ﺑﻮد22 ،و ﻗﯿﻨﻪ و دﯾﻤﻮﻧﻪ و
ﻋﺪﻋﺪه23 ،و ﻗﺎدش و ﺣﺎﺻﻮر و ﯾﺘﻨﺎن24 ،و زﯾﻒ و ﻃﺎﻟﻢ و ﺑﻌﻠﻮت25 ،و ﺣﺎﺻﻮر ﺣﺪﺗﻪ و ﻗﺮﯾﻮت
ﺣﺼﺮون ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻮر ﺑﺎﺷﺪ26 .اﻣﺎم و ﺷﻤﺎع و ﻣﻮﻻده27 ،و ﺣﺼﺮﺟﺪه و ﺣﺸﻤﻮن و ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻟﻂ28 ،و ﺣﺼﺮ
ﺷﻮﻋﺎل و ﺑﯿﺮﺷﺒﻊ و ﺑﺰﯾﻮﺗﯿﻪ29 ،و ﺑﻌﺎﻟﻪ و ﻋﯿﯿﻢ و ﻋﺎﺻﻢ30 ،و اﻟﺘﻮﻟﺪ و ﮐﺴﯿﻞ و ﺣﺮﻣﻪ31 ،و ﺻﻘﻠﺞ و
ﻣﺪﻣﻨﻪ و ﺳﻨﺴﻨﻪ32 ،و ﻟﺒﺎوت و ﺳﻠﺨﯿﻢ و ﻋﯿﻦ و رﻣﻮن ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ33 .و در ﻫﺎﻣﻮن اﺷﺘﺎول و ﺻﺮﻋﻪ و اﺷﻨﻪ34 ،و زاﻧﻮح و ﻋﯿﻦ ﺟﻨﯿﻢ و ﺗﻔﻮح و ﻋﯿﻨﺎم35 ،و
ﯾﺮﻣﻮت و ﻋﺪﻻم و ﺳﻮﮐﻮه و ﻋﺰﯾﻘﻪ36 ،و ﺷﻌﺮاﯾﻢ و ﻋﺪﯾﺘﺎﯾﻢ و اﻟﺠﺪﯾﺮه و ﺟﺪﯾﺮﺗﺎﯾﻢ ،ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
37ﺻﻨﺎن و ﺣﺪاﺷﺎه و ﻣﺠﺪل ﺟﺎد38 .و دﻟﻌﺎن و اﻟﻤﺼﻔﻪ و ﯾﻘﺘﺌﯿﻞ39 .و ﻻﺧﯿﺶ و ﺑﺼﻘﻪ و
ﻋﺠﻠﻮن40 .و ﮐﺒﻮن و ﻟﺤﻤﺎن و ﮐﺘﻠﯿﺶ41 .و ﺟﺪﯾﺮوت و ﺑﯿﺖداﺟﻮن و ﻧﻌﻤﻪ و ﻣﻘﯿﺪه .ﺷﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
دﻫﺎت آﻧﻬﺎ42 .و ﻟﺒﻨﻪ و ﻋﺎﺗﺮ و ﻋﺎﺷﺎن.
43و ﯾﻔﺘﺎح و اﺷﻨﻪ و ﻧﺼﯿﺐ44 .و ﻗﻌﯿﻠﻪ و اﮐﺰﯾﺐ و ﻣﺮﯾﺸﻪ .ﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ45 .و ﻋﻘﺮون
و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و دﻫﺎت آن46 .از ﻋﻘﺮون ﺗﺎ درﯾﺎ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﺷﺪود ﺑﻮد ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
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47و اﺷﺪود و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و دﻫﺎت آن .و ﻏﺰا و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و دﻫﺎت آن ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ،و ﺗﺎ درﯾﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻨﺎر آن.
48و در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﯿﺮ و ﯾﺘﯿﺮ و ﺳﻮﮐﻮه49 .و دﻧﻪ و ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻨﻪ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ50 .و ﻋﻨﺎب و
اﺷﺘﻤﻮه و ﻋﺎﻧﯿﻢ51 .و ﺟﻮﺷﻦ و ﺣﻮﻟﻮن و ﺟﯿﻠﻮه ،ﯾﺎزده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
52و اراب و دوﻣﻪ و اﺷﻌﺎن53 .و ﯾﺎﻧﻮم و ﺑﯿﺖ ﺗﻔﻮح و اﻓﯿﻘﻪ54 .و ﺣﻤﻄﻪ و ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﮐﻪ
ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺻﯿﻌﻮر ،ﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
55و ﻣﻌﻮن و ﮐﺮﻣﻞ و زﯾﻒ و ﯾﻮﻃﻪ56 .و ﯾﺰرﻋﯿﻞ و ﯾﻘﺪﻋﺎم و زاﻧﻮح57 .و اﻟﻘﺎﯾﻦ و ﺟﺒﻌﻪ و
ﺗﻤﻨﻪ ،ده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
58و ﺣﻠﺤﻮل و ﺑﯿﺖ ﺻﻮر و ﺟﺪور59 .و ﻣﻌﺎرات و ﺑﯿﺖﻋﻨﻮت و اﻟﺘﻘﻮن ،ﺷﺶ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت
آﻧﻬﺎ.
60و ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻌﻞ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺮﺑﻪ ،دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
61و در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺖﻋﺮﺑﻪ و ﻣﺪﯾﻦ و ﺳﮑﺎﮐﻪ62 .و اﻟﻨﺒﺸﺎن و ﻣﺪﯾﻨﻬﺎﻟﻤﻠﺢ و ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ،ﺷﺶ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
63و اﻣﺎ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﻣﺮوز در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.

16

و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ،از اردن ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺑﻬﺎی ارﯾﺤﺎ

ﺗﺎ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ از ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮه ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ2 .و از ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﻟﻮز ﺑﺮآﻣﺪه،
ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ارﮐﯿﺎن ﺗﺎ ﻋﻄﺎروت ﮔﺬﺷﺖ3 .و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﻔﻠﯿﻄﯿﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺖﺣﻮرون
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺎ ﺟﺎزر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺗﺎ درﯾﺎ ﺑﻮد.
4ﭘﺲ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
5و ﺣﺪود ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎروت
ادار ﺗﺎ ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﺑﺎﻻ ﺑﻮد6 .و ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻧﺰد ﻣﮑﻤﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪﺗﺄﻧﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﯾﺎﻧﻮﺣﻪ از آن ﮔﺬﺷﺖ7 .و از ﯾﺎﻧﻮﺣﻪ ﺑﻪ
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ﻋﻄﺎروت و ﻧﻌﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ اردن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ8 .و ﺳﺮﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ آن از ﺗﻔﻮح ﺗﺎ
وادی ﻗﺎﻧﻪ رﻓﺖ و آﺧﺮ آن ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن.
9ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد10 .و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺟﺎزر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺟﺰﯾﻪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

17

و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد .و اﻣﺎ ﻣﺎﮐﯿﺮ

ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ2 .و ﺑﺮای
ﭘﺴﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﺑﯿﻌﺰر ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان
ﻫﺎﻟﮏ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﺳﺮﺋﯿﻞ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺷﮑﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺣﺎﻓﺮ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺷﻤﯿﺪاع.
اﯾﻨﺎن اوﻻد ذﮐﻮر ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻦﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
3و اﻣﺎ ﺻﻠﻔﺤﺎد ﺑﻦﺣﺎﻓﺮ ﺑﻦﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦﻣﻨﺴﯽ را ﭘﺴﺮان ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ دﺧﺘﺮان .و اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﺶ :ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻮﻋﻪ و ﺣﺠﻠﻪ و ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﺮﺻﻪ4 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ
ﺑﻦﻧﻮن و ﻧﺰد رؤﺳﺎ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد5 .و ﺑﻪ ﻣﻨﺴﯽ
ﺳﻮای زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن واﻗﻊ اﺳﺖ ،ده ﺣﺼﻪ رﺳﯿﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮان
ﻣﻨﺴﯽ ،ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﻠﻌﺎد را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
7و ﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ از اﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﮑﻤﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻮد ،و ﺣﺪش ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﯿﻦ ﺗﻔﻮح رﺳﯿﺪ8 .و زﻣﯿﻦ ﺗﻔﻮح از آن ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻔﻮح ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ،
از آن ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد9 .و ﺣﺪش ﺑﻪ وادی ﻗﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب وادی ﺑﺮآﻣﺪ ،و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ از
ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ ،ﻣﻠﮏ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد؛ و ﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل وادی و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻮد.
10ﺟﻨﻮب آن از آن اﻓﺮاﯾﻢ ،و ﺷﻤﺎل آن از آن ﻣﻨﺴﯽ و درﯾﺎ ﺣﺪ او ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
اﺷﯿﺮ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﯾﺴﺎﮐﺎر رﺳﯿﺪﻧﺪ11 .و ﻣﻨﺴﯽ در ﯾﺴﺎﮐﺎر و در اﺷﯿﺮ ﺑﯿﺖﺷﺎن و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ،
و ﯾﺒﻠﻌﺎم و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن دور و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﯿﻦ دور و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن
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ﺗﻌﻨﺎک و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺠﺪو و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ داﺷﺖ12 .ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺟﺎزم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
14و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﯾﮏ ﻗﺮﻋﻪ و ﯾﮏ ﺣﺼﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﯿﺖ دادی؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﻵن ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ«.
15ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮآی و در آﻧﺠﺎ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮزﯾﺎن و
رﻓﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﺎف ﮐﻦ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ16 «.ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ وادی ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،اراﺑﻪﻫﺎی
آﻫﻨﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺷﺎن و ﻗﺼﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ،و ﭼﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وادی ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
17ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و
ﻗﻮت ﺑﺴﯿﺎر داری ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﯾﮏ ﻗﺮﻋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ
ﭼﻪ آن ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش ﻣﺎل ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اراﺑﻪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ،و زورآور ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

18

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻠﻮه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع را در آﻧﺠﺎ

ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺑﻮد.
2و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﺒﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ3 .و
ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻣﯽورزﯾﺪ و داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 4ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻫﺮ ﺳﺒﻂ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻠﮑﻬﺎی ﺧﻮد
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ5 .و آن را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ6 .و
ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،آن را ﻧﺰد ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در
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ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻗﺮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .و ﺟﺎد و رؤﺑﯿﻦ و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد در آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
8ﭘﺲ آن ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﻮﺷﻊ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و در زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،آن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪازم9 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدان رﻓﺘﻪ ،از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
و آن را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻃﻮﻣﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ اردو در ﺷﯿﻠﻮه
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ10 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﯾﻮﺷﻊ زﻣﯿﻦ
را ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
11و ﻗﺮﻋﻪ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺣﺪود ﺣﺼﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ اﻓﺘﺎد12 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل از اردن ﺑﻮد ،و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف
ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﺮآﻣﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای
ﺑﯿﺖآون ﺑﻮد13 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻟﻮز ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻮز ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻄﺎروت ادار ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،رﻓﺖ14 .و
ﺣﺪش ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب از ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻌﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮداﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ15 .و ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮﺑﯽ از اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻔْﺘﻮح ﺑﺮآﻣﺪ16 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دره اﺑﻦﻫﻨﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی دره ﻫﻨﻮم ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻋﯿﻦ روﺟﻞ رﺳﯿﺪ17 .و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ
رﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻠﯿﻠﻮت ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮ ﺑﺎﻻی ادﻣﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﻫﻦ ﺑﻦرؤﺑﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ
آﻣﺪ18 .و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻪ زﯾـﺮ آﻣـﺪ19 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﯿﺖﺣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﮔﺬﺷﺖ ،و آﺧﺮ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻠﺢ ﻧﺰد اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
اردن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ20 .و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ،ﺣﺪ آن اردن ﺑﻮد و ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﺣﺪودش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد.
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21و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن :ارﯾﺤﺎ و ﺑﯿﺖﺣﺠﻠﻪ و ﻋﯿﻤﻖ
ﻗﺼﯿﺺ22 .و ﺑﯿﺖﻋﺮﺑﻪ و ﺻﻤﺎراﯾﻢ و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ23 .و ﻋﻮﯾﻢ و ﻓﺎره و ﻋﻔﺮت24 .و ﮐﻔﺮ ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﻋﻔﻨﯽ و
ﺟﺎﺑﻊ ،دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ25 .و ﺟﺒﻌﻮن و راﻣﻪ و ﺑﺌﯿﺮوت26 .و ﻣﺼﻔﻪ و ﮐﻔﯿﺮه و ﻣﻮﺻﻪ27 .و
راﻗﻢ و ﯾﺮﻓﺌﯿﻞ و ﺗﺮاﻟﻪ28 .و ﺻﯿﻠﻪ و آﻟﻒ و ﯾﺒﻮﺳﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺒﻌﻪ و ﻗﺮﯾﺖ ،ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.

19

و ﻗﺮﻋﻪ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮآﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ

ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻮد2 .و اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺌﯿﺮ ﺷﺒﻊ
و ﺷﺒﻊ و ﻣﻮﻻدا3 .و ﺣﺼﺮ ﺷﻮﻋﺎل و ﺑﺎﻟﺢ و ﻋﺎﺻﻢ4 .و اﻟﺘﻮﻟﺪ و ﺑﺘﻮل و ﺣﺮﻣﻪ5 .ﺻﻘﻠﻎ و ﺑﯿﺖ ﻣﺮﮐﺒﻮت
و ﺣﺼﺮ ﺳﻮﺳﻪ6 .و ﺑﯿﺖ ﻟﺒﺎﻋﻮت و ﺷﺎروﺣﻦ .ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ7 .و ﻋﯿﻦ و رﻣﻮن و ﻋﺎﺗﺮ و
ﻋﺎﺷﺎن ،ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺌﯿﺮ راﻣﻪ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد9 .و ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن از ﻣﯿﺎن
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را از
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
10و ﻗﺮﻋﻪ ﺳﻮم ﺑﺮای ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺣﺪ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﺎرﯾﺪ
رﺳﯿﺪ11 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﻣﺮﻋﻠﻪ رﻓﺖ و ﺗﺎ دﺑﺎﺷﻪ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ وادی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﻘﻨﻌﺎم اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪ12 .و از ﺳﺎرﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺴﻠﻮت ﺗﺎﺑﻮر
ﭘﯿﭽﯿﺪ ،و ﻧﺰد داﺑﺮه ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﺎﻓﯿﻊ رﺳﯿﺪ13 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ و ﺗﺎ ﻋﺖ
ﻗﺎﺻﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد رﻣﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ14 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺣﻨﺎﺗﻮن
آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد ،و آﺧﺮش ﻧﺰد وادی ﯾﻔﺘﺤﺌﯿﻞ ﺑﻮد15 .و ﻗﻄﻪ و ﻧﻬﻼل و ﺷﻤﺮون و ﯾﺪاﻟﻪ و ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ،
دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ16 .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ
دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
17و ﻗﺮﻋﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن18 .و ﺣﺪ
اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﯾﺰرﻋﯿﻞ و ﮐﺴﻠﻮت و ﺷﻮﻧﻢ ﺑﻮد19 .و ﺣﻔﺎراﯾﻢ و ﺷﯿﺌﻮن و اﻧﺎﺣﺮه20 .و رﺑﯿﺖ و ﻗﺸﯿﻮن و
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آﺑﺺ21 .و رﻣﻪ و ﻋﯿﻦ ﺟﻨﯿﻢ و ﻋﯿﻦ ﺣﺪه و ﺑﯿﺖ ﻓﺼﯿﺺ22 .و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮر و ﺷﺤﺼﯿﻤﻪ و
ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ رﺳﯿﺪ ،و آﺧﺮ ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد اردن ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻧﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ23 .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ
ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
24و ﻗﺮﻋﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ25 .و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﺣﻠﻘﻪ
و ﺣﻠﯽ و ﺑﺎﻃﻦ و اﮐﺸﺎف26 .و اﻟﻤﻠﮏ و ﻋﻤﻌﺎد و ﻣﺸĤل و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻞ و ﺷﯿﺤﻮر ﻟﺒﻨﻪ
رﺳﯿﺪ27 .و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﯿﺖ داﺟﻮن ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺗﺎ زﺑﻮﻟﻮن رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ
وادی ﯾﻔﺘﺤﺌﯿﻞ و ﺑﯿﺖ ﻋﺎﻣﻖ و ﻧﻌﯿﺌﯿﻞ وﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻧﺰد ﮐﺎﺑﻮل ﺑﯿﺮون آﻣﺪ28 .و ﺑﻪ ﺣﺒﺮون و
رﺣﻮب و ﺣﻤﻮن و ﻗﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺻﯿﺪون ﺑﺰرگ29 .واﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی راﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار ﺻﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻮﺻﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد درﯾﺎ در دﯾﺎر اﮐﺰﯾﺐ ﺑﻮد30 .و ﻋﻤﻪ و ﻋﻔﯿﻖ و
رﺣﻮب ،و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ31 .ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺷﯿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
32و ﻗﺮﻋﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن.
33و ﺣﺪ اﯾﺸﺎن از ﺣﺎﻟﻒ از ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺻﻌﻨﯿﻢ اﺳﺖ و اداﻣﯽ و ﻧﺎﻗﺐ و ﯾﺒﻨﺌﯿﻞ ﺗﺎ ﻟﻘﻮم ﺑﻮد و
آﺧﺮش ﻧﺰد اردن ﺑﻮد؛ 34و ﺣﺪش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ازﻧﻮت ﺗﺎ ﺑﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ زﺑﻮﻟﻮن رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺷﯿﺮ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد اردن35 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺻﺪﯾﻢ و ﺻﯿﺮ و ﺣﻤﻪ و رﻗﻪ و ﮐﻨﺎره36 .و اداﻣﻪ و
راﻣﻪ و ﺣﺎﺻﻮر37 .و ﻗﺎدش و اذرﻋﯽ و ﻋﯿﻦ ﺣﺎﺻﻮر38 .و ﯾﺮون و ﻣﺠﺪﻟﺌﯿﻞ و ﺣﻮرﯾﻢ و ﺑﯿﺖ ﻋﻨﺎه و
ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ،ﻧﻮزده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ39 .ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
40و ﻗﺮﻋﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ41 .و ﺣﺪ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن
ﺻﺮﻋﻪ و اﺷﺘﺌﻮل و ﻋﯿﺮ ﺷﻤﺲ ﺑﻮد42 .و ﺷﻌﻠﺒﯿﻦ و اﯾﻠﻮن و ﯾﺘﻠﻪ43 .و اﯾﻠﻮن و ﺗﻤﻨﻪ و ﻋﻘﺮون44 .و
اﻟﺘﻘﯿﻪ و ﺟﺒﺘﻮن و ﺑﻌﻠﻪ45 .و ﯾﻬﻮد و ﺑﻨﯽﺑﺮق و ﺟﺖ رﻣﻮن46 .و ﻣﯿﺎه ﯾﺮﻗﻮن و رﻗﻮن ﺑﺎ ﺳﺮ ﺣﺪی ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎﻓﺎ اﺳﺖ47 .و ﺣﺪ ﺑﻨﯽدان از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ ﻟﺸﻢ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ .و ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪه ،در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻟﺸﻢ را دان ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻢ دان ﮐﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻮد48 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽدان ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﻫﺎت آﻧﻬﺎ.
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49و ﭼﻮن از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪودش ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ را در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن دادﻧﺪ50 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﻨﻪ
ﺳﺎرح را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
51اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻠﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن و رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﺷﯿﻠﻮه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻦ
ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷﻊ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزﯾﺪ 3ﺗﺎ
ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺳﻬﻮا و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل
ﻣﻠﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ4 .و او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ دروازه ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ درآورده ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد5 .و اﮔﺮ وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را از ﻧﺎداﻧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ،و او را ﭘﯿﺶ از آن دﺷﻤﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد6 .و در آن ﺷﻬﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻓﺎت رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از آن ﻓﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﻮد.
7ﭘﺲ ﻗﺎدش را در ﺟﻠﯿﻞ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و ﺷﮑﯿﻢ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ و ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ را
ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و از آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ارﯾﺤﺎ
ﺑﺎﺻﺮ را در ﺻﺤﺮا در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ و راﻣﻮت را در ﺟﻠﻌﺎد از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد و ﺟﻮﻻن را در
ﺑﺎﺷﺎن از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 .اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﯽ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺳﻬﻮا ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد.
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آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن ﻧﺰد اﻟﻌﺎزر ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺰد ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن و ﻧﺰد رؤﺳﺎی

آﺑﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ2 .و اﯾﺸﺎن را در ﺷﯿﻠﻮه در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺎﯾﻢ
ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﻮد3 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﻠﮏ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن دادﻧﺪ.
4و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻوﯾﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ،و از ﺳﺒﻂ ﺷﻤﻌﻮن و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ رﺳﯿﺪ.
5و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ،ده ﺷﻬﺮ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺒﻂ اﻓﺮاﯾﻢ و از ﺳﺒﻂ دان و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ
ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ رﺳﯿﺪ.
6و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮن ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر و از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ و از ﺳﺒﻂ ﻧﻔْﺘﺎﻟﯽ
و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ رﺳﯿﺪ.
7و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن دوازده ﺷﻬﺮ از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ و از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد و
از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن رﺳﯿﺪ.
8و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ دادﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
9و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،دادﻧﺪ.
10و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن از ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ اول از اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد11 .ﭘﺲ ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﭘﺪر ﻋﻨﺎق ﮐﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ و دﻫﺎت آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﯾﻔﻨﻪﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﺖ دادﻧﺪ.
13و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ ،ﺣﺒﺮون را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ،و ﻟﺒﻨﻪ را
ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن دادﻧﺪ14 .و ﯾﺘﯿﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و اﺷﺘﻤﻮع را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن15 .و ﺣﻮﻟﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و
دﺑﯿﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن16 .و ﻋﯿﻦ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﯾﻄﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن،
ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﻦ دو ﺳﺒﻂ ﻧﻪ ﺷﻬﺮ را17 .و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟﺒﻌﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺒﻊ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن.
18و ﻋﻨﺎﺗﻮت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﻠﻤﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ19 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
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20و اﻣﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺮﻋﻪ اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ اﻓﺮاﯾﻢ
ﺑﻮد21 .ﭘﺲ ﺷﮑﯿﻢ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺎزر را ﺑﺎ
ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ22 .و ﻗﺒﺼﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺑﯿﺖﺣﻮرون را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر
ﺷﻬﺮ23 .و از ﺳﺒﻂ دان اﻟﺘﻘﯽ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺒﺘﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن24 .و اﯾﻠﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و
ﺟﺖ رﻣﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ25 .و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻌﻨﮏ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺟﺖ
رﻣﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ26 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ده
ﺑﻮد.
27و ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮن ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺟﻮﻻن را در ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ
ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺑﻌﺸﺘﺮه را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ28 .و از ﺳﺒﻂ
ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻗﺸﯿﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و داﺑﺮه را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن29 .و ﯾﺮﻣﻮت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﯿﻦﺟﻨﯿﻢ را
ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ30 .و از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ،ﻣﺸĤل را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﺒﺪون را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن.
31و ﺣﻠﻘﺎت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و رﺣﻮب را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ32 .و از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻗﺎدش را
در ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﺣﻤﻮت دور را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻗﺮﺗﺎن را ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻪ ﺷﻬﺮ دادﻧﺪ33 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ
آﻧﻬﺎ.
34و ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن ﯾﻘﻨﻌﺎم را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ
آن و ﻗﺮﺗﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن35 .و دﻣﻨﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻧﺤﻼل را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ36 .و از
ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ ،ﺑﺎﺻﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﯾﻬﺼﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن37 .و ﻗﺪﯾﻤﻮت را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻣﯿﻔﻌﻪ را
ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ38 .و از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد راﻣﻮت را در ﺟﻠﻌﺎد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﺎﺗﻼن اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن39 .و ﺣﺸﺒﻮن را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﯾﻌﺰﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن؛ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ40 .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوﯾﺎن و ﻗﺮﻋﻪ اﯾﺸﺎن دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﻮد.
41و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻻوﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد42 .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
43ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ
ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد ،و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ44 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف
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آراﻣﯽ داد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،و اﺣﺪی از دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮد45 .و از ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ.

22

آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﻊ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه2 ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن

ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﺪ ،و ﮐﻼم ﻣﺮا از ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ3 .و ﺑﺮادران ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﺮک ﻧﮑﺮده،
وﺻﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﯾﺪ4 .و اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﺷﻤﺎ آراﻣﯽ داده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ5 .اﻣﺎ ﺑﺪﻗﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺮ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ ،ﺗﺎ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
او ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ
داده ،رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
7و ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﮏ در ﺑﺎﺷﺎن داده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻮﺷﻊ در اﯾﻦ
ﻃﺮف اردن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻣﻠﮏ داد .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد8 .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر ،ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻣﺲ و آﻫﻦ و ﻟﺒﺎس ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ،
و ﻏﻨﯿﻤﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ
ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ از ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﯿﻠﻮه ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺟﻠﻌﺎد ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ.
10و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ اردن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ
ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اردن ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﺑﺢ ﻋﻈﯿﻢاﻟﻤﻨﻈﺮی11 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺷﻊ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم

360

ﺧﺒﺮ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ،در
ﺣﻮاﻟﯽ اردن ،ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﮐﻪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ12 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻠﻮه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
13و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ را ﻧﺰد ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽ ﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ14 .و ﺑﺎ او ده رﺋﯿﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ15 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻠْﻌﺎد آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»16 :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻣﺮوز از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪهاﯾﺪ؟ 17آﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﻓﻐﻮر ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮد را از آن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،اﮔﺮ
ﭼﻪ وﺑﺎ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎرض ﺷﺪ18 .ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮدا ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻀﺐ ﺧﻮاﻫﺪ

ﻧﻤﻮد19 .و ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻤﺮد ﻧﺸﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻮای ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ20 .آﯾﺎ ﻋﺨﺎن
ﺑﻦزارح درﺑﺎره ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻀﺐ آﻣﺪ ،و آن
ﺷﺨﺺ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﺪ«.
21آﻧﮕﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در ﺟﻮاب رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»22ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن! ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن! او ﻣﯽداﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر از
راه ﺗﻤﺮد ﯾﺎ از راه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺪه23 ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ،و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ24 .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از راه اﺣﺘﯿﺎط و ﻫﻮﺷﯿﺎری
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ در وﻗﺖ آﯾﻨﺪه ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ؟ 25ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اردن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ای ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد ﺣﺪ
ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺮهای ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ را از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ26 .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ27 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﻢ ،ﺗﺎ در
زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺮهای ﻧﯿﺴﺖ28 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﯿﻢ اﮔﺮ در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﺑﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮای ذﺑﯿﺤﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ29 .ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪه ،اﻣﺮوز از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،و
ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻮای ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﻣﺴﮑﻦ اوﺳﺖ ،ﺑﺴﺎزﯾﻢ«.
30و ﭼﻮن ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران ﺟﻤﺎﻋﺖ و رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ31 .و
ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در

ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮرزﯾﺪهاﯾﺪ؛ ﭘﺲ اﻵن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻼﺻﯽ دادﯾﺪ«.
32ﭘﺲ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦاﻟﻌﺎزار ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺮوران از ﻧﺰد ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد از زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ،ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ33 .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪا را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و درﺑﺎره ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ اﯾﺸﺎن
ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ34 .و
ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد آن ﻣﺬﺑﺢ را ﻋﯿﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﺳﺖ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن

اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف آراﻣﯽ داده ﺑﻮد ،و ﯾﻮﺷﻊ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد2 .ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ و رؤﺳﺎ و داوران و ﻧﺎﻇﺮان اﯾﺸﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪهام3 .و
ﺷﻤﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﯾﺪهاﯾﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه،
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ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ4 .اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ از اردن
و ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻮاﯾﻒ را ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺗﺎ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث اﺳﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ5 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
راﻧﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ6 .ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺳﻔﺮ
ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ از آن ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ7 .ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و
ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﮑﻨﯿﺪ8 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﮐﺮدهاﯾﺪ9 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺰرگ و زورآور را از ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ10 .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﺰار را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ11 .ﭘﺲ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن درآﯾﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
درآﯾﻨﺪ13 ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دام و ﺗﻠﻪ و ﺑﺮای ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و در ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺎر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ وﻗﺘـﯽ
ﮐﻪ از اﯾﻦ زﻣﯿـﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﻫﻼک ﺷﻮﯾـﺪ.
»14و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽروم .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪاش واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺣﺮف از آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎده15 .و ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﻫﻼک ﺳﺎزد16 .اﮔﺮ از ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺑﻪ
زودی ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
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و ﯾﻮﺷﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺷﮑﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و

رؤﺳﺎ و داوران و ﻧﺎﻇﺮان اﯾﺸﺎن را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ »ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎرح ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﭘﺪر ﻧﺎﺣﻮر ،در
زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .و ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
را از آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و ذرﯾﺖ او را زﯾﺎد ﮐﺮدم و اﺳﺤﺎق را
ﺑﻪ او دادم4 .و ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﻪ اﺳﺤﺎق دادم ،و ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ دادم ﺗﺎ ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﺑﺸﻮد،
و ﯾﻌﻘﻮب و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ5 .و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وﺳﻂ
آن ﮐﺮدم ،ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻢ؛ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را از آن ﺑﯿﺮون آوردم.
»6و ﭼﻮن ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم و ﺑﻪ درﯾﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران ،ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،او در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﺬارد ،و درﯾﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورده ،اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را
در ﻣﺼﺮ ﮐﺮدم دﯾﺪ .ﭘﺲ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ8 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ آوردم ،و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدم ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در ﺗﺼﺮف آوردﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻢ9 .و ﺑﺎﻻق
ﺑﻦﺻﻔﻮر ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻠﻌﺎم ﺑﻦﺑﻌﻮر را ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ10 .و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺸﻨﻮم؛ ﻟﻬﺬا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﯽ داد و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ او
رﻫﺎﻧﯿﺪم11 .و از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،و ﻣﺮدان ارﯾﺤﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم12 .و زﻧﺒﻮر را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺑﺮاﻧﺪم ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎن ﺷﻤﺎ13 .و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﯾﺪ ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﻧﮑﺎﺷﺘﯿﺪ،
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ.
14ﭘﺲ اﻵن از ﯾﻬﻮه ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺧﻠﻮص و راﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ و در ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﺧﻮد دور ﮐﺮده ،ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
15و اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ را
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ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮاه ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮاه ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ،ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
16آﻧﮕﺎه ﻗﻮم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون
آورد ،و اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺰرگ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ را در ﺗﻤﺎم راه ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻢ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ
از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﮕﺎه داﺷﺖ18 .و ﯾﻬﻮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮاﯾﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او
ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ«.
19ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪای ﻗﺪوس اﺳﺖ
و او ﺧﺪای ﻏﯿﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺮزﯾﺪ20 .اﮔﺮ ﯾﻬﻮه را ﺗﺮک ﮐﺮده،
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
21ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد22 «.ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﺗﺎ او را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ)23 «.ﮔﻔﺖ(» :ﭘﺲ اﻵن ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دور ﮐﻨﯿﺪ ،و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎزﯾﺪ24 «.ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد و آواز او را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
25ﭘﺲ در آن روز ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺷﮑﯿﻢ ﻗﺮار
داد26 .و ﯾﻮﺷﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در آﻧﺠﺎ
زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ27 .و ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ
ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ،ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺧﺪای ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ28 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺷﻊ ،ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ را
ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد.
29و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺪ و ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد،
ﻣﺮد.
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30و او را در ﺣﺪود ﻣﻠﮏ ﺧﻮدش در ﺗﻤﻨﻪ ﺳﺎرح ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل
ﮐﻮه ﺟﺎﻋﺶ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
31و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﯾﻮﺷﻊ و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﺷﻊ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ32 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی
ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ آورده ﺑﻮدﻧـﺪ در ﺷﮑﯿﻢ ،در ﺣﺼﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب از ﺑﻨﯽﺣﻤﻮر،
ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻗﺴﯿﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ ﺷﺪ.
33و اﻟﻌﺎزار ﺑﻦﻫﺎرون ﻣﺮد ،و او را در ﺗﻞ ﭘﺴﺮش ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ او داده
ﺷﺪ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ داوران
1

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.

6

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

ﮐﺘﺎب داوران  /ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

377

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
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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.
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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

ﮐﺘﺎب داوران  /ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

390

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.

ﮐﺘﺎب داوران  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ

405

21

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،
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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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ﮐﺘﺎب روت
1

و واﻗﻊ ﺷﺪ در اﯾﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ داوران ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ در زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،و ﻣﺮدی از

ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ ﺗﺎ در ﺑﻼد ﻣﻮآب ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،او و زﻧﺶ و دو ﭘﺴﺮش2 .و اﺳﻢ آن ﻣﺮد اﻟﯿﻤﻠﮏ
ﺑﻮد ،و اﺳﻢ زﻧﺶ ﻧﻌﻮﻣﯽ ،و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮن و ﮐﻠﯿﻮن ﻣﺴﻤﯽ و اﻓﺮاﺗﯿﺎن ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻼد ﻣﻮآب رﺳﯿﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ3 .و اﻟﯿﻤﻠﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻌﻮﻣﯽ ،ﻣﺮد و او ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮش ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ4 .و اﯾﺸﺎن از زﻧﺎن ﻣﻮآب ﺑﺮای ﺧﻮد زن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ ﻋﺮﻓﻪ و ﻧﺎم دﯾﮕﺮی روت ﺑﻮد ،و
در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻠﻮن و ﮐﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻧﺪ ،و آن زن از
دو ﭘﺴﺮ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ.
6ﭘﺲ او ﺑﺎ دو ﻋﺮوس ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﻼد ﻣﻮآب ﺑﺮﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻣﻮآب
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده اﺳﺖ7 .و از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و دو ﻋﺮوﺳﺶ ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ راه رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ8 .و ﻧﻌﻮﻣﯽ ﺑﻪ دو ﻋﺮوس ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدﯾﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺎد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد راﺣﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻮﺳﯿﺪ و آواز
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ10 .و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﺰد ﻗﻮم ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ«.
11ﻧﻌﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﺮا ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ؟ آﯾﺎ در رﺣﻢ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﭘﺴﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ 12ای دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎده ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دارم و اﻣﺸﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ داده ﺷﻮم وﭘﺴﺮان ﻫﻢ
ﺑﺰاﯾﻢ13 ،آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن اﯾﺸﺎن ﺻﺒﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺧﻮد را از ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟ ﻧﯽ ای دﺧﺘﺮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ دراز ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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14ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ
روت ﺑﻪ وی ﭼﺴﺒﯿﺪ15 .و او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ زن ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮت ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ زن ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮت ﺑﺮﮔﺮد16 «.روت ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻣﻦ اﺻﺮار ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدم ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻣﯽآﯾﻢ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﻨﯽ ،ﻣﻨﺰل
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻗﻮم ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ و ﺧﺪای ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد17 .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮی ،ﻣﯽﻣﯿﺮم و در آﻧﺠﺎ
دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻣﻮت ،ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺟﺪا
ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
18ﭘﺲ ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ وی ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﺎد19 .و اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن وارد ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪه ،زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻮﻣﯽ اﺳﺖ؟« 20او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا
ﻧﻌﻮﻣﯽ ﻣﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﻣﺮه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮارت ﺳﺨﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ21 .ﻣﻦ ﭘﺮ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﻧﻌﻮﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ«.
22و ﻧﻌﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﻋﺮوﺳﺶ روت ﻣﻮآﺑﯿﻪ ﮐﻪ از ﺑﻼد ﻣﻮآب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه
وی آﻣﺪ؛ و در اﺑﺘﺪای دروﯾﺪن ﺟﻮ وارد ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

2

و ﻧﻌﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮﻫﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی دوﻟﺘﻤﻨﺪ ،ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎم از ﺧﺎﻧﺪان اﻟﯿﻤﻠﮏ

ﺑﻮد2 .و روت ﻣﻮآﺑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا اﺟﺎزت ده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ ﺑﺮوم و در ﻋﻘﺐ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮش اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﻢ ،ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ای دﺧﺘﺮم3 «.ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺰار درآﻣﺪ و در ﻋﻘﺐ دروﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﺗﻔﺎق او ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻮﻋﺰ ﮐﻪ از
ﺧﺎﻧﺪان اﻟﯿﻤﻠﮏ ﺑﻮد ،اﻓﺘﺎد4 .و اﯾﻨﮏ ﺑﻮﻋﺰ از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ آﻣﺪه ،ﺑﻪ دروﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎد «.اﯾﺸﺎن وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ«.
5و ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ دروﻧﺪﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﺧﺘﺮ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟«
6ﻧﻮﮐﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ دروﻧﺪﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﻣﻮآﺑﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻌﻮﻣﯽ از
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ﺑﻼد ﻣﻮآب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ7 ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﻋﻘﺐ دروﻧﺪﮔﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ؛ ﭘﺲ آﻣﺪه ،از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻮای آﻧﮑﻪ اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ«.
8و ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ روت ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮم ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی؟ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺖزار دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﺮو و از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﮕﺬر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎش9 .و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽدروﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮو؛ آﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺣﮑﻢ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ و اﮔﺮ
ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻧﺰد ﻇﺮوف اﯾﺸﺎن ﺑﺮو و از آﻧﭽﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻨﻮش10 «.ﭘﺲ ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،او
را ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدی
و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻢ؟«
11ﺑﻮﻋﺰ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺷﻮﻫﺮت ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدی،
اﻃﻼع ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و زﻣﯿﻦ وﻻدت ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدی ،آﻣﺪی12 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ را ﺟﺰا دﻫﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدی ،اﺟﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ13 «.ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ،در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﯿﺎﺑﻢ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ دادی و ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن دلآوﯾﺰ ﮔﻔﺘﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰان ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
14ﺑﻮﻋﺰ وی را ﮔﻔﺖ» :در وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎ و از ﻧﺎن ﺑﺨﻮر و ﻟﻘﻤﻪ ﺧﻮد را در ﺷﯿﺮه ﻓﺮو
ﺑﺮ «.ﭘﺲ ﻧﺰد دروﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﻠﻪ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ او دادﻧﺪ و ﺧﻮرد و ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را
واﮔﺬاﺷﺖ15 .و ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻮﻋﺰ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را زﺟﺮ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ16 .و ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﻪﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ و او را ﻋﺘﺎب ﻣﮑﻨﯿﺪ«.
17ﭘﺲ ﺗﺎ ﺷﺎم در آن ﮐﺸﺘﺰار ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪر
ﯾﮏ اﯾﻔﻪ ﺟﻮ ﺑﻮد18 .ﭘﺲ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ درآﻣﺪ ،و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮد،
دﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﺮﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ وی داد19 .و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش وی را
ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدی و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدی؟ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم آن
ﺷﺨﺺ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺰد او ﮐﺎر ﮐﺮدم ،ﺑﻮﻋﺰ اﺳﺖ«.
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20و ﻧﻌﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﺴﺎن را ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ «.و ﻧﻌﻮﻣﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎ و از وﻟﯽﻫﺎی
ﻣﺎﺳﺖ21 «.و روت ﻣﻮآﺑﯿﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »او ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻦ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻫﻤﻪ درو ﻣﺮا ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﻨﺪ22 «.ﻧﻌﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮد روت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ای دﺧﺘﺮم ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان او ﺑﯿﺮون
روی و ﺗﻮ را در ﮐﺸﺘﺰار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ23 «.ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان ﺑﻮﻋﺰ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ درو ﺟﻮ و
درو ﮔﻨﺪم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮش ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ.

3

و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش ،ﻧﻌﻮﻣﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ راﺣﺖ ﻧﺠﻮﯾﻢ

ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ2 .و اﻵن آﯾﺎ ﺑﻮﻋﺰ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺑﻮدی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻨﮏ او اﻣﺸﺐ
در ﺧﺮﻣﻦ ﺧﻮد ،ﺟﻮ ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻏﺴﻞ ﮐﺮده ،ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﻦ و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه،
ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﺮو ،اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻓﺎرغ ﺷﻮد4 .و ﭼﻮن او
ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺸﺎن ﮐﻦ و رﻓﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﻬﺎی او را ﺑﮕﺸﺎ و ﺑﺨﻮاب ،و او ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯽ5 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
6ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ رﻓﺘﻪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮش او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد7 .ﭘﺲ
ﭼﻮن ﺑﻮﻋﺰ ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و دﻟﺶ ﺷﺎد ﺷﺪ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻓﻪﻫﺎی ﺟﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه او آﻫﺴﺘﻪ
آﻫﺴﺘﻪ آﻣﺪه ،ﭘﺎﯾﻬﺎی او را ﮔﺸﻮد و ﺧﻮاﺑﯿﺪ8 .و در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ آن ﻣﺮد ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ آن
ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ زﻧﯽ ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ9 .و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ«؟ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ،روت ﻫﺴﺘﻢ؛ ﭘﺲ داﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺴﺘﺮان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ وﻟﯽ ﻫﺴﺘﯽ«.
10او ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮ ﻣﻦ! از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎش! زﯾﺮا ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎن
ﻧﻤﻮدی از اول ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻋﻘﺐ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﭼﻪ ﻏﻨﯽ ،ﻧﺮﻓﺘﯽ11 .و ﺣﺎل ای دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺘﺮس!
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﻮ را زن ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ12 .و
اﻵن راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ وﻟﯽای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از ﻣﻦ ﻫﺴﺖ13 .اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن و
ﺑﺎﻣﺪادان اﮔﺮ او ﺣﻖ وﻟﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮب ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻖ وﻟﯽ را
ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ادا ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؛ اﻵن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻮاب«.
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14ﭘﺲ ﻧﺰد ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻮﻋﺰ ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ15 .و ﮔﻔﺖ ﭼﺎدری ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﯿﺎور و ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ آن را ﺑﮕﺮﻓﺖ و او ﺷﺶ ﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﭘﯿﻤﻮده ،ﺑﺮ وی ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
رﻓﺖ16 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،او وی را ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟«
ﭘﺲ او را از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺎ وی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ داد17 .و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﯿﻞ ﺟﻮ را ﺑﻪ ﻣﻦ
داد زﯾﺮا ﮔﻔﺖ ،ﻧﺰد ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮت ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﻣﺮو18 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮم آرام ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﻧﮑﻨﺪ ،آرام ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ«.

4

و ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ دروازه آﻣﺪه ،آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺖ .و اﯾﻨﮏ آن وﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﻋﺰ درﺑﺎره او ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﻼن! ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻨﺸﯿﻦ «.و او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻧﺸﺴﺖ2 .و
ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ «.و اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ3 .و ﺑﻪ آن وﻟﯽ
ﮔﻔﺖ» :ﻧﻌﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﻼد ﻣﻮآب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺮادر ﻣﺎ اﻟﯿﻤﻠﮏ ﺑﻮد،
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ4 .و ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻃﻼع داده ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ و
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺨﺮ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﻔﮑﺎک ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﮑﻦ؛ و اﮔﺮ اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ،
زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻔﮑﺎک ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ «.او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻧﻔﮑﺎک
ﻣﯽﮐﻨﻢ5 «.ﺑﻮﻋﺰ ﮔﻔﺖ» :در روزی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را از دﺳﺖ ﻧﻌﻮﻣﯽ ﻣﯽﺧﺮی ،از روت ﻣﻮآﺑﯿﻪ ،زن ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ را ﺑﺮ ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯽ6 «.آن وﻟﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﻔﮑﺎک ﮐﻨﻢ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک ﻣﺮا ﺑﺮ ذﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﻔﮑﺎک ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
7و رﺳﻢ اﻧﻔﮑﺎک و ﻣﺒﺎدﻟﺖ در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻫﺮ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداد .و اﯾﻦ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
8ﭘﺲ آن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﻋﺰ ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮ «.و ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد9 .و ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﻟﯿﻤﻠﮏ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ
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ﮐﻠﯿﻮن و ﻣﺤﻠﻮن را از دﺳﺖ ﻧﻌﻮﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪم10 .و ﻫﻢ روت ﻣﻮآﺑﯿﻪ زن ﻣﺤﻠﻮن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪم
ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ را ﺑﺮ ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ ،و ﻧﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ و از دروازه ﻣﺤﻠﻪاش ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﻧﺸﻮد؛ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
11و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ زن را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ درآﻣﺪ ،ﻣﺜﻞ راﺣﯿﻞ و ﻟﯿﻪ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺗﻮ در اﻓﺮاﺗﻪ
ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮ ،و در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﻧﺎﻣﻮر ﺑﺎش12 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرص ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﺑﺮای ﯾﻬـﻮدا
زاﯾﯿـﺪ ،از اوﻻدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
13ﭘﺲ ﺑﻮﻋﺰ روت را ﮔﺮﻓﺖ و او زن وی ﺷﺪ و ﺑﻪ او درآﻣـﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺣﻤـﻞ داد ﮐﻪ
ﭘﺴـﺮی زاﯾﯿـﺪ14 .و زﻧـﺎن ﺑﻪ ﻧﻌﻮﻣـﯽ ﮔﻔﺘﻨـﺪ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑـﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﯽوﻟﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﻧﺎم او در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد15 .و او ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﺎزهﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎن و ﭘﺮورﻧﺪه ﭘﯿﺮی ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺑﺮاﯾﺖ از ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳﺖ ،او را زاﯾﯿـﺪ«.
16و ﻧﻌﻮﻣـﯽ ﭘﺴـﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در آﻏﻮش ﺧـﻮد ﮔﺬاﺷـﺖ و داﯾـﻪ او ﺷـﺪ17 .و زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾـﻪاش ،او
را ﻧﺎم ﻧﻬـﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑـﺮای ﻧﻌﻮﻣﯽ ﭘﺴـﺮی زاﯾﯿـﺪه ﺷـﺪ ،و ﻧﺎم او را ﻋﻮﺑﯿـﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ و او ﭘﺪر ﯾﺴﯽ
ﭘـﺪر داود اﺳـﺖ.
18اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺎرص :ﻓﺎرص ﺣﺼﺮون را آورد؛ 19و ﺣﺼﺮون ،رام را آورد؛ و رام،
ﻋﻤﯿﻨﺎداب را آورد؛ 20و ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﻧﺤﺸﻮن را آورد؛ و ﻧﺤﺸﻮن ﺳﻠﻤﻮن را آورد؛ 21و ﺳﻠﻤﻮن ﺑﻮﻋﺰ را
آورد؛ و ﺑﻮﻋﺰ ﻋﻮﺑﯿﺪ را آورد؛ 22و ﻋﻮﺑﯿﺪ ﯾﺴﯽ را آورد؛ و ﯾﺴﯽ داود را آورد.
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ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
1

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

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

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

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

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

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

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

3

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

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

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

5

و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را از اﺑﻨﻌﺰر ﺑﻪ اﺷﺪود آوردﻧﺪ2 .و

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

6

و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻻﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪ2 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و

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

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

8

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

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

9

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

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

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

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

12

و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ را در ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ

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

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

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

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

ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ10 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
11ﭘﺲ ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن از ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ12 «.و ﻗﺮاوﻻن،
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻼﺣﺪارش را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ «.و
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﺣﺪار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »در ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
13و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺳﻼﺣﺪارش در ﻋﻘﺐ وی ،و اﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺶ روی ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻼﺣﺪارش در ﻋﻘﺐ او ﻣﯽﮐﺸﺖ14 .و اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر اول ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و
ﺳﻼﺣﺪارش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد در ﻗﺮﯾﺐ ﻧﺼﻒ ﺷﯿﺎر ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو زﻣﯿﻦ15 .و در اردو
و ﺻﺤﺮا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﺰﻟﺰل در اﻓﺘﺎد و ﻗﺮاوﻻن و ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﺮزان ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻈﯿﻤﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
16و دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺷﺎؤل در ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ آن اﻧﺒﻮه ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ17 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﭘﺲ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻼﺣﺪارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ18 .و
ﺷﺎؤل ﺑﻪ اﺧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور «.زﯾﺮا ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا در آن وﻗﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻮد19 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻏﺘﺸﺎش در اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن زﯾﺎده و
زﯾﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺪار«.

ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

435

20و ﺷﺎؤل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺿﺪ رﻓﯿﻘﺶ ﺑﻮد و ﻗﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد21 .و ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن از اﻃﺮاف ﺑﻪ اردو آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺰد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎؤل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ22 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ در
آن روز اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت داد و ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﺑﯿﺖآون رﺳﯿﺪ.
24و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن روز در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﻗﻮم را ﻗﺴﻢ داده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺗﺎ
ﻣﻦ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻃﻌﺎم ﺑﺨﻮرد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﻃﻌﺎم ﻧﭽﺸﯿﺪﻧﺪ25 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد26 .و ﭼﻮن
ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻋﺴﻞ ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ اﻣﺎ اﺣﺪی دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﻧﺒﺮد زﯾﺮا ﻗﻮم
از ﻗﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ27 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻗﻮم ﻗﺴﻢ ﻣﯽداد ،ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﭘﺲ ﻧﻮک
ﻋﺼﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ دراز ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﺷﺎن ﻋﺴﻞ ﻓﺮو ﺑﺮد ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮده ،ﭼﺸﻤﺎن او روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
28و ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﻮم ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرت ﻗﻮم را ﻗﺴﻢ ﺳﺨﺖ داده ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﻌﻮن
ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻃﻌﺎم ﺧﻮرد «.و ﻗﻮم ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ29 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم زﻣﯿﻦ را
ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻵن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻗﺪر روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﻋﺴﻞ
ﭼﺸﯿﺪهام30 .و ﭼﻪ ﻗﺪر زﯾﺎده اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻗﻮم از ﻏﺎرت دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯽﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺘﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ؟«
31و در آن روز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﻣﺨﻤﺎس ﺗﺎ اﯾﻠﻮن ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﺗﺎب
ﺷﺪﻧﺪ32 .و ﻗﻮم ﺑﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ،از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﻗﻮم آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮردﻧﺪ33 .و ﺷﺎؤل را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﺑﺎ
ﺧﻮن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ «.ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪهاﯾﺪ .اﻣﺮوز ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﯿﺪ34 «.و ﺷﺎؤل
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﺎو ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورد و در اﯾﻨﺠﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻧﻮرزﯾﺪه ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺨﻮرﯾﺪ «.و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در آن ﺷﺐ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﺎوش را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ،در آﻧﺠﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ35 .و ﺷﺎؤل ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ اول ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
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36و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :اﻣﺸﺐ در ﻋﻘﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮوﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﻏﺎرت
ﮐﺮده ،از اﯾﺸﺎن اﺣﺪی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﯾﻢ «.اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﮑﻦ «.و ﮐﺎﻫﻦ
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ37 «.و ﺷﺎؤل از ﺧﺪا ﺳﺆال ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻋﻘﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﺑﺮوﯾﻢ و آﯾﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯽ داد ،اﻣﺎ در آن روز او را ﺟﻮاب ﻧﺪاد38 .آﻧﮕﺎه ﺷﺎؤل
ﮔﻔﺖ» :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮔﻨﺎه در ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ39 .زﯾﺮا ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ رﻫﺎﻧﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﭘﺴﺮم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣـﺮد «.ﻟﯿﮑﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﺣﺪی ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻧﺪاد.
40ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﻢ «.و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﮑﻦ41 «.و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﻋﻪای راﺳﺖ ﺑﺪه «.ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺷﺎؤل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻮم رﻫﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ42 .و
ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ «.و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
43و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ده ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدهای؟« و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻧﻮک ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارم اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺴﻞ ﭼﺸﯿﺪم .و اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮم؟« 44و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ ای ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن! زﯾﺮا اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد45 «.اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺘﻨﺪ:

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

15

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

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

16

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

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

17

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

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

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

ﭼﺴﺒﯿﺪ ،و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن او را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ2 .و در آن روز ﺷﺎؤل وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮﮔﺮدد3 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ داود ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد4 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن رداﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮش ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ داود داد و رﺧﺖ
ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ5 .و داود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎؤل او را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ و ﺷﺎؤل او را ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺎد.
6و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود از ﮐﺸﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
زﻧﺎن از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ دﻓﻬﺎ و ﺷﺎدی و ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮود و رﻗﺺﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺷﺎؤل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ7 .و زﻧﺎن ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎؤل
ﻫﺰاران ﺧﻮد را و داود ده ﻫﺰاران ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ8 «.و ﺷﺎؤل ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
در ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ داود ده ﻫﺰاران دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺰاران دادﻧﺪ .ﭘﺲ ﻏﯿﺮ از
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟« 9و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎؤل ﺑﺮ داود ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
10و در ﻓﺮدای آن روز ،روح ﺑﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﺎؤل آﻣﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرﯾﺪه اﺣﻮال
ﮔﺮدﯾﺪ .و داود ﻣﺜﻞ ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ و ﻣﺰراﻗﯽ در دﺳﺖ ﺷﺎؤل ﺑﻮد11 .و ﺷﺎؤل

ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ

445

ﻣﺰراق را اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :داود را ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﻮاﻫﻢ زد« .اﻣﺎ داود دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺣﻀﻮرش ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
12و ﺷﺎؤل از داود ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﻮد و از ﺷﺎؤل دور ﺷﺪه13 .ﭘﺲ ﺷﺎؤل وی را
از ﻧﺰد ﺧﻮد دور ﮐﺮد و او را ﺳﺮدار ﻫﺰاره ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد.
14و داود در ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد15 .و ﭼﻮن ﺷﺎؤل دﯾﺪ
ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮد16 .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا داود
را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد.
17و ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯿﺮب را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻢ .ﻓﻘﻂ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺠﺎع ﺑﺎش و در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻮش«؛ زﯾﺮا ﺷﺎؤل ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ او دراز ﻧﺸﻮد
ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن18 «.و داود ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮم19 «.و در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮب دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ داود
داده ﺷﻮد ،او ﺑﻪ ﻋﺪرﯾﺌﯿﻞ ﻣﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﺪ.
20و ﻣﯿﮑﺎل ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل ،داود را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ؛ و ﭼﻮن ﺷﺎؤل را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ وی
را ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ21 .و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﻪ وی ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دام ﺷﻮد و دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ او
دراز ﺷﻮد «.ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود ﺑﺎر دوم ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز داﻣﺎد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ22 «.و ﺷﺎؤل ﺧﺎدﻣﺎن
ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺧﻔﺎ ﺑﺎ داود ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﻮ راﺿﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ
ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﻵن داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮ«.
23ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ داود رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و داود ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪن آﺳﺎن اﺳﺖ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺣﻘﯿﺮم24 «.و ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل او را
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ25 .و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ داود ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺰ ﺻﺪ ﻗﻠﻔﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎ از دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد «.و ﺷﺎؤل
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ داود را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
26ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ داود را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داود ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ
داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮد ،و روزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد27 .ﭘﺲ داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد
رﻓﺖ و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﮐﺸﺘﻪ ،داود ﻗﻠﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را آورد و آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮد .و ﺷﺎؤل دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺎل را ﺑﻪ وی ﺑﻪ زﻧﯽ داد28 .و ﺷﺎؤل دﯾﺪ و
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ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ داود اﺳﺖ .و ﻣﯿﮑﺎل دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ29 .و ﺷﺎؤل از داود ﺑﺎز
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﺷﺎؤل ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت دﺷﻤﻦ داود ﺑﻮد.
30و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ؛ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ داود از
ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل زﯾﺎده ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻤﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.

19

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

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

20

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

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

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

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

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

23

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

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

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

24

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

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

25

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

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او را در ﺧﺎﻧﻪاش در راﻣﻪ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران ﻓﺮود ﺷﺪ.
2و در ﻣﻌﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻼﮐﺶ در ﮐﺮﻣﻞ ﺑﻮد و آن ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺳﻪ ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻫﺰار ﺑﺰ داﺷﺖ ،و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را در ﮐﺮﻣﻞ ﭘﺸﻢ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ3 .و اﺳﻢ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﺎل
ﺑﻮد و اﺳﻢ زﻧﺶ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ .و آن زن ﻧﯿﮏ ﻓﻬﻢ و ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ آن ﻣﺮد ﺳﺨﺖدل و ﺑﺪرﻓﺘﺎر و
از ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻮد4 .و داود در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را ﭘﺸﻢ ﻣﯽﺑﺮد.
5ﭘﺲ داود ده ﺧﺎدم ﻓﺮﺳﺘﺎد و داود ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﺑﺮآﯾﯿﺪ و ﻧﺰد ﻧﺎﺑﺎل
رﻓﺘﻪ ،از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ6 .و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ :زﻧﺪه ﺑﺎش و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان
ﺗﻮ و ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ داری ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ7 .و اﻵن ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﺸﻢﺑﺮﻧﺪﮔﺎن داری و ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ در
اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اذﯾﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی از اﯾﺸﺎن ﮔﻢ
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ﻧﺸﺪ8 .از ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
در روز ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی آﻣﺪهاﯾﻢ .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﭘﺴﺮت داود ﺑﺪﻫﯽ«.
9ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن داود آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از زﺑﺎن داود ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
10و ﻧﺎﺑﺎل ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن داود ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :داود ﮐﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ اﻣﺮوز ﺑﺴﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ11 .آﯾﺎ ﻧﺎن و آب ﺧﻮد را و ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﻢﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدهام ،ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻫﻢ؟« 12ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن داود
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻣﺪه ،داود را از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ13 .و داود ﺑﻪ ﻣﺮدان
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد «.و ﻫﺮﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و داود ﻧﯿﺰ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻘﺐ داود رﻓﺘﻨﺪ ،و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﺰد اﺳﺒﺎب ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
14و ﺧﺎدﻣﯽ از ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ،زن ﻧﺎﺑﺎل ،ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ داود ،ﻗﺎﺻﺪان از
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﺮا ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و او اﯾﺸﺎن را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد15 .و آن ﻣﺮدﻣﺎن اﺣﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺘﯿﻢ ،اذﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ
و ﭼﯿﺰی از ﻣﺎ ﮔﻢ ﻧﺸﺪ16 .و ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻢ در ﺷﺐ و ﻫﻢ
در روز ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ17 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺪان و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪی ﺑﺮای
آﻗﺎی ﻣﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺴﺮ ﺑﻠﯿﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ«.
18آﻧﮕﺎه اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،دوﯾﺴﺖ ﮔﺮده ﻧﺎن و دو ﻣﺸﮓ ﺷﺮاب و ﭘﻨﺞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﺪه ،و ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮﺷﺘﻪ و ﺻﺪ ﻗﺮص ﮐﺸﻤﺶ و دوﯾﺴﺖ ﻗﺮص اﻧﺠﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
اﻻﻏﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ19 .و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮوﯾﺪ و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ از ﻋﻘﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻢ «.اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﺎل ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد20 .و ﭼﻮن ﺑﺮ اﻻغ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه ،از ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ،
اﯾﻨﮏ داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد21 .و داود ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺚ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮاﻟﺶ ﭼﯿﺰی ﮔﻢ ﻧﺸﺪ ،و او
ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش داده اﺳﺖ22 .ﺧﺪا ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن داود ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن او ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ذﮐﻮری واﮔﺬارم«.
23و ﭼﻮن اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ،داود را دﯾﺪ ،ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،از اﻻغ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ داود ﺑﻪ روی ﺧﻮد
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد24 .و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و
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ﮐﻨﯿﺰت در ﮔﻮش ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮ25 .و آﻗﺎﯾﻢ دل ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﻠﯿﻌﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش اﺳﺖ؛ اﺳﻤﺶ ﻧﺎﺑﺎل اﺳﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ
ﺑﺎ اوﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﺧﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﺪﯾﺪم26 .و اﻵن ای آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎن ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و از اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻵن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺿﺮر آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﺎل ﺑﺸﻮﻧﺪ27 .و اﻵن اﯾﻦ
ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰت ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه آﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ،داده ﺷﻮد.
28و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻗﺎﯾﻢ در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و ﺑﺪی در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ29 .و اﮔﺮ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،اﻣﺎ ﺟﺎن آﻗﺎﯾﻢ در دﺳﺘﻪ ﺣﯿﺎت ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﻣﺎ ﺟﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﻔﻪ ﻓﻼﺧﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ30 .و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺗﻮ را
ﭘﯿﺸﻮا ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ31 ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻗﺎﯾﻢ ﻟﻐﺰش دل
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻪای و آﻗﺎﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ
اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور«.
32داود ﺑﻪ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد33 .و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮا از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و از ﮐﺸﯿﺪن
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدی34 .و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﻣﺮا از
رﺳﺎﻧﯿﺪن اذﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﻣﺪی ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﺎل ذﮐﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ35 «.ﭘﺲ داود آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او آورده ﺑﻮد ،از دﺳﺘﺶ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮو و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺖ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﺗﻮ را ﻣﻘﺒﻮل داﺷﺘﻢ«.
36ﭘﺲ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﻧﺰد ﻧﺎﺑﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ .و اﯾﻨﮏ او ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽداﺷﺖ .و دل ﻧﺎﺑﺎل در اﻧﺪروﻧﺶ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ
ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد37 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺷﺮاب از ﻧﺎﺑﺎل ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،زﻧﺶ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ او
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و دﻟﺶ در اﻧﺪروﻧﺶ ﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ38 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ده روز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺑﺎل را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺮد.
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39و ﭼﻮن داود ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻋﺎر ﻣﺮا از
دﺳﺖ ﻧﺎﺑﺎل ﮐﺸﯿﺪه ،و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را از ﺑﺪی ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﻧﺎﺑﺎل را ﺑﻪ ﺳﺮش
رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.و داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺎ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد40 .و ﺧﺎدﻣﺎن
داود ﻧﺰد اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻞ آﻣﺪه ،ﺑﺎ وی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :داود ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد41 «.و او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰت
ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﺎدﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ42 «.و اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ اﻻغ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﭘﻨﺞ ﮐﻨﯿﺰش ﻫﻤﺮاﻫﺶ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻋﻘﺐ ﻗﺎﺻﺪان داود رﻓﺘﻪ ،زن او ﺷﺪ.
43و داود اﺧﯿﻨﻮﻋﻢ ﯾﺰرﻋﯿﻠﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮدو اﯾﺸﺎن زن او ﺷﺪﻧﺪ44 .و ﺷﺎؤل دﺧﺘﺮ ﺧﻮد،
ﻣﯿﮑﺎل ،زن داود را ﺑﻪ ﻓﻠﻄﯽ اﺑﻦ ﻻﯾﺶ ﮐﻪ از ﺟﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،داد.

26

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

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

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽراﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮو و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ20 .و اﻵن ﺧﻮن ﻣﻦ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﮏ را ﺑﺮ ﮐﻮهﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ«.
21ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪم ای ﭘﺴﺮم داود! ﺑﺮﮔﺮد و ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
اﻣﺮوز ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ آﻣﺪ .اﯾﻨﮏ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاه ﺷﺪم22 «.داود در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰه ﭘﺎدﺷﺎه! ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﮕﯿﺮد23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ
ﮐﺲ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺶ ﭘﺎداش دﻫﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده

ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

461

ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ دراز ﮐﻨﻢ24 .و اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ اﻣﺮوز در ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪ ،ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮا از ﻫﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ25 «.ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎش ای ﭘﺴﺮم داود؛ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽﮐﺮد و ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ «.ﭘﺲ داود
راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.

27

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

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

28

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

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

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

29

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

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

30

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

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

31

و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن

ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﮐﻮه ﺟﻠﺒﻮع ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻓﺘﺎدﻧﺪ2 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و اﺑﯿﻨﺎداب و ﻣﻠﮑﯿﺸﻮع ﭘﺴﺮان ﺷﺎؤل را ﮐﺸﺘﻨﺪ3 .و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
ﺷﺎؤل ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان دور او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ دﻟﺘﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪ.
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4و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺳﻼﺣﺪار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮو ﺑﺮ ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن آﻣﺪه ،ﻣﺮا ﻣﺠﺮوح ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺮا اﻓﺘﻀﺎح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺳﻼﺣﺪارش ﻧﺨﻮاﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
در ﺗﺮس ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آن اﻓﺘﺎد.
5و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﺣﺪارش ﺷﺎؤل را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎ او
ﺑﻤﺮد6 .ﭘﺲ ﺷﺎؤل و ﺳﻪ ﭘﺴﺮش و ﺳﻼﺣﺪارش و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ در آن روز ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدﻧﺪ7 .و
ﭼﻮن ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف دره و ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
آﻣﺪه ،در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
8و در ﻓﺮدای آن روز ،ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﮕﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺎؤل و ﺳﻪ ﭘﺴﺮش را
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺟﻠﺒﻮع اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ9 .ﭘﺲ ﺳﺮ او را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و اﺳﻠﺤﻪاش را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﮋده ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ10 .و اﺳﻠﺤﻪ او را
در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸْﺘﺎروت ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺟﺴﺪش را ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺑﯿﺘﺸﺎن آوﯾﺨﺘﻨﺪ11 .و ﭼﻮن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد،
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ12 ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺐ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،ﺟﺴﺪ ﺷﺎؤل و اﺟﺴﺎد ﭘﺴﺮاﻧﺶ را از ﺣﺼﺎر ﺑﯿﺘﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ13 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در
ﯾﺎﺑﯿﺶ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻔﺖ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
1

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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ﺑﺮ ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن ﺑﻮد و ﭘﺴﺮان داود ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.

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؟«
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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

ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

492

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
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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
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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

ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

513

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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ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
1

و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ

ﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﺪ2 .و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻗﺎی ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺎﮐﺮهای ﺟﻮان ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در آﻏﻮش ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮔﺮم
ﺑﺸﻮد3 «.ﭘﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺧﺘﺮی ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،او را
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ4 .و آن دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻤﻮده ،او را ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ.
5آﻧﮕﺎه ادﻧﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد «.و ﺑﺮای
ﺧﻮد اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی وی ﺑﺪوﻧﺪ ،ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﭘﺪرش او را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﺪه ،و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﻮد
و ﻣﺎدرش او را ﺑﻌﺪ از اﺑْﺸﺎﻟﻮم زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد7 .و ﺑﺎ ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و
اﯾﺸﺎن ادﻧﯿﺎ را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و اﻣﺎ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺷﻤﻌﯽ و
رﯾﻌﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن داود ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ادﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.
9و ادﻧﯿﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ ﻧﺰد ﺳﻨﮓ زوﺣﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﯿﻦ روﺟﻞ اﺳﺖ،
ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮادراﻧﺶ ،ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ،
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد10 .اﻣﺎ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ و ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﻋﻮت ﻧﮑﺮد.
11و ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﺸﺒﻊ ،ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ ادﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻗﺎی ﻣﺎ داود ﻧﻤﯽداﻧﺪ12 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﯿﺎ ﺗﻮ را ﻣﺸﻮرت دﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد و ﺟﺎن
ﭘﺴﺮت ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ13 .ﺑﺮو وﻧﺰد داود ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،وی را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ
ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و او ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ادﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 14اﯾﻨﮏ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
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15ﭘﺲ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﻃﺎق درآﻣﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ ﺑﻮد و اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه
را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد16 .و ﺑﺘﺸﺒﻊ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« 17او وی را ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ18 .و ﺣﺎل اﯾﻨﮏ
ادﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﻼع ﻧﺪارد19 .و ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ذﺑﺢ
ﮐﺮده ،ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ و ﯾﻮآب ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ را دﻋﻮت ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻨﺪهات ﺳﻠﯿﻤﺎن
را دﻋﻮت ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ20 .و اﻣﺎ ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺧﺒﺮ دﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ21 .واﻻ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
22و اﯾﻨﮏ ﭼﻮن او ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺷﺪ23 .و ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ اﺳﺖ «.و او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه درآﻣﺪه ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه،
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد24 .و ﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ادﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ؟ 25زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ را دﻋﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ادﻧﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
26ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﺪهات ﻣﺮا و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﺑﻨﺪهات ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﻋﻮت ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ27 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه و آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻗﺎﯾﻢ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟«
28و داود ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺘﺸﺒﻊ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد29 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎن ﻣﺮا از ﺗﻤﺎم ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ30 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد31 «.و ﺑﺘﺸﺒﻊ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ ،داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ!«
32و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ33 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی
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ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ و ﭘﺴﺮم ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﻪ ﺟﯿﺤﻮن ﺑﺒﺮﯾﺪ.
34و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ! 35و ﺷﻤﺎ در ﻋﻘﺐ وی ﺑﺮآﯾﯿﺪ ﺗﺎ او داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و او را ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺸﻮا
ﺑﺎﺷﺪ36 «.و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ! ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ37 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺮﺳﯽ وی را
از ﮐﺮﺳﯽ آﻗﺎﯾﻢ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ«.
38و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺟﯿﺤﻮن آوردﻧﺪ39 .و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،ﺣﻘﻪ روﻏﻦ را از
ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ40 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﻋﻘﺐ وی ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﻗﻮم ﻧﺎی ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از آواز اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺸﻖ ﻣﯽﺷﺪ.
41و ادﻧﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﺧﻮردن ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﯾﻮآب آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺻﺪای اﺿﻄﺮاب در ﺷﻬﺮ؟« 42و ﭼﻮن
او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﮏ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ رﺳﯿﺪ و ادﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮد
ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﺒﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽآوری43 «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﺟﻮاب ادﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ،داود
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ44 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع
و ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن را ﺑﺎ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﮐﺮدهاﻧﺪ45 .و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن
ﻧﺒﯽ ،او را در ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺷﺎدی ﮐﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
آﺷﻮب درآﻣﺪ .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ46 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ47 .و اﯾﻀﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻨﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﺎ ،داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎن را از اﺳﻢ ﺗﻮ اﻓﻀﻞ و ﮐﺮﺳﯽ او را از ﮐﺮﺳﯽ ﺗﻮ اﻋﻈﻢ ﮔﺮداﻧﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﻮد48 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ،اﯾﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«.
49آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ادﻧﯿﺎ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ50 .و ادﻧﯿﺎ از
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﮔﺮﻓﺖ51 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺧﺒﺮ داده،
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ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ادﻧﯿﺎ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ52 «.و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﯾﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪی در او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد،
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد53 «.و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را از ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ آوردﻧﺪ و او آﻣﺪه ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮو«.

2

و ﭼﻮن اﯾﺎم وﻓﺎت داود ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن را وﺻﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ:

»2ﻣﻦ ﺑﻪ راه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﯽروم .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش3 .وﺻﺎﯾﺎی ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی وی ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎ ،و ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم و ﺷﻬﺎدات وی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ،
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯽ4 .و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻗﺮار دارد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ راه ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»5و دﯾﮕﺮ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد ﻣﯽداﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ دو ﺳﺮدار
ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ و ﻋﻤﺎﺳﺎ اﺑﻦ ﯾﺘﺮ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ و ﺧﻮن ﺟﻨﮓ را در ﺣﯿﻦ ﺻﻠﺢ
رﯾﺨﺘﻪ ،ﺧﻮن ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻧﻌﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺷﯿﺪ.
6ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و ﻣﺒﺎد ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ او ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮو رود7 .و اﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان ﺑﺮزﻻی ﺟﻠﻌﺎدی اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎ و اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ8 .و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﻌﯽ اﺑﻦ ﺟﯿﺮای
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ از ﺑﺤﻮرﯾﻢ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ و او ﻣﺮا در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺳﺨﺖ ﻟﻌﻦ ﮐﺮد،
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ اردن آﻣﺪ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ9 .ﭘﺲ اﻵن او را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﺸﻤﺎر زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد ،ﻣﯽداﻧﯽ .ﭘﺲ ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﺮود آور«.
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10ﭘﺲ داود ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﺷﺪ11 .و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﺣﺒﺮون ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد12 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ.
13و ادﻧﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﻧﺰد ﺑﺘﺸﺒﻊ ،ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪ و او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻣﺪی؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ14 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮﻓﯽ دارم «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ15 «.ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،از آن ﺑﺮادرم ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن او ﺑﻮد16 .و اﻵن
ﺧﻮاﻫﺸﯽ از ﺗﻮ دارم؛ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﺮا رد ﻣﮑﻦ «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ17 «.ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﯽ زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ را رد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ«.
18ﺑﺘﺸﺒﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ«.
19ﭘﺲ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او درﺑﺎره ادﻧﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎدر ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و او ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﻨﺸﺴﺖ20 .و او ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺰﺋﯽ دارم ﮐﻪ از
ﺗﻮ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﺮا رد ﻣﻨﻤﺎ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺎدرم ﺑﮕﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺗﻮ را رد
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد21 «.و او ﮔﻔﺖ» :اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادرت ادﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﻮد22 «.ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه،
ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ادﻧﯿﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪی؟ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای وی ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ23 «.و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ادﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ24 .و
اﻵن ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺮا ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺪرم ،داود ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه ،و ﺧﺎﻧﻪای
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻧﯿﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد25 «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻓﺮﺳﺘﺎد و او وی را زد ﮐﻪ ﻣﺮد.
26و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻬﻮه را در ﺣﻀﻮر ﭘﺪرم داود
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ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﯽ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﭘﺪرم ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺸﯿﺪی27 «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﺑﯿﺎﺗﺎر را از ﮐﻬﺎﻧﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻠﯽ در ﺷﯿﻠﻮه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ.
28و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﯾﻮآب رﺳﯿﺪ ،ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﮔﺮﻓﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮآب ،ادﻧﯿﺎ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد29 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮده ،و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و او را ﺑﮑﺶ30 «.و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪه،
او را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ «.او ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮم «.و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﻮآب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب داده اﺳﺖ«.
31ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻨﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و او را ﮐﺸﺘﻪ ،دﻓﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ
را ﮐﻪ ﯾﻮآب رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد از ﻣﻦ و از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم دور ﻧﻤﺎﯾﯽ32 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدش
رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دو ﻣﺮد ﮐﻪ از او ﻋﺎدلﺗﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺠﻮم آورده ،اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ و ﭘﺪرم ،داود اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﻤﺎﺳﺎ
اﺑﻦ ﯾﺘﺮ ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻬﻮدا33 .ﭘﺲ ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮآب و ﺑﺮ ﺳﺮ ذرﯾﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ و ﺑﺮای داود و ذرﯾﺘﺶ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ و ﮐﺮﺳﯽاش ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد34 «.ﭘﺲ ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع رﻓﺘﻪ ،او را زد و ﮐﺸﺖ و او را در ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ35 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮداری ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺻﺎدوق
ﮐﺎﻫﻦ را در ﺟﺎی اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ.
36و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺷﻤﻌﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﻣﺮو37 .زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻨﺎ در روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون روی
و از ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺪان ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد و ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد38 «.و
ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪهات
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد «.ﭘﺲ ﺷﻤﻌﯽ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.
39اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﻪ ﺳﺎل واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻏﻼم ﺷﻤﻌﯽ ﻧﺰد اﺧﯿﺶ ﺑﻦ ﻣﻌﮑﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﺖ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﻌﯽ را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ در ﺟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ40 «.و ﺷﻤﻌﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻻغ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ ،ﻧﺰد اﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﺖ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺷﻤﻌﯽ
رﻓﺘﻪ ،ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را از ﺟﺖ ﺑﺎزآورد41 .و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﻌﯽ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺖ رﻓﺘﻪ
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و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ42 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺷﻤﻌﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ و وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ
ﻧﺪادم و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮕﻔﺘﻢ در روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮی و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد ،و ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻔﺘﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ؟ 43ﭘﺲ ﻗﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ،ﭼﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ؟« 44و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪی را ﮐﻪ دﻟﺖ از آن آﮔﺎﻫﯽ
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ داود ﮐﺮدهای ،ﻣﯽداﻧﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺮت ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ45 .و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺮﺳﯽ داود در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
46ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،او را زد ﮐﻪ ﻣﺮد .و ﺳﻠﻄﻨﺖ در
دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.

3

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﻮده ،دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﮔﺮﻓﺖ ،و او

را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود آورد ﺗﺎ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﺪ2 .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
3و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ4 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻮن رﻓﺖ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻈﯿﻢ ،آن ﺑﻮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ5 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺟﺒﻌﻮن در ﺧﻮاب ﺷﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ،
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ6 «.ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪهات ،ﭘﺪرم داود ،ﻫﺮﮔﺎه در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻠﺐ
ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،و اﯾﻦ اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﺮای او ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮی ﺑﻪ او دادی ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ7 .و اﻵن ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرم داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺮوج و دﺧﻮل
را ﻧﻤﯽداﻧﻢ8 .و ﺑﻨﺪهات در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﻫﺴﺘﻢ ،ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد و ﺣﺴﺎب ﮐﺮد9 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد دل ﻓﻬﯿﻢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ را داوری
ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را داوری ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟«
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10و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد11 .ﭘﺲ ﺧﺪا وی
را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﻃﻮل اﯾﺎم ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی ،و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺆال
ﻧﻨﻤﻮدی ،و ﺟﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﻔﻬﻤﯽ،
12اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺗﻮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ دل ﺣﮑﯿﻢ و ﻓﻬﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﺗﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ13 .و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ
دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺟﻼل را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدم ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و اﮔﺮ در راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ داود ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه روزﻫﺎﯾﺖ را ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.

15ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺧﻮاب ﺑﻮد .و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺿﯿﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮد.
16آﻧﮕﺎه دو زن زاﻧﯿﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،در ﺣﻀﻮرش اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ17 .و ﯾﮑﯽ از آن زﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
»ای آﻗﺎﯾﻢ ،ﻣﻦ و اﯾﻦ زن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻢ و در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ او زاﯾﯿﺪم18 .و روز ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از
زاﯾﯿﺪﻧﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻧﯿﺰ زاﯾﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ
ﻫﺮ دو در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﯾﻢ19 .و در ﺷﺐ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻦ زن ﻣﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد20 .و او در
ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰت در ﺧﻮاب ﺑﻮد از ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﻐﻞ ﺧﻮد
ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮده ﺧﻮد را در ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد21 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺷﯿﺮ
دﻫﻢ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺮده ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدم،
ﻧﯿﺴﺖ22 «.زن دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن ﺗﻮﺳﺖ «.و آن
دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن ﺗﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ «.و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
23ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن
ﺗﻮﺳﺖ و آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن ﺗﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ24 «.و ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ25 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺴﺮ زﻧﺪه را ﺑﻪ دو ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺼﻔﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ و ﻧﺼﻔﺶ را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﯿﺪ26 «.و زﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن او ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دﻟﺶ ﺑﺮ ﭘﺴﺮش ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
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آﻗﺎﯾﻢ! ﭘﺴﺮ زﻧﺪه را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ و او را ﻫﺮﮔﺰ ﻣﮑﺸﯿﺪ «.اﻣﺎ آن دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ از آن ﻣﻦ و ﻧﻪ از
آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؛ او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ27 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ زﻧﺪه را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ و او
را اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎدرش اﯾﻦ اﺳﺖ28 «.و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داوری ﮐﺮدن در دل
اوﺳﺖ.

4

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد2 .و ﺳﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ:

ﻋﺰرﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ3 ،و اﻟﯿﺤﻮرف و اﺧﯿﺎ ﭘﺴﺮان ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ اﺧﯿﻠﻮد وﻗﺎﯾﻊ
ﻧﮕﺎر4 ،و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ،و ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻨﺎن5 ،و ﻋﺰرﯾﺎﻫﻮ ﺑﻦ ﻧﺎﺗﺎن ،ﺳﺮدار
وﮐﻼء و زاﺑﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﻫﻦ و دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺎدﺷﺎه6 ،و اﺧﯿﺸﺎر ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ادوﻧﯿﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪا،
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان.
7و ﺳﻠﯿﻤﺎن دوازده وﮐﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ
ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪ8 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺑﻨﺤﻮر در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ9 ،و ﺑﻨﺪﻗﺮ در ﻣﺎﻗﺺ و ﺷﻌﻠﺒﯿﻢ و ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ و اﯾﻠﻮن ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﺎن10 ،و
ﺑﻨﺤﺴﺪ در ارﺑﻮت ﮐﻪ ﺳﻮﮐﻮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﻓﺮ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ11 ،و ﺑﻨﺌﺒﯿﻨﺪاب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻓﺖ
دور ﮐﻪ ﺗﺎﻓﺖ دﺧﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن زن او ﺑﻮد12 ،و ﺑﻌﻨﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻠﻮد در ﺗﻌﻨﮏ و ﻣﺠﺪو و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺘﺸﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺮﺗﺎن زﯾﺮ ﯾﺰرﻋﯿﻞ اﺳﺖ از ﺑﯿﺘﺸﺎن ﺗﺎ آﺑﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺗﺎ آن ﻃﺮف ﯾﻘﻤﻌﺎم13 ،و ﺑﻨﺠﺎﺑﺮ در
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﮐﻪ ﻗﺮای ﯾﺎﻋﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠْﻌﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻮک ارﺟﻮب ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺣﺼﺎردار ﺑﺎ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ14 ،و اﺧﯿﻨﺎداب ﺑﻦ
ﻋﺪو در ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ15 ،و اﺧﯿﻤﻌﺺ در ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺳﻤﺖ ،دﺧﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد16 ،و
ﺑﻌﻨﺎ اﺑﻦ ﺣﻮﺷﺎی در اﺷﯿﺮ و ﺑﻌﻠﻮت17 ،و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻓﺎروح در ﯾﺴﺎﮐﺎر18 ،و ﺷﻤﻌﯽ اﺑﻦ اﯾﻼ در
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ19 ،و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ اوری در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن و ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن
ﺑﻮد و او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در آن زﻣﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﻮد.
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20و ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎره ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮده ،ﺷﺎدی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ،از ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻫﺪاﯾﺎ آورده ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
22و آذوﻗﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺳﯽ ﮐﺮ آرد ﻧﺮم و ﺷﺼﺖ ﮐﺮ ﺑﻠﻐﻮر ﺑﻮد23 .و ده ﮔﺎو
ﭘﺮواری و ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺎو از ﭼﺮاﮔﺎه و ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﻮای ﻏﺰاﻟﻬﺎ و آﻫﻮﻫﺎ و ﮔﻮزﻧﻬﺎ و ﻣﺮﻏﻬﺎی ﻓﺮﺑﻪ.
24زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ از ﺗﻔﺴﺢ ﺗﺎ ﻏﺰه ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و او
را از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺻﻠﺢ ﺑﻮد25 .و ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﻮ و اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮد از دان
ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻤﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ26 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﭼﻬﻞ ﻫﺰار آﺧﻮر اﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار ﺑﻮد27 .و آن وﮐﻼ از ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺎه ﺧﻮد ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﺷﺪ28 .و ﺟﻮ و ﮐﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺒﺎن و اﺳﺒﺎن ﺗﺎزی ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪاش ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ،ﻣﯽآوردﻧﺪ.
29و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ از ﺣﺪ زﯾﺎده و وﺳﻌﺖ دل ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد30 .و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق و از ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺮﯾﺎن زﯾﺎده ﺑﻮد31 .و
از ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن از اﯾﺘﺎن ازراﺣﯽ و از ﭘﺴﺮان ﻣﺎﺣﻮل ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻤﺎن و ﮐﻠْﮑﻮل و دردع ﺣﮑﯿﻢﺗﺮ ﺑﻮد و
اﺳﻢ او در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ32 .و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺖ و
ﺳﺮودﻫﺎﯾﺶ ﻫﺰار و ﭘﻨﺞ ﺑﻮد33 .و درﺑﺎره درﺧﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،از ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ زوﻓﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﯽروﯾﺪ و درﺑﺎره ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻣﺮﻏﺎن و ﺣﺸﺮات و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ34 .و از ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻮاﯾﻒ
و از ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ آوازه ﺣﮑﻤﺖ او را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را
اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

5

و ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ

او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺮام ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ داود ﺑﻮد2 .و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺰد ﺣﯿﺮام ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ 3ﮐﻪ »ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ داود را ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را زﯾﺮ ﮐﻒ
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ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﻧﻬﺎد4 .اﻣﺎ اﻵن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا از ﻫﺮ ﻃﺮف آراﻣﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ و ﻫﯿﭻ
واﻗﻌﻪ ﺑﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد5 .و اﯾﻨﮏ ﻣﺮاد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود وﻋﺪه داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮت ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد6 .و ﺣﺎل اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎدﻣﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﺰد ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن در ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن
درﺧﺘﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.

7ﭘﺲ ﭼﻮن ﺣﯿﺮام ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ داود ﭘﺴﺮی ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ8 «.و ﺣﯿﺮام ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدی اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ را درﺑﺎره ﭼﻮب ﺳﺮو
آزاد و ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ درﯾﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و
ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ در درﯾﺎ ،ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯽ و آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ از ﻫﻢ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﺮی و اﻣﺎ ﺗﻮ درﺑﺎره دادن آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اراده ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﯽ
آورد10 «.ﭘﺲ ﺣﯿﺮام ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺳﺮو آزاد و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺻﻨﻮﺑﺮ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارادهاش ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داد.
11و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺮ ﮔﻨﺪم و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺮ روﻏﻦ ﺻﺎف ﺑﻪ ﺣﯿﺮام ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮت ﺧﺎﻧﻪاش
داد ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﺣﯿﺮام ﻣﯽداد12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او وﻋﺪه داده
ﺑﻮد ،ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﺮام و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
13و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ و آن ﺳﺨﺮه ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد14 .و از
اﯾﺸﺎن ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻟﺒﻨﺎن و دو ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .و ادوﻧﯿﺮام رﺋﯿﺲ ﺳﺨﺮه ﺑﻮد15 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺎرﺑﺮدار و ﻫﺸﺘﺎد
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭼﻮﺑﺒﺮ در ﮐﻮه ﺑﻮد16 .ﺳﻮای ﺳﺮوران ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪﻫﺰار
و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺎر ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪﻧﺪ18 .و ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺣﯿﺮام و
ﺟﺒْﻠﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮﺑﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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6

و واﻗﻊ ﺷﺪ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد از ﺧﺮوج ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻣﺎه

زﯾﻮ ﮐﻪ ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮوع
ﮐﺮد2 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﻃﻮﻟﺶ ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ
ﺳﯽ ذراع ﺑﻮد3 .و رواق ﭘﯿﺶ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺮض ﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ
روﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻪ ده ذراع ﺑﻮد4 .و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﺑﺮ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﻓﺶ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﯿﮑﻞ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺮاب و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﻓﺶ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع و ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ ﻋﺮﺿﺶ ﺷﺶ ذراع و
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﺶ ﻫﻔﺖ ذراع ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ از ﺧﺎرج ﭘﺸﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎ
در دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد7 .و ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ از ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﭼﮑﺶ و ﻧﻪ ﺗﺒﺮ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ آﻻت آﻫﻨﯽ ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ.
8و در ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی وﺳﻄﯽ در ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ و از ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ ﺗﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻣﯽ از ﭘﻠﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﺎﭘﯿﭻ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ9 .و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ10 .و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺮ
ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو آزاد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺷﺪ.
11و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»12 :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،اﮔﺮ در
ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎ آوری و ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،در آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت ،داود ،ﮔﻔﺘﻪام ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ13 .و در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
14ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ15 .و اﻧﺪرون دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ دﯾﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ را از اﻧﺪرون ﺑﺎ ﭼﻮب
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻓﺮش ﮐﺮد16 .و از ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی
ﺳﺮو آزاد از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را در اﻧﺪرون ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮاب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد17 .و ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﮑﻞ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺮاب ﭼﻬﻞ ذراع ﺑﻮد18 .و در اﻧﺪرون
ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﻣﻨﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺪوﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪاش ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد و
ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮓ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ19 .و در اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﺮاب را ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را در آن
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ﺑﮕﺬارد20 .و اﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﺤﺮاب ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع
ﺑﻮد و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ21 .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺮاب زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﺸﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
22و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬﺑﺢ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺮاب
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
23و در ﻣﺤﺮاب دو ﮐﺮوﺑﯽ از ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ده ذراع ﺑﻮد24 .و
ﺑﺎل ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ ﭘﻨﺞ ذراع و ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و از ﺳﺮ ﯾﮏ ﺑﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎل دﯾﮕﺮ ده
ذراع ﺑﻮد25 .و ﮐﺮوﺑﯽ دوم ده ذراع ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺮوﺑﯽ را ﯾﮏ اﻧﺪازه و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد26 .ﺑﻠﻨﺪی
ﮐﺮوﺑﯽ اول ده ذراع ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ27 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن را در اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﭘﻬﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﻮار دﯾﮕﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد28 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
29و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﺮوﺑﯿﺎن و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ
و ﺑﺴﺘﻪﻫـﺎی ﮔـﻞ در اﻧـﺪرون و ﺑﯿـﺮون ﮐﻨﺪ30 .و زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧـﻪ را از اﻧـﺪرون و ﺑﯿـﺮون ﺑﻪ ﻃـﻼ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪ.
31و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ در ﻣﺤﺮاب دو ﻟﻨﮕﻪ از ﭼـﻮب زﯾﺘـﻮن ،و آﺳﺘﺎﻧـﻪ و ﺑﺎﻫﻮﻫـﺎی آن را ﺑﻪ
اﻧـﺪازه ﭘﻨـﺞ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺖ32 .ﭘﺲ آن دو ﻟﻨﮕﻪ از ﭼﻮب زﯾﺘـﻮن ﺑﻮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻬـﺎی
ﮐﺮوﺑﯿـﺎن و درﺧﺘـﺎن ﺧﺮﻣـﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫـﺎی ﮔﻞ ﮐﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪ.
33و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ در ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻬﺎر ﯾﮏ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
34و دو ﻟﻨﮕﻪ اﯾﻦ در از ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﻮد و دو ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻨﮕﻪ اول ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ و دو ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻨﮕﻪ دوم ﺗﺎ
ﻣﯽﺷﺪ35 .و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﻘﺸﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ36 .و ﺻﺤﻦ اﻧﺪرون را از ﺳﻪ ﺻﻒ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،و ﯾﮏ ﺻﻒ ﺗﯿﺮﻫﺎی
ﺳﺮو آزاد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
37و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎه زﯾﻮ از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎده ﺷﺪ38 .و در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻣﺎه
ﺑﻮل ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ ﺑﺮ وﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ آن را
در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
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اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش را ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﺪت ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ

را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ2 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺻﺪ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺳﯽ ذراع ﺑﻮد و آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺻﻒ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮ آن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺗﯿﺮﻫﺎی
ﺳﺮو آزاد ﮔﺬاﺷﺖ.
3و آن ﺑﺮ زﺑﺮ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻏﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮو آزاد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﺻﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﺑﻮد4 .و ﺳﻪ ﺻﻒ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻮش ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد5 .و ﺟﻤﯿﻊ
درﻫﺎ و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﺨﺘﻪﭘﻮش ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد.
6و رواﻗﯽ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺳﯽ ذراع ﺑﻮد و رواﻗﯽ ﭘﯿﺶ
آﻧﻬﺎ7 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ و رواﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ رواق داوری ﮐﻪ در آن
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ ﺳﺮو آزاد از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
8و ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد در ﺻﺤﻦ دﯾﮕﺮ در اﻧﺪرون رواق ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ رواق
ﺳﺎﺧﺖ.
9ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرات از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮاﺷﯿﺪه و از اﻧﺪرون و ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ارهﻫﺎ
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ دﯾﻮار و از ﺑﯿﺮون ﺗﺎ ﺻﺤﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮد10 .و ﺑﻨﯿﺎد از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮕﻬﺎی ده ذراﻋﯽ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻫﺸﺖ ذراﻋﯽ ﺑﻮد11 .و ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد12 .و ﮔﺮداﮔﺮد ﺻﺤﻦ ﺑﺰرگ ﺳﻪ ﺻﻒ
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﯾﮏ ﺻﻒ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد و ﺻﺤﻦ اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و رواق ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
13و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺣﯿﺮام را از ﺻﻮر آورد14 .و او ﭘﺴﺮ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮد
و ﭘﺪرش ﻣﺮدی از اﻫﻞ ﺻﻮر و ﻣﺴﮕﺮ ﺑﻮد و او ﭘﺮ از ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻬﺎرت و ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺮدن ﻫﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺴﮕﺮی ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
15و دو ﺳﺘﻮن ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺠﺪه ذراع ﺑﻮد و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ دوازده ذراع
ﺳﺘﻮن دوم را اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ16 .و دو ﺗﺎج از ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد
ﮐﻪ ﻃﻮل ﯾﮏ ﺗﺎج ﭘﻨﺞ ذراع و ﻃﻮل ﺗﺎج دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد17 .و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری و رﺷﺘﻪﻫﺎی
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زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﺎج اول و ﻫﻔﺖ ﺑﺮای
ﺗﺎج دوم18 .ﭘﺲ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮداﮔﺮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری دو ﺻﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎج دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در رواق ﺑﻮد ،از ﺳﻮﺳﻨﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﻮد20 .و ﺗﺎﺟﻬﺎ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ آن دو
ﺳﺘﻮن ﺑﻮد ﻧﺰد ﺑﻄﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮد ،و اﻧﺎرﻫﺎ در ﺻﻔﻬﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺎج دﯾﮕﺮ دوﯾﺴﺖ ﺑﻮد21 .و
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را در رواق ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد و ﺳﺘﻮن راﺳﺖ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را ﯾﺎﮐﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﭘﺲ ﺳﺘﻮن
ﭼﭗ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ22 .و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﻮﺳﻨﮑﺎری ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﺎر ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
23و درﯾﺎﭼﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ﻟﺐ ﺗﺎ ﻟﺒﺶ ده ذراع ﺑﻮد و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺪور ﺑﻮد،
و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﭘﻨﺞ ذراع و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﯽ ذراﻋﯽ آن را ﮔﺮداﮔﺮد اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ24 .و زﯾﺮ ﻟﺐ آن از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﮐﺪوﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ذراع ده ،و آﻧﻬﺎ درﯾﺎﭼﻪ را از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ
اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ و آن ﮐﺪوﻫﺎ در دو ﺻﻒ ﺑﻮد و در ﺣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن ،رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد25 .و آن ﺑﺮ
دوازده ﮔﺎو ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺳﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﻮد و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب و روی ﺳﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮ ﻓﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﺧﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺪرون ﺑﻮد26 .و ﺣﺠﻢ آن ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد و ﻟﺒﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﺐ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن دو ﻫﺰار ﺑﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
27و ده ﭘﺎﯾﻪاش را از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﻮد و ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻬﺎر ذراع و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺳﻪ ذراع ﺑﻮد28 .و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ داﺷﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد29 .و ﺑﺮ آن ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ﮐﻪ درون زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺷﯿﺮان و ﮔﺎوان و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .و زﯾﺮ ﺷﯿﺮان و ﮔﺎوان ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞﮐﺎری آوﯾﺰان ﺑﻮد30 .و ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ داﺷﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ آن را دوﺷﻬﺎ ﺑﻮد و آن دوﺷﻬﺎ زﯾﺮ
ﺣﻮض رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮﯾﮏ ﻃﺮف از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد31 .و دﻫﻨﺶ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎج و
ﻓﻮق آن ﯾﮏ ذراع ﺑﻮد و دﻫﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪور و ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد .و ﺑﺮ دﻫﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﻬﺎ
ﺑﻮد و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺪور32 .و ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ زﯾﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ﺑﻮد و ﺗﯿﺮهﻫﺎی ﭼﺮﺧﻬﺎ در
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺮ ﭼﺮخ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد33 .و ﮐﺎر ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﭼﺮﺧﻬﺎی اراﺑﻪ ﺑﻮد و
ﺗﯿﺮهﻫﺎ و ﻓﻠﮑﻪﻫﺎ و ﭘﺮهﻫﺎ و ﻗﺒﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد34 .و ﭼﻬﺎر دوش ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد و دوﺷﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ از ﺧﻮدش ﺑﻮد35 .و در ﺳﺮ ﭘﺎﯾﻪ ،داﯾﺮهای ﻣﺪور ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﯿﻢ ذراع ﺑﻮد و
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ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺧﻮدش ﺑﻮد36 .و ﺑﺮ ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮهﻫﺎ و ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﺶ،
ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﺷﯿﺮان و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺮﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﺮد و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد37 .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﻮر آن ده ﭘﺎﯾﻪ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ رﯾﺨﺖ و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد.
38و ده ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﻮض ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭼﻬﻞ ﺑﺖ داﺷﺖ .و ﻫﺮ ﺣﻮض ﭼﻬﺎر
ذراﻋﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪای از آن ده ﭘﺎﯾﻪ ،ﯾﮏ ﺣﻮض ﺑﻮد39 .و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ و
ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق از ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب ﮔﺬاﺷﺖ.
40و ﺣﯿﺮام ،ﺣﻮضﻫﺎ و ﺧﺎک اﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺣﯿﺮام ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ41 .دو ﺳﺘﻮن و دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﺳﺘﻮن ﺑﻮد و دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد42 .و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﻧﺎر ﺑﺮای دو ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ دو ﺻﻒ اﻧﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دو ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد43 ،و ده ﭘﺎﯾﻪ و ده ﺣﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮد44 ،و ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و دوازده
ﮔﺎو زﯾﺮ درﯾﺎﭼﻪ.
45و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎکاﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺮام ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﻮد46 .آﻧﻬﺎ را ﭘﺎدﺷﺎه در ﺻﺤﺮای اردن در ﮐﻞ رﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻮت و ﺻﺮﻃﺎن اﺳﺖ ،رﯾﺨﺖ47 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻇﺮوف را ﺑﯽوزن واﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا
ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺣﺪ زﯾﺎده ﺑﻮد ،وزن ﺑﺮﻧﺞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
48و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺬﺑﺢ را از ﻃﻼ و ﻣﯿﺰ را ﮐﻪ ﻧﺎن
ﺗﻘْﺪﻣﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد از ﻃﻼ49 .و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ
روﺑﺮوی ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد ،از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﮔﻠﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ و اﻧﺒﺮﻫﺎ را از ﻃﻼ50 ،و ﻃﺎﺳﻬﺎ و ﮔﻠْﮕﯿﺮﻫﺎ و
ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﺎﺷﻨﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪروﻧﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﮑﻞ ،از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
51ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش داود وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و آﻻت درآورده ،در ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط و ﺳﺮوران ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﺎی

ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﻬﺮ داود ﮐﻪ
ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورﻧﺪ2 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺎه اﯾﺘﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ در ﻋﯿﺪ ﻧﺰد
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ3 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ4 .و
ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻪ آﻻت ﻣﻘﺪس را ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد آوردﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآوردﻧﺪ5 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ
روی ﺗﺎﺑﻮت ﻫﻤﺮاه وی اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و اﯾﻨﻘﺪر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو را ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر و ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﻣﺪ6 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺶ در ﻣﺤﺮاب ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس زﯾﺮ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن درآوردﻧﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮوﺑﯿﺎن
ﺗﺎﺑﻮت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ را از ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ8 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ اﯾﻨﻘﺪر دراز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ از ﻗﺪﺳﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ از ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ9 .و در

ﺗﺎﺑﻮت ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺳﻮای آن دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻮرﯾﺐ در آن ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ10 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن
از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ اﺑﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ11 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
12آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم13 .ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهام«.
14و ﭘﺎدﺷﺎه روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ15 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ
داود وﻋﺪه داده ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ،ﮔﻔﺖ16 :از روزی ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم ،ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در آن
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ داود را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد17 .و در دل ﭘﺪرم ،داود ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ18 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن در دل
ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی19 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،او ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﮐﺮد20 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و
ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪام ،و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام21 .و در آن ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهام ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ
ﭘﺪران ﻣﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آوردن اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد«.
22و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ 23و ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن و
ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری24 .و آن وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﭘﺪرم داود دادهای ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪای
زﯾﺮا ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد وﻋﺪه دادی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را وﻓﺎ ﻧﻤﻮدی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ25 .ﭘﺲ
اﻵن ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﭘﺪرم داود ،آن وﻋﺪهای را ﻧﮕﺎه دار ﮐﻪ ﺑﻪ او داده و
ﮔﻔﺘﻪای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرم رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدی26 .و اﻵن ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﭘﺪرم داود ﮔﻔﺘﻪای ،ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺸﻮد.
»27اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﺗﻮ را
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام28 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ دﻋﺎ و
ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ29 ،ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﺷﺐ و روز ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ30 .و ﺗﻀﺮع
ﺑﻨﺪهات و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ و از ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪی ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎ.
»31اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ورزد و ﻗﺴﻢ ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و او آﻣﺪه
ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد32 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎ و ﺷﺮﯾﺮان را ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،راه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﻋﺎدﻻن را ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده،
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺟﺰا ده.
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»33و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،اﺳﻢ ﺗﻮ را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ34 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای ﺑﺎزآور.
»35ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ،اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻢ ﺗﻮ را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ36 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﯿﺎﻣﺮز و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ده و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث ﺑﺨﺸﯿﺪهای ،ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺖ.
»37اﮔﺮ در زﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ وﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم ﯾﺎ ﯾﺮﻗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻠﺦ ﯾﺎ ﮐﺮم ﺑﺎﺷﺪ
و اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺿﯽ
ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ38 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دﻋﺎ و ﻫﺮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪای ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﺮده
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﻼی دل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
دراز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ39 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﮐﻪ دل او را ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ ﺟﺰا ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎرف ﻗﻠﻮب ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽآدم
ﻫﺴﺘﯽ40 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ دادهای زﻧـﺪه
ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،از ﺗـﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨـﺪ.
»41و ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺗﻮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
42زﯾﺮا ﮐﻪ آوازه اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻤﺖ و دﺳﺖ ﻗﻮﯾﺖ و ﺑﺎزوی دراز ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ43 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ آن
ﻏﺮﯾﺐ از ﺗﻮ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺗﻮ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
»44اﮔﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ

و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ45 ،آﻧﮕﺎه دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﺎ آور.
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»46و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ و اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮاه دور و ﺧﻮاه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ47 ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن
اﺳﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،و ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪه ،و ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ48 ،و در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ49 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﺎ
آور50 .و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣـﺮز و اﯾﺸﺎن را در دل اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ51 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗـﻮم ﺗـﻮ و ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼـﺮ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮره آﻫﻦ ﺑﯿﺮون
آوردی52 .ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪهات و ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺸﺎده ﺷﻮد و اﯾﺸـﺎن را در
ﻫـﺮ ﭼﻪ ﻧـﺰد ﺗـﻮ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ،اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ53 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
ارﺛﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮدهای ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ وﻋﺪه دادی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭘـﺪران ﻣﺎ را از ﻣﺼـﺮ ﺑﯿﺮون آوردی«.
54و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،از
ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ از زاﻧﻮ زدن و دراز ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ55 ،و
اﯾﺴﺘﺎده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ داد و ﮔﻔﺖ:
»56ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،آراﻣﯽ داده
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻋﺪهﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﻣﻮﺳﯽ داده ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﻔﺘﺎد57 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ و رد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ58 .و
دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و

اﺣﮑﺎم او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ59 .و ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻪام ،ﺷﺐ و روز ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد و ﺣﻖ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی ﻫﺮ روز ﺑﺠﺎ آورد60 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ و دﯾﮕﺮی
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ﻧﯿﺴﺖ61 .ﭘﺲ دل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮاﯾﺾ او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ او را ﻣﺜﻞ
اﻣﺮوز ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.
62ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ63 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬارﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﮔﺎو و ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ64 .و در آن روز
ﭘﺎدﺷﺎه وﺳﻂ ﺻﺤﻦ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﭘﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،از آن ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را در
آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ.
65و در آن وﻗﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ﻋﯿﺪ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ و آن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺰرگ از
ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ﻫﻔﺖ روز و ﻫﻔﺖ روز ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرده روز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ66 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻗﻮم را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
و ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،داود و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.

9

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و از ﺑﺠﺎ

آوردن ﻫﺮ ﻣﻘﺼﻮدی ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺎرغ ﺷﺪ2 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺒﻌﻮن ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ ﮐﺮدی ،اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم ،و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ در آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم ،و ﭼﺸﻤﺎن و دل ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ دل ﮐﺎﻣﻞ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺪرت داود رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری5 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ داود وﻋﺪه دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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»6اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻦ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران
ﺷﻤﺎ دادم ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ7 ،آﻧﮕﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
از روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺧﻮد
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم از ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ دور ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و
ﻣﻀﺤﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد آن ﺑﮕﺬرد ،ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﺷﺪه ،ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؟ 9و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورده اﺳﺖ«.
10و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻦ دو ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد11 ،و ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد و ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ و
ﻃﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﯿﻞ
ﺑﻪ ﺣﯿﺮام داد12 .و ﺣﯿﺮام ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ،از ﺻﻮر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ،
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ13 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادرم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪهای
ﭼﯿﺴﺖ؟« و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ اﻣﺮوز زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺑﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪ14 .و ﺣﯿﺮام ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎد.
15و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺳﺨﺮهای ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﻣﻠﻮ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻮر و ﻣﺠﺪو و ﺟﺎزر16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺟﺎزر را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و آن را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ زن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺮ داده ﺑﻮد17 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺟﺎزر و
ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد18 .و ﺑﻌﻠﺖ و ﺗﺪﻣﺮ را در ﺻﺤﺮای زﻣﯿﻦ19 ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﺷﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮاران را و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﻞ داﺷﺖ
ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد(20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ21 ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﺮاجﮔﺬار و ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ22 .اﻣﺎ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﺪی

ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

536

را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و ﺧﺪام و ﺳﺮوران و ﺳﺮداران و رؤﺳﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران او ﺑﻮدﻧﺪ.
23و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮان ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
24ﭘﺲ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻬﺮ داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪ ،و در آن
زﻣﺎن ﻣﻠﻮ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
25و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺨﻮر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
26و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻠﻮت ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم در زﻣﯿﻦ ادوم
اﺳﺖ ،ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ27 .و ﺣﯿﺮام ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻼح ﺑﻮدﻧﺪ و در درﯾﺎ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ،در
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد28 .ﭘﺲ ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ وزﻧﻪ ﻃﻼ از آﻧﺠﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ.
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و ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ آوازه ﺳﻠﯿﻤﺎن را درﺑﺎره اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،آﻣﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ2 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﻃﻼی ﺑﺴﯿﺎر و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪ و ﺑﺎ وی از ﻫﺮ ﭼﻪ در
دﻟﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد3 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد4 .و ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد5 ،و ﻃﻌﺎم ﺳﻔﺮه او و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را و ﻧﻈﺎم و ﻟﺒﺎس ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ را و ﺳﺎﻗﯿﺎﻧﺶ و
زﯾﻨﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ،روح در او دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
6و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آوازهای ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪم ،راﺳﺖ
ﺑﻮد7 .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪم و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم ،اﺧﺒﺎر را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم ،و اﯾﻨﮏ ﻧﺼﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ ﺣﮑﻤﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺗﻮ از ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،زﯾﺎده اﺳﺖ8 .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدان ﺗﻮ
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و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ.
9ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ10 .از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
داوری و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آوری«.
11و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ وزﻧﻪ ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت از ﺣﺪ زﯾﺎده و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ داد ،و
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه داد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ12 .و
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺣﯿﺮام ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻃﻼ از اوﻓﯿﺮ آوردﻧﺪ ،ﭼﻮب ﺻﻨﺪل از ﺣﺪ زﯾﺎده ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از اوﻓﯿﺮ
آوردﻧﺪ.
13و ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﻮدﻫﺎ و
ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎﻣﺪه و دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
14و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اراده او را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد داد ،ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
از ﮐﺮم ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ او ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،رﻓﺖ.
15و وزن ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ وزﻧﻪ ﻃﻼ
ﺑﻮد،
16ﺳﻮای آﻧﭽﻪ از ﺗﺎﺟﺮان و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
17و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه دوﯾﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪ ،و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﺎی ﻃﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﺷﺪ؛ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺖ18 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و آن را
ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ19 .و ﺗﺨﺖ را ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮ ﺗﺨﺖ از ﻋﻘﺒﺶ ﻣﺪور ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و
آن ﻃﺮف ﮐﺮﺳﯽاش دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮد و دو ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﺳﺘﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ20 .و آﻧﺠﺎ دوازده ﺷﯿﺮ از
اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺑﺮ آن ﺷﺶ ﭘﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از ﻃﻼ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن از زر
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ آن در اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
22زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺣﯿﺮام ﺑﻪ روی درﯾﺎ داﺷﺖ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻋﺎج و ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ و ﻃﺎووﺳﻬﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
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23ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در دوﻟﺖ و ﺣﮑﻤﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ24 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻫﻞ ﺟﻬﺎن ،ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪدر دﻟﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ25 .و
ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﻮت و اﺳﻠﺤﻪ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﺳﺒﺎن و
ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﯽآوردﻧﺪ.
26و ﺳﻠﯿﻤﺎن اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ اراﺑﻪ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار داﺷﺖ
و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ27 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻘﺮه را در اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد را ﻣﺜﻞ ﭼﻮب اﻓﺮاغ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،ﻓﺮاوان ﺳﺎﺧﺖ28 .و اﺳﺒﻬﺎی
ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺼﺮ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎﺟﺮان ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻌﯿﻦ29 .و ﯾﮏ اراﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،و ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮏ
اﺳﺐ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ.
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و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮای دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری را از ﻣﻮآﺑﯿﺎن و

ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ادوﻣﯿﺎن و ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ2 .از اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن درﻧﯿﺎﯾﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا دل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪ3 .و او را ﻫﻔﺘﺼﺪ زن ﺑﺎﻧﻮ
و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻮد و زﻧﺎﻧﺶ دل او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ4 .و در وﻗﺖ ﭘﯿﺮی ﺳﻠﯿﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺶ
دل او را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و دل او ﻣﺜﻞ دل ﭘﺪرش داود ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺶ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد5 .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻋﻘﺐ ﻋﺸﺘﻮرت ،ﺧﺪای ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ،و در ﻋﻘﺐ ﻣﻠﮑﻮم رﺟﺲ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
رﻓﺖ6 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪه ،ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد داود ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻨﻤﻮد7 .آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﻮش ﮐﻪ رﺟﺲ
ﻣﻮآﺑﯿﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﮏ ،رﺟﺲ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد8 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
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9ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه10 ،او را در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورد11 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻤﻮدی و ﻋﻬﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺗﻮ ﭘﺎره ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺧﻮاﻫﻢ داد12 .ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﺎم ﺗﻮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺪرت ،داود ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ از دﺳﺖ ﭘﺴﺮت آن را ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد13 .وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﭘﺎره
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﻂ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪهام داود و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪد ادوﻣﯽ را ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ادوم ﺑﻮد15 .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود در ادوم ﺑﻮد و ﯾﻮآب ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدن
ﮐﺸﺘﮕﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﮐﻮران ادوم را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد)16 .زﯾﺮا ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه در
آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﮐﻮران ادوم را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ(17 .آﻧﮕﺎه ﻫﺪد ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ادوﻣﯿﺎن ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺪرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﻫﺪد ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد18 .ﭘﺲ ،از ﻣﺪﯾﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه،
ﺑﻪ ﻓﺎران آﻣﺪﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﺎران ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،و او
وی را ﺧﺎﻧﻪای داد و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺖ19 .و ﻫﺪد در ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﻋﻮن اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﺮ زن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ وی ﺑﻪ زﻧﯽ داد20 .و
ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ ﭘﺴﺮی ﺟﻨﻮﺑﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ و ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﯿﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺟﻨﻮﺑﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺑﻮد21 .و ﭼﻮن ﻫﺪد در ﻣﺼﺮ ﺷﻨﯿﺪ
ﮐﻪ داود ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،و ﯾﻮآب ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺪد ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا
رﺧﺼﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوم22 «.ﻓﺮﻋﻮن وی را ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوی؟« ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎ«.
23و ﺧﺪا دﺷﻤﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای وی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ رزون ﺑﻦاﻟﯿﺪاع را ﮐﻪ از ﻧﺰد آﻗﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﺪدﻋﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد24 .و ﻣﺮدان ﭼﻨﺪی ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺳﺮدار
ﻓﻮﺟﯽ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در
دﻣﺸﻖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .و او در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ،دﺷﻤﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮری
ﮐﻪ ﻫﺪد ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ارام ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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26و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط اﻓﺮاﯾﻤﯽ از ﺻﺮده ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻣﺎدرش ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺻﺮوﻋﻪ و ﺑﯿﻮه
زﻧﯽ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد27 .و ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻠﻮ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،و رﺧﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد داود را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد28 .و
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن آن ﺟﻮان را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺮدی زرﻧﮓ ﺑﻮد او
را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮕﻤﺎﺷﺖ29 .و در آن زﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪ و اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ ﻧﺒﯽ در راه ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ،و ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺎزهای در ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو در
ﺻﺤﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ30 .ﭘﺲ اﺧﯿﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ دوازده ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎره
ﮐﺮد31 .و ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ده ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را از دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ و ده ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ32 .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ،
داود و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،ﯾﮏ ﺳﺒﻂ از آن او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺸﺘﻮرت ،ﺧﺪای ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ،و ﮐﻤﻮش ،ﺧﺪای
ﻣﻮآب ،و ﻣﻠﮑﻮم ،ﺧﺪای ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ،داود ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ34 .ﻟﯿﮑﻦ
ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ را از دﺳﺖ او ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ،از آﻧﺮو
ﮐﻪ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،او را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم روزﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ35 .اﻣﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ را از دﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﯾﻌﻨﯽ ده ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد36 .و ﯾﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،داود در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن
ﺑﮕﺬارم ،ﻧﻮری در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ37 .و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺖ
آرزو دارد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮی38 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺸﻨﻮی و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮم راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوری و ﻓﺮاﯾﺾ و
اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،داود آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻪای
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای داود ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
39و ذرﯾﺖ داود را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ40 «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم داﺷﺖ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺗﺎ وﻓﺎت
ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﺪ.
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41و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺣﮑﻤﺖ او ،آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 42و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد43 .ﭘﺲ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد داود دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش رﺣﺒﻌﺎم در ﺟﺎی او
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

12

و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺎزﻧﺪ2 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﺷﻨﯿﺪ )و او ﻫﻨﻮز در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،و ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد3 ،و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ( ،آﻧﮕﺎه ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»4 :ﭘﺪر ﺗﻮ
ﯾﻮغ ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮ اﻵن ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎد ﺳﺒﮏ
ﺳﺎز ،و ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد5 «.ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻗﻮم رﻓﺘﻨﺪ.
6و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﻮاب دﻫﻢ؟« 7اﯾﺸﺎن او را ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻨﺪه ﺷﻮی و اﯾﺸﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﻮاب دﻫﯽ و ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد8 «.اﻣﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮐﻪ ﺑﻪ او
دادﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮد9 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ؟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﻮﻏﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﺳﺒﮏ ﺳﺎز10 «.و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرت ﯾﻮغ ﻣﺎ را
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ از
ﮐﻤﺮ ﭘﺪرم ﮐﻠﻔﺖﺗﺮ اﺳﺖ11 .و ﺣﺎل ﭘﺪرم ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎده
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد«.
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12و در روز ﺳﻮم ،ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎز آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﺳﻮم ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎز آﯾﯿﺪ13 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻮاب داد ،و
ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮک ﮐﺮد14 .و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﻮرت ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد15 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻗﻮم را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﮑﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
16و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد آﻧﮕﺎه ﻗﻮم ،ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را در داود ﭼﻪ ﺣﺼﻪ اﺳﺖ؟ و در ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﭼﻪ ﻧﺼﯿﺐ؟ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ! و اﯾﻨﮏ ای داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش!«
ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ17 .اﻣﺎ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد18 .و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ،ادورام را ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺑﺎجﮔﯿﺮان ﺑﻮد،
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اراﺑﻪ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد19 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان داود ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
20و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﻧﺰد
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻏﯿﺮ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﻓﻘﻂ ،ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﺪان
داود را ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮد.
21و ﭼﻮن رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻨﮓآزﻣﻮده را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ22 .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»23 :ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم
ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:
24ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ «.و اﯾﺸﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
25و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺷﮑﯿﻢ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ،
ﻓﻨﻮﺋﯿﻞ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد26 .و ﯾﺮﺑﻌﺎم در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺣﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺑﺮﮔﺸﺖ27 ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دل
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم،
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ28 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮده ،دو ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ زﺣﻤﺖ اﺳﺖ؛ ﻫﺎن ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ!« 29و ﯾﮑﯽ را در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و دﯾﮕﺮی را در دان ﻗﺮار داد30 .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﻨﺎه ﺷﺪ و ﻗﻮم ﭘﯿﺶ آن ﯾﮏ ﺗﺎ دان ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
31و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻻوی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
32و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻋﯿﺪی در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺪی ﮐﻪ در ﯾﻬﻮداﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﻧﺰد
آن ﻣﺬﺑﺢ ﻣﯽرﻓﺖ و در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻗﺮار داد33 .و در روز
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ از دل ﺧﻮد اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ.

13

و اﯾﻨﮏ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد2 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺬﺑﺢ را ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﺬﺑﺢ! ای ﻣﺬﺑﺢ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻧﺎم دارد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﺪان داود
زاﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ذﺑﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ3 «.و در آن روز ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ ﭼﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ،
رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ4 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺢ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺑﻮد ،ﻧﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﺮﺑﻌﺎم دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺬﺑﺢ دراز ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ «.و
دﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﮑﺸﺪ.
5و ﻣﺬﺑﺢ ﭼﺎک ﺷﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ از روی ﻣﺬﺑﺢ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺸﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد6 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺮد ﺧﺪا را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه،
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ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز داده ﺷﻮد «.ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﺑﺎز داده ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ اول ﮔﺮدﯾﺪ7 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا
ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎ و ﺗﻮ را اﺟﺮت ﺧﻮاﻫﻢ داد8 «.اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﺼﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﻤﯽآﯾﻢ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرم و ﻧﻪ آب
ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ9 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎن ﻣﺨﻮر و آب ﻣﻨﻮش و
ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﺑﺮ ﻣﮕﺮد10 «.ﭘﺲ ﺑﻪ راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻓﺖ و از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد،
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮد.
11و ﻧﺒﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردهای در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد و ﭘﺴﺮاﻧﺶ آﻣﺪه ،او را از ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ آن
ﻣﺮد ﺧﺪا آن روز در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام راه رﻓﺖ13 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»اﻻغ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ «.و اﻻغ را ﺑﺮاﯾﺶ آراﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪ14 .و از ﻋﻘﺐ ﻣﺮد ﺧﺪا
رﻓﺘﻪ ،او را زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ او را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا
آﻣﺪهای؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ15 «.وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎ و ﻏﺬا ﺑﺨﻮر16 «.او در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﻮم ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرم و ﻧﻪ آب
ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎن ﻣﺨﻮر و آب ﻣﻨﻮش و
از راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻨﻤﺎ18 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد و آب
ﺑﻨﻮﺷﺪ «.اﻣﺎ وی را دروغ ﮔﻔﺖ19 .ﭘﺲ ﻫﻤﺮاه وی در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻏﺬا ﺧﻮرد و آب ﻧﻮﺷﯿﺪ.
20و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﺑﻮد آﻣﺪ21 ،و ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮده ،ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ،
22و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻏﺬا ﻣﺨﻮر و آب ﻣﻨﻮش ،ﻏﺬا ﺧﻮردی و آب
ﻧﻮﺷﯿﺪی ،ﻟﻬﺬا ﺟﺴﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﺪراﻧﺖ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ23 «.ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او ﻏﺬا ﺧﻮرد و آب
ﻧﻮﺷﯿﺪ اﻻغ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎراﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد24 .و ﭼﻮن رﻓﺖ ،ﺷﯿﺮی او را
در راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺖ و ﺟﺴﺪ او در راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﻻغ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ،و ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻻش

ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ

545

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد25 .و اﯾﻨﮏ ﺑﻌﻀﯽ راه ﮔﺬران ﺟﺴﺪ را در راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺷﯿﺮ را ﻧﺰد ﺟﺴﺪ اﯾﺴﺘﺎده
دﯾﺪﻧﺪ؛ ﭘﺲ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ آن ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺮ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
26و ﭼﻮن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ او را از راه ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آن ﻣﺮد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮد؛ ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ داده ﮐﻪ او را درﯾﺪه و ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد27 «.ﭘﺲ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﻻغ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ «.و اﯾﺸﺎن آن را آراﺳﺘﻨﺪ28 .و او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺟﺴﺪ او را در راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و اﻻغ و ﺷﯿﺮ را
ﻧﺰد ﺟﺴﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎﻓﺖ؛ و ﺷﯿﺮ ﺟﺴﺪ را ﻧﺨﻮرده و اﻻغ را ﻧﺪرﯾﺪه ﺑﻮد29 .و آن ﻧﺒﯽ ﺟﺴﺪ ﻣﺮد ﺧﺪا
را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ اﻻغ ﮔﺬارده ،آن را ﺑﺎزآورد و آن ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد و او را دﻓﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ30 .و ﺟﺴﺪ او را در ﻗﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬارد و ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وای ای ﺑﺮادر ﻣﻦ!« 31و
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او را دﻓﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﻣﺮا در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ
ﻣﺮد ﺧﺪا در آن ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
32زﯾﺮا ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ اﺳﺖ و درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
33و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﯾﺮﺑﻌﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ردی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،او را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮد34 .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آن را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺖ.

14

در آن زﻣﺎن اﺑﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ2 .و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﻵن

ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮو .اﯾﻨﮏ
اﺧﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ در آﻧﺠﺎﺳﺖ3 .و در دﺳﺖ ﺧﻮد ده
ﻗﺮص ﻧﺎن و ﮐﻠﯿﭽﻪﻫﺎ و ﮐﻮزه ﻋﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد وی ﺑﺮو و او ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻃﻔﻞ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
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4ﭘﺲ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺧﯿﺎ رﺳﯿﺪ و اﺧﯿﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از ﭘﯿﺮی ﺗﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ زن
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﮕﻮ و
ﭼﻮن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ،ﻣﺘﻨﮑﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺎ ﺻﺪای ﭘﺎﯾﻬﺎی او را ﮐﻪ ﺑﻪ
در داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای زن ﯾﺮﺑﻌﺎم داﺧﻞ ﺷﻮ .ﭼﺮا ﻫﯿﺄت ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪای؟ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام7 .ﺑﺮو و ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻢ8 ،و
ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺧﺎﻧﺪان داود درﯾﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ،و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،داود ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ اواﻣﺮ ﻣﺮا
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺲ9 .اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺎده ﺷﺮارت ورزﯾﺪی و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﯿﺮ و ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻏﻀﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردی و ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺘﯽ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻼ ﻋﺎرض ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و از ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﺮ ﻣﺮد را و ﻫﺮ
ﻣﺤﺒﻮس و آزاد را ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را دور ﻣﯽاﻧﺪازم
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺮﮔﯿﻦ را ﺑﺎﻟﮑﻞ دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ11 .ﻫﺮﮐﻪ از ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﮕﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﺮﮐﻪ
در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ12 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد رﺳﯿﺪن ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای او ﻧﻮﺣﻪ
ﻧﻤﻮده ،او را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺴﻞ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ ﻗﺒﺮ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻪ
)ﺑﮕﻮﯾﻢ( اﻵن ﻧﯿﺰ )واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ(15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ زد ﻣﺜﻞ ﻧﯽای ﮐﻪ در آب
ﻣﺘﺤﺮک ﺷﻮد ،و رﯾﺸﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺷﯿﺮﯾﻢ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ16 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ورزﯾﺪه ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
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17ﭘﺲ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺻﻪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮد18 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،اﺧﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
19و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ
اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ20 .و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ﻧﺎداب ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
21و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد .و رﺣﺒﻌﺎم ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن

ﺑﮕﺬارد ،ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ ﺑﻮد22 .و ﯾﻬﻮدا در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺮت او را
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ23 .و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و اﺷﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ
ﺳﺒﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ24 .و اﻟﻮاط ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
25و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ26 .و
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮد27 .و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮداران ﺷﺎﻃﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮد28 .و
ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﻃﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺠﺮه
ﺷﺎﻃﺮان ﺑﺎز ﻣﯽآوردﻧﺪ.
29و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ رﺣﺒﻌﺎم و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 30و در ﻣﯿـﺎن رﺣﺒﻌـﺎم و ﯾﺮﺑﻌـﺎم در ﺗﻤﺎﻣـﯽ روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد31 .و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘـﺪران ﺧﻮد دﻓـﻦ ﺷﺪ ،و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ ﺑﻮد و
ﭘﺴﺮش اﺑﯿﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
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و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ،اﺑﯿﺎم ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ2 .ﺳﻪ

ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻮد3 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺪرش ﻗﺒﻞ از او ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و دﻟﺶ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺶ ﻣﺜﻞ دل ﭘﺪرش داود ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺒﻮد4 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داود وی را ﻧﻮری در اورﺷﻠﯿـﻢ داد ﺗﺎ ﭘﺴﺮش را ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮﻗﺮار
ﮔﺮداﻧﺪ ،و اورﺷﻠﯿﻢ را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ داود آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و از
ﻫﺮﭼﻪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ در اﻣﺮ اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ
6و در ﻣﯿﺎن رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش ﺟﻨﮓ ﺑﻮد7 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺑﯿﺎم و ﻫﺮﭼﻪ
ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ و در ﻣﯿﺎن اﺑﯿﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
8و اﺑﯿﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﻮد.
9و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﺳﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ10 .و در اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻬﻞ و

ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻮد11 .و آﺳﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ،داود ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد12 .و اﻟﻮاط را از وﻻﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪراﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دور ﻧﻤﻮد13 .و ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﻣﻌﮑﻪ را ﻧﯿﺰ از ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻌﺰول ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او
ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺷﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و آﺳﺎ ﺗﻤﺜﺎل او را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،آن را در وادی ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
14اﻣﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ دل آﺳﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﻮد15 .و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘـﺪرش وﻗﻒ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ،در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درآورد.
16و در ﻣﯿﺎن آﺳﺎ و ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد17 .و ﺑﻌﺸﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪه ،راﻣﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ18 .آﻧﮕﺎه آﺳﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮد و آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻦ
ﻃﺒﺮﻣﻮن ﺑﻦ ﺣﺰﯾﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»19 :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ و در
ﻣﯿﺎن ﭘﺪر ﻣﻦ و ﭘﺪر ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ ﻫﺪﯾﻪای از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم؛ ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﮑﻦ ﺗﺎ او از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮود20 «.و ﺑﻨﻬﺪد ،آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را اﺟﺎﺑﺖ
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ﻧﻤﻮده ،ﺳﺮداران اﻓﻮاج ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﯿﻮن ودان و آﺑﻠﺒﯿﺖ ﻣﻌﮑﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﻨﺮوت را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ21 .و ﭼﻮن ﺑﻌﺸﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن راﻣﻪ را
ﺗﺮک ﮐﺮده ،در ﺗﺮﺻﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد22 .و آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدا ﻧﺪا درداد ﮐﻪ اﺣﺪی از آن
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی راﻣﻪ و ﭼﻮب آن را ﮐﻪ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﺒﻊ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺼﻔﻪ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد23 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺎﯾﻊ آﺳﺎ و ﺗﻬﻮر او و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻣﺎ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺮیاش درد ﭘﺎ داﺷﺖ24 .و آﺳﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
25و در ﺳﺎل دوم آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺎداب ﺑﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،و دو ﺳﺎل ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد26 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ راه ﭘﺪر ﺧﻮد و ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه او ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد.
27و ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺮ وی ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻌﺸﺎ او را در ﺟﺒﺘﻮن
ﮐﻪ از آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ و ﻧﺎداب و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺟﺒﺘﻮن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ28 .و در
ﺳﺎل ﺳﻮم آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺸﺎ او را ﮐﺸﺖ و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد29 .و ﭼﻮن او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ،
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﮐﺸﺖ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﯾﺮﺑﻌﺎم زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﮐﺮد ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد30 .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﺮﺑﻌﺎم ورزﯾﺪه ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ﺑﻮد.
31و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎداب و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 32و در ﻣﯿﺎن آﺳﺎ و ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد.
33در ﺳﺎل ﺳﻮم آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺮﺻﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد34 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ راه ﯾﺮﺑﻌﺎم و
ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﻌﺸﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را

از ﺧﺎک ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮا ﺳﺎﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ راه ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده،
ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﺮا از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ،
3اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻌﺸﺎ و ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .آن را ﮐﻪ از ﺑﻌﺸﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﮕﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آن را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
5و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺸﺎ و آﻧﭽﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 6ﭘﺲ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺗﺮﺻﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش اﯾﻠﻪ در ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ7 .و ﻧﯿﺰ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﯿﻬﻮاﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،درﺑﺎره ﺑﻌﺸﺎ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ آورده ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آورد و ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ او را ﮐﺸﺖ.
8و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،اﯾﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻌﺸﺎ در ﺗﺮﺻﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ
و دو ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد9 .و ﺑﻨﺪه او ،زﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻧﺼﻒ اراﺑﻪﻫﺎی او ﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺖ .و
او در ﺗﺮﺻﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ارﺻﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ او در ﺗﺮﺻـﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد10 .و زﻣﺮی
داﺧﻞ ﺷﺪه ،او را در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا زد و ﮐﺸﺖ و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
11و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻨﺸﺴﺖ ،ﺗﻤـﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻌﺸﺎ را زد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد از اﻗﺮﺑﺎ و
اﺻﺤﺎب او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ12 .ﭘﺲ زﻣـﺮی ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﺧﺎﻧـﺪان ﺑﻌﺸـﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼﻣـﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄـﻪ ﯾﯿﻬـﻮی ﻧﺒـﯽ درﺑـﺎره ﺑﻌﺸﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻼک ﮐﺮد13 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺸـﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش اﯾﻠﻪ ﮐﺮده ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨـﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ14 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ
اﯾﻠﻪ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟
15در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،زﻣﺮی در ﺗﺮﺻﻪ ﻫﻔﺖ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد .و
ﻗﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﺘﻮن ﮐﻪ از آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد ،اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اردو ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺮی ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﻤﺮی را ﮐﻪ
ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اردو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ17 .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮی و ﺗﻤﺎم
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی از ﺟﺒﺘﻮن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺗﺮﺻﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ18 .و ﭼﻮن زﻣﺮی دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻣﺮد19 .و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ورزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آورد ،و ﺑﻪ راه
ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ او ورزﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﺑﻘﯿﻪ
وﻗﺎﯾﻊ زﻣﺮی و ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟
21آﻧﮕﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺼﻒ ﻗﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺟﯿﻨﺖ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ
او را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮی22 .اﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﺒﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺟﯿﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺗﺒﻨﯽ ﻣﺮد و ﻋﻤﺮی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد23 .در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ
آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻋﻤﺮی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و دوازده ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﺷﺶ ﺳﺎل در ﺗﺮﺻﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
24ﭘﺲ ﮐﻮه ﺳﺎﻣﺮه را از ﺳﺎﻣﺮ ﺑﻪ دو وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪ و در آن ﮐﻮه ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻬﺮی را
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪ.
25و ﻋﻤﺮی آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد26 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎی ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن آورد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد27 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮی ﮐﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب
ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 28ﭘﺲ ﻋﻤﺮی ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺳﺎﻣﺮه
ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش اﺧﺎب در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
29و اﺧﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮی در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،و
اﺧﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد30 .و اﺧﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮی از
ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد.
31و ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدن او ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﺳﻬﻞ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ ،دﺧﺘﺮ اﺗﺒﻌﻞ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﻌﻞ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮد و او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮد32 .و ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد33 .و اﺧﺎب اﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺖ و
اﺧﺎب در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻓﺮاط ﻧﻤﻮده ،ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد34 .و در اﯾﺎم او ،ﺣﯿﺌﯿﻞ ﺑﯿﺖﺋﯿﻠﯽ ،ارﯾﺤﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻨﯿﺎدش را
ﺑﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد اﺑﯿﺮام ﻧﻬﺎد و دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺳﺠﻮب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.

17

و اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه،

ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎدهام ﻗﺴﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺒﻨﻢ و ﺑﺎران ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
2و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﮐﺮﯾﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اردن اﺳﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ4 .و از ﻧﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻏﺮاﺑﻬﺎ را
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ﮐﻪ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ ﺑﭙﺮورﻧﺪ5 «.ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،و رﻓﺘﻪ
ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﮐﺮﯾﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اردن اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ6 .و ﻏﺮاﺑﻬﺎ در ﺻﺒﺢ ،ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای وی و
در ﺷﺎم ،ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ و از ﻧﻬﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ7 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی روزﻫﺎی ﭼﻨﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻬﺮ ﺧﺸﮑﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎران در زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺻﯿﺪون اﺳﺖ ﺑﺮو و
در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ در آﻧﺠﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﭙﺮورد10 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ رﻓﺖ و ﭼﻮن ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﯿﻮه زﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻫﯿﺰم ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪ؛ ﭘﺲ او را ﺻﺪا
زده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﻋﻪای آب در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ11 «.و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
آوردن آن ﻣﯽرﻓﺖ ،وی را ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎور12 «.او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ ﻧﺪارم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آرد در ﺗﺎﭘﻮ و
ﻗﺪری روﻏﻦ در ﮐﻮزه ،و اﯾﻨﮏ دو ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﻨﻢ ﺗﺎ رﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮم ﺑﭙﺰم ﮐﻪ
ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ13 «.اﯾﻠﯿﺎ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس ،ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﮑﻦ .ﻟﯿﮑﻦ اول ﮔﺮدهای
ﮐﻮﭼﮏ از آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﭙﺰ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮت ﺑﭙﺰ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎراﻧﺪ ،ﺗﺎﭘﻮی آرد ﺗﻤﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﻮزه روﻏﻦ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ15 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم اﯾﻠﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .و زن و او
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و ﺧﺎﻧﺪان زن ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮردﻧﺪ16 ،و ﺗﺎﭘﻮی آرد ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ و ﮐﻮزه روﻏﻦ ﮐﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
17و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ آن زن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .و ﻣﺮض او
ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ در او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ18 .و ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آوری و ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ؟« 19او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮت را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﭘﺲ او را از آﻏﻮش وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺮد و او را ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ20 .و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد او ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪهام ﺑﻼ رﺳﺎﻧﯿﺪی و ﭘﺴﺮ او را ﮐﺸﺘﯽ؟« 21آﻧﮕﺎه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ
ﭘﺴﺮ دراز ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ
ﭘﺴﺮ ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮدد22 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز اﯾﻠﯿﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه
ﺷﺪ23 .و اﯾﻠﯿﺎ ﭘﺴﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را از ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ آورد و ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺳﭙﺮد و اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮت زﻧﺪه اﺳﺖ!« 24ﭘﺲ آن زن ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻵن از اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮد ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻫﺎن ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ«.

18

و ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺮو و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﺎب ﺑﻨﻤﺎ و ﻣﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ2 «.ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺧﺎب ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺤﻂ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﺑﻮد3 .و اﺧﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ را ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻮد ،اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد و
ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ4 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه در ﻣﻐﺎره ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن و آب ﭘﺮورد.
5و اﺧﺎب ﺑﻪ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :در زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب و ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮو ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﻒ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﺳﺒﺎن و ﻗﺎﻃﺮان را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ از ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ6 «.ﭘﺲ زﻣﯿﻦ را در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اﺧﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ راه ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺖ ،و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﺑﻪ راه دﯾﮕﺮ،
ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺖ.
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7و ﭼﻮن ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ در راه ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮرد؛ و او وی را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد در
اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻗﺎی ﻣﻦ اﯾﻠﯿﺎ ،ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ؟« 8او را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺑﺮو و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎﺳﺖ9 «.ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺧﺎب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ
ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ10 .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﻮ
آﻧﺠﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻗﻮم ﻗﺴﻢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ11 .و ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮو ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎﺳﺖ؟ 12و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
از ﻧﺰد ﺗﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﺮدارد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺑﻪ اﺧﺎب
ﺧﺒﺮ دﻫﻢ و او ﺗﻮ را ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .و ﺑﻨﺪهات از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ13 .ﻣﮕﺮ
آﻗﺎﯾﻢ اﻃﻼع ﻧﺪارد از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﮐﺸﺖ ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪ
ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه در ﻣﻐﺎرهای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن و آب ﭘﺮوردم؟ 14و
ﺣﺎل ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮو و آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎﺳﺖ؟ و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ15 «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎدهام ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻣﺮوز ﺑﻪ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد16 «.ﭘﺲ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﺧﺎب رﻓﺘﻪ ،او را ﺧﺒﺮ داد؛ و اﺧﺎب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﻗﺎت اﯾﻠﯿﺎ آﻣﺪ.
17و ﭼﻮن اﺧﺎب اﯾﻠﯿﺎ را دﯾﺪ ،اﺧﺎب وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻀﻄﺮب
ﻣﯽﺳﺎزی؟« 18ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻤﯽﺳﺎزم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت؛ ﭼﻮﻧﮑﻪ اواﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﺑﻌﻠﯿﻢ را ﻧﻤﻮدی19 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ را ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،و اﻧﺒﯿﺎی اﺷﯿﺮﯾﻢ را ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
20ﭘﺲ اﺧﺎب ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد21 .و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ ،او را
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! و اﮔﺮ ﺑﻌﻞ اﺳﺖ ،وی را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!« اﻣﺎ ﻗﻮم در ﺟﻮاب او ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ22 .ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ
ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﻬﻮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام و اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ دو
ﮔﺎو ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،و آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﺮ ﻫﯿﺰم
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﺗﺶ ﻧﻨﻬﻨﺪ؛ و ﻣﻦ ﮔﺎو دﯾﮕﺮ را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﻣﯽﮔﺬارم و آﺗﺶ ﻧﻤﯽﻧﻬﻢ24 .و
ﺷﻤﺎ اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ؛ و آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻮاب
دﻫﺪ ،او ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ«.
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25ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﮔﺎو ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺷﻤﺎ اول آن را ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ آﺗﺶ ﻧﮕﺬارﯾﺪ26 «.ﭘﺲ ﮔﺎو را ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺎم ﺑﻌﻞ را از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای ﺑﻌﻞ ﻣﺎ را ﺟﻮاب ﺑﺪه «.ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﺻﺪا ﯾﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺒﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ27 .و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ،اﯾﻠﯿﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪاﺳﺖ! ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت رﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
در ﺧﻮاب اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد!« 28و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮد،
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﯿﻐﻬﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ29 .و
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻇﻬﺮ ﺗﺎ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺼﺮی ،اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ آوازی ﺑﻮد و
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب دﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
30آﻧﮕﺎه اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺬﺑﺢ

ﯾﻬﻮه را ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد31 .و اﯾﻠﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،دوازده ﺳﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ32 .و ﺑﻪ آن ﺳﻨﮕﻬﺎ
ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻨﺪﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺰر داﺷﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ.
33و ﻫﯿﺰم را ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﮔﺎو را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺎر ﺧﻢ
از آب ﭘﺮ ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﯿﺰم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ34 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮑﻨﯿﺪ«؛ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﮑﻨﯿﺪ «.و ﺑﺎر ﺳﻮم ﮐﺮدﻧﺪ35 .و آب ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺧﻨﺪق ﻧﯿﺰ از آب ﭘﺮ
ﮔﺸﺖ.
36و در وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺼﺮی ،اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﺎل ،اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﮐﺮدهام37 .ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ دل اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮداﻧﯿﺪی38 «.آﻧﮕﺎه آﺗﺶ ﯾﻬﻮه اﻓﺘﺎده،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﯿﺰم و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺎک را ﺑﻠﻌﯿﺪ و آب را ﮐﻪ در ﺧﻨﺪق ﺑﻮد ،ﻟﯿﺴﯿﺪ39 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻬﻮه ،او ﺧﺪاﺳﺖ! ﯾﻬﻮه او ﺧﺪاﺳﺖ!« 40و اﯾﻠﯿﺎ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻠﯿﺎ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﻗﯿﺸﻮن ﻓﺮود آورده ،اﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ.
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41و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآﻣﺪه ،اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽآﯾﺪ«.
42ﭘﺲ اﺧﺎب ﺑﺮآﻣﺪه ،اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮد .و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ،روی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ43 .و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی درﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ «.و
او ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮو44 «.و در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ اﺑﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻒ دﺳﺖ آدﻣﯽ از درﯾﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺑﻪ
اﺧﺎب ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اراﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و ﻓﺮود ﺷﻮ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎران ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد45 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ،آﺳﻤﺎن از اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ و ﺑﺎد ،ﺳﯿﺎه ﻓﺎم ﺷﺪ ،و ﺑﺎران ﺳﺨﺖ ﺑﺎرﯾﺪ و اﺧﺎب ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﯾﺰرﻋﯿﻞ آﻣﺪ46 .و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻠﯿﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ و ﭘﯿﺶ روی اﺧﺎب دوﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ رﺳﯿﺪ.

19

و اﺧﺎب ،اﯾﺰاﺑﻞ را از آﻧﭽﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮐﺮده ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ

ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ داد2 .و اﯾﺰاﺑﻞ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدا ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺟﺎن ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺎزم3 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ
را ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮداﺳﺖ آﻣﺪ و ﺧﺎدم ﺧﻮد
را در آﻧﺠﺎ واﮔﺬاﺷﺖ.
4و ﺧﻮدش ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮده ،رﻓﺖ و زﯾﺮ درﺧﺖ اردﺟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺮگ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺲ اﺳﺖ! ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻢ5 «.و زﯾﺮ درﺧﺖ اردج دراز ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪای او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺨﻮر6 «.و ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺳﺮش ﻗﺮﺻﯽ ﻧﺎن ﺑﺮ رﯾﮕﻬﺎی داغ و ﮐﻮزهای از آب
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮرد و آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ7 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺨﻮر زﯾﺮا ﮐﻪ راه ﺑﺮای ﺗﻮ زﯾﺎده اﺳﺖ8 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮت
آن ﺧﻮراک ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺣﻮرﯾﺐ ﮐﻪ ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺖ9 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎرهای
داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺷﺐ را در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
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و اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،او را ﮔﻔﺖ» :ای اﯾﻠﯿﺎ ﺗﻮ را در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟«
10او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ،ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ دارم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ
ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام و ﻗﺼﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ«.
11او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺮون آی و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺑﺎﯾﺴﺖ «.و اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و
ﺑﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮد ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺑﺎد ﻧﺒﻮد .و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎد ،زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺒﻮد12 .و ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ،آﺗﺸﯽ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در
آﺗﺶ ﻧﺒﻮد .و ﺑﻌﺪ از آﺗﺶ ،آوازی ﻣﻼﯾﻢ و آﻫﺴﺘﻪ13 .و ﭼﻮن اﯾﻠﯿﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ردای ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره اﯾﺴﺘﺎد .و اﯾﻨﮏ ﻫﺎﺗﻔﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﯾﻠﯿﺎ ،ﺗﻮ
را در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟« 14او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ،ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ
دارم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪ

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام و ﻗﺼﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ15 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن دﻣﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮد .و ﭼﻮن ﺑﺮﺳﯽ ،ﺣﺰاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ارام ﻣﺴﺢ ﮐﻦ16 ،و ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎ ،و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط را ﮐﻪ از
آﺑﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﺑﺸﻮد17 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﺰاﺋﯿﻞ
رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﯿﻬﻮ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﯿﻬﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ او راﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ18 .اﻣﺎ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زاﻧﻮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﻧﺰد ﺑﻌﻞ ﺧﻢ ﻧﺸﺪه ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن او را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
19ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد و دوازده ﺟﻔﺖ ﮔﺎو
ﭘﯿﺶ وی و ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺟﻔﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻮد .و ﭼﻮن اﯾﻠﯿﺎ از او ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ردای ﺧﻮد را ﺑﺮ وی
اﻧﺪاﺧﺖ20 .و او ﮔﺎوﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﻋﻘﺐ اﯾﻠﯿﺎ دوﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را
ﺑﺒﻮﺳﻢ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ آﯾﻢ «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺑﺮﮔﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدهام!« 21ﭘﺲ
از ﻋﻘﺐ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ آﻻت ﮔﺎوان ﭘﺨﺖ ،و
ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد داد ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ اﯾﻠﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
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و ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﺳﯽ و دو ﭘﺎدﺷﺎه و

اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺳﺎﻣﺮه را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد2 .و
رﺳﻮﻻن ﻧﺰد اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻬﺪد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ3 :ﻧﻘﺮه ﺗﻮ و
ﻃﻼی ﺗﻮ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻮ از آن ﻣﻨﻨﺪ4 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه! ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺗﻮ ،ﻣﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارم از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ5 «.و رﺳﻮﻻن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﻬﺪد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه
و ﻃﻼ و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ6 .ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد«.
7آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪی را ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮاﻧﻢ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،او را
اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدم8 «.آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او را ﻣﺸﻨﻮ و ﻗﺒﻮل ﻣﻨﻤﺎ9 «.ﭘﺲ ﺑﻪ
رﺳﻮﻻن ﺑﻨﻬﺪد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
آورد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد «.ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﺟﻮاب را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ10 .آﻧﮕﺎه
ﺑﻨﻬﺪد ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﮔﺮد
ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮑﻨﺪ11 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :وی را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :آﻧﮑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﺪ12 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻮاب
را ﺷﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﺻﻒآراﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
13و اﯾﻨﮏ ﻧﺒﯽای ﻧﺰد اﺧﺎب  ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوز آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ14 «.اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻪ؟« او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟« ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ15 «.ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺳﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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16و در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﻬﺪد ﺑﺎ آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻌﻨﯽ آن ﺳﯽ و ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ
ﻣﺪدﮐﺎر او ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ اول
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﻬﺪد ﮐﺴﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن او را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮدﻣﺎن از ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﻨﺪ18 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
19ﭘﺲ اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد20 .ﻫﺮ ﮐﺲ از اﯾﺸﺎن ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ و اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن اﯾﺸﺎن را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﻬﺪد ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮار رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ21 .و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،و اراﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﺸﺖ.
22و آن ﻧﺒﯽ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻗﻮی ﺳﺎز و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ«.
23و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﻮاری ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ24 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ازﺟﺎی ﺧﻮد ﻋﺰل ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﺸﺎن ﺳﺮداران ﺑﮕﺬار25 .و ﺗﻮ ﻟﺸﮑﺮی را ﻣﺜﻞ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺐ
و اراﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﻮاری ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ «.ﭘﺲ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
26و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻨﻬﺪد اراﻣﯿﺎن را ﺳﺎن دﯾﺪه ،ﺑﻪ اﻓﯿﻖ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ
ﻧﻤﺎﯾﺪ27 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺎن دﯾﺪه ،زاد دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ دو ﮔﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ اردو زدﻧﺪ ،اﻣﺎ اراﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ28 .و آن ﻣﺮد ﺧﺪا
ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ اراﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﮐﻮﻫﻬﺎﺳﺖ و ﺧﺪای وادﯾﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﻬﺬا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ29 «.و اﯾﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ،ﻫﻔﺖ روز اردو زدﻧﺪ
و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺪ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده اراﻣﯿﺎن را در ﯾﮏ روز ﮐﺸﺘﻨﺪ.
30و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﯿﻖ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺼﺎر ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
اﻓﺘﺎد.

ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ

560

و ﺑﻨﻬﺪد ﻓﺮار ﮐﺮده ،در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻃﺎق اﻧﺪروﻧﯽ درآﻣﺪ31 .و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﭘﻼس و ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون روﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد32 «.و
ﭘﻼس ﺑﺮ ﮐﻤﺮﻫﺎی ﺧﻮد و رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪه ﺗﻮ،
ﺑﻨﻬﺪد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ «.او ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ او ﺗﺎ ﺣﺎل زﻧﺪه اﺳﺖ؟ او ﺑﺮادر ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ33 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدان ﺗﻔﺄل ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻪ زودی از دﻫﺎن وی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮادر ﺗﻮ
ﺑﻨﻬﺪد!« ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و او را ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و ﭼﻮن ﺑﻨﻬﺪد ﻧﺰد او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،او را ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﻮار ﮐﺮد34 .و )ﺑﻨﻬﺪد( وی را ﮔﻔﺖ» :ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ از ﭘﺪر ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﻢ و
ﺑﺮای ﺧﻮد در دﻣﺸﻖ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎز ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﺧﺖ) «.در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ(» :ﻣﻦ ﺗﻮ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و او را رﻫﺎ ﮐﺮد.
35و ﻣﺮدی از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺰن «.اﻣﺎ آن ﻣﺮد از
زدﻧﺶ اﺑﺎ ﻧﻤﻮد36 .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﻨﯿﺪی ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﻮن از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮوی
ﺷﯿﺮی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ «.ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﯿﺮی او را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺖ37 .و او
ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺰن «.و آن ﻣﺮد او را ﺿﺮﺑﺘﯽ زده ،ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺖ38 .ﭘﺲ
آن ﻧﺒﯽ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻋﺼﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻣﺘﻨﮑﺮ ﻧﻤﻮد39 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه درﮔﺬر ﻣﯽﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺪا در داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﺟﻨﮓ رﻓﺖ و اﯾﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ،ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻣﻦ آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﮕﺎه دار و اﮔﺮ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﻮد ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﯽ داد40 .و ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﺗﻮ
اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮد ،او ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺧﻮدت ﻓﺘﻮی' دادی41 «.ﭘﺲ ﺑﻪ زودی ﻋﺼﺎﺑﻪ را از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ42 .او وی را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم از دﺳﺖ ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮدی ،ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن او و ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻗﻮم
او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد43 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل و ﻣﻐﻤﻮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه
داﺧﻞ ﺷﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺑﻪ

ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺼﺮ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ،داﺷﺖ2 .و اﺧﺎب ،ﻧﺎﺑﻮت را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎغ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺸﻮد زﯾﺮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻮض آن
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
3ﻧﺎﺑﻮت ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ارث اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ4 «.ﭘﺲ اﺧﺎب
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل و ﻣﻐﻤﻮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ
زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ارث اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد «.و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد دراز ﺷﺪه ،روﯾﺶ را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻃﻌﺎم ﻧﺨﻮرد.
5و زﻧﺶ ،اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :روح ﺗﻮ ﭼﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم
ﻧﻤﯽﺧﻮری؟« 6او وی را ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض آن ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و او
ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽدﻫﻢ7 «.زﻧﺶ اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ اﻵن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻏﺬا ﺑﺨﻮر و دﻟﺖ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
8آﻧﮕﺎه ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺧﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﻣﻬﺮ او ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﮑﺘﻮب را ﻧﺰد
ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻧﺠﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮت در ﺷﻬﺮش ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .و در ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ روزه اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎﺑﻮت را ﺑﻪ ﺻﺪر ﻗﻮم ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ10 .و دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺑﻠﯿﻌﺎل را ﭘﯿﺶ او
وا دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺷﻬﺎدت داده ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪای .ﭘﺲ او را ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪه ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد11 «.ﭘﺲ اﻫﻞ ﺷﻬﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻧﺠﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ وی ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ12 .و ﺑﻪ روزه اﻋﻼن ﮐﺮده ،ﻧﺎﺑﻮت را در ﺻﺪر ﻗﻮم ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ13 .و
دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺑﻠﯿﻌﺎل درآﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ وی ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و آن ﻣﺮدان ﺑﻠﯿﻌﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮت
ﺷﻬﺎدت داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﺎﺑﻮت ﺑﺮ ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ،و او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه،
وی را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺮد14 .و ﻧﺰد اﯾﺰاﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪه و ﻣﺮده
اﺳﺖ.
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15و ﭼﻮن اﯾﺰاﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪه ،و ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻞ را ﮐﻪ او ﻧﺨﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ16 «.و ﭼﻮن اﺧﺎب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﺧﺎب
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺮف ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ﻓﺮود آﻣﺪ.
17و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﺧﺎب،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه اﺳﺖ ،ﻓﺮود ﺷﻮ .اﯾﻨﮏ او در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮود
ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد19 .و او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻫﻢ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮدی
و ﻫﻢ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪی؟ و ﺑﺎز او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮕﺎن ﺧﻮن
ﻧﺎﺑﻮت را ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﮕﺎن ﺧﻮن ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ«.
20اﺧﺎب ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﯽ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ ﺗﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻢ زﯾﺮا
ﺗﻮ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪای ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آوری21 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻼ آورده ،ﺗﻮ
را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و از اﺧﺎب ﻫﺮ ﻣﺮد را ﺧﻮاه ﻣﺤﺒﻮس و ﺧﻮاه آزاد در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪای23 «.و درﺑﺎره
اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﮕﺎن اﯾﺰاﺑﻞ را ﻧﺰد ﺣﺼﺎر ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد24 .ﻫﺮ ﮐﻪ
را از ﮐﺴﺎن اﺧﺎب در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﮕﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
25و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﺜﻞ اﺧﺎب ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ
ﻓﺮوﺧﺖ ،و زﻧﺶ اﯾﺰاﺑﻞ او را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد26 .و در ﭘﯿﺮوی ﺑﺘﻬﺎ رﺟﺎﺳﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ
اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
27و ﭼﻮن اﺧﺎب اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎک زده ،ﭘﻼس در ﺑﺮ ﮐﺮد و روزه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﻼس ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﮑﻮت راه ﻣﯽرﻓﺖ28 .ﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ»29 :آﯾﺎ اﺧﺎب را دﯾﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻼ را در اﯾﺎم وی ﻧﻤﯽآورم ،ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﺎم ﭘﺴﺮش ،اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.

ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

563

22

و ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ارام و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮد2 .و در ﺳﺎل ﺳﻮم،

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮود آﻣﺪ3 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد از آن ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻏﺎﻓﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ؟« 4ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ؟« و
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﺗﻮ و ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﻗﻮم ﺗﻮ و ﺳﻮاران ﻣﻦ،
ﭼﻮن ﺳﻮاران ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
5و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ«.
6و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺪر ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮوم ﯾﺎ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻢ؟« اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮآی و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد7 «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺳﺆال
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟« 8و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺗﻮان ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از او ﻧﻔﺮت دارم زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﻧﺒﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ9 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ
از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻠﻪ را ﺑﻪ زودی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ10 «.و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎی وﺳﯿﻊ،
ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ
اﺑﻦ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اراﻣﯿﺎن را ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ12 «.و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآی و
ﻓﯿﺮوز ﺷﻮ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
13و ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
زﺑﺎن درﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﻼم ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﻮ«.
14ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ«.
15ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﻢ «.او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآی و ﻓﯿﺮوز ﺷﻮ .و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد16 «.ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه،
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ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ؟« 17او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪای ﮐﻪ ﺷﺒﺎن
ﻧﺪارد ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﯾﺪم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد18 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی؟«
19او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺎب را
اﻏﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﯿﻔﺘﺪ .و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻄﻮر ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻤﻮد21 .و آن روح )ﭘﻠﯿﺪ( ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﻢ22 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟ او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم و در دﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ
روح ﮐﺎذب ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ :وی را اﻏﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮو و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻦ.
23ﭘﺲ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ روﺣﯽ ﮐﺎذب در دﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺗﻮ
ﺳﺨﻦ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
24آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﻪ رﺧﺴﺎر ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ زد و ﮔﻔﺖ» :روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﺪام راه از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟« 25ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﮏ در روزی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮه اﻧﺪروﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ ،آن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ26 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و او را ﻧﺰد آﻣﻮن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮ27 .و ﺑﮕﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺗﻨﮕﯽ و آب ﺗﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم28 «.ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ «.و ﮔﻔﺖ» :ای ﻗﻮم ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.
29و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروم و ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش«.
ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺖ31 .و ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺳﯽ و دو ﺳﺮدار
اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﮓ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ32 «.و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد33 .و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻌﺎﻗﺐ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ34 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻏﺮض ﮐﺸﯿﺪه،
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ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﯿﺎن وﺻﻠﻪﻫﺎی زره زد ،و او ﺑﻪ اراﺑﻪران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﺮدان و ﻣﺮا
از ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪم35 «.و در آن روز ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را در
اراﺑﻪاش ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﻣﯿﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ و وﻗﺖ ﻏﺮوب ﻣﺮد و ﺧﻮن زﺧﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اراﺑﻪ رﯾﺨﺖ.
36و ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺪا در داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدد37 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد و او را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آوردﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ38 .و
اراﺑﻪ را در ﺑﺮﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺳﮕﺎن ﺧﻮﻧﺶ را ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﺪ و اﺳﻠﺤﻪ او را ﺷﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد39 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺧﺎب و ﻫﺮ ﭼﻪ او ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐـﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾـﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫـﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ40 .ﭘﺲ اﺧﺎب
ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ،اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
41و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ آﺳﺎ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ42 .و
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺰوﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻠﺤﯽ ،ﺑﻮد43 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﭘﺪرش ،آﺳﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،از آﻧﻬﺎ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻫﻤﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ44 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد.
45و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﺗﻬﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 46و ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻮاﻃﯽ ﮐﻪ از اﯾﺎم ﭘﺪرش ،آﺳﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
47و در ادوم ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ وﮐﯿﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد48 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی
ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آوردن ﻃﻼ ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ
ﺷﮑﺴﺖ49 .آﻧﮕﺎه اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ اﺧﺎب ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ در
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد50 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ اﺟﺪادش در ﺷﻬﺮ
ﭘﺪرش ،داود دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮرام در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
51و اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ اﺧﺎب در ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ ،و دو ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد52 .و آﻧﭽﻪ درﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪرش و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدرش و ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
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ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد53 .و ﺑﻌﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،او را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺪرش ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد.
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ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
1

و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺧﺎب ،ﻣﻮآب ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ2 .و اﺧﺰﯾﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ

ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد اﻓﺘﺎده ،ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .ﭘﺲ رﺳﻮﻻن را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺑﻌﻞ
زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟« 3و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت رﺳﻮﻻن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺆال ﻧﻤﻮدن از ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻣﯽروﯾﺪ؟
4ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺮآﻣﺪی ،ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد«.
5و اﯾﻠﯿﺎ رﻓﺖ و رﺳﻮﻻن ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟« 6اﯾﺸﺎن در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﺎ را ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،او را ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﺆال ﻧﻤﻮدن از ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺑﺴﺘﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮآﻣﺪی ،ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد7 «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﺄت ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﻣﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟« 8اﯾﺸﺎن او را ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»ﻣﺮد ﻣﻮیدار ﺑﻮد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد «.او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ اﺳﺖ«.
9آﻧﮕﺎه ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﺰد وی آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ او
ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ وی ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ »ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آی؟« 10اﯾﻠﯿﺎ
در ﺟﻮاب ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺗﻮ را و ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮت را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ «.ﭘﺲ آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،او را و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش را ﺑﺴﻮﺧﺖ.
11و ﺑﺎز ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و او وی را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ زﯾﺮ آی؟« 12اﯾﻠﯿﺎ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن
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ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺗﻮ را و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮت را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ «.ﭘﺲ
آﺗﺶ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،او را و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش را ﺑﺴﻮﺧﺖ.
13ﭘﺲ ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﺳﻮم را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﺳﻮم آﻣﺪه ،ﻧﺰد اﯾﻠﯿﺎ
ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪ و از او اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺟﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ14 .اﯾﻨﮏ آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،آن دو ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ اول
را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻮزاﻧﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﻵن ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ15 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ زﯾﺮ آی و از او ﻣﺘﺮس «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه وی ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮود ﺷﺪ16 .و
وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ از ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون
ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﮐﻼم او ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮآﻣﺪی ،ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد«.
17ﭘﺲ او ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮد و ﯾﻬﻮرام در ﺳﺎل دوم ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد18 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎل اﺧﺰﯾﺎ ﮐﻪ
ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟

2

و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ را در ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ

اﯾﻠﯿﺎ و اﻟﯿﺸﻊ از ﺟﻠﺠﺎل رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ2 .و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ«.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ3 .و ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،وی را
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ آﻗﺎی ﺗﻮ را از ﻓﻮق ﺳﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻢ؛ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
4و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﻟﯿﺸﻊ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ «.او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ آﻣﺪﻧﺪ5 .و
ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ،
آﻗﺎی ﺗﻮ را از ﻓﻮق ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽدارد؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻢ؛ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
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6و اﯾﻠﯿﺎ وی را ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اردن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ «.ﭘﺲ ﻫﺮدوی اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ7 .و
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن از دور اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد اردن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
8ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ردای ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﭘﯿﭽﯿﺪه ،آب را زد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪ و ﻫﺮدوی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
9و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ اﯾﺸﺎن ،اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮑﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺑﺨﻮاه «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ روح ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد10 «.او
ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰ دﺷﻮاری ﺧﻮاﺳﺘﯽ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮم ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ،از ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﻻ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 «.و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ اراﺑﻪ آﺗﺸﯿﻦ و
اﺳﺒﺎن آﺗﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد و اﯾﻠﯿﺎ در ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد12 .و ﭼﻮن
اﻟﯿﺸﻊ اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮐﻪ »ای ﭘﺪرم! ای ﭘﺪرم! اراﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿـﻞ و ﺳﻮاراﻧﺶ!« ﭘـﺲ او را
دﯾﮕـﺮ ﻧﺪﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ﺧـﻮد را ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،آن را ﺑﻪ دو ﺣﺼـﻪ ﭼﺎک زد.
13و ردای اﯾﻠﯿﺎ را ﮐﻪ از او اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره اردن اﯾﺴﺘﺎد14 .ﭘﺲ
ردای اﯾﻠﯿﺎ را ﮐﻪ از او اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ و آب را زده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﻠﯿﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« و ﭼﻮن
او ﻧﯿﺰ آب را زد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﻟﯿﺸﻊ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد.
15و ﭼﻮن ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ روﺑﺮوی او در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :روح اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮ
اﻟﯿﺸﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی آﻣﺪه ،او را رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و آﻗﺎی ﺗﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ
روح ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از درهﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.او ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻔﺮﺳﺘﯿﺪ17 «.اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮ وی اﺑﺮام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ «.ﭘﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺳﻪ روز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ18 .و ﭼﻮن او در ارﯾﺤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺮوﯾﺪ؟«
19و اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ
آﺑﺶ ﻧﺎﮔﻮار و زﻣﯿﻨﺶ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ20 «.او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﻃﺸﺖ ﻧﻮی آورده ،ﻧﻤﮏ در آن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ21 .و او ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ آب ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﮏ را در آن اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
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» ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آب را ﺷﻔﺎ دادم ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ از آن ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ«.
22ﭘﺲ آب ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
23و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪ .و ﭼﻮن او ﺑﻪ راه ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ،اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼﮏ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،او را ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﮐﭽﻞ ﺑﺮآی! ای ﮐﭽﻞ ﺑﺮآی!« 24و او ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن
را دﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد؛ و دو ﺧﺮس از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﭼﻬﻞ و دو ﭘﺴﺮ از
اﯾﺸﺎن ﺑﺪرﯾﺪ25 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد.

3

و ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و دوازده ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎل ﺑﻌﻞ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دور ﮐﺮد.
3ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﺴﺒﯿﺪه ،از آن دوری
ﻧﻮرزﯾﺪ.
4و ﻣﯿﺸﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺪﻫﺰار ﺑﺮه و ﺻﺪﻫﺰار
ﻗﻮچ ﺑﺎ ﭘﺸﻢ آﻧﻬﺎ ادا ﻣﯽﻧﻤﻮد5 .و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ.
6و در آن وﻗﺖ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه از ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺎن دﯾﺪ7 .و رﻓﺖ و ﻧﺰد
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮآب ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﻮم
ﺗﻮ و اﺳﺒﺎن ﻣﻦ ﭼﻮن اﺳﺒﺎن ﺗﻮ8 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام راه ﺑﺮوﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ادوم«.
9ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﭘﺎدﺷﺎه ادوم رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺳﻔﺮ ﻫﻔﺖ روزه دور زدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﺸﮑﺮ و ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،آب ﻧﺒﻮد10 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﻓﺴﻮس ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮآب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ11 «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟« و ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳﺮاﺋﯿـﻞ در ﺟـﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط ﮐﻪ آب ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی اﯾﻠﯿﺎ ﻣﯽرﯾﺨﺖ،
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اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ12 «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﮐـﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اوﺳـﺖ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳﺮاﺋﯿـﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓـﺎط و
ﭘﺎدﺷـﺎه ادوم ﻧـﺰد وی ﻓـﺮود آﻣﺪﻧـﺪ.
13و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﻧﺰد اﻧﺒﯿﺎی ﭘﺪرت و اﻧﺒﯿﺎی
ﻣﺎدرت ﺑﺮو «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮآب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ14 «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی
اﯾﺴﺘﺎدهام ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺗﻮ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم15 .اﻣﺎ اﻵن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻄﺮب ﺳﺎز
زد ،دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی آﻣﺪ16 .و او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وادی را ﭘﺮ از ﺧﻨﺪﻗﻬﺎ
ﺑﺴﺎز17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﺑﺎران ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ وادی از آب ﭘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ18 .و اﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻮآب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد19 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻧﯿﮑﻮ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺴﺖ و ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد20 «.و ﺑﺎﻣﺪادان در وﻗﺖ
ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ،اﯾﻨﮏ آب از راه ادوم آﻣﺪ و آن زﻣﯿﻦ را از آب ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
21و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺳﻼح ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
22ﭘﺲ ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن آب ﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن از آن ﻃﺮف ،آب را ﻣﺜﻞ ﺧﻮن
ﺳﺮخ دﯾﺪﻧﺪ23 ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﮐﺮده ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺲ
ﺣﺎل ای ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ24 «.اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﻣﻮآﺑﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن
را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ25 .و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺳﻨﮓ ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،آن
را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ درﺧﺘﺎن ﺧﻮب را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻟﮑﻦ
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﺮﺣﺎرﺳﺖ را در آن واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻼﺧﻦاﻧﺪازان آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،زدﻧﺪ26 .و ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ادوم
را ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ27 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .و ﻏﯿﻆ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ
از ﻧﺰد وی رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

4

و زﻧﯽ از زﻧﺎن ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهات ،ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮد

و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﻃﻠﺒﮑﺎر او آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دو ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮد2 «.اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ داری؟« او ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﯿﺰت
را در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﻮای ﻇﺮﻓﯽ از روﻏﻦ ﻧﯿﺴﺖ3 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻇﺮﻓﻬﺎ از ﺑﯿﺮون از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ،ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮاه4 .و داﺧﻞ ﺷﺪه ،در را ﺑﺮ ﺧﻮدت و ﭘﺴﺮاﻧﺖ
ﺑﺒﻨﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰ و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار«.
5ﭘﺲ از ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ ،در را ﺑﺮ ﺧﻮد و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻧﺰد وی آورده ،او
ﻣﯽرﯾﺨﺖ6 .و ﭼﻮن ﻇﺮﻓﻬﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﯿﺎور «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ «.و روﻏﻦ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎد7 .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،آن ﻣﺮد ﺧﺪا را ﺧﺒﺮ
داد .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و روﻏﻦ را ﺑﻔﺮوش و ﻗﺮض ﺧﻮد را ادا ﮐﺮده ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﮔﺬران ﮐﻨﯿﺪ«.
8و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﯿﻢ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ او اﺑﺮام ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﺨﻮرد؛ و ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎن ﺧﻮردن ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد9 .ﭘﺲ آن زن
ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرد.
10ﭘﺲ ﺑﺮای وی ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﺴﺘﺮ و ﺧﻮان و ﮐﺮﺳﯽ و ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ درآن
ﺑﺮای وی ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰد ﻣﺎ آﯾﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻓﺮودآﯾﺪ«.
11ﭘﺲ روزی آﻧﺠﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ12 .و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد،
ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﺷﻮﻧﻤﯽ را ﺑﺨﻮان «.و ﭼﻮن او را ﺧﻮاﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎد13 .و او ﺑﻪ
ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﺣﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪهای؛ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺎری داری؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ14 «.و
او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ زن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﺟﯿﺤﺰی ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﻧﺪارد و
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ﺷﻮﻫﺮش ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ15 «.آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺨﻮان «.ﭘﺲ وی را ﺧﻮاﻧﺪه ،او ﻧﺰد در
اﯾﺴﺘﺎد16 .و ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ،ﭘﺴﺮی در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ «.و او ﮔﻔﺖ:
»ﻧﯽ ای آﻗﺎﯾﻢ؛ ای ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد دروغ ﻣﮕﻮ«.
17ﭘﺲ آن زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،در آن وﻗﺖ ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ.
18و ﭼﻮن آن ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ روزی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﺰد دروﮔﺮان رﻓﺖ19 .و
ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :آه ﺳﺮ ﻣﻦ! آه ﺳﺮ ﻣﻦ!« و او ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :وی را ﻧﺰد ﻣﺎدرش ﺑﺒﺮ«.
20ﭘﺲ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺎدرش ﺑﺮد و او ﺑﻪ زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮد21 .ﭘﺲ ﻣﺎدرش ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ ،او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و در را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ22 .و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را آواز داده،
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و اﻻﻏﯽ از اﻻﻏﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ و ﺑﺮﮔﺮدم23 «.او
ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﭼﺮا ﻧﺰد او ﺑﺮوی ،ﻧﻪ ﻏﺮه ﻣﺎه و ﻧﻪ ﺳﺒﺖ اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ24 «.ﭘﺲ اﻻغ را
آراﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮان و ﺑﺮو و ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻮﯾﻢ در راﻧﺪن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻨﻤﺎ25 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد
ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ رﺳﯿﺪ.
و ﭼﻮن ﻣﺮد ﺧﺪا او را از دور دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ اﯾﻨﮏ زن ﺷﻮﻧﻤﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ26 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﺸﺘﺎب و وی را ﺑﮕﻮ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮت
ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺴﺮت ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ27 «.و ﭼﻮن ﻧﺰد ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻮه رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﭼﺴﺒﯿﺪ .و ﺟﯿﺤﺰی ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ ﺗﺎ او را دور ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :او را واﮔﺬار زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﺶ در وی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ28 «.و زن ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﭘﺴﺮی از آﻗﺎﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪه؟« 29ﭘﺲ او ﺑﻪ ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ:
»ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮو و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ ،او را ﺗﺤﯿﺖ ﻣﮕﻮ
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺟﻮاﺑﺶ ﻣﺪه و ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﺑﺮ روی ﻃﻔﻞ ﺑﮕﺬار30 «.اﻣﺎ ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ «.ﭘﺲ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﻋﻘﺐ زن
رواﻧﻪ ﺷﺪ31 .و ﺟﯿﺤﺰی از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ،ﻋﺼﺎ را ﺑﺮ روی ﻃﻔﻞ ﻧﻬﺎد؛ اﻣﺎ ﻧﻪ آواز داد و ﻧﻪ اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،او را ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻃﻔﻞ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪ«.
32ﭘﺲ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮده و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ33 .و ﭼﻮن
داﺧﻞ ﺷﺪ ،در را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺴﺖ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد.
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34و ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺮ ﻃﻔﻞ دراز ﺷﺪ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻫﺎن وی و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻢ او و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺳﺖ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ وی ﺧﻢ ﮔﺸﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﮔﺮم ﺷﺪ35 .و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،درﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺑﺨﺮاﻣﯿﺪ و ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ وی ﺧﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮد؛
ﭘﺲ ﻃﻔﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد36 .و ﺟﯿﺤﺰی را آواز داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﺷﻮﻧﻤﯽ را ﺑﺨﻮان«.
ﭘﺲ او را ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﺰد او داﺧﻞ ﺷﺪ ،او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮدار37 «.ﭘﺲ آن زن
داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد و رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
38و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﻗﺤﻄﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .و او ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﯾﮓ ﺑﺰرگ را ﺑﮕﺬار و آش ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﭙﺰ39 «.و ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ ﺑﭽﯿﻨﺪ و ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮی از آن ﭼﯿﺪه ،داﻣﻦ ﺧﻮد را ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را در دﯾﮓ آش ﺧﺮد ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ40 .ﭘﺲ ﺑﺮای آن ﻣﺮدﻣﺎن
رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭼﻮن ﻗﺪری آش ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻣﺮگ در دﯾﮓ
اﺳﺖ!« و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ41 .او ﮔﻔﺖ» :آرد ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﭘﺲ آن را در دﯾﮓ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ «.ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻀﺮ در دﯾﮓ ﻧﺒﻮد.
42و ﮐﺴﯽ از ﺑﻌﻞ ﺷﻠﯿﺸﻪ آﻣﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﺪا ﺧﻮراک ﻧﻮﺑﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺟﻮ و
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮد آورد .ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ43 «.ﺧﺎدﻣﺶ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻘﺪر را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﮕﺬارم؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ44 «.ﭘﺲ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮردﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

5

و ﻧﻌﻤﺎن ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،در ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺶ ﻣﺮدی ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺎه

ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او ارام را ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد ،و آن ﻣﺮد ﺟﺒﺎر ،ﺷﺠﺎع وﻟﯽ اﺑﺮص ﺑﻮد2 .و
ﻓﻮﺟﻬﺎی اراﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﮐﻮﭼﮏ از زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی آوردﻧﺪ و او در ﺣﻀﻮر
زن ﻧﻌﻤﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد3 .و ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ در ﺣﻀﻮر ﻧﺒﯽای ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﺑﺮﺻﺶ ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد4 «.ﭘﺲ ﮐﺴﯽ درآﻣﺪه ،آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ:
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»ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از وﻻﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ5 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺮو و
ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ«.
ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪ و ده وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﺷﺸﻬﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ و ده دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ6 .و ﻣﮑﺘﻮب را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آورد و در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﻵن ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ
ﺣﻀﻮرت ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻌﻤﺎن را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ او را از ﺑﺮﺻﺶ ﺷﻔﺎ دﻫﯽ7 «.اﻣﺎ ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب را ﺧﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮاﻧﻢ و زﻧﺪه
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را از ﺑﺮﺻﺶ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ .ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ او ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
8اﻣﺎ ﭼﻮن اﻟﯿﺸﻊ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭼﺮا درﯾﺪی؟ او ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾـﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽای
ﻫﺴﺖ9 «.ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﻧﺰد در ﺧﺎﻧﻪ اﻟﯿﺸﻊ اﯾﺴﺘﺎد10 .و اﻟﯿﺸﻊ رﺳﻮﻟﯽ
ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و در اردن ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﻤﺎ و ﮔﻮﺷﺘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ11 «.اﻣﺎ ﻧﻌﻤﺎن ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮔﻔﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪه ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﺮص ﺣﺮﮐﺖ
داده ،اﺑﺮص را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد12 .آﯾﺎ اﺑﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻓﺮ ،ﻧﻬﺮﻫﺎی دﻣﺸﻖ ،از ﺟﻤﯿﻊ آﺑﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ در آﻧﻬﺎ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮم؟« ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ رﻓﺖ13 .اﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺪر ﻣﺎ ،اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﺗﻮ را اﻣﺮی ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ آن را
ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآوردی؟ ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﭼﻮن ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮐﻦ و ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮ14 «.ﭘﺲ
ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اردن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﻣﺮد ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮرد و ﮔﻮﺷﺖ او ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ
ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
15ﭘﺲ او ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی
اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻵن داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﺰ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺣﺎل ﺗﻤﻨﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﯾﻪای از ﺑﻨﺪهات ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ16 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎدهام
ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.و ﻫﺮﭼﻨﺪ او را اﺑﺮام ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد اﺑﺎ ﻧﻤﻮد17 .و ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮﻧﻪ،
ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻗﺎﻃﺮ از ﺧﺎک ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات داده ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺑﻨﺪهات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
و ذﺑﯿﺤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ اﻻ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه18 .اﻣﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ را ﻋﻔﻮ
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ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻣﻮن داﺧﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و
ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ رﻣﻮن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن در ﺧﺎﻧﻪ رﻣﻮن ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ را در اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ19 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو«.
و از ﻧﺰد وی اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﻓﺖ20 .اﻣﺎ ﺟﯿﺤﺰی ﮐﻪ ﺧﺎدم اﻟﯿﺸﻊ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ آﻗﺎﯾﻢ از ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎن اراﻣﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آورده ﺑﻮد ،اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻋﻘﺐ او دوﯾﺪه ،ﭼﯿﺰی از او ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ21 «.ﭘﺲ ﺟﯿﺤﺰی از ﻋﻘﺐ ﻧﻌﻤﺎن
ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺎن او را دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻋﻘﺒﺶ ﻣﯽدود ،از اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« 22او ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ .آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ اﻵن دو ﺟﻮان
از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ؛ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ23 «.ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،دو وزﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ ﺑﺮ او اﺑﺮام ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او دو وزﻧﻪ
ﻧﻘﺮه را در دو ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺴﺖ و ﺑﺮ دو ﺧﺎدم ﺧﻮد ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮدﻧﺪ24 .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻋﻮﻓﻞ رﺳﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و آن اﺷﺨﺎص را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮده،
رﻓﺘﻨﺪ.
25و او داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﺟﯿﺤﺰی از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽآﯾﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهات ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد26 «.اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دل ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد از اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ وﻗﺖ ،وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺮه و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻟﺒﺎس و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎو رﻣﻪﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان اﺳﺖ؟ 27ﭘﺲ ﺑﺮص ﻧﻌﻤﺎن
ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪ «.و از ﺣﻀﻮر وی ﻣﺒﺮوص ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.

6

و ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در آن ﺳﺎﮐﻨﯿﻢ،

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ2 .ﭘﺲ ﺑﻪ اردن ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﺮﯾﮏ ﭼﻮﺑﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در
آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ3 «.و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده،
ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﯿﺎ «.او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﯽآﯾﻢ4 «.ﭘﺲ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ اردن
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮ را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،آﻫﻦ ﺗﺒﺮ در آب اﻓﺘﺎد
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و او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آه ای آﻗﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﻮد6 «.ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ اﻓﺘﺎد؟« و
ﭼﻮن ﺟﺎ را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داد ،او ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﯾﺪه ،در آﻧﺠﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و آﻫﻦ را روی آب آورد7 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدار «.ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،آن را ﮔﺮﻓﺖ.
8و ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :در ﻓﻼن
ﺟﺎ اردوی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 «.اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ از
ﻓﻼن ﺟﺎ ﮔﺬر ﻧﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰول ﮐﺮدهاﻧﺪ10 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺧﺪا او را ﺧﺒﺮ داد و وی را از آن اﻧﺬار ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺧﻮد را از آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎر و ﻧﻪ دو ﺑﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد.
11و دل ﭘﺎدﺷﺎه ارام از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ؟« 12و ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
»ای آﻗﺎﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﺨﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎزد13 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و او
را ﺑﮕﯿﺮم «.ﭘﺲ او را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در دوﺗﺎن اﺳﺖ14 .ﭘﺲ ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن وﻗﺖ ﺷﺐ آﻣﺪه ،ﺷﻬﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ15 .و ﭼﻮن ﺧﺎدم ﻣﺮد ﺧﺪا ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،اﯾﻨﮏ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺎ ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ ﺷﻬﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺶ
وی را ﮔﻔﺖ» :آه ای آﻗﺎﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟« 16او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻨﺪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ17 «.و اﻟﯿﺸﻊ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ «.ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎدم را ﮔﺸﻮد و او دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف اﻟﯿﺸﻊ از ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺮ اﺳﺖ18 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزی «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ
ﺳﺎﺧﺖ19 .و اﻟﯿﺸﻊ ،اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :راه اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آورد.
20و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﮔﺸﻮد و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺳﺎﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ21 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪرم آﯾﺎ ﺑﺰﻧﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺰﻧﻢ؟« 22او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰن؛ آﯾﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﮐﺮدهای ،ﺧﻮاﻫﯽ زد؟ ﻧﺎن و آب ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬار ﺗﺎ
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ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ23 «.ﭘﺲ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﭼﻮن
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻓﻮﺟﻬﺎی ارام
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
24و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺮآﻣﺪه،
ﺳﺎﻣﺮه را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد25 .و ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺨﺖ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺳﺮ اﻻﻏﯽ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﭘﺎره ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺎب ﺟﻠﻐﻮزه ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
26و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎره ﮔﺬر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﻧﯽ ﻧﺰد وی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺪد ﮐﻦ27 «.او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺪد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ ﺗﻮ را ﻣﺪد ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ از
ﺧﺮﻣﻦ ﯾﺎ از ﭼﺮﺧﺸﺖ؟« 28ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ؟« او ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز او را ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد29 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﭘﺨﺘﯿﻢ
و ﺧﻮردﯾﻢ و روز دﯾﮕﺮ وی را ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺴﺮت را ﺑﺪه ﺗﺎ او را ﺑﺨﻮرﯾﻢ .اﻣﺎ او ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد«.
30و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ زن را ﺷﻨﯿﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪرﯾﺪ و او ﺑﺮ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻗﻮم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ در زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﭘﻼس درﺑﺮ داﺷﺖ31 .و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ
ﺑﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﺮ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ32 «.و اﻟﯿﺸﻊ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎﯾﺦ،
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﺴﯽ را از ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻗﺎﺻﺪ ﻧﺰد وی،
اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺮا از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،در را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و او را از در ﺑﺮاﻧﯿﺪ؛ آﯾﺎ ﺻﺪای ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻗﺎﯾﺶ در
ﻋﻘﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟« 33و ﭼﻮن او ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﮏ ﻗﺎﺻﺪ ﻧﺰد وی رﺳﯿﺪ و او ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺑﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ؟«

7

و اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ

اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻞ آرد ﻧﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل و دو ﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﺰد دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد2 «.و ﺳﺮداری ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ دﺳﺖ وی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد در ﺟﻮاب ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﮔﺮ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺎزد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد«.
3و ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﻣﺒﺮوص ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ 4اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺤﻄﯽ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد و اﮔﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺮوﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ را زﻧﺪه
ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد5 «.ﭘﺲ وﻗﺖ ﺷﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اردوی اراﻣﯿﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻨﮏ ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد6 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎ و ﺻﺪای اﺳﺒﺎن و ﺻﺪای ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ را در اردوی اراﻣﯿﺎن ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ اﺟﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ7 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ وﻗﺖ ﺷﺎم ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن و اﻻﻏﻬﺎ و
اردوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ8 .و آن ﻣﺒﺮوﺻﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
اردو آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮده ،از آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻟﺒﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻓﺘﻨﺪ
و آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮدﻧﺪ؛ و رﻓﺘﻪ ،ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ.
9ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺧﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺮوز روز ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ
و اﮔﺮ ﺗﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﻢ ،ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﭘﺲ اﻵن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ دﻫﯿﻢ10 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،درﺑﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮ را ﺻﺪا زدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
اردوی اراﻣﯿﺎن درآﻣﺪﯾﻢ و اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ و ﻧﻪ ﺻﺪای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﺳﺒﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و
اﻻﻏﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد«.
11ﭘﺲ درﺑﺎﻧﺎن ﺻﺪا زده ،ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه را در اﻧﺪرون اﻃﻼع دادﻧﺪ12 .و ﭘﺎدﺷﺎه در ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از اردو ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ13 «.و ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﭘﻨﺞ رأس از اﺳﺒﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽاﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )اﯾﻨﮏ
آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻗﯽاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ14 «.ﭘﺲ دو اراﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه از ﻋﻘﺐ ﻟﺸﮑﺮ
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ارام ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ15 «.ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اردن رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ راه
از ﻟﺒﺎس و ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن از ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را
ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
16و ﻗﻮم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اردوی اراﻣﯿﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﯿﻞ آرد ﻧﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل و
دو ﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه آن ﺳﺮدار را ﮐﻪ ﺑﺮ
دﺳﺖ وی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮ دروازه ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺧﻠﻖ ،او را ﻧﺰد دروازه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد وی ﻓﺮودآﻣﺪ18 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ وﻗﺖ دو ﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل و ﯾﮏ
ﮐﯿﻞ آرد ﻧﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﺰد دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 ،و آن ﺳﺮدار در ﺟﻮاب ﻣﺮد
ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ؟ و او
ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد20 ،ﭘﺲ او را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ
زﯾﺮا ﺧﻠﻖ او را ﻧﺰد دروازه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد.
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و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و

ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺤﻄﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 «.و آن زن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﻣﺮد
ﺧﺪا ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،در زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪ3 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ آن زن از زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﯿﺤﺰی ،ﺧﺎدم ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ5 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدهای را زﻧﺪه ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮد .و ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه! اﯾﻦ ﻫﻤﺎن زن اﺳﺖ و
ﭘﺴﺮی ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ زﻧﺪه ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ6 «.و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه از زن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،او وی را ﺧﺒﺮ داد؛ ﭘﺲ

ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

581

ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او وﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻠﮏ
او را از روزی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻵن ﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎ«.
7و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺧﺪا اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ8 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺮو و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﺎ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟« 9و
ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی رﻓﺘﻪ ،ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎر ﭼﻬﻞ ﺷﺘﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺎﯾﺲ
دﻣﺸﻖ .و آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮت ،ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟« 10و اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و او را ﺑﮕﻮ :اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﻔﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد11 «.و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را
ﺧﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ وی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ12 .و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ
ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺿﺮری را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ؛
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯽ زد و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺸﺖ ،و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺣﺎﻣﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻢ ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد13 «.و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺳﮓ اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﮑﻨﺪ؟« اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ14 «.ﭘﺲ از ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد آﻣﺪ و او وی را ﮔﻔﺖ:
»اﻟﯿﺸﻊ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ15 «.و در ﻓﺮدای
آن روز ،ﻟﺤﺎف را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن را در آب ﻓﺮو ﺑﺮد و ﺑﺮ روﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮد ﮐﻪ ﻣﺮد و ﺣﺰاﺋﯿﻞ در ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
16و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻫﻨﻮز ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد17 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد18 .و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان

اﺧﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺧﺎب ،زن او ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد19 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه داود ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﻫﻼک ﺳﺎزد
ﭼﻮﻧﮑﻪ وی را وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ او را و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ،ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺪﻫﺪ20 .و در اﯾﺎم وی
ادوم از زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﯾﻮرام ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺑﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻌﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ادوﻣﯿﺎن را ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ

ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

582

را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ22 .و ادوم از زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﺎﺻﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻟﺒﻨﻪ ﻧﯿﺰ در آن وﻗﺖ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ23 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮرام و آﻧﭽﻪ ﮐـﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب
ﺗـﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 24و ﯾﻮرام ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮد دﻓﻦ ﺷﺪ .و ﭘﺴﺮش اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.
25و در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد26 .و اﺧﺰﯾﺎ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺘﻠﯿﺎ ،دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮی ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد27 .و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد زﯾﺮا ﮐﻪ داﻣﺎد
ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺑﻮد28 .و ﺑﺎ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ
و اراﻣﯿﺎن ،ﯾﻮرام را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ29 .و ﯾﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ .و اﺧﺰﯾﺎ
اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻪ ﯾﺰرﺋﯿﻞ ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮﯾﺾ
ﺑﻮد.

9

و اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و اﯾﻦ

ﺣﻘﻪ روﻏﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮو2 .و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪی ،ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ و داﺧﻞ ﺷﺪه ،او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰان و او را ﺑﻪ اﻃﺎق
ﺧﻠﻮت ﺑﺒﺮ3 .و ﺣﻘﻪ روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﻣﺴـﺢ ﮐﺮدم .ﭘﺲ در را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻓﺮار ﮐﻦ و درﻧﮓ ﻣﻨﻤﺎ«.
4ﭘﺲ آن ﺟﻮان ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﺒﯽ ﺟﻮان ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد آﻣﺪ5 .و ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ
ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﮔﻔﺖ» :ای ﺳﺮدار ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻨﯽ دارم «.ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ
از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺳﺮدار!« 6ﭘﺲ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و روﻏﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮش
رﯾﺨﺘﻪ ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدم7 .و ﺧﺎﻧﺪان آﻗﺎی ﺧﻮد ،اﺧﺎب را ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن
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ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ را و ﺧﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از دﺳﺖ اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﮑﺸﻢ8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان
اﺧﺎب ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و از اﺧﺎب ﻫﺮ ﻣﺮد را و ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ و رﻫﺎﺷﺪهای در اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .و ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب را ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و ﺳﮕﺎن ،اﯾﺰاﺑﻞ را در ﻣﻠﮏ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و دﻓﻦﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
ﭘﺲ در را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ.
11و ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺰد ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮐﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟ و
اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪ؟« ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد و ﮐﻼﻣﺶ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ12 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ را اﻃﻼع ﺑﺪه «.ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدم13 «.آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﮐﺪام
رﺧﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را زﯾﺮ او ﺑﻪ روی زﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺖ«.
14ﻟﻬﺬا ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ ﺑﺮ ﯾﻮرام ﺑﺸﻮرﯾﺪ و ﯾﻮرام ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد را از ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ15 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ رأی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه ،از ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺮون رود ﻣﺒﺎدا رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ16 «.ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ رﻓﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮرام در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﯾﻮرام ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد.
17ﭘﺲ دﯾﺪهﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺮج ﯾﺰرﻋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﯿﻬﻮ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،دﯾﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ «.و ﯾﻬﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮاری ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« 18ﭘﺲ ﺳﻮاری ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد «.و
دﯾﺪهﺑﺎن ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﺎﺻﺪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد19 «.ﭘﺲ ﺳﻮار دﯾﮕﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد
و او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ
را ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد20 «.و دﯾﺪهﺑﺎن ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد و راﻧﺪن ﻣﺜﻞ راﻧﺪن ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦﻧﻤﺸﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﯽراﻧﺪ«.
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21و ﯾﻬﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ اراﺑﻪ او را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﯿﻬﻮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،او را در ﻣﻠﮏ
ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ22 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮرام ،ﯾﯿﻬﻮ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﯿﻬﻮ آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« او ﺟﻮاب
داد» :ﭼﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺎدرت اﯾﺰاﺑﻞ و ﺟﺎدوﮔﺮی وی اﯾﻨﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ؟« 23آﻧﮕﺎه
ﯾﻬﻮرام ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺧﺰﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ای اﺧﺰﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ24 «.و ﯾﯿﻬﻮ
ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﮐﺸﯿﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزوﻫﺎی ﯾﻬﻮرام زد ﮐﻪ ﺗﯿﺮ از دﻟﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در
اراﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد25 .و ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺑﺪﻗﺮ ،ﺳﺮدار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﺣﺼﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ

ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﯿﺎدآور ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻋﻘﺐ ﭘﺪرش اﺧﺎب ،ﺳﻮار ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ وﺣﯽ را درﺑﺎره او ﻓﺮﻣﻮد26 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻮن ﻧﺎﺑﻮت و ﺧﻮن ﭘﺴﺮاﻧﺶ را دﯾﺮوز
دﯾﺪم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫـﻢ رﺳﺎﻧﯿـﺪ .ﭘـﺲ اﻵن او را ﺑﺮدار و
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ او را در اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﯿﻨﺪاز«.
27اﻣﺎ ﭼﻮن اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ را دﯾﺪ ،ﺑﻪ راه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﯾﯿﻬﻮ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او را ﺑﺰﻧﯿﺪ و او را ﻧﯿﺰ در اراﺑﻪاش ﺑﻪ ﻓﺮاز ﺟﻮر ﮐﻪ ﻧﺰد ﯾﺒﻠﻌﺎم اﺳﺖ )زدﻧﺪ( و او ﺗﺎ
ﻣﺠﺪو ﻓﺮار ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺮد28 .و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را در اراﺑﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و او را در ﻣﺰار
ﺧﻮدش در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
29و در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﯾﻮرام ﺑﻦاﺧﺎب ،اﺧﺰﯾﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
30و ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ آﻣﺪ ،اﯾﺰاﺑﻞ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﺳﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺮ
ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ داده ،از ﭘﻨﺠﺮه ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ31 .و ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دروازه داﺧﻞ ﺷﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ زﻣﺮی را
ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮد؟« 32و او ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﭘﺲ دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ33 .و او ﮔﻔﺖ» :او را
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺪری از ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ دﯾﻮار و اﺳﺒﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ و او را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﺮد34 .و داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﻣﻠﻌﻮن را ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و او
را دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ35 «.اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺶ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺰ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ و
ﭘﺎﯾﻬﺎ و ﮐﻔﻬﺎی دﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی از او ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ36 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،وی را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .و او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﮕﺎن ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺰاﺑﻞ را
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در ﻣﻠﮏ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد37 .و ﻻش اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ،در ﻣﻠﮏ ﯾﺰرﻋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺰاﺑﻞ اﺳﺖ«.

10

و ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ اﺧﺎب در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺰد

ﺳﺮوران ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﺴﺮان اﺧﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﻵن ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺷﻤﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن و ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ،
3ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،او را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺪرش ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ دو ﭘﺎدﺷﺎه
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟« 5ﭘﺲ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و رﺋﯿﺲ
ﺷﻬﺮ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن را ﻧﺰد ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد؛ ﮐﺴﯽ را ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور6 «.ﭘﺲ
ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﻫﺎی
ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.و آن ﭘﺎدﺷﺎهزادﮔﺎن
ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
7و ﭼﻮن آن ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎهزادﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را در ﺳﺒﺪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ،ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ8 .و ﻗﺎﺻﺪی آﻣﺪه ،او را ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه را آوردﻧﺪ «.او ﮔﻔﺖ» :آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﺗﻮده ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺗﺎ
ﺻﺒﺢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ9 «.و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺷﻮرﯾﺪه ،او را ﮐﺸﺘﻢ .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ 10ﭘﺲ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ11 «.و ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻤﯿﻊ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب را ﮐﻪ در ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ و اﺻﺪﻗﺎﯾﺶ و
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺎ از ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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12ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪ و ﭼﻮن در راه ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻋﻘﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ،
13ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺑﺮادران اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا دﭼﺎر ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮادران اﺧﺰﯾﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺴﺮان ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻮﯾﯿﻢ14 «.او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را زﻧﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﭼﺎه ﺑﯿﺖﻋﻘﺪ ﮐﺸﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
15و ﭼﻮن از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد و او
را ﺗﺤﯿﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ دل ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ دل ﻣﻦ ﺑﺎ دل ﺗﻮ؟« ﯾﻬﻮﻧﺎداب ﺟﻮاب داد ﮐﻪ
»راﺳﺖ اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ او داد و او وی
را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ16 .و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ،و ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ دارم ،ﺑﺒﯿﻦ «.و او
را ﺑﺮ اراﺑﻪ وی ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ17 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺧﺎب را ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﺛﺮ او را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
18ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﺧﺎب ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﻠﯿﻞ ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد19 .ﭘﺲ اﻵن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻬﻨﻪ او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻗﺼﺪ ذﺑﺢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ
دارم .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ «.اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ اﯾﻦ را از راه ﺣﯿﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ را
ﻫﻼک ﺳﺎزد20 .و ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.و آن را اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ21 .و
ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ آﻣﺪﻧﺪ و اﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ22 .و ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺨﺰن ﻟﺒﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺮون آور «.و او ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺮون آورد23 .و ﯾﯿﻬﻮ و ﯾﻬﻮﻧﺎداب
ﺑﻦرﮐﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮده ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ و ﺑﺲ24 «.ﭘﺲ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ذﺑﺎﯾﺢ
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .و ﯾﯿﻬﻮ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺮون در ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﯾﮑﻨﻔﺮ از اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮدم رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 «.و
ﭼﻮن از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺷﺎﻃﺮان و ﺳﺮداران ﮔﻔﺖ» :داﺧﻞ ﺷﺪه،
اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻃﺮان و ﺳﺮداران
اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻨﺪ 26و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون
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آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ 27و ﺗﻤﺜﺎل ﺑﻌﻞ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ28 .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ،اﺛﺮ ﺑﻌﻞ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
29اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ از ﭘﯿﺮوی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و دان ﺑﻮد30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدی و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آوردی و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ در دل ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ
اﺧﺎب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ«.
31اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد.
32و در آن اﯾﺎم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد؛ و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،اﯾﺸﺎن را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽزد33 ،ﯾﻌﻨﯽ از اردن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﺟﺎدﯾﺎن و
رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﻣﻨﺴﯿﺎن را از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ و ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن34 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﯿﻬﻮ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻬﻮر او ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 35ﭘﺲ
ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
36و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﯿﻬﻮ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد.

11

و ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﻣﺎدر اﺧﺰﯾﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺮده اﺳﺖ ،او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ2 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺒﻊ دﺧﺘﺮ ﯾﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻮآش ﭘﺴﺮ
اﺧﺰﯾﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،دزدﯾﺪه ،او را ﺑﺎ داﯾﻪاش در اﻃﺎق
ﺧﻮاﺑﮕﺎه از ﻋﺘﻠﯿﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و او ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ3 .و او ﻧﺰد وی در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و ﻋﺘﻠﯿﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
4و در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎی ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﺷﺎﻃﺮان را ﻃﻠﺒﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ داد و ﭘﺴﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد5 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﮏ
ﺛﻠﺚ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺳﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ6 .و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
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دروازه ﺳﻮر و ﺛﻠﺜﯽ ﺑﻪ دروازهای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻃﺮان اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ را دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد7 .و دو دﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ8 .و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﭘﺎدﺷﺎه اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺻﻒﻫﺎ درآﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺮدد .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون رود ﯾﺎ
داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.
9ﭘﺲ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺴﺎن
ﺧﻮد را ﺧﻮاه از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاه از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ آﻣﺪﻧﺪ10 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﮐﻪ از آن داود ﭘﺎدﺷﺎه و
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ داد11 .و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻃﺮان ،ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
12و او ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﯿﺮون آورده ،ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ او داد و او را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ،ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﮏ زده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
13و ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ آواز ﺷﺎﻃﺮان و ﻗﻮم را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ14 .و دﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ،ﻧﺰد ﺳﺘﻮن اﯾﺴﺘﺎده .و ﺳﺮوران و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﺘﻠﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﺻﺪا زد
ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ! ﺧﯿﺎﻧﺖ! 15و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ را ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻓﻮج ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،اﯾﺸﺎن را
ﮔﻔﺖ» :او را از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ او ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد «.زﯾﺮا
ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﮕﺮدد16 .ﭘﺲ او را راه دادﻧﺪ و از راﻫﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
17و ﯾﻬﻮﯾﺎدع در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﻮم18 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻪ ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﺶ
و ﺗﻤﺎﺛﯿﻠﺶ را ﺧﺮد درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻌﻞ ،ﻣﺘﺎن را روﺑﺮوی ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺎﻇﺮان
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ19 .و ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ و ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﺷﺎﻃﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ راه دروازه ﺷﺎﻃﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ و او ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻨﺸﺴﺖ20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺘﻠﯿﺎ را ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
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21و ﭼﻮن ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.

12

در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﯾﯿﻬﻮ ،ﯾﻬﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.

و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻇﺒﯿﻪ از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﻮد2 .و ﯾﻬﻮآش آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،در ﺗﻤﺎم
روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ او را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد3 .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
4و ﯾﻬﻮآش ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻘﺮه راﯾﺞ و ﻧﻘﺮه ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ در دل
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد5 ،ﮐﺎﻫﻨﺎن آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ از آﺷﻨﺎی
ﺧﻮد؛ و اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در آن ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ6 «.اﻣﺎ ﭼﻨﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﯾﻬﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ7 .و
ﯾﻬﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را
ﭼﺮا ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ؟ ﭘﺲ اﻵن ﻧﻘﺮهای دﯾﮕﺮ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ8 «.و ﮐﺎﻫﻨﺎن راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻘﺮه از ﻗﻮم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
9و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮراﺧﯽ در ﺳﺮﭘﻮش آن ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ .و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن
در ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،در آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
10و ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺴﯿﺎر در ﺻﻨﺪوق ﺑﻮد ،ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮآﻣﺪه،
ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﺴﺎب آن را ﻣﯽدادﻧﺪ11 .و ﻧﻘﺮهای
را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب آن داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ.
و اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﻧﺠﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ12 ،و ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﺎران و ﺳﻨﮓﺗﺮاﺷﺎن و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪن ﭼﻮب و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺧﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻻزم ﻣﯽﺑﻮد13 .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﺳﻬﺎی
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ﻧﻘﺮه و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﻫﯿﭻ ﻇﺮﻓﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه از ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺬاران دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آن ،ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ15 .و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺬاران ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .اﻣﺎ ﻧﻘﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم و ﻧﻘﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از آن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺑﻮد.
17آﻧﮕﺎه ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ ﺟﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد و آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺣﺰاﺋﯿﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ18 .و ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ،
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﯾﻬﻮرام و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼ را ﮐﻪ
در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﻧﺰد ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻓﺮﺳﺘﺎد
و او از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﻓﺖ.
19و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮآش و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 20و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و ﯾﻮآش را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻮ ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻠﯽ
ﻓﺮود ﻣﯽرود ،ﮐﺸﺘﻨﺪ21 .زﯾﺮا ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ،ﯾﻮزاﮐﺎر ﺑﻦ ﺷﻤﻌﺖ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ﺑﻦﺷﻮﻣﯿﺮ ،او را زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
و او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش اﻣﺼﯿﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

13

در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﯾﻮآش ﺑﻦاﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻦ ﯾﯿﻬﻮ ،ﺑﺮ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ،ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد ،و در ﭘﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده،
از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﺮد3 .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰاﺋﯿﻞ،
ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺴﺮ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﻪ روزﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد4 .و ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع
ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورد5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از زﯾﺮ دﺳﺖ اراﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ6 .اﻣﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮده ،در آن ﺳﻠﻮک ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺷﯿﺮه ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻣﺮه

ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ

591

ﻣﺎﻧﺪ7 .و ﺑﺮای ﯾﻬﻮاﺧﺎز ،از ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻮار و ده اراﺑﻪ و ده ﻫﺰار ﭘﯿﺎده واﻧﮕﺬاﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ارام اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و اﯾﺸﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده ،ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد8 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ
ﯾﻬﻮاﺧﺎز و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 9ﭘﺲ
ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮآش ،در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﻮد.
10و در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد11 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﺮده ،در آﻧﻬﺎ
ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد12 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮآش و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 13و ﯾﻮآش ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﻧﺸﺴﺖ و ﯾﻮآش ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﺷﺪ.
14و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ از آن ﻣﺮد ،ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ .و ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺰد وی
ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﺮ او ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ! ای ﭘﺪر ﻣﻦ! ای اراﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﻮاراﻧﺶ!« 15و
اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ «.و ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ16 .و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﯿﺸﻊ دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻬﺎد17 .و ﮔﻔﺖ» :ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﺎز ﮐﻦ «.ﭘﺲ آن را ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻟﯿﺸﻊ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻨﺪاز «.ﭘﺲ اﻧﺪاﺧﺖ .و او ﮔﻔﺖ» :ﺗﯿﺮ ﻇﻔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﺮ ﻇﻔﺮ ﺑﺮ ارام زﯾﺮا ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن را
در اﻓﯿﻖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﺗﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ18 «.و ﮔﻔﺖ» :ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻦ را ﺑﺰن «.ﭘﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را زده ،ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد19 .و ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺧﺸﻢ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ زده ﺑﺎﺷﯽ؛ آﻧﮕﺎه اراﻣﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدادی ﺗﺎ ﺗﻠﻒ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎل اراﻣﯿﺎن را ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد«.
20و اﻟﯿﺸﻊ وﻓﺎت ﮐﺮد و او را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻣﻮآب ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ درآﻣﺪﻧﺪ21 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدی را دﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻟﺸﮑﺮ را دﯾﺪﻧﺪ و آن ﻣﺮده را
در ﻗﺒﺮ اﻟﯿﺸﻊ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؛ و ﭼﻮن آن ﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ،زﻧﺪه ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد.
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22و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورد23 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن رأﻓﺖ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن اﻟﺘﻔﺎت ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎزد ،و اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻫﻨﻮز دور ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ.
24ﭘﺲ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮد و ﭘﺴﺮش ،ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ25 .و ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ
ﯾﻬﻮاﺧﺎز ،ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﺰاﺋﯿﻞ از دﺳﺖ ﭘﺪرش ،ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از دﺳﺖ ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻦ
ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﯾﻬﻮآش ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ او را ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد.

14

در ﺳﺎل دوم ﯾﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻦ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ .و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد3 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش داود ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺪرش ﯾﻮآش ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد4 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ در دﺳﺘﺶ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﭘﺎدﺷﺎه
را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ6 .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﺎﺗﻼن را ﻧﮑﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺪران ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺪران
ﻣﻘﺘﻮل ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
7و او ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ادوﻣﯿﺎن را در وادی ﻣﻠﺢ ﮐﺸﺖ و ﺳﺎﻟﻊ را در ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﻘﺘﺌﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
8آﻧﮕﺎه اﻣﺼﯿﺎ رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻦ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ9 «.و ﯾﻬﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ:
»ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺰد ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺪه؛ اﻣﺎ ﺣﯿﻮان
وﺣﺸﯽای ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ،ﮔﺬر ﮐﺮده ،ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد10 .ادوم را اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﺴﺖ دادی و
دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮده ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎن زﯾﺮا ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻼ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﻮدت و ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ«.
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11اﻣﺎ اﻣﺼﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد .ﭘﺲ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪ و او و اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در
ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮداﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .و ﯾﻬﻮدا از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪه ،ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد13 .و ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا را در ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را از دروازه اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺎ دروازه
زاوﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ذراع ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،و ﯾﺮﻏﻤﺎﻻن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
15و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮآش ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﺼﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺟﻨﮓ ﮐﺮد،
آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 16و ﯾﻬﻮآش ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
17و اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد18 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﻣﺼﯿﺎ ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 19و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ وی ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺲ او ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﺮد و از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ20 .و او را ﺑﺮ اﺳﺒﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ در ﺷﻬﺮ
داود ،دﻓﻦ ﺷﺪ21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ،ﻋﺰرﯾﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش،
اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ22 .او اﯾﻠﺖ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،آن را
ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا اﺳﺘﺮداد ﺳﺎﺧﺖ.
23و در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻦﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در
ﺳﺎﻣﺮه آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد24 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻨﻤﻮد25 .او ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ اﻣﺘﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد26 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮس و ﻧﻪ آزادی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ27 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮد؛ ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﯾﻮآش ﻧﺠﺎت داد.
28و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺮﺑﻌﺎم و آﻧﭽﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻣﺸﻖ و
ﺣﻤﺎت را ﮐﻪ از آن ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﺮداد ﺳﺎﺧﺖ ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 29ﭘﺲ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش
زﮐﺮﯾﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

15

و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﮑﻠﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد3 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺪرش اﻣﺼﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد4 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ روز
وﻓﺎﺗﺶ اﺑﺮص ﺑﻮد و در ﻣﺮﯾﺾﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﻮﺗﺎم ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻗﻮم
زﻣﯿﻦ داوری ﻣﯽﻧﻤﻮد6 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺰرﯾﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 7ﭘﺲ ﻋﺰرﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺗﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد.
8در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد9 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد10 .ﭘﺲ ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪه ،او را در ﺣﻀﻮر ﻗﻮم زد و ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد11 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ زﮐﺮﯾﺎ اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
12اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ «.ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
13در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺎﻣﺮه
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد14 .و ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺎدی از ﺗﺮﺻﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه داﺧﻞ ﺷﺪ .و ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﯾﺎﺑﯿﺶ را در
ﺳﺎﻣﺮه زده ،او را ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎش ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد15 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻠﻮم و ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ در
ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ16 .آﻧﮕﺎه ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺗﻔْﺼﺢ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در آن

ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

595

ﺑﻮد و ﺣﺪودش را از ﺗﺮﺻﻪ زد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﺎز ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،آن را زد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن
ﺣﺎﻣﻠﻪاش را ﺷﮑﻢﭘﺎره ﮐﺮد.
17در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺎدی ،ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ده
ﺳﺎل در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد18 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد19 .ﭘﺲ ﻓﻮل ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر،
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺠﻮم آورد و ﻣﻨﺤﯿﻢ ،ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻓﻮل داد ﺗﺎ دﺳﺖ او ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را در
دﺳﺘﺶ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد20 .و ﻣﻨﺤﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﻤﻮﻻن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده ،در زﻣﯿﻦ
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮد21 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺤﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 22ﭘﺲ ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ﻓﻘﺤﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
23و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓﻘﺤﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ
و دو ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد24 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم
ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد25 .و ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻧﺶ ،ﻓﻘـﺢ ﺑـﻦ
رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪه ،او را ﺑﺎ ارﺟﻮب وارﯾـﻪ در ﺳﺎﻣﺮه در ﻗﺼﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه زد و ﺑﺎ وی ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از
ﺑﻨﯽﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ او را ﮐﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﻘﺤﯿﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد،
اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
27و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد28 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد.
29در اﯾﺎم ﻓﻘﺢ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻐﻠﺘﻔﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻣـﺪه ،ﻋﯿﻮن و آﺑﻞ ﺑﯿﺖﻣﻌﮑﻪ و
ﯾﺎﻧﻮح و ﻗﺎدش و ﺣﺎﺻﻮر و ﺟﻠﻌﺎد و ﺟﻠﯿﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮد30 .و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ ،ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻠﻪ ،ﺑﺮ ﻓﻘـﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺸﻮرﯾﺪ و او را زده،
ﮐﺸﺖ و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد31 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﻘﺢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
32در ﺳﺎل دوم ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠْﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻮﺗﺎم ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﻮد33 .او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ
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ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﺎ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺎدوق ﺑﻮد34 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺪرش
ﻋﺰﯾﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد35 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .و او ﺑﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد36 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺗﺎم و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 37در آن اﯾﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮده ،رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد38 .ﭘﺲ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و
در ﺷﻬﺮ ﭘﺪرش داود ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،آﺣﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

16

در ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ،آﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد2 .و آﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺪرش داود ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮد3 .و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ راه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن
را از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد4 .و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻠﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
5آﻧﮕﺎه رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،و ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮآﻣﺪه،
آﺣﺎز را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ6 .در آن وﻗﺖ رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،اﯾﻠﺖ را ﺑﺮای
اراﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد و ﯾﻬﻮد را از اﯾﻠﺖ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد و اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻠﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﻣﺮوز در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ7 .و آﺣﺎز رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﺮا از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارام و از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ ده8 «.و آﺣﺎز ،ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،وی را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد
و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮآﻣﺪه ،آن را ﮔﺮﻓﺖ و اﻫﻞ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و رﺻﯿﻦ را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
10و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻐﻠﺘﻔﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﻣﺬﺑﺤﯽ را ﮐﻪ در
دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ،دﯾﺪ و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺬﺑﺢ و ﺷﮑﻞ آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﺶ ﻧﺰد اورﯾﺎی
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ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد11 .و اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه از دﻣﺸﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،و
اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪن آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه از دﻣﺸﻖ ،آن را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه از
دﻣﺸﻖ آﻣﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺬﺑﺢ را دﯾﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﺮآن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ13 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺧﻮد را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را رﯾﺨﺖ و ﺧﻮن ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ14 .و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،آن را از روﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻪ ،از ﻣﯿﺎن
ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ،آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬاﺷﺖ15 .و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه،
اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺷﺎم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺪﯾﻪ آردی او را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ و ﻫﺪﯾﻪ آردی اﯾﺸﺎن و ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺰرگ ﺑﮕﺬران ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮن ذﺑﺎﯾﺢ را ﺑﺮ
آن ﺑﭙﺎش؛ اﻣﺎ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ16 «.ﭘﺲ اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ
آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
17و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺮﯾﺪه ،ﺣﻮض را از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و درﯾﺎﭼﻪ را از ﺑﺎﻻی
ﮔﺎوان ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮود آورد و آن را ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﯽ ﮔﺬاﺷﺖ18 .و رواق ﺳﺒﺖ را
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و راﻫﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ داد19 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎل آﺣﺎز ﮐﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 20ﭘﺲ آﺣﺎز ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﺷﺪ
و ﭘﺴﺮش ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

17

در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻼ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ3 .و ﺷﻠﻤﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻫﻮﺷﻊ ،ﺑﻨﺪه
او ﺷﺪ و ﺑﺮای او ﭘﯿﺸﮑﺶ آورد4 .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر در ﻫﻮﺷﻊ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﻧﺰد
ﺳﻮء ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر او را ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده ،در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ.
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5و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺠﻮم آورده ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮآﻣﺪ و آن را ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻤﻮد6 .و در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺳﺎﻣﺮه را ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و
اﯾﺸﺎن را در ﺣﻠﺢ و ﺧﺎﺑﻮر ﺑﺮ ﻧﻬﺮ ﺟﻮزان و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎدﯾﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ داد.
7و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از
زﯾﺮدﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و از ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ8 ،و در
ﻓﺮاﯾﺾ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و در ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻼف ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
درﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺳﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ،و در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ،از ﺑﺮﺟﻬﺎی دﯾﺪﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ10 ،و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ و اﺷﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ
ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ11 ،و در آن ﺟﺎﯾﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن راﻧﺪه ﺑﻮد،
در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ واﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ،
12و ﺑﺘﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻨﯿﺪ13 ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ و ﺟﻤﯿﻊ راﺋﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ14 «،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻨﻤﻮده ،ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ،
ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ15 ،و ﻓﺮاﯾﺾ او و ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ،و ﺷﻬﺎدات را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده
ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺮوی اﺑﺎﻃﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را درﺑﺎره آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ16 ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و اﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻞ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ17 ،و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎوردﻧﺪ18 ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﺒﻂ
ﯾﻬﻮدا ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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19اﻣﺎ ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور
اﻧﺪاﺧﺖ.
21زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺧﺎﻧﺪان داود ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ورزﯾﺪه ﺑﻮد ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،از آﻧﻬﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﺮدﻧﺪ23 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور اﻧﺪاﺧﺖ .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ آﺷﻮر ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
24و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻣﺮدﻣﺎن از ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﻮت و ﻋﻮا و ﺣﻤﺎت و ﺳﻔﺮواﯾﻢ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺳﮑﻮﻧﺖ داد و اﯾﺸﺎن ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،در
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ25 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﺮان در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ26 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪی و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺪای آن
زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و او ﺷﯿﺮان در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؛ و اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺪای آن زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ27 «.و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد و اﯾﺸﺎن را ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪه
ﺧﺪای زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ28 «.ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪ و در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
29اﻣﺎ ﻫﺮ اﻣﺖ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﻣﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ30 .ﭘﺲ اﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺳﮑﻮت
ﺑﻨﻮت را و اﻫﻞ ﮐﻮت ،ﻧﺮﺟﻞ را و اﻫﻞ ﺣﻤﺎت ،اﺷﯿﻤﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ31 .و ﻋﻮﯾﺎن ،ﻧﺒﺤﺰ و ﺗﺮﺗﺎک را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﺳﻔﺮواﯾﻢ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ادرﻣﻠﮏ و ﻋﻨﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮواﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ32 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ33 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ رﺳﻮم اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه
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ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ34 .اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻪ از
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم او و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ او را اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ35 ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :از ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﺒﺎدت
ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ36 .ﺑﻠﮑﻪ از ﯾﻬﻮه ﻓﻘﻂ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ و
ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و او را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ37 .و ﻓﺮاﯾﺾ و
اﺣﮑﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺖ و اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ و
از ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ38 .و ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻢ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻨﯿﺪ و از ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ.
39زﯾﺮا اﮔﺮ از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،او ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
40اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎدت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
41ﭘﺲ آن اﻣﺖﻫﺎ ،ﯾﻬﻮه را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ اﺑﻦ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا

آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش اﺑﯽ ،دﺧﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮد3 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺪرش داود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد4 .او ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﺷﮑﺴﺖ و
اﺷﯿﺮه را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺮد ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .و او آن را ﻧﺤﺸْﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ5 .او ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد
و ﺑﻌﺪ از او از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ او ﻧﺒﻮد و ﻧﻪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺴﭙﯿﺪه ،از ﭘﯿﺮوی او اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ و اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﻧﮕﺎه داﺷﺖ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ رو ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
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ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮد8 .او ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺗﺎ ﻏﺰه و ﺣﺪودش و از ﺑﺮﺟﻬﺎی دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺷﮑﺴﺖ داد.
9و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد،
ﺷﻠْﻤﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮآﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد10 .و در آﺧﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم در ﺳﺎل
ﺷﺸﻢ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﺎﻣﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ11 .و ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﺷﻮر ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را در ﺣﻠﺢ و ﺧﺎﺑﻮر ،ﻧﻬﺮ ﺟﻮزان ،و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎدﯾﺎن
ﺑﺮده ،ﺳﮑﻮﻧﺖ داد12 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آواز ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻋﻬﺪ او و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
13و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار
ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد14 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻄﺎ ﮐﺮدم .از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﺬاری ،ادا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﺳﯿﺼﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﺳﯽ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﺮ ﺣﺰْﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮔﺬاﺷﺖ15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،داد16 .در آن وﻗﺖ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻃﻼ را از درﻫﺎی
ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻨﺪه ،آن را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر داد.
17و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺗﺮﺗﺎن و رﺑﺴﺎرﯾﺲ و رﺑﺸﺎﻗﯽ را از ﻻﮐﯿﺶ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﺰد ﻗﻨﺎت ﺑﺮﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺎزر اﺳﺖ ،اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ18 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ.
19و رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ 20ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،اﻣﺎ ﻣﺸﻮرت و ﻗﻮت ﺟﻨﮓ
ﺗﻮ ،ﻣﺤﺾ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻵن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهای؟
21اﯾﻨﮏ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻋﺼﺎی اﯾﻦ ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،آن را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ22 .و اﮔﺮ ﻣﺮا ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ ،آﯾﺎ او آن
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ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 23ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﺮط ﺑﺒﻨﺪ و ﻣﻦ دو
ﻫﺰار اﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ .اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺳﻮاران ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ! 24ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﯾﮏ
ﭘﺎﺷﺎ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﻢ را ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺗﻮﮐﻞ
داری؟ 25و آﯾﺎ ﻣﻦ اﻵن ﺑﯽاذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺑﺮآﻣﺪهام؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآی و آن را ﺧﺮاب ﮐﻦ«.
26آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
اراﻣﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد در ﮔﻮش ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﻨﻤﺎی27 «.رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻧﺰد آﻗﺎﯾﺖ و ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را
ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻮل ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ؟«
28ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﺻﺪا زد و ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ29 .ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
او ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ وی ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ30 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺴﺎزد و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش
ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ از
ﻣﻮ ﺧﻮد و ﻫﺮﮐﺲ از اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮرد و ﻫﺮﮐﺲ از آب ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﺪ32 .ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎورم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و زﻣﯿﻦ ﻧﺎن و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ
زﯾﺘﻮﻧﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﻋﺴﻞ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ33 .آﯾﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟ 34ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﻤﺎت و ارﻓﺎد ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮواﯾﻢ
و ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا ﮐﺠﺎ؟ و آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ؟ 35از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟«
36اﻣﺎ ﻗﻮم ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯿﺪ37 .ﭘﺲ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﻪ ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ
آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪه ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭼﺎک زده ،و

ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ2 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺒﻨﻪ ﮐﺎﺗﺐ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻬﻨﻪ را
ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﭘﻼس ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده3 ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز روز ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﺄدﯾﺐ و اﻫﺎﻧﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻓﻢ رﺣﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻗﻮت زاﯾﯿﺪن
ﻧﯿﺴﺖ4 .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،او را ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺖ
ﻧﻤﻮدن ﺧﺪای ﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﻮد و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎ5 «.و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ6 .و
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﺮس7 .ﻫﻤﺎﻧﺎ روﺣﯽ ﺑﺮ او
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪه ،ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را در وﻻﯾﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
8ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻻﮐﯿﺶ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ9 .و درﺑﺎره ﺗﺮﻫﺎﻗﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺶ ،ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻪ
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
وﻻﯾﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و آﯾﺎ ﺗﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟ 12آﯾﺎ
ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﭘـﺪران ﻣﻦ ،اﯾﺸـﺎن را ﻫـﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮزان و ﺣﺎران و رﺻﻒ و
ﺑﻨﯽﻋـﺪن ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨـﺪ ،اﯾﺸـﺎن را ﻧﺠـﺎت دادﻧـﺪ؟ 13ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ و ﭘﺎدﺷﺎه
ارﻓﺎد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮواﯾﻢ و ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا؟«

14و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮب را از دﺳﺖ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درآﻣﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺟﻠﻮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺧﺪا

ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪهای16 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺸﻨﻮ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﺑﺒﯿﻦ و ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪای ﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده
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اﺳﺖ ،اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ17 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر اﻣﺖﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب
ﮐﺮده اﺳﺖ18 ،و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن
از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ19 .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از
دﺳﺖ او رﻫﺎﯾﯽ ده ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ«.
20ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻧﺰد ﻣﻦ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم21 .ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :آن ﺑﺎﮐﺮه ،دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ،ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ،اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ22 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪای و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ وی آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯿﯿﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪای؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ 23ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ رﺳﻮﻻﻧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪای :ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪهام و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎی آزادش و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی
اﻗﺼﺎﯾﺶ و ﺑﻪ درﺧﺘﺴﺘﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﺪهام24 .و ﻣﻦ ،ﺣﻔﺮه ﮐﻨﺪه ،آب ﻏﺮﯾﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻪ
ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد25 .آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را از زﻣﺎن
ﺳﻠﻒ ﮐﺮدهام و از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺻﻮرت دادهام و اﻵن ،آن را ﺑﻪ وﻗﻮع آوردهام ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪه و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺣﺼﺎردار را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی وﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺳﺎزی؟ 26از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ
ﮐﻢﻗﻮت ﺑﻮده ،ﺗﺮﺳﺎن و ﺧﺠﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا و ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ و ﻋﻠﻒ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﻣﺜﻞ ﻏﻠﻪای
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﻧﺶ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﻮد ،ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
»27اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﻮ را و ﺧﺮوج و دﺧﻮﻟﺖ و ﺧﺸﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ داری ،ﻣﯽداﻧﻢ28 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ داری و ﻏﺮور ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ و
ﻟﮕﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ،ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
»29و ﻋﻼﻣﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻏﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺳﺎل دوم
آﻧﭽﻪ از آن ﺑﺮوﯾﺪ؛ و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﺑﺪروﯾﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
30و ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﻮه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد31 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪای از اورﺷﻠﯿﻢ و رﺳﺘﮕﺎران از ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻏﯿﺮت
ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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»32ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ را در ﭘﯿﺶ آن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺮاﺷﺖ33 .ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ34 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ
داود ،آن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
35ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اردوی
آﺷﻮر را زد .و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ36 .و ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ،
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻮچ ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﻧﯿﻨﻮی' ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ37 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن او در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺴﺮوک ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ ادرﻣﻠﮏ و ﺷﺮآﺻﺮ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ؛ و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آرارات ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺮ ﺣﺪون ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

20

در آن اﯾﺎم ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت ﺷﺪ .و اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻧﺰد

وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮی و زﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ2 «.آﻧﮕﺎه او روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻮار ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ:
»3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎد آوری ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮدهام و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آوردهام «.ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ زارزار ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ.
4و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﺷﻌﯿﺎ از وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رود ،ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪای ﭘﺪرت ،داود ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻋﺎی ﺗﻮ
را ﺷﻨﯿﺪم و اﺷﮑﻬﺎی ﺗﻮ را دﯾﺪم .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ6 .و ﻣﻦ ﺑﺮ روزﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود ،و ﺗﻮ را و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،داود ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
7و اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮﺻﯽ از اﻧﺠﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ «.و اﯾﺸﺎن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ دﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
8و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و در روز ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟« 9و اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻼﻣﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
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ﮐﻼم را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ده درﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﯾﺎ ده درﺟﻪ
ﺑﺮﮔﺮدد؟« 10ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ده درﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ده درﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد11 «.ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﺳﺎﯾﻪ را از درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
آﻓﺘﺎﺑﯽ آﺣﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ده درﺟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
12و در آن زﻣﺎن ،ﻣﺮودک ﺑﻠﺪان ﺑﻦ ﺑﻠﺪان ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،رﺳﺎﯾﻞ و ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد
زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ13 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در
ﺧﺰاﯾﻦ او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد ،و در ﺧﺎﻧﻪاش و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺣﺰﻗﯿﺎ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد14 .ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟ و ﻧﺰد ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب داد» :از ﺟﺎی دور ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺎﺑﻞ
آﻣﺪهاﻧﺪ15 «.او ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب داد» :ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،دﯾﺪﻧﺪ
و ﭼﯿﺰی در ﺧﺰاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم«.
16ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ17 :اﯾﻨﮏ روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ،

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 «.ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ «.و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ در اﯾﺎم ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
20و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻬﻮر او و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺣﻮض و ﻗﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و آب را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ آورد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 21ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

21

ﻣﻨﺴﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد .و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻔﺼﯿﺒﻪ ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد3 .زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ
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ﭘﺪرش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و اﺷﯿﺮه را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﻪ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد4 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﺳﻢ ﺧﻮد را

در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ5 «.و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن در ﻫﺮ دو ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد6 .و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و
ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺮاوده ﻣﯽﻧﻤﻮد .و در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد7 .و
ﺗﻤﺜﺎل اﺷﯿﺮه را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﺑﻪ داود و ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ »در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ آن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد8 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهام ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ آواره ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم
و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ ،اﯾﺸﺎن را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﻼک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»11 :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻨﺴﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت را ﺑﺠﺎ آورد و ﺑﺪﺗﺮ از ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،ﯾﻬﻮدا را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ12 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻫﺮﮐﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮد ،ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد13 .و ﺑﺮ
اورﺷﻠﯿﻢ ،رﯾﺴﻤﺎن ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺮازوی ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺎب را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﻘﺎب را زدوده و واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ14 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﯾﻐﻤﺎ و ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ و
از روزی ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ«.
16و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﺴﯽ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﺣﺪ زﯾﺎده رﯾﺨﺖ ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮ
ﮐﺮد ،ﺳﻮای ﮔﻨﺎه او ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ
ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.
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17و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺴﯽ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪ ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 18ﭘﺲ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﺑﺎغ ﻋﺰا دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،آﻣﻮن ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
19آﻣﻮن ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ
ﻣﺎدرش ﻣﺸﻠﻤﺖ ،دﺧﺘﺮ ﺣﺎروص ،از ﯾﻄﺒﻪ ﺑﻮد20 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ
ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﮐﺮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد21 .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ آن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر
ﮐﺮد ،و ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد22 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران
ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮد23 .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن آﻣﻮن ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه
را در ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﺸﺘﻨﺪ24 .اﻣﺎ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ25 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
آﻣﻮن ﺑﺠﺎ آورد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 26و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد در ﺑﺎغ
ﻋﺰا دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

22

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد .و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﺪﯾﺪه ،دﺧﺘﺮ ﻋﺪاﯾﻪ ،از ﺑﺼﻘﺖ ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف
ﻧﻮرزﯾﺪ.
3و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﺎﻓﺎن ﺑﻦ اﺻﻠﯿﺎ ﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﮐﺎﺗﺐ را

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»4 :ﻧﺰد ﺣﻠﻘﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮو و او ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آورده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن در ،آن را از ﻗﻮم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرد5 .و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ6 ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ،و ﺗﺎ ﭼﻮﺑﻬﺎ و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ7 «.اﻣﺎ ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﺣﺴﺎب
ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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8و ﺣﻠﻘﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪام «.و
ﺣﻠﻘﯿﺎ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪ9 .و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و آن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدﻧﺪ10 «.و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺒﺮ
داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﮐﺎﻫﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺷﺎﻓﺎن آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.
11ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻔﺮ ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪ12 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﻠﻘﯿﺎی
ﮐﺎﻫﻦ و اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﮑﺒﻮر ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ و ﻋﺴﺎﯾﺎ ،ﺧﺎدم ﭘﺎدﺷﺎه را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﮔﻔﺖ»13 :ﺑﺮوﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮای ﻗﻮم و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻣﺎ
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
14ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ و اﺧﯿﻘﺎم و ﻋﮑﺒﻮر و ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﻧﺰد ﺣﻠﺪه ﻧﺒﯿﻪ ،زن ﺷﻼم ﺑﻦ ﺗﻘﻮه
ﺑﻦ ﺣﺮﺣﺲ ﻟﺒﺎسدار ،رﻓﺘﻨﺪ و او در ﻣﺤﻠﻪ دوم اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد؛ و ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ15 .و او ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ16 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ17 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺄﻟﺖ
ﻧﻤﻮدن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :درﺑﺎره
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهای 19ﭼﻮﻧﮑﻪ دل ﺗﻮ ﻧﺮم ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ
ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ وﯾﺮان و ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪی،
و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم20 .ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ،
ﺗﻮ را ﻧﺰد ﭘﺪراﻧﺖ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼ را ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب آوردﻧﺪ.
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و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.

2و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ وی و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻪ
ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .و او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،در ﮔﻮش اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ3 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد ﺳﺘﻮن اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ و ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﯾﻦ ﻋﻬﺪ
را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
4و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﻠﻘﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن دﺳﺘﻪ دوم و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن در را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻇﺮوف را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ و اﺷﯿﺮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون
آورﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ را در ﺑﯿﺮون اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺑﺮد5 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺘﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا
و ﻧﻮاﺣﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺑﺮوج و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ
آﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺰول ﮐﺮد6 .و اﺷﯿﺮه را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ وادی
ﻗﺪرون ﺑﺮد و آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و آن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ،ﻧﺮم ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮد آن را ﺑﺮ
ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﭘﺎﺷﯿﺪ7 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﻮاط را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن در آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺷﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺮاب ﮐﺮد8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن را از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آورد و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ
را ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،از ﺟﺒﻊ ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
دروازهﻫﺎ را ﮐﻪ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﯾﻬﻮﺷﻊ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ دروازه ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻨﻬﺪم
ﺳﺎﺧﺖ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ در ﻣﯿﺎن
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺧﻮردﻧﺪ10 .و ﺗﻮﻓﺖ را ﮐﻪ در وادی ﺑﻨﯽﻫﻨﻮم ﺑﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻟﮏ از آﺗﺶ ﻧﮕﺬراﻧﺪ11 .و اﺳﺒﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ آﻓﺘﺎب داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺣﺠﺮه ﻧﺘﻨﻤﻠﮏ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﮐﺮد و اراﺑﻪﻫﺎی
آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ آﺣﺎز ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ در دو ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﮔﺮد آﻧﻬﺎ را در ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون ﭘﺎﺷﯿﺪ13 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ
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ﻣﻘﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﮐﻮه ﻓﺴﺎد ﺑﻮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﺷﺘﻮرت،
رﺟﺎﺳﺖ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن و ﺑﺮای ﮐﻤﻮش ،رﺟﺎﺳﺖ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ،و ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻮم ،رﺟﺎﺳﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ14 .و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﺧﺮد ﮐﺮد و اﺷﯿﺮﯾﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ را
از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
15و ﻧﯿﺰ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻮد و ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﻣﺬﺑﺢ و ﻫﻢ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ
را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،آن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ،ﻧﺮم ﮐﺮد و اﺷﯿﺮه را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ16 .و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﮐﻪ
آﻧﺠﺎ در ﮐﻮه ﺑﻮد ،دﯾﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را از آن ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﻮر اﺧﺒﺎر
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ﻧﺪا درداد17 .و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ وی را
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﺒﺮ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮐﺮدهای،
ﻧﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد18 «.او ﮔﻔﺖ» :آن را واﮔﺬارﯾﺪ و ﮐﺴﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﺪ «.ﭘﺲ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪه ﺑﻮد ،واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ19 .و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺧﺸﻢ )ﺧﺪاوﻧﺪ( را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد20 .و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﮐﺸﺖ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
21و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻋﻬﺪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ22 «.ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺼﺤﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻓﺼﺢ از اﯾﺎم داوراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ23 .اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻓﺼـﺢ را ﺑـﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿـﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨـﺪ.
24و ﻧﯿﺰ ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺗﺮاﻓﯿﻢ و ﺑﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺎم رﺟﺎﺳﺎت را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﯾﻬﻮدا و در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮرات را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎ آورد25 .و ﻗﺒﻞ از او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از او ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ او ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺸﺪ.
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26اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻀﺐ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﺧﺸﻢ او را از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ27 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮدا
را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دور ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﺳﻢ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
28و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺷﯿﺎ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 29و در اﯾﺎم او ،ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮه ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺑﺮآﻣﺪ و ﯾﻮﺷﯿﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺮآﻣﺪ و ﭼﻮن )ﻓﺮﻋﻮن( او را دﯾﺪ ،وی را در ﻣﺠﺪو ﮐﺸﺖ30 .و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را
در اراﺑﻪ ﻧﻬﺎده ،از ﻣﺠﺪو ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻣﺮده آوردﻧﺪ و او را در ﻗﺒﺮش دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ،
ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
31و ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻣﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و
اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻤﻮﻃﻞ ،دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ از ﻟﺒﻨﻪ ﺑﻮد32 .و او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد33 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮه ،او را در رﺑﻠﻪ ،در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ،در
ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬارد34 .و ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﮑﻮه ،اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و اﺳﻤﺶ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﯾﻬﻮآﺣﺎز را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ .و او در آﻧﺠﺎ ﻣﺮد35 .و ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،آن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن داد اﻣﺎ زﻣﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ آن ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﻫﻨﺪ و آن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ،از ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ او ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮه ﺑﺪﻫﺪ.
36ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و
اﺳﻢ ﻣﺎدرش زﺑﯿﺪه ،دﺧﺘﺮ ﻓﺪاﯾﻪ ،از روﻣﻪ ﺑﻮد37 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
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و در اﯾﺎم او ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪ ،و ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻨﺪه او ﺑﻮد.

ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از او ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻮﺟﻬﺎی ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻓﻮﺟﻬﺎی اراﻣﯿﺎن و ﻓﻮﺟﻬﺎی ﻣﻮآﺑﯿﺎن و
ﻓﻮﺟﻬﺎی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺑﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد3 .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﯾﻦ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
واﻗﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺴﯽ و ﻫﺮﭼﻪ او ﮐﺮد ،از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دور اﻧﺪازد4 .و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ او رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را از ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 6ﭘﺲ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ7 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،از ﻧﻬﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ﺑﻮد.
8و ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ
ﻣﺎدرش ﻧﺤﻮﺷﻄﺎ دﺧﺘﺮ اﻟﻨﺎﺗﺎن اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد9 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪرش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
10در آن زﻣﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ؛ و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ.
11و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪ12 .و
ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺳﺮداراﻧﺶ و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎﻧﺶ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ؛ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،او را ﮔﺮﻓﺖ.
13و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد و ﺗﻤﺎم
ﻇﺮوف ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ14 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮداران و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ دهﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و آﻫﻨﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ،اﻫﻞ
زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ15 .و ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد و ﻣﺎدر ﭘﺎدﺷﺎه و زﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﻮاﺟﻪ
ﺳﺮاﯾﺎﻧﺶ و ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﯿﻦ را اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و آﻫﻨﮕﺮان را ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ،ﻗﻮی و
ﺟﻨﮓآزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد17 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻋﻤﻮی وی ،ﻣﺘﻨﯿﺎ
را در ﺟﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و اﺳﻤﺶ را ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ.
18ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﮐﺮد؛ و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻤﯿﻄﻞ ،دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ از ﻟﺒﻨﻪ ﺑﻮد19 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد20 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و

ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

614

ﯾﻬﻮدا داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺎﺻﯽ
ﺷﺪ.

25

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد در روز دﻫﻢ ﻣﺎه

دﻫﻢ از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اردو زده ،ﺳﻨﮕﺮی ﮔﺮداﮔﺮدش
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد2 .و ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ3 .و در روز ﻧﻬﻢ آن ﻣﺎه ،ﻗﺤﻄﯽ در
ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد4 .ﭘﺲ در ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ در ﺷﺐ از راه دروازهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺣﺼﺎر ،ﻧﺰد ﺑﺎغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )و ﭘﺎدﺷﺎه( ﺑﻪ راه ﻋﺮﺑﻪ رﻓﺖ5 .و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮده ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش از او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
او را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ آوردﻧﺪ و ﺑﺮ او ﻓﺘﻮی دادﻧﺪ7 .و ﭘﺴﺮان ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﮐﻨﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪ دو زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آوردﻧﺪ.
8و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺒﻮزرادان ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻼدان ،ﺧﺎدم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ9 ،و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ10 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ11 .و ﻧﺒﻮزرادان ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻼدان ،ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎرﺟﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد12 .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻼﺣﯽ واﮔﺬاﺷﺖ.
13و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ14 .و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎک اﻧﺪازﻫﺎ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و
ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﻃﻼی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻃﻼ ﺑﻮد و ﻧﻘﺮه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﺮد16 .اﻣﺎ دو ﺳﺘﻮن و
ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،وزن ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
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اﺳﺒﺎب ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﻮد17 .ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻫﺠﺪه ذراع و ﺗﺎج ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺎج ﺳﻪ
ذراع ﺑﻮد و ﺷﺒﮑﻪ و اﻧﺎرﻫﺎی ﮔﺮداﮔﺮد روی ﺗﺎج ،ﻫﻤﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺘﻮن دوم ﺑﺮ
ﺷﺒﮑﻪاش ﺑﻮد.
18و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،ﺳﺮاﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و ﺻﻔﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ دوم و ﺳﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ در را ﮔﺮﻓﺖ.
19و ﺳﺮداری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﭘﺎدﺷﺎه را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ را ﮐﻪ اﻫﻞ وﻻﯾﺖ را ﺳﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ،و ﺷﺼﺖ
ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺖ20 .و ﻧﺒﻮزرادان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ رﺑﻠﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد21 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،اﯾﺸﺎن را در رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت زده،
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ.
22و اﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ23 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان
اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺟﺪﻟﯿﺎ را ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﻗﺎری و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﺗﻨﺤﻮﻣﺖ ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ و ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﮐﺴﺎن اﯾﺸﺎن24 .و ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﺑﺮای ﮐﺴﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد25 «.اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ اﻟﯿﺸﻤﻊ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ده ﻧﻔﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﺪﻟﯿﺎ را زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺮد و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
)ﮐﺸﺘﻨﺪ(26 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻪ ﺧﺮد و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
27و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ از ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﯾﻞ ﻣﺮودک ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﺳﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را از
زﻧﺪان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ28 .و ﺑﺎ او ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻔﺖ و ﮐﺮﺳﯽ او را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ29 .و ﻟﺒﺎس زﻧﺪاﻧﯽ او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و او در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻀﻮر وی ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد30 .و ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ او وﻇﯿﻔﻪ داﺋﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ روز در
روزش ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮش از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﺪ.
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ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
1

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

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

2

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

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

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

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

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

622

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪ39 .و ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪور ﺗﺎ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ وادی رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺮاﮔﺎه
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ40 .ﭘﺲ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و آرام و اﯾﻤﻦ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آل ﺣﺎم در
زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ41 .و اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ،در اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﻣﻌﻮﻧﯿﺎن را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
42و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ؛ و ﻓﻠﻄﯿﺎ و ﻧﻌﺮﯾﺎ و رﻓﺎﯾﺎ و
ﻋﺮﯾﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﯾﺸﯿﻊ رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ43 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﺗﺎ
اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

5

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

ﺳﺒﺐ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ او ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داده
ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ او ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد2 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه از او ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ از آن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد(3 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﺣﻨﻮک و ﻓﻠﻮ و ﺣﺼﺮون و ﮐﺮﻣﯽ4 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺋﯿﻞ :ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﭘﺴﺮش
ﺟﻮج و ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯽ؛ 5و ﭘﺴﺮش ﻣﯿﮑﺎ و ﭘﺴﺮش رآﯾﺎ و ﭘﺴﺮش ﺑﻌﻞ؛ 6و ﭘﺴﺮش ﺑﺌﯿﺮه ﮐﻪ ﺗﻠﻐﺖ
ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻮر او را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و او رﺋﯿﺲ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد7 .و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻮد و زﮐﺮﯾﺎ8 ،و ﺑﺎﻟﻊ ﺑﻦ
ﻋﺰاز ﺑﻦ ﺷﺎﻣﻊ ﺑﻦ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﺗﺎ ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد9 ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ
ﻣﺪﺧﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺳﮑﻨﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد زﯾﺎده ﺷﺪ10 .و در
اﯾﺎم ﺷﺎؤل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﺮاف ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻠﻌﺎد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
11و ﺑﻨﯽﺟﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ12 .و ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن ﯾﻮﺋﯿﻞ
ﺑﻮد و دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﻓﺎم و ﯾﻌﻨﺎی و ﺷﺎﻓﺎط در ﺑﺎﺷﺎن )ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد(13 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻣﺸﻼم و ﺷﺒﻊ و ﯾﻮرای و ﯾﻌﮑﺎن و زﯾﻊ و ﻋﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ14 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

623

ﭘﺴﺮان اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﻦ ﺣﻮری اﺑﻦ ﯾﺎروح ﺑﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺸﯿﺸﺎی ﺑﻦ ﯾﺤﺪو اﺑﻦ ﺑﻮز15 .اﺧﯽ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن16 .و اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺎﺷﺎن و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺎرون ﺗﺎ ﺣﺪود آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ در اﯾﺎم ﯾﻮﺗﺎم ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا و در اﯾﺎم ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
18از ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان و ﺟﻨﮓآزﻣﻮدﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
ﻫﻔﺖ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ19 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺮﯾﺎن و ﯾﻄﻮر و ﻧﺎﻓﯿﺶ و ﻧﻮداب ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .و
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺟﺮﯾﺎن و ﺟﻤﯿﻊ رﻓﻘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او اﯾﺸﺎن را ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد21 .ﭘﺲ
از ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺷﺘﺮ و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دو ﻫﺰار اﻻغ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد
ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدﻧﺪ22 .زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻨﮓ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﯿﺮی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
23و ﭘﺴﺮان ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در آن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،از ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻌﻞ ﺣﺮﻣﻮن و ﺳﻨﯿﺮ و
ﺟﺒﻞ ﺣﺮﻣﻮن زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ24 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻓﺮ و ﯾﺸﻌﯽ و اﻟﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺌﯿﻞ
و ارﻣﯿﺎ و ﻫﻮدوﯾﺎ و ﯾﺤﺪﯾﺌﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺷﺠﺎع و ﻧﺎﻣﻮران و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ25 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،در ﭘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎی آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ26 .ﭘﺲ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ روح ﻓﻮل ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻮر و روح
ﺗﻠﻐﺖ ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻮر را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ او رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ را اﺳﯿﺮ
ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻠﺢ و ﺧﺎﺑﻮر و ﻫﺎرا و ﻧﻬﺮ ﺟﻮزان ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮد.

6

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

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

7

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

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

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

628

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

8

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

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

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

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

آن را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﻪ اﺟﻨﻪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ﺑﻮد14 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪه ﺑﻮد ،او را ﮐﺸﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﻪ داود ﺑﻦ ﯾﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.

11

و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد داود در ﺣﺒﺮون ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و

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

ﻗﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن از آن ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺎون او ﺑﻮدﻧﺪ2 .و ﺑﻪ ﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ از ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ از دﺳﺖ راﺳﺖ و دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﺑﺮادران ﺷﺎؤل
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ3 .ﺳﺮدار اﯾﺸﺎن اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از او ﯾﻮآش ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎﻋﻪ ﺟﺒﻌﺎﺗﯽ و ﯾﺰﯾﺌﯿﻞ و
ﻓﺎﻟﻂ ﭘﺴﺮان ﻋﺰﻣﻮت و ﺑﺮاﮐﻪ و ﯾﯿﻬﻮی ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ4 ،و ﯾﺸﻤﻌﯿﺎی ﺟﺒﻌﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ
ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ،و ﺑﺮ آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ و ارﻣﯿﺎ و ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﻮزاﺑﺎد ﺟﺪﯾﺮاﺗﯽ5 ،و
اﻟﻌﻮزای و ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﺑﻌﻠﯿﺎ و ﺷﻤﺮﯾﺎ و ﺷﻔﻄﯿﺎی ﺣﺮوﻓﯽ6 ،و اﻟﻘﺎﻧﻪ و ﯾﺸﯿﺎ و ﻋﺰرﺋﯿﻞ و ﯾﻮﻋﺰر و
ﯾﺸﺒﻌﺎم ﮐﻪ از ﻗﻮرﺣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ7 ،و ﯾﻮﻋﯿﻠﻪ و زﺑﺪﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﺮوﺣﺎم ﺟﺪوری.
8و ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎدﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع و ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ و
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﮐﻪ روی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ روی ﺷﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰال ﮐﻮﻫﯽ ﺗﯿﺰرو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺰد داود
در ﻣﻼذ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 ،ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﻋﺎزر و دوﻣﯿﻦ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﯿĤب ﺑﻮد10 ،و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺸﻤﻨﻪ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ارﻣﯿﺎ11 ،و ﺷﺸﻢ ﻋﺘﺎی و ﻫﻔﺘﻢ اﻟﯿﺌﯿﻞ12 ،و ﻫﺸﺘﻢ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﻧﻬﻢ اﻟﺰاﺑﺎد،
13و دﻫﻢ ارﻣﯿﺎ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﮑﺒﻨﺎی14 .اﯾﻨﺎن از ﺑﻨﯽﺟﺎد رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﻮد15 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه اول از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
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آن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن وادﯾﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
16و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد داود ﺑﻪ آن ﻣﻼذ آﻣﺪﻧﺪ17 .و داود ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ ،دل ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺼﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ آﻣﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻇﻠﻤﯽ در
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﻧﺼﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ18 «.آﻧﮕﺎه روح ﺑﺮ ﻋﻤﺎﺳﺎی ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ ﺷﻼﺷﯿﻢ ﺑﻮد ﻧﺎزل ﺷﺪ )و او ﮔﻔﺖ(» :ای داود ﻣﺎ از آن ﺗﻮ و ای ﭘﺴﺮ ﯾﺴﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر ﺗﻮ ﺑﺎد زﯾﺮا ﺧﺪای ﺗﻮ ﻧﺼﺮتدﻫﻨﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ «.ﭘﺲ
داود اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
19و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ داود ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎؤل ﻣﯽرﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﺪد ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن ،او را
ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ» :او ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺷﺎؤل ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻘﻠﻎ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪﻧﺎح و ﯾﻮزاﺑﺎد و ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و
ﯾﻮزاﺑﺎد و اﻟﯿﻬﻮ و ﺻﻠﺘﺎی ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻫﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ21 .اﯾﺸﺎن داود را ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻮﺟﻬﺎی
)ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ( ﻣﺪد ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع و ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ22 .زﯾﺮا در آن
وﻗﺖ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ داود ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ،ﻣﺜﻞ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪا ﺷﺪ.
23و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره اﻓﺮاد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎؤل را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ24 .از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺷﺶ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ25 .از ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﻗﻮی ﺷﺠﺎع ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ26 .از ﺑﻨﯽﻻوی ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ27 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع رﺋﯿﺲ
ﺑﻨﯽﻫﺎرون و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه وی28 .و ﺻﺎدوق ﮐﻪ ﺟﻮان ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و
دو ﺳﺮدار از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش29 .و از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ﺷﺎؤل و ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﮐﺜﺮ
اﯾﺸﺎن وﻓﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ30 .و از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع و در ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ31 .و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و داود را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ32 .و از ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﺮداران اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ
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ﻧﻔﺮ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ33 .و از زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻻت ﺣﺮب ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ و ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دو دل ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
34و از ﻧﻔْﺘﺎﻟﯽ ﻫﺰار ﺳﺮدار و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه35 .و از ﺑﻨﯽدان ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ36 .و از اﺷﯿﺮ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ37 .و از آن ﻃﺮف اردن از ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ
ﻣﻨﺴﯽ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ آﻻت ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ )ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ(.
38ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ داود را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ داود ﯾﮏ دل ﺑﻮدﻧﺪ39 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ داود ﺳﻪ روز اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ40 .و ﻣﺠﺎوران اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن و
ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻧﺎن ﺑﺮ اﻻﻏﻬﺎ و ﺷﺘﺮان و ﻗﺎﻃﺮان و ﮔﺎوان آوردﻧﺪ و ﻣﺄﮐﻮﻻت از آرد و ﻗﺮﺻﻬﺎی اﻧﺠﯿﺮ و
ﮐﺸﻤﺶ و ﺷﺮاب و روﻏﻦ و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آوردﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
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و داود ﺑﺎ ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺻﺪه و ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد2 .و داود ﺑﻪ

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

14

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

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

15

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

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

16

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

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

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

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

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﺎﻧﻮن ﺑﻦ ﻧﺎﺣﺎش اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن
ﮐﺮد «.ﭘﺲ داود ﻗﺎﺻﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را درﺑﺎره ﭘﺪرش ﺗﻌﺰﯾﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺧﺎدﻣﺎن داود ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻧﺰد ﺣﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﺖ وی آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﺳﺮوران ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ داود ﺗﻌﺰﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺤﺺ و اﻧﻘﻼب و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ4 «.ﭘﺲ ﺣﺎﻧﻮن ﺧﺎدﻣﺎن داود
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ درﯾﺪه ،اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ
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ﮐﺮد5 .و ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ آﻣﺪه ،داود را از ﺣﺎﻟﺖ آن ﮐﺴﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :در ارﯾﺤﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ درآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«.
6و ﭼﻮن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد داود ﻣﮑﺮوه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺎﻧﻮن و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران از ارام ﻧﻬﺮﯾﻦ و ارام ﻣﻌﮑﻪ و ﺻﻮﺑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ7 .ﭘﺲ ﺳﯽ
و دو ﻫﺰار اراﺑﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﮑﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ او را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺪﺑﺎ اردو زدﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ8 .و ﭼﻮن داود
اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺠﺎﻋﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺻﺤﺮا ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
10و ﭼﻮن ﯾﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻔﻮف ﺟﻨﮓ ،ﻫﻢ از ﭘﯿﺶ و ﻫﻢ از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮد ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﻣﯿﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮد11 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺮادر ﺧﻮد اﺑﺸﺎی ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ12 .و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ؛ و اﮔﺮ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺪاد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ13 .دﻟﯿﺮ
ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را
در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ14 «.ﭘﺲ ﯾﻮآب و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﻣﯿﺎن
ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر وی ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ15 .و ﭼﻮن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ،
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮادرش اﺑﺸﺎی ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﯾﻮآب ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
16و ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺻﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده،
اراﻣﯿﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آوردﻧﺪ ،و ﺷﻮﻓﮏ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﻫﺪرﻋﺰر ﭘﯿﺸﻮای اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
17و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ داود رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه،
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮد .و ﭼﻮن داود ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ اراﻣﯿﺎن آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وی ﺟﻨﮓ
ﮐﺮدﻧﺪ18 .و اراﻣﯿﺎن از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و داود ﻣﺮدان ﻫﻔﺖ ﻫﺰار اراﺑﻪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده
از اراﻣﯿﺎن را ﮐﺸﺖ ،و ﺷﻮﻓﮏ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ19 .و ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪرﻋﺰر دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﺎ داود ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺪه او ﺷﺪﻧﺪ ،و اراﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ از آن در
اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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20

و واﻗﻊ ﺷﺪ در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﮐﻪ ﯾﻮآب ﻗﻮت

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

21

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

2و داود ﺑﻪ ﯾﻮآب و ﺳﺮوران ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﻋﺪد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ دان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﻢ3 «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺰﯾﺪ
ﮐﻨﺪ؛ و ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺮا آﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
دارد و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد؟« 4اﻣﺎ ﮐﻼم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﯾﻮآب ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ و ﯾﻮآب در
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد5 .و ﯾﻮآب ﻋﺪد ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
ﻗﻮم را ﺑﻪ داود داد و ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻫﺰار ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن و از ﯾﻬﻮدا ﭼﻬﺎرﺻﺪ

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

647

و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﺑﻮدﻧﺪ6 .ﻟﯿﮑﻦ ﻻوﯾﺎن و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻤﺮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد ﯾﻮآب ﻣﮑﺮوه ﺑﻮد.
7و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ8 .و داود ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
»در اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم ،ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ورزﯾﺪم .و ﺣﺎل ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم9 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎد را ﮐﻪ راﯾﯽ داود ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﺮو و داود را
اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬارم؛ ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم11 «.ﭘﺲ ﺟﺎد ﻧﺰد داود آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ12 :ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﺑﺸﻮد ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ روی ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ
ﺷﻮی و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﻮ را در ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و وﺑﺎ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،و
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ را وﯾﺮان ﺳﺎزد .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﭼﻪ
ﺟﻮاب ﺑﺮم13 «.داود ﺑﻪ ﺟﺎد ﮔﻔﺖ» :در ﺷﺪت ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﻢ زﯾﺮا
ﮐﻪ رﺣﻤﺖﻫﺎی او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﻔﺘﻢ«.
14ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮدﻧﺪ15 .و ﺧﺪا

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

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

22

ﭘﺲ داود ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،و اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای

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

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

24

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

اﯾﺘﺎﻣﺎر2 .و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﻗﺒﻞ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ3 .و داود ﺑﺎ ﺻﺎدوق ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﻟﻌﺎزار ﺑﻮد و اﺧﯿﻤﻠﮏ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ وﮐﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ4 .و از ﭘﺴﺮان اﻟﻌﺎزار ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺎده از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎﻧﺰده رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ از ﺑﻨﯽاﻟﻌﺎزار و ﻫﺸﺖ
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ5 .ﭘﺲ اﯾﻨﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﻗﺪس و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ از ﺑﻨﯽاﻟﻌﺎزار و ﻫﻢ از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ﮐﺎﺗﺐ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﻮد ،اﺳﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و
اﺧﯿﻤﻠﮏ ﺑﻦ اﺑﯿﺎﺗﺎر و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اﻟﻌﺎزار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
7و ﻗﺮﻋﻪ اول ﺑﺮای ﯾﻬﻮﯾﺎرﯾﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و دوم ﺑﺮای ﯾﺪﻋﯿﺎ8 ،و ﺳﻮم ﺑﺮای ﺣﺎرﯾﻢ و ﭼﻬﺎرم
ﺑﺮای ﺳﻌﻮرﯾﻢ9 ،و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﻪ و ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ10 ،و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﻫﻘﻮص و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای اﺑﯿﺎ،
11و ﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﯾﺸﻮع و دﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﻨﯿﺎ12 ،و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و دوازدﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﻗﯿﻢ13 ،و

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

652

ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻪ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﺸﺒĤب14 ،و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻠﺠﻪ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮای اﻣﯿﺮ15 ،و
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﯿﺰﯾﺮ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻔﺼﯿﺺ16 ،و ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺘﺤﯿﺎ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﯾﺤﺰﻗﯿﺌﯿﻞ17 ،و
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻮل18 ،و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﺮای دﻻﯾﺎ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﻣﻌﺰﯾﺎ19 .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻫﺎرون ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ.
20و اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻨﯽﻻوی ،از ﺑﻨﯽﻋﻤﺮام ﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ و از ﺑﻨﯽﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ ﯾﺤﺪﯾﺎ21 .و اﻣﺎ رﺣﺒﯿﺎ .از
ﺑﻨﯽرﺣﺒﯿﺎ ﯾﺸﯿﺎی رﺋﯿﺲ22 ،و از ﺑﻨﯽﯾﺼﻬﺎر ﺷﻠﻮﻣﻮت و از ﺑﻨﯽﺷﻠﻮﻣﻮت ﯾﺤﺖ23 .و از ﺑﻨﯽﺣﺒﺮون ﯾﺮﯾﺎ و
دوﻣﯿﻦ اﻣﺮﯾﺎ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﯾﻘﻤﻌﺎم24 .از ﺑﻨﯽﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﻣﯿﮑﺎ و از ﺑﻨﯽﻣﯿﮑﺎ ﺷﺎﻣﯿﺮ25 .و
ﺑﺮادر ﻣﯿﮑﺎ ﯾﺸﯿﺎ و از ﺑﻨﯽﯾﺸﯿﺎ زﮐﺮﯾﺎ26 .و از ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ و ﭘﺴﺮ ﯾﻌﺰﯾﺎ ﺑﻨﻮ27 .و از
ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﭘﺴﺮان ﯾﻌﺰﯾﺎ ﺑﻨﻮ و ﺷﻮﻫﻢ و زﮐﻮر و ﻋﺒﺮی28 .و ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻠﯽ اﻟﻌﺎزار و او را ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺒﻮد.
29و اﻣﺎ ﻗﯿﺲ ،از ﺑﻨﯽﻗﯿﺲ ﯾﺮﺣﻤﯿﺌﯿﻞ30 ،و از ﺑﻨﯽﻣﻮﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺎدر و ﯾﺮﯾﻤﻮت .اﯾﻨﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻨﯽﻻوی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ31 .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داود
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺻﺎدوق و اﺧﯿﻤﻠﮏ و رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻻوﯾﺎن ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ.

25

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

ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد و ﺳﻨﺞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺷﻤﺎره آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ2 :و اﻣﺎ از ﺑﻨﯽآﺳﺎف ،زﮐﻮر و ﯾﻮﺳﻒ و ﻧﺘﻨﯿﺎ و اﺷﺮﺋﯿﻠﻪ
ﭘﺴﺮان آﺳﺎف زﯾﺮ ﺣﮑﻢ آﺳﺎف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد3 .و از ﯾﺪوﺗﻮن،
ﭘﺴﺮان ﯾﺪوﺗﻮن ﺟﺪﻟْﯿﺎ و ﺻﺮی و اﺷﻌﯿﺎ و ﺣﺸﺒﯿﺎ و ﻣﺘﺘﯿﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺪوﺗﻮن ﺑﺎ
ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد4 .و از ﻫﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮان ﻫﯿﻤﺎن ﺑﻘﯿﺎ و ﻣﺘﻨﯿﺎ و
ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ و ﺷﺒﻮﺋﯿﻞ و ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﺣﻨﺎﻧﯽ و اﻟﯿĤﺗﻪ و ﺟﺪﻟﺘﯽ و روﻣﻤﺘﯽﻋﺰر و ﯾﺸﺒﻘﺎﺷﻪ و ﻣﻠﻮﺗﯽ و
ﻫﻮﺗﯿﺮ و ﻣﺤﺰﯾﻮت5 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻫﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﺑﻮق راﯾﯽ

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

653

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

26

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

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

27

و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن از رؤﺳﺎی آﺑﺎ و رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و ﺻﺪه

و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺼﺐ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی داﺧﻠﻪ و ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎی
ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
2و ﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪ اول ﺑﺮای ﻣﺎه اول ﯾﺸﺒﻌﺎم ﺑﻦ زﺑﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ3 .او از ﭘﺴﺮان ﻓﺎرص رﺋﯿﺲ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎه اول ﺑﻮد4 .و ﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎه دوم
دودای اﺧﻮﺧﯽ و از ﻓﺮﻗﻪ او ﻣﻘﻠﻮت رﺋﯿﺲ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و
رﺋﯿﺲ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ6 .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺑﺮ آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮی
داﺷﺖ و از ﻓﺮﻗﻪ او ﭘﺴﺮش ﻋﻤﯿﺰاﺑﺎد ﺑﻮد7 .و رﺋﯿﺲ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﺑﺮادر ﯾﻮآب و
ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮادرش زﺑﺪﯾﺎ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ8 .و رﺋﯿﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﻬﻮت ﯾﺰراﺣﯽ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ9 .و رﺋﯿﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه
ﺷﺸﻢ ﻋﯿﺮا اﺑﻦ ﻋﻘﯿﺶ ﺗﻘﻮﻋﯽ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ10 .و رﺋﯿﺲ ﻫﻔﺘﻢ
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ﺑﺮای ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺎﻟﺺ ﻓﻠﻮﻧﯽ از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ11 .و
رﺋﯿﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺒﮑﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗﯽ از زارﺣﯿﺎن ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ12 .و رﺋﯿﺲ ﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻧﻬﻢ اﺑﯿﻌﺰر ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ13 .و رﺋﯿﺲ دﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه دﻫﻢ ﻣﻬﺮای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ از زارﺣﯿﺎن ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ
و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ14 .و رﺋﯿﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻨﺎﯾﺎی ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧﯽ از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و در
ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ15 .و رﺋﯿﺲ دوازدﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﺧﻠﺪای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ از
ﺑﻨﯽﻋﺘﻨﯿﺌﯿﻞ و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
16و اﻣﺎ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ :رﺋﯿﺲ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ زﮐﺮی ،و رﺋﯿﺲ ﺷﻤﻌﻮﻧﯿﺎن
ﺷﻔﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﮑﻪ17 .و رﺋﯿﺲ ﻻوﯾﺎن ﻋﺸﺒﯿﺎ اﺑﻦ ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﺻﺎدوق18 .و رﺋﯿﺲ ﯾﻬﻮدا
اﻟﯿﻬﻮ از ﺑﺮادران داود و رﺋﯿﺲ ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻋﻤﺮی اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ19 .و رﺋﯿﺲ زﺑﻮﻟﻮن ﯾﺸﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و
رﺋﯿﺲ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﯾﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﺌﯿﻞ20 .و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﺎ و رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ
ﻣﻨﺴﯽ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪاﯾﺎ21 .و رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در ﺟﻠﻌﺎد ﯾﺪو اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﯾﻌﺴﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﻨﯿﺮ22 .و رﺋﯿﺲ دان ﻋﺰرﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم .اﯾﻨﻬﺎ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ23 .و داود
ﺷﻤﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﺪ24 .و ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﻤﺮدن ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻀﺐ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﺷﺪ و ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ در دﻓﺘﺮ اﺧﺒﺎر اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ.
25و ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻣﻮت ﺑﻦ ﻋﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
و در دﻫﺎت و در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦﻋﺰﯾﺎ ﺑﻮد26 .و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﻠﺠﺎت ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺰری اﺑﻦ ﮐﻠﻮب ﺑﻮد27 .وﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﻤﻌﯽ راﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺮاب زﺑﺪی ﺷﻔﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮد28 .و ﻧﺎﻇﺮ درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن و اﻓﺮاغ ﮐﻪ در ﻫﻤﻮاری ﺑﻮد ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن
ﺟﺪﯾﺮی ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی روﻏﻦ ﯾﻮآش ﺑﻮد29 .و ﻧﺎﻇﺮ رﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎرون ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ
ﺷﻄﺮای ﺷﺎروﻧﯽ ﺑﻮد .و ﻧﺎﻇﺮ رﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وادﯾﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻋﺪﻻﺋﯽ ﺑﻮد30 .و ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺘﺮان
ﻋﻮﺑﯿﻞ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ اﻻﻏﻬﺎ ﯾﺤﺪﯾﺎی ﻣﯿﺮوﻧﻮﺗﯽ ﺑﻮد31 .و ﻧﺎﻇﺮ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﯾﺎزﯾﺰ ﻫﺎﺟﺮی ﺑﻮد .ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﻨﺎن ﻧﺎﻇﺮان اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
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32و ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ﻋﻤﻮی داود ﻣﺸﯿﺮ و ﻣﺮد داﻧﺎ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﮑﻤﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮان
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد33 .اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻣﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﻮﺷﺎی ارﮐﯽ دوﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد34 .و ﺑﻌﺪ از اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ
ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﻦ ﺑﻨﺎﯾﺎ و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻮآب ﺑﻮد.

28

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

ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و رؤﺳﺎی ﺻﺪه و ﻧﺎﻇﺮان ﻫﻤﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و اﻣﻮال
ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد2 .ﭘﺲ
داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادراﻧﻢ و ای ﻗﻮم ﻣﻦ! ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﻦ اراده داﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎیاﻧﺪاز ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﺑﻨﺎی آن ﺗﺪارک
دﯾﺪه ﺑﻮدم3 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ
ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪای4 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﻣﺮا و از ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺪرم ﻣﺮا ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮان ﻣﻦ )زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ( ،ﭘﺴﺮم ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ6 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،او
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا و ﺻﺤﻦﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ
ﭘﺪر او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد7 .و اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺠﺎ آوردن ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .ﭘﺲ اﻵن در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،آن را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ
واﮔﺬارﯾﺪ.
»9و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس و او را ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ارادت
ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ دﻟﻬﺎ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﺗﺼﻮر ﻓﮑﺮﻫﺎ را ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و
اﮔﺮ او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،او را ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ او را ﺗﺮک ﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دور ﺧﻮاﻫﺪ
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اﻧﺪاﺧﺖ10 .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘْﺪس او ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﺎﯾﯽ .ﭘﺲ ﻗﻮی ﺷﺪه ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش«.
11و داود ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ رواق و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺰاﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی
اﻧﺪروﻧﯽ آن و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ12 ،و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از روح ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای
ﺻﺤﻦﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﮔﺮداﮔﺮدش و ﺑﺮای ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﺧﺰاﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت داد13 .و ﺑﺮای ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ14 .و از ﻃﻼ ﺑﻪ وزن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻻت ﻃﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺧﺪﻣﺘﯽ و از ﻧﻘﺮه ﺑﻪ وزن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻻت ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ15 .و ﻃﻼ را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎی ﻃﻼ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺷﻤﻌﺪان و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ ،آن را ﺑﻪ وزن داد و
ﺑﺮای ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﺮاﻏﺪان ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎر ﻫﺮ ﺷﻤﻌﺪان و ﭼﺮاﻏﻬﺎی
آن16 .و ﻃﻼ را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﺤﺪه و ﻧﻘﺮه را ﺑﺮای ﻣﯿﺰﻫﺎی
ﻧﻘﺮه17 .و زر ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺮای ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺎﺳﻬﺎی ﻃﻼ ﻣﻮاﻓﻖ وزن ﻫﺮ
ﻃﺎس و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺎﺳﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﻣﻮاﻓﻖ وزن ﻫﺮ ﻃﺎس18 .و ﻃﻼی ﻣﺼﻔﯽ را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﺨﻮر و ﻃﻼ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ،ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
)19و داود ﮔﻔﺖ( » :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را از ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪ«.
20و داود ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮ و ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن
ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﻮد ،ﺗﻮ را وا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد21 .اﯾﻨﮏ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا )ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ( و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن دﻟﮕﺮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻞ اواﻣﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
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29

و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

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

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

ﻗﻮت و ﮐﺒﺮﯾﺎ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از آن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﮑﻮت از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ و ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﯽ12 .و دوﻟﺖ و ﺟﻼل از ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﮐﻤﯽ ،و ﮐﺒﺮﯾﺎ و ﺟﺒﺮوت در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻋﻈﻤﺖ دادن و ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ
در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ13 .و اﻵن ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و اﺳﻢ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
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14ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دل اﯾﻨﻄﻮر
ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ دادهاﯾﻢ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺰﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﺎم ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
دوام ﻧﺪارد16 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﻮال ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺗﻮ
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،از دﺳﺖ ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن از آن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 .و ﻣﯽداﻧﻢ ای ﺧﺪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ دﻟﻬﺎ را
ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽداری و ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دل ﺧﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ
دادم و اﻵن ﻗﻮم ﺗﻮ را ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ دل ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ آوردﻧﺪ.
18ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺼﻮر ﻓﮑﺮﻫﺎی دل ﻗﻮم
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار و دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدان19 .و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن دل ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ اواﻣﺮ و ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارد ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﻫﯿﮑﻞ را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای آن ﺗﺪارک دﯾﺪم ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
20ﭘﺲ داود ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ21 .و در ﻓﺮدای آن روز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺎﯾﺢ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰار ﮔﺎو و ﻫﺰار ﻗﻮچ و ﻫﺰار ﺑﺮه ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ22 .و در آن روز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ اﮐﻞ و ﺷﺮب
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺴﺮ داود را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
و ﺻﺎدوق را ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش
داود ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ24 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران و
ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﯿﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪﻧﺪ25 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را در ﻧﻈﺮ
ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و او را ﺟﻼﻟﯽ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺒﻞ از او
داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
26ﭘﺲ داود ﺑﻦﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد27 .و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﺒﺮون ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.
28و در ﭘﯿﺮی ﻧﯿﮑﻮ از ﻋﻤﺮ و دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ29 .و اﯾﻨﮏ اﻣﻮر اول و آﺧﺮ داود ﭘﺎدﺷـﺎه در ﺳﻔﺮ اﺧﺒـﺎر ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ راﯾﯽ و اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ
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و اﺧﺒﺎر ﺟﺎد راﯾﯽ30 ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﺒﺮوت او و روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ وی و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻤﺎﻟﮏ آن اراﺿﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
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ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
1

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺴﺮ داود در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻗﻮی ﺷﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد و او

را ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪ.
2و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺻﺪه و داوران و ﻫﺮ رﺋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،از رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪ3 ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ در
ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ آن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد4 .ﻟﯿﮑﻦ داود ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را از ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻ
آورد و ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺮاﯾﺶ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد5 .و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦاوری اﺑﻦ ﺣﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد آن ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .ﭘﺲ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻫﺰار
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺬراﻧﯿﺪ.
7در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و او را ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ«.
8ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ.
9ﺣﺎل ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود دادی وﻓﺎ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺜﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ10 .اﻵن ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را داوری ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟«
11ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ در ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد و دوﻟﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﺎن
دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی و ﻧﯿﺰ ﻃﻮل اﯾﺎم را ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدی ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهام داوری ﻧﻤﺎﯾﯽ12 ،ﻟﻬﺬا
ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و دوﻟﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺣﺸﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
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13ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد ،از ﺣﻀﻮر ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد
و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
14و ﺳﻠﯿﻤﺎن اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ اراﺑﻪ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار داﺷﺖ،
و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ15 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد را ﻣﺜﻞ ﭼﻮب اﻓﺮاغ ﮐﻪ در ﻫﻤﻮاری اﺳﺖ ﻓﺮاوان ﺳﺎﺧﺖ16 .و
اﺳﺒﻬﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺼﺮ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎﺟﺮان ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ17 .و ﯾﮏ اراﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ و
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮏ اﺳﺐ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ.

2

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﺧﻮدش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ،و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب
در ﮐﻮﻫﻬﺎ ،و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺮد.
3و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺰد ﺣﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم داود رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدی و
ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ) ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ(4 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای او ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﻢ
و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ در ﺣﻀﻮر وی ﺑﺴﻮزاﻧﻢ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ داﺋﻤﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ و
ﺷﺎم ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻏﺮهﻫﺎ و ﻋﯿﺪﻫﺎی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪای
اﺑﺪی اﺳﺖ5 .و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای او ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ زﯾﺮا ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ او را
ﻧﺪارد؛ و ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای وی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر در ﺣﻀﻮر وی.
7و ﺣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و
آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ داود اﯾﺸﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد و ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﭼﻮب ﺻﻨﺪل
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ﺑﺮای ﻣﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮﻧﺪ و اﯾﻨﮏ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد9 .ﺗﺎ ﭼﻮب ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﻮبﺑﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻮب را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺴﺖ
ﻫﺰار ﮐﺮ ﮔﻨﺪم ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺮ ﺟﻮ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺑﺖ ﺷﺮاب و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺑﺖ
روﻏﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

11و ﺣﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻣﮑﺘﻮﺑﺎ ﺟﻮاب داده ،آن را ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﻮم ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
12و ﺣﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﺮی ﺣﮑﯿﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻬﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮدش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ13 .و اﻵن ﺣﻮرام را ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺣﮑﯿﻢ و ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﻬﻢ از ﮐﺴﺎن ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدم14 .و او ﭘﺴﺮ زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان دان اﺳﺖ ،و ﭘﺪرش ﻣﺮد ﺻﻮری
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و ارﻏﻮان و آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و
ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ و اﺧﺘﺮاع ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮای او ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺗﻮ و
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺪرت داود ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺸﻮد15 .ﭘﺲ ﺣﺎل آﻗﺎﯾﻢ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و روﻏﻦ و ﺷﺮاب را
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ16 .و ﻣﺎ ﭼﻮب از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﯿﺎج ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮﯾﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮوی درﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد و ﺗﻮ آن را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد«.
17ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﻏﺮﯾﺐ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎره ای ﮐﻪ
ﭘﺪرش داود آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ﺷﻤﺮد ،و ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
18و از اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب در ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺳﻪ
ﻫﺰار و ﺷﺶ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺗﺎ از ﻣﺮدم ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
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و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ

ﮐﻪ )ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺑﺮ ﭘﺪرش داود ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ارﻧﻮن ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮد2 .و در روز دوم ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد3 .و اﯾﻦ اﺳﺖ
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اﺳﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻬﺎد :ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻪ ذراﻋﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اول
ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع4 ،و ﻃﻮل رواﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮض ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ
ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ذراع و اﻧﺪروﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ5 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ آن درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد.
6و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮﺻﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻃﻼی آن ﻃﻼی ﻓﺮواﯾﻢ ﺑﻮد7 .و ﺗﯿﺮﻫﺎ
و آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد.
8و ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺮض ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ
ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﺑﻮد ،و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺸﺼﺪ وزﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ9 .و وزن ﻣﯿﺨﻬﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل
ﻃﻼ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
10و در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس دو ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﮐﺎری ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ11 .و
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎل ﯾﮑﯽ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎل
دﯾﮕﺮش ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد12 .و ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ
دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ وﺑﺎل دﯾﮕﺮش ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺼﻖ ﻣﯽﺷﺪ13 .و ﺑﺎﻟﻬﺎی
اﯾﻦ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و روﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد14 .و ﺣﺠﺎب را از آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺳﺎﺧﺖ،
و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد.
15و ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ دو ﺳﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ طول آﻧﻬﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و ﺗﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد16 .و رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎد و ﺻﺪ اﻧﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ ﻫﯿﮑﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ،
و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﻮد ﯾﺎﮐﯿﻦ و آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﭼﭗ ﺑﻮد ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.

4

و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و

ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ده ذراع ﺑﻮد2 .و درﯾﺎﭼﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ﻟﺐ ﺗﺎ ﻟﺒﺶ ده ذراع ﺑﻮد ،و از ﻫﺮ
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ﻃﺮف ﻣﺪور ﺑﻮد ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﯽ ذراﻋﯽ آن را ﮔﺮداﮔﺮد اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺖ3 .و
زﯾﺮ آن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺻﻮرت ﮔﺎوان ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﮔﺮداﮔﺮد اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ذراع
ده از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﭼﻪ را از ﻫﺮﺟﺎﻧﺐ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ و آن ﮔﺎوان در دو ﺻﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ4 .و آن ﺑﺮ دوازده ﮔﺎو ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺳﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل و
روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮ
ﻓﻮق آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﺧﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺪرون ﺑﻮد5 .و ﺣﺠﻢ آن ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد و ﻟﺒﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﺐ
ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ داﺷﺖ6 .و ده ﺣﻮض
ﺳﺎﺧﺖ و از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮای
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد.
7و ده ﺷﻤﻌﺪان ﻃﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﭼﭗ در ﻫﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ8 .و ده ﻣﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ در ﻫﯿﮑﻞ
ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺻﺪ ﮐﺎﺳﻪ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ9 .و ﺻﺤﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺻﺤﻦ ﺑﺰرگ و دروازهﻫﺎی ﺻﺤﻦ )ﺑﺰرگ را(
ﺳﺎﺧﺖ ،و درﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ10 .و درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق از
ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﮔﺬاﺷﺖ.
11و ﺣﻮرام دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻨﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﺣﻮرام ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ12 .دو ﺳﺘﻮن و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دو
ﺳﺘﻮن ﺑﻮد و دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد 13و ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﻧﺎر
ﺑﺮای دو ﺷﺒﮑﻪ و دو ﺻﻒ اﻧﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ14 .و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻮﺿﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و دوازده ﮔﺎو را زﯾﺮ
درﯾﺎﭼﻪ )ﺳﺎﺧﺖ(16 .و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻨﺪازﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب آﻧﻬﺎ را ﭘﺪرش ﺣﻮرام ﺑﺮای
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ17 .آﻧﻬﺎ را ﭘﺎدﺷﺎه در ﺻﺤﺮای اردن در
ﮔﻞ رﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻮت و ﺻﺮده ﺑﻮد رﯾﺨﺖ18 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﻻت را از ﺣﺪ زﯾﺎده
ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ وزن ﺑﺮﻧﺞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
19و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻻت را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻣﺬﺑﺢ ﻃﻼ و ﻣﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﻣﺤﺮاب اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد21 .و ﮔﻠﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ و اﻧﺒﺮﻫﺎ را از ﻃﻼ ﯾﻌﻨﯽ از زر ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ
و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ )ﺳﺎﺧﺖ( ،و دروازه ﺧﺎﻧﻪ و درﻫﺎی اﻧﺪروﻧﯽ آن ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﮑﻞ از ﻃﻼ ﺑﻮد.

5

ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﭘﺪرش داود را داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﺳﺎﯾﺮ آﻻت آﻧﻬﺎ را در ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
ﮔﺬاﺷﺖ.
2آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط و ﺳﺮوران آﺑﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﻬﺮ داود ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورﻧﺪ3 .و ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﯿﺪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ4 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و
ﻻوﯾﺎن ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ5 .و ﺗﺎﺑﻮت و ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻪ آﻻت ﻣﻘﺪس را ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮآوردﻧﺪ ،و ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ6 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد وی
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و آﻧﻘﺪر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره و ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﻣﺪ7 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺶ در ﻣﺤﺮاب ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس زﯾﺮ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن درآوردﻧﺪ8 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮوﺑﯿﺎن
ﺗﺎﺑﻮت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ را از ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ9 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ اﯾﻨﻘﺪر دراز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ از ﺗﺎﺑﻮت
ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺮاب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎ اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ10 .و در ﺗﺎﺑﻮت
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺳﻮای آن دو ﻟﻮح ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻮرﯾﺐ در آن ﮔﺬاﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ.
11و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ )زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
آﺳﺎف و ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎ و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ
و ﻋﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻣﺬﺑﺢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ(13 .ﭘﺲ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ آواز در ﺣﻤﺪ و
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ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا آﻣﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﺳﻨﺠﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺑﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ14 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

6

آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم.

2اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهام«.
3و ﭘﺎدﺷﺎه روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ4 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺪرم داود
وﻋﺪه داده ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ،ﮔﻔﺖ5 :از روزی ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردم ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در آن
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد6 .اﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ اﺳﻢ ﻣﻦ
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ و داود را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد7 .و در دل ﭘﺪرم داود ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن در دل
ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی9 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ
را ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ او ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد10 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرم داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و ﺑﺮ
وﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪام و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﻮدم11 .و ﺗﺎﺑﻮت را ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺠﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪام«.
12و او ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و
ﺑﻠﻨﺪیاش ﺳﻪ ذراع ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﻧﻮ زد و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ14 ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن و ﻧﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری15 .و آن وﻋﺪهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد ﭘﺪرم داود دادهای ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪای زﯾﺮا ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد وﻋﺪه دادی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را وﻓﺎ
ﻧﻤﻮدی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﭘﺲ اﻵن ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﭘﺪرم داود آن
وﻋﺪه را ﻧﮕﺎه دار ﮐﻪ ﺑﻪ او داده و ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدی17 .و اﻵن ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود ﮔﻔﺘﻪای ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻮد.
»18اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﻓﻠﮏ و
ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﺗﻮ را ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم19 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ20 ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺐ و روز ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش وﻋﺪه
دادهای ﮐﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯽ داد ﺗﺎ دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ21 ،و ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪهات و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﺳﺘﻤﺎع
ﻧﻤﺎ و از آﺳﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮ؛ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪی ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ.
»22اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ورزد و ﻗﺴﻢ ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و او آﻣﺪه،
ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد23 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
داوری ﮐﻦ و ﺷﺮﯾﺮان را ﺟﺰا داده ،ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن ،و ﻋﺎدﻻن را ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺟﺰا ﺑﺪه.
»24و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ در
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﮐﻨﻨﺪ25 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای ﺑﺎزآور.
»26ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد،
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ27 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و راه ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث ﺑﺨﺸﯿﺪهای ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺖ.
»28اﮔﺮ در زﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ وﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم ﯾﺎ ﯾﺮﻗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻠﺦ ﯾﺎ ﮐﺮم ﺑﺎﺷﺪ
و اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ29 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دﻋﺎ و ﻫﺮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪای ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﻼ و ﻏﻢ دل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دراز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد30 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دل او را
ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ ﺟﺰا ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎرف ﻗﻠﻮب ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽآدم ﻫﺴﺘﯽ31 .ﺗﺎ
آن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ دادهای زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
»32و ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ و دﺳﺖ ﻗﻮی و
ﺑﺎزوی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
33آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ،ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ آن ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آور ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
»34اﮔﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﯿﺮون
روﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ35 ،آﻧﮕﺎه دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎ آور.
»36و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ و اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دور
ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﺮﻧﺪ37 ،ﭘﺲ اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در
زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪه ،و ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ38 ،و در زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ39 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ،ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮد ،دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﺎ آور ،و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز40 .ﭘﺲ اﻵن ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
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ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺷﻮد ﺷﻨﻮا ﺑﺎﺷﺪ41 .و ﺣﺎل ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی آراﻣﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﺧﯿﺰ .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺒﺲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ42 .ای
ﯾﻬﻮه ﺧﺪا روی ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﮕﺮدان و رﺣﻤﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود را ﺑﯿﺎد آور«.

7

و ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی

ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺖ2 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﺗﺶ را ﮐﻪ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ
ﺳﻨﮕﻔﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
4و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺴﺖ و
دو ﻫﺰار ﮔﺎو و ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن ،آﻻت ﻧﻐﻤﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را )ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ؛ و داود ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
7و ﺳﻠﯿﻤﺎن وﺳﻂ ﺻﺤﻨﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺪﯾـﺲ ﻧﻤـﻮد زﯾﺮا ﮐـﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿـﺪ ،ﭼﻮﻧﮑـﻪ ﻣﺬﺑـﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺳﻠﯿﻤـﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾـﺎی آردی و ﭘﯿـﻪ ذﺑﺎﯾـﺢ را ﮔﻨﺠﺎﯾـﺶ ﻧﺪاﺷـﺖ.
8و در آﻧﻮﻗﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ﻫﻔﺖ روز را ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ و آن اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد9 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﻫﻔﺖ روز و ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ10 .و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود و
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﻮﺷﺪل ﺑﻮدﻧﺪ.
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11ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد ،آن را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺷﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،او را ﮔﻔﺖ» :دﻋﺎی ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم و اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﻮد13 .اﮔﺮ آﺳﻤﺎن را ﺑﺒﻨﺪم ﺗﺎ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد و اﮔﺮ اﻣﺮ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺦ ،ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ را ﺑﺨﻮرد و اﮔﺮ وﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ14 ،و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از راﻫﻬﺎی ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ و
زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد15 .و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﮔﺸﺎده ،و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺷﻮد ﺷﻨﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و ﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ
اﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭼﺸﻢ و دل ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ17 .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرت داود ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری18 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت
داود ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»19ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎدهام ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ20 ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
دادهام ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدهام ،از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪ و
آن را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و ﻣﺴﺨﺮه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ21 .و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر رﻓﯿﻊ
اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ از آن ﺑﮕﺬرد ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 22و ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد آورده اﺳﺖ«.

ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

673

8

و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ

ﻣﯽﮐﺮد2 ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﻮرام ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داده ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در آﻧﻬﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
3و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﺻﻮﺑﻪ رﻓﺘﻪ ،آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد4 .و ﺗﺪﻣﻮر را در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰﯾﻨﻪ را ﮐﻪ در ﺣﻤﺎت ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ5 .و ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون
ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎ و دروازهﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮد6 .و ﺑﻌﻠﻪ و ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﺷﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮاران را و ﻫﺮآﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ) ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد(7 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ8 ،ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را
ﻫﻼک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن از اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ9 .اﻣﺎ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﺪی را
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﺮداران اﺑﻄﺎل و ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران او ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﺳﺮوران ﻣﻘﺪم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻮم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
11و ﺳﻠﯿﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را از ﺷﻬﺮ داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد آورد ،زﯾﺮا
ﮔﻔﺖ» :زن ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
12آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶ رواق ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ13 .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ روز در روزش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻮﺳﯽ در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،و ﻏﺮهﻫﺎ و ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﻮاﺳﻢ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ و ﻋﯿﺪ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ14 .و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻐﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻟﻮازم ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ
روز را در روزش ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ و درﺑﺎﻧﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ دروازه )ﻗﺮار داد( ،زﯾﺮا
ﮐﻪ داود ﻣﺮد ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد15 .و اﯾﺸﺎن از ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎره ﻫﺮ اﻣﺮی و درﺑﺎره
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن داده ﺑﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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16ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن از روزی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﮔﺸﺖ ،ﻧﯿﮑﻮ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.
17آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ و ﺑﻪ اﯾﻠﻮت ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ادوم اﺳﺖ ،رﻓﺖ.
18و ﺣﻮرام ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﻧﻮﮐﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای وی
ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه وزﻧﻪ ﻃﻼ از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ.

9

و ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ آوازه ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﻃﻼی ﺑﺴﯿﺎر و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ وی از ﻫﺮﭼﻪ در دﻟﺶ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد2 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ را ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد3 .و ﭼﻮن
ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد4 ،و ﻃﻌﺎم ﺳﻔﺮه او و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻧﻈﻢ
و ﻟﺒﺎس ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ را و ﺳﺎﻗﯿﺎﻧﺶ و ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن و زﯾﻨﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ
دﯾﺪ ،روح دﯾﮕﺮ در او ﻧﻤﺎﻧﺪ.
5ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آوازهای را ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم
راﺳﺖ ﺑﻮد6 .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪم و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم ،اﺧﺒﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم؛ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﻈﻤﺖ
ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و از ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم اﻓﺰودهای7 .ﺧﻮﺷﺎﺑﻪﺣﺎل ﻣﺮدان ﺗﻮ و
ﺧﻮﺷﺎﺑﻪﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ8 .ﻣﺘﺒﺎرک
ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺸﻮی .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮ را ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ داوری و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آوری9 «.و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ وزﻧﻪ ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت از ﺣﺪ زﯾﺎده ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ داد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ
ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه داد ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
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10و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮرام و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻃﻼ از اوﻓﯿﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﭼﻮب ﺻﻨﺪل و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ آوردﻧﺪ11 .و ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل زﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﻮدﻫﺎ و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از آن در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد.
12و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوی او را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد داد ،ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او
ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه آورده ﺑﻮد؛ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮﻓﺖ.
13و وزن ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﻮد،
14ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﺗﺎﺟﺮان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن آوردﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ15 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه دوﯾﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ
ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ16 .و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ
ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺨﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ18 .و ﺗﺨﺖ را ﺷﺶ ﭘﻠﻪ و ﭘﺎﯾﻨﺪازی زرﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻧﺰد ﺟﺎی ﮐﺮﺳﯿﺶ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻮد ،و دو ﺷﯿﺮ ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮی دﺳﺘﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ19 .و دوازده ﺷﯿﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ،ﺑﺮ آن ﺷﺶ ﭘﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از
ﻃﻼ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن از زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد ،و ﻧﻘﺮه در اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﻣﺪ21 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮرام ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی
ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻋﺎج و ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ و ﻃﺎوﺳﻬﺎ ﻣﯽآورد.
22ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در دوﻟﺖ و ﺣﮑﻤﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ23 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا در دﻟﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ24 .و ﻫﺮﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﻮت و اﺳﻠﺤﻪ و ﻋﻄﺮﯾﺎت
و اﺳﺒﻬﺎ و ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل را در ﺳﺎﻟﺶ ﻣﯽآوردﻧﺪ25 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار آﺧﻮر ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار داﺷﺖ .و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه در
اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ26 .و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد27 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻘﺮه را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد را ﻣﺜﻞ ﭼﻮب اﻓﺮاغ
ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﻓﺮاوان ﺳﺎﺧﺖ28 .و اﺳﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺼﺮ و از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
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29و اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن از اول ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و در ﻧﺒﻮت اﺧﯿﺎی
ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ و در رؤﯾﺎی ﯾﻌﺪوی راﯾﯽ درﺑﺎره ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 30ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد31 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ
ﭘﺪرش داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش رﺣﺒﻌﺎم در ﺟﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

10

و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را

ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪ2 .و ﭼﻮن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ) ،و او ﻫﻨﻮز در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد( ،ﯾﺮﺑﻌﺎم از ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد3 .و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛
آﻧﮕﺎه ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»4 :ﭘﺪر ﺗﻮ ﯾﻮغ ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ
ﺳﺎﺧﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻮ اﻵن ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد را و ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻦ او را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎد ﺳﺒﮏ ﺳﺎز و ﺗﻮ را
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد5 «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﺎز ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.و اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ.
6و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﻮاب دﻫﻢ؟« 7اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺸﺎن را راﺿﯽ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻮﯾﯽ،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد8 «.اﻣﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی دادﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد9 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﻮﻏﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪرت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺳﺒﮏ ﺳﺎز10 «.و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺪرت ﯾﻮغ ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ آن را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ از ﮐﻤﺮ ﭘﺪرم ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ11 .و ﺣﺎل ﭘﺪرم ﯾﻮغ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ«.
12و در روز ﺳﻮم ،ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎزآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﺳﻮم ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎزآﯾﯿﺪ13 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻮاب داد؛ و رﺣﺒﻌﺎم
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ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﺗﺮک ﮐﺮد14 ،و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﻮرت ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺪرم ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ آن را زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ15 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮداﻧﺪ.
16و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻗﻮم ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را در داود ﭼﻪ ﺣﺼﻪ اﺳﺖ؟ در ﭘﺴﺮ ﯾﺴﯽ' ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ! ﺣﺎل ای داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش!« ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ17 .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد18 .ﭘﺲ رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺪرام را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ او را
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار
ﮐﺮد19 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان داود ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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و ﭼﻮن رﺣﺒﻌﺎم وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻨﮓ

آزﻣﻮده را از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ2 .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ4 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ «.و اﯾﺸﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
5و رﺣﺒﻌﺎم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﺧﺖ6 .ﭘﺲ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و
ﻋﯿﺘﺎم و ﺗﻘﻮع 7و ﺑﯿﺖ ﺻﻮر و ﺳﻮﮐﻮ و ﻋﺪﻻم8 ،و ﺟﺖ و ﻣﺮﯾﺸﻪ و زﯾﻒ9 ،و ادوراﯾﻢ و ﻻﮐﯿﺶ و
ﻋﺰﯾﻘﻪ10 ،و ﺻﺮﻋﻪ و اﯾﻠﻮن و ﺣﺒﺮون را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
11و ﺣﺼﺎرﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در آﻧﻬﺎ ﺳﺮداران و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺄﮐﻮﻻت و روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﮔﺬاﺷﺖ.
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12و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ او
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
13و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
14زﯾﺮاﮐﻪ ﻻوﯾﺎن اراﺿﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻣﻼک ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﯾﺸﺎن را از ﮐﻬﺎﻧﺖ ﯾﻬﻮه اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ15 .و او ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ و دﯾﻮﻫﺎ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد16 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ17 .ﭘﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
18و رﺣﺒﻌﺎم ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ داود و اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ دﺧﺘﺮ اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﯾﺴﯽ' را ﺑﻪ زﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺖ19 .و او ﺑﺮای وی ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻮش و ﺷﻤﺮﯾﺎ و زﻫﻢ را زاﯾﯿﺪ20 .و ﺑﻌﺪ از او ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ
اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﮔﺮﻓﺖ و او ﺑﺮای وی اﺑﯿﺎ و ﻋﺘﺎی و زﺑﺰا و ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ را زاﯾﯿﺪ21 .و رﺣﺒﻌﺎم ،ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ
اﺑﺸﺎﻟﻮم را از ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎن و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎی ﺧﻮد زﯾﺎده دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺠﺪه زن و ﺷﺼﺖ
ﻣﺘﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮ و ﺷﺼﺖ دﺧﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد22 .و رﺣﺒﻌﺎم اﺑﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﮑﻪ را در
ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺳﺮور و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ23 .و
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼد ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آذوﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار داد و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﺳﺖ.

12

و ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮدش ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،او ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم ،ﺷﯿﺸﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ3 .ﺑﺎ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ اراﺑﻪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار
ﺳﻮار و ﺧﻠﻘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﻟﻮﺑﯿﺎن و ﺳﮑﯿﺎن و ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ4 .ﭘﺲ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ5 .و ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم و ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا
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ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺷﯿﺸﻖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺸﻖ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 «.آﻧﮕﺎه ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ7 «.و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺸﻖ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪه او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ«.
9ﭘﺲ ﺷﯿﺸﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮد10 .و رﺣﺒﻌﺎم
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮداران ﺷﺎﻃﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺮد11 .و ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺎﻃﺮان
آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﺷﺎﻃﺮان ﺑﺎز ﻣﯽآوردﻧﺪ12 .و ﭼﻮن او ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪ،
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺴﺎزد؛ و در ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
13و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد .و رﺣﺒﻌﺎم ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،و در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬارد ،ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ ﺑﻮد.
14و او ﺷﺮارت ورزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮد.
15و اﻣﺎ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ رﺣﺒﻌﺎم آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ و ﺗﻮارﯾﺦ اﻧﺴﺎب ﻋﺪوی
راﯾﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ و در ﻣﯿﺎن رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد16 .ﭘﺲ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران
ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش اﺑﯿﺎ و ﭘﺴﺮش اﺑﯿﺎ ﺑﺠﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

13

در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،اﺑﯿﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ2 .ﺳﻪ ﺳﺎل در

اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ دﺧﺘﺮ اورﯾﺌﯿﻞ از ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻮد.
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و در ﻣﯿﺎن اﺑﯿﺎ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﻮد3 .و اﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﻮﺟﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ دﯾﺪ ،و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻗﻮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ وی ﺟﻨﮓ را ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻧﻤﻮد4 .و اﺑﯿﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺻﻤﺎراﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ! 5آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ داود و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﮑﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ داده اﺳﺖ؟ 6و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ
ﻧﺒﺎط ﺑﻨﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪ7 .و ﻣﺮدان ﺑﯿﻬﻮده ﮐﻪ ﭘﺴﺮان
ﺑﻠﯿﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺿﺪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ دادﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺣﺒﻌﺎم ﺟﻮان و رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﻮد8 .و ﺷﻤﺎ اﻵن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﭘﺴﺮان داود اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ و ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ9 .آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺑﻨﯽﻫﺎرون و ﻻوﯾﺎن را ﻧﯿﺰ اﺧﺮاج ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﺪ؟ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽﺷﻮد10 .و اﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ و او را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﮐﺎﻫﻨﺎن از
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻻوﯾﺎن در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ11 .و ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﻫﺮ ﺷﺎم
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و
ﺷﻤﻌﺪان ﻃﻼ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را ﻫﺮ ﺷﺐ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ وﺻﺎﯾﺎی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ او را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ12 .و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﺪا رﺋﯿﺲ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
آواز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮازﻧﺪ .ﭘﺲ ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻣﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
13اﻣﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد ﭘﯿﺶ روی ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮐﻤﯿﻦ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد14 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ از ﭘﯿﺶ و ﻫﻢ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ15 .و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺮآوردﻧﺪ ،و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآوردﻧﺪ ،ﺧﺪا ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر اﺑﯿﺎ و ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد16 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮدا ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد17 .و اﺑﯿﺎ و ﻗﻮم او آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار
ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺘﻮل اﻓﺘﺎدﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن وﻗﺖ ذﻟﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا
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ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ19 .و اﺑﯿﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده،
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و ﯾﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و اﻓﺮون را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ از او ﮔﺮﻓﺖ20 .و ﯾﺮﺑﻌﺎم
در اﯾﺎم اﺑﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮت ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را زد ﮐﻪ ﻣﺮد21 .و اﺑﯿﺎ ﻗﻮی ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻬﺎرده زن
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﭘﺴﺮ و ﺷﺎﻧﺰده دﺧﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد22 .ﭘﺲ ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺑﯿﺎ از رﻓﺘﺎر
و اﻋﻤﺎل او در ﻣﺪرس ﻋﺪوی ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.

14

و اﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺎ در

ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ؛ و در اﯾﺎم او زﻣﯿﻦ ده ﺳﺎل آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ2 .و آﺳﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ و راﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد3 ،و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺘﻬﺎ را
ﺑﺸﮑﺴﺖ و اﺷﻮرﯾﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد؛ 4و ﯾﻬﻮدا را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ و
ﺷﺮﯾﻌﺖ و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ5 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺷﻤﺲ را از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا دور
ﮐﺮد؛ ﭘﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ6 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
آرام ﺑﻮد و در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را راﺣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ7 .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و دﯾﻮارﻫﺎ و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﺎ دروازهﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
8زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪهاﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ اﺳﺖ .او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و او ﻣﺎ را
از ﻫﺮ ﻃﺮف راﺣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
9و آﺳﺎ ﻟﺸﮑﺮی از ﯾﻬﻮدا ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﭙﺮدار و ﻧﯿﺰهدار داﺷﺖ و از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دوﯾﺴﺖ و
ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﺳﭙﺮدار و ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ10 .ﭘﺴﯽ زارح ﺣﺒﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺰار
ﻫﺰار ﺳﭙﺎه و ﺳﯿﺼﺪ اراﺑﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺸﻪ رﺳﯿﺪ11 .و آﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ؛ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در وادی ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻧﺰد ﻣﺮﯾﺸﻪ ﺟﻨﮓ را ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﻨﺪ12 .و آﺳﺎ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮت دادن ﺑﻪ زورآوران ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را اﻋﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ ،ای ﯾﻬﻮه ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺲ ﻣﮕﺬار ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ«.
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13آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺒﺸﯿﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﺳﺎ و ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ14 .و
آﺳﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺟﺮار ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺣﺒﺸﯿﺎن آﻧﻘﺪر اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻟﺸﮑﺮ او ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺣﺪ زﯾﺎده ﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﺮار ﺑﻮد ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺮس
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
16و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮاﺷﯽ را ﻧﯿﺰ زدﻧﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺮاوان و ﺷﺘﺮان را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.

15

و روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و او ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت آﺳﺎ ﺑﯿﺮون

آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای آﺳﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ
ﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ و اﮔﺮ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ او را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ او را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد3 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﯽﺧﺪای ﺣﻖ و ﺑﯽﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
4اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،او را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ او
را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ5 .و در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺿﻄﺮاب
ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﻮد6 .و ﻗﻮﻣﯽ از ﻗﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی از ﺷﻬﺮی ﻫﻼک ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻼ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ7 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺴﺖ
ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﺟﺮت اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
8ﭘﺲ ﭼﻮن آﺳﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﺒﻮت )ﭘﺴﺮ( ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺒﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
رﺟﺎﺳﺎت را از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد دور
ﮐﺮد ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی رواق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد9 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﮐﻪ از اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ و ﺷﻤﻌﻮن در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮔﺮوه
ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او ﻣﯽﺑﻮد ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ10 .ﭘﺲ در ﻣﺎه
ﺳﻮم از ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ11 .و در آن روز ﻫﻔﺘﺼﺪ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن
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ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮاه ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد و ﺧﻮاه زن ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد14 .و ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و
آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﺑﻮﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ15 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻤﺎم
ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ وی را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف اﻣﻨﯿﺖ داد.
16و ﻧﯿﺰ آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﻌﮑﻪ را از ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻌﺰول ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺷﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و آﺳﺎ ﺗﻤﺜﺎل او را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و آن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،در وادی ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
17اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻟﯿﮑﻦ دل آﺳﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﻮد.
18و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش وﻗﻒ ﮐﺮده ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮدش وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و
ﻇﺮوف ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درآورد19 ،و ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮد.
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اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪ ،و

راﻣﻪ را ﺑﻨـﺎ ﮐـﺮد ﺗﺎ ﻧﮕـﺬارد ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ ﻧﺰد آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .آﻧﮕﺎه آﺳﺎ ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼ را از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،آن را ﻧـﺰد ﺑﻨﻬـﺪد ﭘﺎدﺷـﺎه ارام ﮐﻪ در
دﻣﺸـﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»3 :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ و در ﻣﯿﺎن ﭘﺪر ﻣﻦ و ﭘﺪر ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﭘﺲ ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ داری ،ﺑﺸﮑﻦ ﺗﺎ
او از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮود4 «.و ﺑﻨﻬﺪد آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺮداران اﻓﻮاج ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن ﻋﯿﻮن و دان و آﺑﻞﻣﺎﯾﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
5و ﭼﻮن ﺑﻌﺸﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن راﻣﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد6 .و آﺳﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﻬـﺎی راﻣﻪ و ﭼﻮﺑﻬـﺎی آن را ﮐﻪ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﺮداﺷﺘﻨـﺪ و او ﺟﺒﻊ و ﻣﺼﻔﻪ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻨـﺎ ﻧﻤـﻮد.
7و در آن زﻣـﺎن ﺣﻨﺎﻧـﯽ راﯾـﯽ ﻧـﺰد آﺳـﺎ ﭘﺎدﺷـﺎه ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤـﻮدی و ﺑﺮ ﯾﻬـﻮه ﺧـﺪای ﺧـﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻨﻤﻮدی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ارام
از دﺳﺖ ﺗﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ8 .آﯾﺎ ﺣﺒﺸﯿﺎن و ﻟﻮﺑﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران از
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ﺣﺪ زﯾﺎده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤـﻮدی آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺗـﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤـﻮد.
9زﯾـﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤـﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬﺎن ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ دل
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .ﺗﻮ در اﯾﻨﮑﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻧﻤـﻮدی ،ﻟﻬـﺬا از اﯾـﻦ ﺑﺒﻌﺪ در
ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ10 «.اﻣﺎ آﺳﺎ ﺑﺮ آن راﯾﯽ ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮده ،او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻢ او ﺑﺮ وی اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ آﺳﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮد.
11و اﯾﻨﮏ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ آﺳﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘـﻮب اﺳﺖ12 .و
در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳـﺎ ﻣﺮﺿـﯽ در ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﻋﺎرض ﺷﺪ و ﻣﺮض او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ؛
و ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪد ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺒﯿﺒﺎن13 .ﭘﺲ آﺳﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و
در ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد وﻓﺎت ﯾﺎﻓـﺖ14 .و او را در ﻣﻘﺒـﺮهای ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺧـﻮد در
ﺷﻬـﺮ داود ﮐﻨـﺪه ﺑـﻮد دﻓﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ؛ و او را در دﺧﻤـﻪای ﮐﻪ از ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﻧﻮاع ﺣﻨﻮط ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄــﺎران ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨـﺪ ،و ﺑـﺮای وی آﺗﺸﯽ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
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و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺟﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ

داد2 .و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺮاوﻻن در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و در
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرش آﺳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار داد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻣﯽﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی اول ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺳﻠﻮک ﻣﯽﮐﺮد و از ﺑﻌﻠﯿﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد4 .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را
ﻃﻠﺒﯿﺪه ،در اواﻣﺮ وی ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﻤﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ5 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را در
دﺳﺘﺶ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آوردﻧﺪ و دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد6 .و دﻟﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﯿﻊ ﺷﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ را از ﯾﻬﻮدا دور ﮐﺮد.
7و در ﺳﺎل ﺳﻮم از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺳﺮوران ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺤﺎﯾﻞ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و زﮐﺮﯾﺎ و
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ8 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻧﺘﻨﯿﺎ و زﺑﺪﯾﺎ و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ و ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت و ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن و ادﻧﯿﺎ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺗﻮب ادﻧﯿﺎ را ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﻟﯿﺸﻤﻊ و ﯾﻬﻮرام ﮐﻬﻨﻪ را9 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧﺪ و ﺳﻔﺮ
ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﻗﻮم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ.
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10و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ11 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﻫﺪاﯾﺎ و ﻧﻘﺮه ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﺮای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آوردﻧﺪ ،و
ﻋﺮﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاﺷﯽ ﻫﻔﺖﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای او آوردﻧﺪ12 .ﭘﺲ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ در ﯾﻬﻮدا ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد13 .و در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻗﻮی در اورﺷﻠﯿﻢ داﺷﺖ14 .و
ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﻬﻮدا ﺳﺮداران ﻫﺰاره ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
اﯾﺸﺎن ادﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺷﺠﺎع ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ15 .و ﺑﻌﺪ از ،او ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن رﺋﯿﺲ ﺑﻮد و ﺑﺎ او

دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﺑﻌﺪ از او ،ﻋﻤﺴﯿﺎ اﺑﻦ زﮐﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺷﺠﺎع ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ17 .و از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﻟﯿﺎداع ﮐﻪ ﺷﺠﺎع ﻗﻮی ﺑﻮد و
ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎن و ﺳﭙﺮ ﺑﻮدﻧﺪ18 .و ﺑﻌﺪ از او ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد
ﻫﺰار ﻣﺮد ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ19 .اﯾﻨﺎن ﺧﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

18

و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ اﺧﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﻮد2 .و

ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﺰد اﺧﺎب ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﻓﺖ و اﺧﺎب ﺑﺮای او و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
و ﮔﺎوان ﺑﺴﯿﺎر ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد و او را ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدش ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآﯾﺪ3 .ﭘﺲ
اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺧﻮاﻫﯽ
آﻣﺪ؟« او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﻮم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
رﻓﺖ«.
4و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ5 «.و
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ از آن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻢ؟« اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﺮآی و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد6 «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ،ﻧﺒﯽای از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او
ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟« 7و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺗﻮان ﮐﺮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از او ﻧﻔﺮت دارم زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﺪی؛ و او ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ«.
8ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻼ را ﺑﻪ
زودی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ9 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ10 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اراﻣﯿﺎن را ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ11 «.و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآی و ﻓﯿﺮوز ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
12و ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
زﺑﺎن درﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﮐﻼم ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﻼم ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﻮ«.
13ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟـﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺣﯿـﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴـﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﻔﺖ«.
14ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ از آن ﺑﺎزاﯾﺴﺘﻢ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآﯾﯿﺪ و ﻓﯿﺮوز ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 «.ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ
راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ؟« 16او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﯾﺪم؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدد17 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی«.
18او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﮐﻼم ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ19 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺎب
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻏﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮود و در راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ ﯾﮑﯽ ﺟﻮاب داده ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ
راﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻄﻮر ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد20 .و آن روح )ﭘﻠﯿﺪ( ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟ 21او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽروم و در دﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ روح ﮐﺎذب ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .او ﻓﺮﻣﻮد :وی را اﻏﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و
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ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮو و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻦ22 .ﭘﺲ اﻵن ﻫﺎن ،ﯾﻬﻮه روﺣﯽ ﮐﺎذب در دﻫﺎن اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
23آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦﮐﻨﻌﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﻪ رﺧﺴﺎر ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ زد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام راه روح
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟« 24ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﮏ در روزی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺠﺮه اﻧﺪروﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ آن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ25 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و او را ﻧﺰد آﻣﻮن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ26 .و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺗﻨﮕﯽ و آب ﺗﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم27 «.ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯽ ،ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﮔﻔﺖ ای ﻗﻮم ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.
28ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠْﻌﺎد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ29 .و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروم .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
ﺑﭙﻮش «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه ارام
ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﻘﻂ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ31 «.و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را
اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ32 .و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻌﺎﻗﺐ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ33 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻏﺮض ﮐﺸﯿﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﯿﺎن وﺻﻠﻪﻫﺎی زره زد ،و او ﺑﻪ اراﺑﻪران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﺮدان و ﻣﺮا از ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺮون
ﺑﺒﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪم34 «.و در آن روز ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اراﺑﻪاش ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﻣﯿﺎن ﺗﺎ وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ؛ و در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣﺮد.

19

و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ2 .و ﯾﯿﻬﻮ

اﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ راﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﺮﯾﺮان را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داری؟ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻀﺐ از ﺟﺎﻧﺐ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ3 .ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﻮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺷﯿﺮهﻫﺎ را از زﻣﯿﻦ دور
ﮐﺮده ،و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮدهای«.
4و ﭼﻮن ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ5 .و داوران در وﻻﯾﺖ
ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار داد6 .و ﺑﻪ داوران ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن داوری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،و او در
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .و ﺣﺎل ﺧﻮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ و ﻃﺮﻓﺪاری و رﺷﻮهﺧﻮاری ﻧﯿﺴﺖ«.
8و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن را و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داوری ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺮاﻓﻌﻪﻫﺎ ﻗﺮار داد .ﭘﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ9 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ و دل ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ10 .و در ﻫﺮ دﻋﻮیای ﮐﻪ از
ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺎن ﺧﻮن و ﺧﻮن و ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻊ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ
و اﺣﮑﺎم ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ آﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن را اﻧﺬار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺮم ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و
ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺠﺮم ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ11 .و اﯾﻨﮏ اﻣﺮﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ
ﮐﻬﻨﻪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و زﺑﺪﯾﺎ اﺑﻦ اﺳﻤﻌﺌﯿﻞ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
اﻣﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و ﻻوﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.

20

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺑﻨﯽﻣﻮآب و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ

ﺑﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آﻣﺪﻧﺪ2 .و ﺑﻌﻀﯽ آﻣﺪه ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ از آن ﻃﺮف
درﯾﺎ از ارام ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ و اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن در ﺣﺼﻮن ﺗﺎﻣﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
3ﭘﺲ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و در ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰم ﻧﻤﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ روزه اﻋﻼن ﮐﺮد4 .و
ﯾﻬﻮدا ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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5و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ روی ﺻﺤﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد6 ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران ،ﻣﺎ ،آﯾﺎ ﺗﻮ در آﺳﻤﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯽ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺖﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ و در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻗﻮت و ﺟﺒﺮوت اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد7 .آﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را از ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻪ ذرﯾﺖ دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد دادهای؟ 8و اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺗﻮ در آن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ9 :ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ وﺑﺎ ﯾﺎ
ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﺷﻮد و ﻣﺎ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ )زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺖ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،و در وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.
10و اﻵن اﯾﻨﮏ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻣﻮآب و اﻫﻞ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ،ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ
اﺟﺎزت ﻧﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺸﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ،
11اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﻣﺎ دادهای ،اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .ای ﺧﺪای ﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻗﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ«.
13و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ14 .آﻧﮕﺎه
روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﺤﺰﺋﯿﻞ ﺑﻦزﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺘﻨﯿﺎی ﻻوی ﮐﻪ از ﺑﻨﯽآﺳﺎف ﺑﻮد ،در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ15 .و او ﮔﻔﺖ» :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ! و ای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ از آن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺧﺪاﺳﺖ16 .ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮود آﯾﯿﺪ .اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاز
ﺻﯿﺺ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن را در اﻧﺘﻬﺎی وادی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺮوﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ17 .در اﯾﻦ
وﻗﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ای ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ و ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

18ﭘﺲ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ19 .و ﻻوﯾﺎن از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎﺗﯿﺎن و از ﺑﻨﯽﻗﻮرﺣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آواز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
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20و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻘﻮع ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ای ﯾﻬﻮدا و ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ! ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ و اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی او اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ21 «.و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﻗﻮم ،ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﻠﺤﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ و زﯾﻨﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ را
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ22 «.و ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﯿﺪن و ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻣﻮآب و ﺳﮑﻨﻪ ﺟﺒﻞ
ﺳﻌﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺸﺎن ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺷﺪﻧﺪ23 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و
ﻣﻮآب ﺑﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﺟﺒﻞ ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد و ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻌﯿﺮ
ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻼﮐﺖ اﻣﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ.
24و ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﺑﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﮔﺮوه ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ
ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،و اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد25 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻣﻮال و رﺧﻮت و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد
آﻧﻘﺪر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﻨﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺎرت ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
26و در روز ﭼﻬﺎرم در وادی ﺑﺮﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن ﻣﮑﺎن را ﺗﺎ اﻣﺮوز وادی ﺑﺮﮐﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ27 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ و
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد28 .و ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ و ﻋﻮدﻫﺎ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ.
29و ﺗﺮس ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ30 .و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آرام ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺶ او را از ﻫﺮ ﻃﺮف رﻓﺎﻫﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
31ﭘﺲ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺰوﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻠﺤﯽ ﺑﻮد32 .و ﻣﻮاﻓﻖ رﻓﺘﺎر ﭘﺪرش
آﺳﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،از آن اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد33 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺼﻤﻢ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
34و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در اﺧﺒﺎر ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﺪرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ

691

35و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﻃﺮح آﻣﯿﺰش اﻧﺪاﺧﺖ36 .و در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد و
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ را در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ37 .آﻧﮕﺎه اﻟﻌﺎزر ﺑﻦ دوداواﻫﻮی ﻣﺮﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻧﺒﻮت
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ آن
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.

21

و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ دﻓﻦ ﺷﺪ ،و

ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ2 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻋﺰرﯾﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و زﮐﺮﯾﺎ و ﻋﺰرﯾﺎﻫﻮ و
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺷﻔﻄﯿﺎ ﺑﺮادران او ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ3 .و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن
ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد؛ و اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﺑﻪ ﯾﻬﻮرام ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﻮد.
4و ﭼﻮن ﯾﻬﻮرام ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪرش ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد
و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ5 .ﯾﻬﻮرام ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد6 .و ﻣﻮاﻓﻖ رﻓﺘﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان
اﺧﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺧﺎب زن او ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد7 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ داود ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻮﻧﮑﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﻪ وی و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود را ﻫﻼک ﺳﺎزد.
8و در اﯾﺎم او ادوم از زﯾﺮدﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 .و
ﯾﻬﻮرام ﺑﺎ ﺳﺮداران ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ رﻓﺖ ،و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ادوﻣﯿﺎن را ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺖ داد10 .اﻣﺎ ادوم ﺗﺎ اﻣﺮوز از زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﻋﺎﺻﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻟﺒﻨﻪ ﻧﯿﺰ از زﯾﺮ دﺳﺖ او ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮐﺮد.
11و او ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ در ﮐﻮﻫﻬﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ زﻧﺎ ﮐﺮدن
ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮدا را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ از اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﺪو رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﻬﻮه،
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ﺧﺪای ﭘﺪرت داود ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﭘﺪرت ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدی13 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را
اﻏﻮا ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ زﻧﺎﮐﺎری ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﺪرت ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی14 ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﺖ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و زﻧﺎﻧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﻮاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،در اﺣﺸﺎﯾﺖ
ﭼﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎریای ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺸﺎﯾﺖ از آن ﻣﺮض روزﺑﻪروز ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ16 «.ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﻋﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺣﺒﺸﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮرام ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ17 .و ﺑﺮ
ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم آورده ،در آن ﺛﻠْﻤﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮان و
زﻧﺎن او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺑﺮای او ﭘﺴﺮی ﺳﻮای ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮش ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
18و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺸﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮض ﻋﻼﺟﻨﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت دو ﺳﺎل ،اﺣﺸﺎﯾﺶ از ﺷﺪت ﻣﺮض ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺎ دردﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﺮد ،و
ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای وی )ﻋﻄﺮﯾﺎت( ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرش ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ20 .و او ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺮ او رﻗﺘﯽ ﺷﻮد ،رﺣﻠﺖ
ﮐﺮد ،و او را در ﺷﻬﺮ داود ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

22

و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮش اﺧﺰﯾﺎ را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ،

زﯾﺮا ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺎن ﺑﺮ اردو ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺰرﮔﺶ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ
اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد2 .و اﺧﺰﯾﺎ ﭼﻬﻞ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﮏ
ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺘﻠﯿﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﻮد3 .و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻧﺎﺻﺢ او ﺑﻮد ﺗﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﮑﻨﺪ4 .و ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان
اﺧﺎب آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش ،ﺑﺮای
ﻫﻼﮐﺘﺶ ﻧﺎﺻﺢ او ﺑﻮدﻧﺪ5 .ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ و اراﻣﯿﺎن ﯾﻮرام را ﻣﺠﺮوح
ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ارام در
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راﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ .و ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ
ﻓﺮود آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد.
7و ﻫﻼﮐﺖ اﺧﺰﯾﺎ در اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﯾﻮرام رﻓﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﻣﺴﺢ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ8 .و ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا و
ﭘﺴﺮان ﺑﺮادران اﺧﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﻣﻼزﻣﺎن اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ9 .و اﺧﺰﯾﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و او را
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﯾﯿﻬﻮ آوردﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه،
دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪ «.ﭘﺲ ،از
ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺰﯾﺎ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﻧﺪ.
10ﭘﺲ ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ ﻣﺎدر اﺧﺰﯾﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻻد
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﻫﻼک ﮐﺮد11 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮﺷﺒﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻮآش ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ و او را از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺪﻧﺪ دزدﯾﺪه ،او را ﺑﺎ داﯾﻪاش در اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﮔﺬاﺷﺖ و ﯾﻬﻮﺷﺒﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ،زن ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،او را از ﻋﺘﻠﯿﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﻧﮑﺸﺖ12 .و او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ .و ﻋﺘﻠﯿﺎ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

23

و در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ داده ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮداران ﺻﺪه

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن و ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﻮﺑﯿﺪ و ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺪاﯾﺎ و اﻟﯿﺸﺎﻓﺎط
ﺑﻦ زﮐﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺖ2 .و اﯾﺸﺎن در ﯾﻬﻮدا ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ .و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﭘﺴﺮان داود ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ4 .و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺛﻠﺚ از ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن در ﺳﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ درﺑﺎﻧﻬﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ5 .و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺛﻠﺜﯽ ﺑﻪ دروازه اﺳﺎس و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ6 .و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ
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از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ
ﺑﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم )ﺧﺎﻧﻪ( ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .و ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻼح
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ و
ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﺮون رود ،ﺷﻤﺎ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.
8ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ
ﮐﺪام ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاه از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاه از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز
ﺳﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻔﺮﻣﻮد9 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع
ﮐﺎﻫﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﻣﺠﻨﻬﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﮐﻪ از آن داود ﭘﺎدﺷﺎه و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ داد10 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ و ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار داد11 .و ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﯿﺮون
آورده ،ﺗﺎج را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او داده ،او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،او را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
12اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ آواز ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ13 .و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺘﻮن ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺪﺧﻞ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،و
ﺳﺮوران و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ
و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢ .آﻧﮕﺎه ﻋﺘﻠﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﺻﺪا زد ﮐﻪ »ﺧﯿﺎﻧﺖ،
ﺧﯿﺎﻧﺖ!« 14و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ را ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻓﻮج ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :او
را از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ او ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد «.زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺸﯿﺪ15 .ﭘﺲ او را راه دادﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ دﻫﻨﻪ دروازه اﺳﺒﺎن ،ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
16و ﯾﻬﻮﯾﺎداع در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ17 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻪ ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺎﺛﯿﻠﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﻌﻞ ﻣﺘﺎن را روﺑﻪروی ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ18 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ داود،

وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺳﭙﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داود اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮاره ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ19 .و درﺑﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ،
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داﺧﻞ ﻧﺸﻮد20 .و ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ و ﻧﺠﺒﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﻮم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آورد و او را از دروازه اﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درآورده ،او را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺘﻠﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ.

24

و ﯾﻮآش ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻇﺒﯿﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻌﯽ ﺑﻮد2 .و ﯾﻮآش در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد3 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع دو زن ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و او ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
4و ﺑﻌﺪ از آن ،ﯾﻮآش اراده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع رﺋﯿﺲ )ﮐﻬﻨﻪ( را ﺧﻮاﻧﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا از ﻻوﯾﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ
ﺟﺰﯾﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،از
ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟« 7زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻋﺘﻠْﯿﺎی ﺧﺒﯿﺜﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺻﺮف ﺑﻌﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
8و ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آن را ﺑﯿﺮون دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ9 .و
در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا دردادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار داده
ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ10 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم آن را ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ آورده ،در ﺻﻨﺪوق
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﺪ11 .و ﭼﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻻوﯾﺎن ،ﻧﺰد وﮐﻼی ﭘﺎدﺷﺎه آورده ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و وﮐﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ آﻣﺪه ،ﺻﻨﺪوق را ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و روز ﺑﻪ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻧﻘﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﻬﻮﯾﺎداع آن را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ دادﻧﺪ،
و اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻧﺠﺎران ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻫﻨﮕﺮان و ﻣﺴﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .ﭘﺲ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺎر از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪ
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ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﺶ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ14 .و ﭼﻮن آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ
ﻧﻘﺮه را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﻬﻮﯾﺎداع آوردﻧﺪ و از آن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﯾﻌﻨﯽ آﻻت ﺧﺪﻣﺖ و
آﻻت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
15اﻣﺎ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ،ﺑﻤﺮد و ﺣﯿﻦ وﻓﺎﺗﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد16 .و او را در
ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
17و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه در
آن وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺖ18 .و اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،اﺷﯿﺮﯾﻢ و
ﺑﺘﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ19 .و او
اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
20ﭘﺲ روح ﺧﺪا زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ را ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺖ و او ﺑﺎﻻی ﻗﻮم اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا از اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ21 «.و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮده،
او را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ22 .ﭘﺲ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪرش ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﺑﻪ وی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﭼﻮن او ﻣﯽﻣﺮد،
ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
23و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻟﺸﮑﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ
ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻗﻮم را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
دﻣﺸﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ارام ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮ ﯾﻮآش
ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
25و ﭼﻮن از ﻧﺰد او رﻓﺘﻨﺪ )زﯾﺮا ﮐﻪ او را در ﻣﺮﺿﻬﺎی ﺳﺨﺖ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ( ،ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﻮن ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﺑﺮاو ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش ﮐﺸﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻣﺮد ،او را در ﺷﻬﺮ
داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را در ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻓﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ26 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ،
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اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :زاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺮﯾﺖ ﻣﻮآﺑﯿﻪ27 .و اﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و
ﻋﻈﻤﺖ وﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،اﯾﻨﮏ در ﻣﺪرس ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ ،و ﭘﺴﺮش اﻣﺼﯿﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

25

اﻣﺼﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ3 .و ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ در دﺳﺘﺶ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺪرش
ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ4 .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﻧﮑﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﺪران ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﭘﺪران ﻣﻘﺘﻮل ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
5و اﻣﺼﯿﺎ ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺳﺮداران ﺻﺪه از اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن را از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻤﺮده ،ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﯿﺰه و
ﺳﭙﺮدار را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ6 .و ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﺑﻪ ﺻﺪ وزﻧﻪ
ﻧﻘﺮه از اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ7 .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧﺮوﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ8 .و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی ﺑﺮو و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺟﻨﮓ ﻗﻮی ﺷﻮ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﻗﺪرت ﻧﺼﺮت
دادن و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ«.
9اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دادهام ،ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟«
ﻣﺮد ﺧﺪا ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪﻫﺪ10 «.ﭘﺲ اﻣﺼﯿﺎ ﻟﺸﮑﺮی را ﮐﻪ
از اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺰد او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
11و اﻣﺼﯿﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﺑﻪ وادی اﻟﻤﻠﺢ رﺳﯿﺪه ،ده
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺳﻌﯿﺮ را ﮐﺸﺖ12 .و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را زﻧﺪه اﺳﯿﺮ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻠﻪ
ﺳﺎﻟﻊ ﺑﺮده ،از ﻗﻠﻪ ﺳﺎﻟﻊ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ13 .و اﻣﺎ ﻣﺮدان آن ﻓﻮج ﮐﻪ اﻣﺼﯿﺎ ﺑﺎز
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا از ﺳﺎﻣﺮه ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
14و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﻣﺼﯿﺎ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ادوﻣﯿﺎن ،او ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻨﯽﺳﻌﯿﺮ را آورده ،آﻧﻬﺎ را
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،ﺑﺨﻮر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ15 .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻣﺼﯿﺎ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺒﯽ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ او را ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،ﻃﻠﺒﯿﺪی؟« 16و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ،او را ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺗﻮ
را ﻣﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮ! ﭼﺮا ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ؟« ﭘﺲ ﻧﺒﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪی«.
17ﭘﺲ اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﯾﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ18 «.و ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد اﻣﺼﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺰد ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
زﻧﯽ ﺑﺪه .اﻣﺎ ﺣﯿﻮان وﺣﺸﯽ ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ﮔﺬر ﮐﺮده ،ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد19 .ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻫﺎن
ادوم را ﺷﮑﺴﺖ دادم و دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد.
ﭼﺮا ﺑﻼ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﻮدت و ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ؟«
20اﻣﺎ اﻣﺼﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ادوم را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪ و او و اﻣﺼﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ22 .و ﯾﻬﻮدا از ﺣﻀﻮر
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد23 .و ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦﯾﻮآش
ﺑﻦﯾﻬﻮآﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را در ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورده ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ ذراع ﺣﺼﺎر
اورﺷﻠﯿﻢ را از دروازه اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺎ دروازه زاوﯾﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ24 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوﻓﯽ
را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺰد )ﺑﻨﯽ( ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﯾﺮﻏﻤﺎﻻن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد25 .و اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮآﺣﺎز
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ اﻣﺼﯿﺎ ،آﯾﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 27و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺼﯿﺎ از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺤﺮاف
ورزﯾﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ وی اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﺮد و از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ
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ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ28 .و او را ﺑﺮ اﺳﺒﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ ﯾﻬﻮدا دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ.

26

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﻋﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺟﺎی ﭘﺪرش اﻣﺼﯿﺎ

ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ2 .و او ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻠﻮت را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آن را ﺑﺮای
ﯾﻬﻮدا اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد3 .و ﻋﺰﯾﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﮑﻠﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد4 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺪرش اﻣﺼﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد5 .و در روزﻫﺎی زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻪ در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺧﺪا را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺧﺪا او را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
6و او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﺣﺼﺎر ﺟﺖ و ﺣﺼﺎر ﯾﺒﻨﻪ و ﺣﺼﺎر اﺷﺪود را
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ در زﻣﯿﻦ اﺷﺪود و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد7 .و ﺧﺪا او را ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و
ﻋﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮرﺑﻌﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻌﻮﻧﯿﺎن ﻧﺼﺮت داد8 .و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺎ دادﻧﺪ و
اﺳﻢ او ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻮی ﮔﺸﺖ9 .و ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺮﺟﻬﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد
دروازه زاوﯾﻪ و ﻧﺰد دروازه وادی و ﻧﺰد ﮔﻮﺷﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ10 .و ﺑﺮﺟﻬﺎ
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاﺷﯽ ﮐﺜﯿﺮ در ﻫﻤﻮاری و در ﻫﺎﻣﻮن داﺷﺖ و
ﻓﻼﺣﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ داﺷﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻼﺣﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ11 .و ﻋﺰﯾﺎ
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎرﺑﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد اﯾﺸﺎن
ﮐﻪ ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ ﮐﺎﺗﺐ و ﻣﻌﺴﯿﺎی رﺋﯿﺲ زﯾﺮدﺳﺖ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺎن
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ12 .و ﻋﺪد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران آﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺑﻮد.
13و زﯾﺮ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﺿﺪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ14 .و ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮ ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺧﻮدﻫﺎ و زرهﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻼﺧﻨﻬﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺨﺘﺮع ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺣﺼﺎر ﺑﺮای
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اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ آوازه او ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻬﺎی دور ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﺮت
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ.
16ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن زورآور ﺷﺪ ،دل او ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺘﺶ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ درآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮر ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﺪ17 .و ﻋﺰرﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ از ﻋﻘﺐ او
داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه او ﻫﺸﺘﺎد ﻣﺮد رﺷﯿﺪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ درآﻣﺪﻧﺪ18 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻋﺰﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮون ﺷﻮ زﯾﺮا ﺧﻄﺎ
ﮐﺮدی ،و اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺰت ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
19آﻧﮕﺎه ﻋﺰﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺮی ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر در دﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و
ﭼﻮن ﺧﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮص ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﺨﻮر ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ20 .و ﻋﺰرﯾﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ
ﺑﺮص ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ او را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد21 .و ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ اﺑﺮص
ﺑﻮد و در ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪ ﻣﺒﺮوص ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد؛ و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺗﺎم ،ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد.
22و اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ ﻋﺰﯾﺎ را ﻧﻮﺷﺖ23 .ﭘﺲ ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺮص اﺳﺖ و
ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺗﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
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و ﯾﻮﺗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﻪ دﺧﺘﺮ ﺻﺎدوق ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪرش ﻋﺰﯾﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم ﻫﻨﻮز
ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ3 .و او دروازه اﻋﻼی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻋﻮﻓﻞ ﻋﻤﺎرت ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺟﻬﺎ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
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ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن در آن ﺳﺎل ،ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ده ﻫﺰار
ﮐﺮ ﮔﻨﺪم و ده ﻫﺰار ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﻪ او دادﻧﺪ؛ و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن در ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ او
دادﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﯾﻮﺗﺎم زورآور ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ.
7و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺗﺎم و ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﺶ و رﻓﺘﺎرش ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ8 .و او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
9ﭘﺲ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش آﺣﺎز در ﺟﺎﯾﺶ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
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و آﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ

ﮐﺮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺪرش داود ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد2 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻌﻠﯿﻢ رﯾﺨﺖ3 .و در وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم ﺑﺨﻮر
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺳﻮزاﻧﯿﺪ4 .و ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻠﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺨﻮر
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
5ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن او را ﺷﮑﺴﺖ
داده ،اﺳﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎری از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ او
را ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ داد6 .و ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ روز در ﯾﻬﻮدا ﮐﺸﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ7 .و زﮐﺮی
ﮐﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع اﻓﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،و اﻟﻘﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اول ﺑﻌﺪ
از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ.
8ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮدﻧﺪ9 .و در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﺘﯿﺪ10 .و ﺣﺎل ﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ .و آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ 11ﭘﺲ اﻵن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﺳﯿﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از
ﺑﺮادران ﺧﻮد آوردهاﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
12آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن و ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﻠﯿﻤﻮت و
ﯾﺤﺰﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻮم و ﻋﻤﺎﺳﺎ اﺑﻦ ﺣﺪﻻی ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ؛ و
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺣﺪت
ﺧﺸﻢ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ14 «.ﭘﺲ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ،اﺳﯿﺮان و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﭘﯿﺶ رؤﺳﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ15 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﺳﯿﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن اﯾﺸﺎن را از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺑﺮ اﻻﻏﻬﺎ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺑﺮادراﻧﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
16و در آن زﻣﺎن ،آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ادوﻣﯿﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا را ﺷﮑﺴﺖ داده ،اﺳﯿﺮان ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ18 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻫﺎﻣﻮن و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ و اﯾﻠﻮن و ﺟﺪﯾﺮوت و ﺳﻮﮐﻮ را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و ﺗﻤﻨﻪ
را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و ﺟﻤﺰو را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ19 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ واداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ورزﯾﺪ20 .ﭘﺲ ﺗﻠْﻐﺖ ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ او ﺑﺮآﻣﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورد و وی را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﺪاد21 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺣﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران را ﺗﺎراج ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
داد ،اﻣﺎ او را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻨﻤﻮد.
22و ﭼﻮن او را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورده ﺑﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪ.
23زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﻣﺸﻖ ﮐﻪ او را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارام ،اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﺮت دادهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا
اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﻼﮐﺖ وی و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ24 .و آﺣﺎز اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و آﻻت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺧﺮد ﮐﺮد و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻫﺮ
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ﮔﻮﺷﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ25 .و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ وی و
ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی اول و آﺧﺮ او ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ27 .ﭘﺲ
آﺣﺎز ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .و ﭘﺴﺮش ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

29

ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و اﺳﻢ ﻣﺎدرش اﺑﯿﻪ دﺧﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮد2 .و او آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﭘﺪرش داود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
3و در ﻣﺎه اول از ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺸﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﻮد4 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را آورده ،اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺪان ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد5 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای
ﻻوﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! اﻵن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده،
ﻧﺠﺎﺳﺎت را از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ و او را ﺗﺮک ﮐﺮده ،روی ﺧﻮد را از ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
آن دادﻧﺪ7 .و درﻫﺎی رواق را ﺑﺴﺘﻪ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ در ﻗﺪس ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﮕﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ8 .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ
و اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻮﯾﺶ و دﻫﺸﺖ و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ9 .و
اﯾﻨﮏ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ.
10اﻵن اراده دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪم ﺗﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ او از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدد11 .ﭘﺲ
ﺣﺎل ،ای ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ،ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻣﻮرزﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎده ،او
را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن او ﺷﺪه ،ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
12آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﻣﺤﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺳﺎی و ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ
ﻋﺰرﯾﺎ و از ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪی و ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻠﻠﺌﯿﻞ و از ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ﯾﻮآخ ﺑﻦ زﻣﻪ و ﻋﯿﺪن
ﺑﻦ ﯾﻮآخ13 .و از ﺑﻨﯽ اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن ﺷﻤﺮی و ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و از ﺑﻨﯽآﺳﺎف زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺘﻨﯿﺎ14 .و از ﺑﻨﯽ ﻫﯿﻤﺎن
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ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﺷﻤﻌﯽ و از ﺑﻨﯽﯾﺪوﺗﻮن ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ15 .و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ16 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻪ ،آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳﺎت را ﮐﻪ در
ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
وادی ﻗﺪرون ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ17 .و در ﻏﺮه ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،و در روز ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺎه ﺑﻪ رواق ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در ﻫﺸﺖ روز ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه
اول آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﺪرون ﻗﺼﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻻﺗﺶ ﻃﺎﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ19 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه در اﯾﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪ دور اﻧﺪاﺧﺖ
ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ«.

20ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رؤﺳﺎی ﺷﻬﺮ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮآﻣﺪ21 .و اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه و ﻫﻔﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻗﺪس
و ﯾﻬﻮدا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺸﻮد .و او ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
22ﭘﺲ ﮔﺎوان را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻗﻮﭼﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮن را ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮهﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺑﺰﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ24 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ،ﺧﻮن را
ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد.
25و او ﻻوﯾﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎ و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ و ﻋﻮدﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن داود و ﺟﺎد ،راﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺒﯿﺎی او ﺷﺪه ﺑﻮد.
26ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ آﻻت داود و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ27 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ راﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮودﻫﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ در ﻋﻘﺐ آﻻت داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ28 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ29 .و ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎ وی رﮐﻮع ﮐﺮده،
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ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ30 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و رؤﺳﺎ ﻻوﯾﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت داود و آﺳﺎف راﯾﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﮐﻮع ﻧﻤﻮده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
31ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﭘﺲ
ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.آﻧﮕﺎه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺗﺸﮑﺮ آوردﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از دل راﻏﺐ ﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ آورد32 .و ﻋﺪد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ آوردﻧﺪ ،ﻫﻔﺘﺎد ﮔﺎو و ﺻﺪ ﻗﻮچ و دوﯾﺴﺖ ﺑﺮه ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد33 .و ﻋﺪد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺎو و ﺳﻪﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد34 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻻوﯾﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺪد ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﻻوﯾﺎن از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ ﺑﻮد35 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ36 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﻗﻮم را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ.

30

و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ

ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
2زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را
در ﻣﺎه دوم ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ3 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در آﻧﻮﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻨﻤﻮده و ﻗﻮم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ4 .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺴﻨﺪ
آﻣﺪ5 .ﭘﺲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ دان ﻧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﺷﺎﻃﺮان ﺑﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز
ﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر رﺳﺘﻪاﯾﺪ ،رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و ﻣﺜﻞ ﭘﺪران و
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ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ8 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪس او ﮐﻪ آن را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ او از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدد9 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﻟﺘﻔﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی
او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ روی ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
10ﭘﺲ ﺷﺎﻃﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از زﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﺗﺎ زﺑﻮﻟﻮن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻬﺰا و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺮ و ﻣﻨﺴﯽ و زﺑﻮﻟﻮن ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪﻧﺪ12 .و دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ دل ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ را
ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.
13ﭘﺲ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ در ﻣﺎه دوم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ14 .و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﺨﻮر را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺑﻪ وادی ﻗﺪرون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ15 .و در ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه دوم ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ16 .ﭘﺲ در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮد ﺧﺪا
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن را از دﺳﺖ ﻻوﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ17 .زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻻوﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ18 .زﯾﺮا ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﻗﻮم
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر از اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ و ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﻣﻌﻬﺬا ﻓﺼﺢ را ﺧﻮردﻧﺪ ﻟﮑﻦ
ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ »19 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻫﺮ
ﮐﺲ را ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮزد،
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﻬﺎرت ﻗﺪس ﻧﺒﺎﺷﺪ20 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮم را ﺷﻔﺎ داد21 .ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻫﻔﺖ روز ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .و
ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ آﻻت ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ22 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ
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ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ روز ﻣﺮﺳﻮم ﻋﯿﺪ را
ﺧﻮردﻧﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
23و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ را ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ روز
دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ24 .زﯾﺮا ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﺰار ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺮوران ﻫﺰار ﮔﺎو و ده ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻬﻮدا و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و )ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽﮐﻪ( در ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎدی
ﮐﺮدﻧﺪ26 .و ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ رخ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد27 .ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و آواز
اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و دﻋﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪس او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ.

31

و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و اﺷﯿﺮﯾﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ را از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
2و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻗﺴﺎم اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺸﮑﺮ و
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﻪ دروازهﻫﺎی اردوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ3 .و ﺣﺼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را از اﻣﻮال ﺧﺎﺻﺶ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ و ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد4 .و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺣﺼﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻇﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
5و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دادﻧﺪ و ﻋﺸﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت آوردﻧﺪ6 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
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ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺸﺮ ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻋﺸﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﯾﺸﺎن وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻮده ﺗﻮده ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺳﺮوران آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮدهﻫﺎ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻗﻮم او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ9 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ درﺑﺎره ﺗﻮدهﻫﺎ
از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺳﺆآل ﻧﻤﻮد10 .و ﻋﺰرﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﺻﺎدوق ﺑﻮد او را ﺟﻮاب داد و
ﮔﻔﺖ» :از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ آوردن ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮردﯾﻢ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ«.
11ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .و ﻫﺪاﯾﺎ و
ﻋﺸﺮﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را در آﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻮﻧﻨﯿﺎی ﻻوی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻮد و
ﺑﺮادرش ﺷﻤﻌﯽ ﺛﺎﻧﯽ اﺛﻨﯿﻦ13 .و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ و ﻧﺤﺖ و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ و ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﯾﻮزاﺑﺎد و اﯾﻠﻠﺌﯿﻞ و
ﯾﺴﻤﺨﯿﺎ و ﻣﺤﺖ و ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﺰرﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا زﯾﺮ دﺳﺖ ﮐﻮﻧﻨﯿﺎ و
ﺑﺮادرش ﺷﻤﻌﯽ وﮐﻼء ﺷﺪﻧﺪ14 .و ﻗﻮری اﺑﻦ ﯾﻤﻨﻪ ﻻوی ﮐﻪ درﺑﺎن دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﺪا
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻘﺪس را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ15 .و زﯾﺮدﺳﺖ او ﻋﯿﺪن و ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
ﯾﺸﻮع و ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻣﺮﯾﺎ و ﺷﮑﻨﯿﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﺧﻮد ،ﺧﻮاه ﺑﺰرگ و ﺧﻮاه ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ16 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻪ ﯾﻮﻣﯿﻪ
ذﮐﻮری ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن در وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن،
)17و ﺣﺼﻪ( آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن و از
ﻻوﯾﺎن از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن18 ،و )ﺣﺼﻪ( ﺟﻤﯿﻊ
اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ در وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ19 .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺼﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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20ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ و
ﭘﺴﻨﺪ و اﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آورد21 .و در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و در ﺷﺮاﯾﻊ و اواﻣﺮ ﺑﺮای
ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺧﺪای ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

32

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا

داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار اردو زده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻔﺘﻮح ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و
ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ دارد3 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮداران و
ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ﮐﻪ آب ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اورا اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ4 .و ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮی را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺑﻮد ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آب ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؟« 5ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
داده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎر را ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و آن را ﺗﺎ ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺣﺼﺎر دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺮون آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻣﻠﻮ را در ﺷﻬﺮ داود ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮد و اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﺧﺖ6 .و
ﺳﺮداران ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم ﮔﻤﺎﺷﺖ و اﯾﺸﺎن را در ﺟﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺳﺨﻨﺎن
دﻻوﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ 7ﮐﻪ »دﻟﯿﺮ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ! و از ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ! زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ وی اﺳﺖ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .ﺑﺎ او
ﺑﺎزوی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺼﺮت دﻫﺪ و در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
9و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮدش ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺸﻤﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﮐﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ»10 :ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ؟ 11آﯾﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را اﻏﻮا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﺤﻂ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
12آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی او را ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده
و ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ؟ 13آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و
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ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎی آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ؟ 14ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺪران ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﺮ رﻫﺎﻧﯿﺪن ﻗﻮم ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ؟ 15ﭘﺲ ﺣﺎل ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
اﯾﻨﻄﻮر اﻏﻮا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺧﺪا از ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻗﺎدر
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ و از دﺳﺖ ﭘﺪراﻧﻢ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ' ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
16و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎده ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻨﺪهاش ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ17 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﺣﺮف زده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
اﻣﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪای ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ18 «.و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﺑﻪ اﻫﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺪا
در دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ19 .و درﺑﺎره ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ
ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺖ آدﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
20ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و اﺷﻌﯿﺎء اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻫﻤﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺟﻨﮕﯽ و رؤﺳﺎ و ﺳﺮداران را ﮐﻪ در
اردوی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و او ﺑﺎ روی ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد .و
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﻠﺒﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ22 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و از
دﺳﺖ ﻫﻤﻪ رﻫﺎﯾﯽ داده ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﻤﻮد23 .و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺸﮑﺸﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺰْﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آوردﻧﺪ و او ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺪ.
24و در آن اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،او ﺑﺎ
وی ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد و وی را ﻋﻼﻣﺘﯽ داد25 .ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺰْﻗﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﻧﻨﻤﻮد زﯾﺮا دﻟﺶ ﻣﻐﺮور ﺷﺪ و ﻏﻀﺐ ﺑﺮ او و ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ26 .اﻣﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﻏﺮور دﻟﺶ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮد ،ﻟﻬﺬا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ.
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27و ﺣﺰﻗﯿﺎ دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺰﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺳﺎﺧﺖ28 .و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و آﺧﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺑﻬﺎﯾﻢ و آﻏﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻠﻪﻫﺎ29 .و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮاﺷﯽ ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪا اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد30 .و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟﯽ آب ﺟﯿﺤﻮن را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را
ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ داود ﻓﺮود آورد .ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ.
31اﻣﺎ در اﻣﺮ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﺳﺮداران ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره آﯾﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺪا او را واﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ او را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻟﺶ ﺑﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ.
32و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺣﺴﻨﺎت او اﯾﻨﮏ در رؤﯾﺎی اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦآﻣﻮص ﻧﺒﯽ و در ﺗﻮارﯾﺦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ33 .ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺑﻠﻨﺪی ﻣﻘﺒﺮه
ﭘﺴﺮان داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ او را در ﺣﯿﻦ وﻓﺎﺗﺶ اﮐﺮام ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و
ﭘﺴﺮش ﻣﻨﺴﯽ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

33

ﻣﻨﺴﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از
ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد3 .زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺮاب
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و اﺷﯿﺮهﻫﺎ ﺑﺴﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ
آﺳﻤﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد4 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرهاش
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﺳﻢ ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 «.و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن
در ﻫﺮ دو ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد6 .و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺮاوده ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد7 .و ﺗﻤﺜﺎل رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺖ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺧﺪا ﺑﻪ داود و ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :در اﯾﻦ
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ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ آن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻢ داد8 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آواره ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ دادهام ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 «.اﻣﺎ ﻣﻨﺴﯽ ،ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻼک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﺗﺮ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﻗﻮم او ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ11 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ آﺷﻮر را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورد و ﻣﻨﺴﯽ را ﺑﺎ ﻏﻠﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺮدﻧﺪ12 .و ﭼﻮن در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮد13 .و ﭼﻮن از او ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮد وی را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻀﺮع او را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز آورد؛ آﻧﮕﺎه ﻣﻨﺴﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا اﺳﺖ.
14و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﻬﺮ داود را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﺟﯿﺤﻮن در وادی ﺗﺎ دﻫﻨﻪ دروازه
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و دﯾﻮاری ﮔﺮداﮔﺮد ﻋﻮﻓﻞ ﮐﺸﯿﺪه ،آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮداران ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﻗﺮار داد15 .و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺖ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ را
ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ16 .و ﻣﺬﺑﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮ آن ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ17 .اﻣﺎ ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد.
18و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺴﯽ و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺎن راﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ19 .و دﻋﺎی او و
ﻣﺴﺘﺠﺎبﺷﺪﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎه و ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ و ﺟﺎﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و
ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﻮاﺿﻊﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﮏ در اﺧﺒﺎر ﺣﻮزای ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ20 .ﭘﺲ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﻣﻮن در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
21آﻣﻮن ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد22 .و
آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ و آﻣﻮن
ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد23 .و ﺑﻪ
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ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻨﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ آﻣﻮن زﯾﺎده و زﯾﺎده
ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪ24 .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪه ،او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﮐﺸﺘﻨﺪ25 .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺷﯿﺎ را در
ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

34

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﯾﮑﺴﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ3 .و در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺘﻬﺎ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد4 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺷﻤﺲ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺘﻬﺎی
رﯾﺨﺘﻪﺷﺪه را ﺷﮑﺴﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺎﺷﯿﺪ5 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ را ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮد6 .و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ و ﺷﻤﻌﻮن ﺣﺘﯽ' ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻮد )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮد(7 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ را ﮐﻮﺑﯿﺪه،
ﻧﺮم ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺲ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
8و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻓﺎن ﺑﻦ
اﺻﻠﯿﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ ﯾﻮآﺣﺎز وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎر را ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .و ﻧﺰد ﺣﻠﻘﯿﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا درآورده ﺷﺪه ،و ﻻوﯾﺎن
ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ ،آن را از دﺳﺖ ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ10 .و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ11 .ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻧﺠﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و
ﭼﻮب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اردﯾﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﺨﺮﻧﺪ12 .و آن ﻣﺮدان ،ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ .و ﺳﺮﮐﺎران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﯾﺤﺖ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎی ﻻوﯾﺎن از ﺑﻨﯽﻣﺮاری و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸﻼم از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ از ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد13 .و اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻇﺮان ﺣﻤﺎﻻن و وﮐﻼء ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪای
ﺧﺪﻣﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻻوﯾﺎن ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﺳﺮداران و درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
14و ﭼﻮن ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ،
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ )ﻧﺎزل ﺷﺪه( ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد15 .و ﺣﻠﻘﯿﺎ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ را
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪام «.و ﺣﻠﻘﯿﺎ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد.
16و ﺷﺎﻓﺎن آن ﮐﺘﺎب را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ17 «.و ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ،
ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎران و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ دادﻧﺪ18 .و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺷﺎﻓﺎن آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮاﻧﺪ.
19و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪ20 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ و
اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﺒﺪون ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎ و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﺧﺎدم ﭘﺎدﺷﺎه را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ:
»21ﺑﺮوﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ«.
22ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﺰد ﺣﻠﺪه ﻧﺒﯿﻪ زن ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﺗﻮﻗﻬﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﺮه
ﻟﺒﺎسدار رﻓﺘﻨﺪ ،و او در ﻣﺤﻠﻪ دوم اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و او را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ23 .و او ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ24 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﻪ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ25 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ26 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮدن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهای27 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دل ﺗﻮ ﻧﺮم ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم
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ﺧﺪاوﻧﺪ را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪی ،در ﺣﻀﻮر وی ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪی و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ
را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم28 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﭘﺪراﻧﺖ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب آوردﻧﺪ.
29و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و او ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،در ﮔﻮش اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪ31 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده،
اواﻣﺮ و ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ32 .و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
33و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت را از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﺎم او از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ.

35

و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺤﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،و ﻓﺼﺢ را در

ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول در اورﺷﻠﯿﻢ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮی دل ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻘﺪس را در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻵن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد و
ﺑﻪ ﻗﻮم او اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ4 .و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺧﻮد و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
وﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﺎزﯾﺪ5 .و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽﻗﻮم و ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن در ﻗﺪس
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ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ6 .و ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺗﺪارک ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
7ﭘﺲ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮔﻠﻪ ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﺳﯽ ﻫﺰار رأس ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ داد و از ﮔﺎوان ﺳﻪ ﻫﺰار رأس ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ
از اﻣﻮال ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد8 .و ﺳﺮوران او ﺑﻪ ﻗﻮم و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ دادﻧﺪ .و
ﺣﻠﻘﯿﺎ و زﮐﺮﯾﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺑﺮه و ﺳﯿﺼﺪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ دادﻧﺪ9 .و ﮐﻮﻧﻨﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻧﺘﻨﯿﺌﯿﻞ ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺣﺸﺒﺎ و ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﯾﻮزاﺑﺎد ﮐﻪ
رؤﺳﺎی ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺑﺮه و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ دادﻧﺪ.
10ﭘﺲ آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد و ﻻوﯾﺎن در ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ11 .و ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن )ﮔﺮﻓﺘﻪ(
ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺪﻧﺪ12 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺎوان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﻓﺼﺢ را ﻣﻮاﻓﻖ رﺳﻢ ﺑﻪ
آﺗﺶ ﭘﺨﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس را در دﯾﮕﻬﺎ و ﭘﺎﺗﯿﻠﻬﺎ و ﺗﺎﺑﻪﻫﺎ ﭘﺨﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ
زودی دادﻧﺪ14 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون
ﮐﻬﻨﻪ در ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭘﯿﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن و
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ15 .و ﻣﻐﻨﯿﺎن از ﺑﻨﯽآﺳﺎف ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن داود و آﺳﺎف و
ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن ﮐﻪ راﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و درﺑﺎﻧﺎن ﻧﺰد ﻫﺮ دروازه؛ و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﻻزم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد دور ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ16 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺼﺢ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ17 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ،ﻓﺼﺢ و ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ18 .و ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ از
اﯾﺎم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ
ﻓﺼﺤﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮان ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿـﻢ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻨـﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘـﻪ ﺑـﻮد19 .و اﯾﻦ ﻓﺼﺢ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ.
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20ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻮن ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﯿﮑﻞ را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮑﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ .و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او ﺑﯿﺮون رﻓﺖ21 .و )ﻧﮑﻮ( ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد او
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻣـﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼـﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣـﺪهام ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪاﻧـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﻢ .و ﺧـﺪا ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ .ﭘﺲ از آن
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزد«.
22ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ روی ﺧﻮد را از او ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺟﻨﮓ
ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻧﮑﻮ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺠﺪو درآﻣﺪ23 .و
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺑﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهام24 «.ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را از اراﺑﻪاش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اراﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺳﻮار
ﮐﺮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آوردﻧﺪ .ﭘﺲ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺪران ﺧﻮد دﻓﻦ ﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ25 .و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎت
ﯾﻮﺷﯿﺎ را در ﻣﺮاﺛﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻓﺮﯾﻀﻪای در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﺳﻔﺮ ﻣﺮاﺛﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺷﯿﺎ و اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻮرات
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد27 ،و اﻣﻮر اول و آﺧﺮ او اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ.
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و ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ،ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را در ﺟﺎی ﭘﺪرش در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد3 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،او را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻌﺰول ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ
وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮد4 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮادرش اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،و اﺳﻢ
او را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﮑﻮ ﺑﺮادرش ﯾﻬﻮآﺣﺎز را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮد.
5ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و
در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺮارت ورزﯾﺪ6 .و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺑﺮآﻣﺪ و او را ﺑﻪ
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺒﺮد7 .و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده،
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آﻧﻬﺎ را در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ8 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و آﻧﭽﻪ
در او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ .و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ در
ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.
9ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻣﺎه و ده روز در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و
آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد10 .و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﺎ ﻇﺮوف ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورد ،و ﺑﺮادرش ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ.
11ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد12 .و
در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺮارت ورزﯾﺪه ،در ﺣﻀﻮر ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ،ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻨﻤﻮد13 .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ داده ﺑﻮد ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ و ﮔﺮدن
ﺧﻮد را ﻗﻮی و دل ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮد14 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﻮم ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮐﻪ آن را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
15و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮﻻن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮد16 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
رﺳﻮﻻن ﺧﺪا را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﻼم او را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم او اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻋﻼﺟﯽ ﻧﺒﻮد.
17ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ و
ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﭘﯿﺮان و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورد و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد18 .و او ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﮔﻨﺠﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد19 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ آﻻت ﻧﻔﯿﺴﻪ آﻧﻬﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
20و ﺑﻘﯿﻪاﻟﺴﯿﻒ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس او را و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ21 .ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﯿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و زﻣﯿﻦ از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮد زﯾﺮا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪ آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
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22و در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﯿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
روح ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮد و آن را ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ»23 :ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻤﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ و او ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای وی در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در
ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم او؟ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮود«.
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ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا
1

و در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﯿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد،

ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮد و آن را
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻤﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده و ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای وی در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا
اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ3 .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم او ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ؟ او ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در
ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ ،ﺑﺮود و ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه را ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 .و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﻞ آن ﻣﮑﺎن او را
ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و اﻣﻮال و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ
اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
5ﭘﺲ رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا روح اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ6 .و ﺟﻤﯿﻊ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻻت ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و اﻣﻮال و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺗﺤﻔﻪﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آﻧﻬﺎ را از
اورﺷﻠﯿﻢ آورده و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آورد8 .و ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،آﻧﻬﺎ را
از دﺳﺖ ﻣﺘﺮدات ،ﺧﺰاﻧﻪدار ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ رﺋﯿﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﻤﺮد9 .و ﻋﺪد آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﯽ ﻃﺎس ﻃﻼ و ﻫﺰار ﻃﺎس ﻧﻘﺮه و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎرد10 ،و ﺳﯽ ﺟﺎم ﻃﻼ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ده
ﺟﺎم ﻧﻘﺮه از ﻗﺴﻢ دوم و ﻫﺰار ﻇﺮف دﯾﮕﺮ11 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺑﻮد و
ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮد.
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و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی آن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ

ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
2اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه زرﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﺸﻮع و ﻧﺤﻤﯿﺎ و ﺳﺮاﯾﺎ و رﻋﯿﻼﯾﺎ و ﻣﺮدﺧﺎی و ﺑﻠﺸﺎن و ﻣﺴﻔﺎر و
ﺑﻐﻮای و رﺣﻮم و ﺑﻌْﻨﻪ .و ﺷﻤﺎره ﻣﺮدان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ:
3ﺑﻨﯽﻓﺮﻋﻮش دو ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو4 .ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو5 .ﺑﻨﯽآرح
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ6 .ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ﻣﻮآب از ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع و ﯾﻮآب دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و دوازده.
7ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر8 .ﺑﻨﯽزﺗﻮﻧﻪ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ9 .ﺑﻨﯽزﮐﺎی ﻫﻔﺘﺼﺪ و
ﺷﺼﺖ10 .ﺑﻨﯽﺑﺎﻧﯽ ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دو11 .ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ12 .ﺑﻨﯽازﺟﺪ ﻫﺰار و
دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و دو13 .ﺑﻨﯽادوﻧﯿﻘﺎم ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ14 .ﺑﻨﯽﺑﻐﻮای دو ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و
ﺷﺶ15 .ﺑﻨﯽﻋﺎدﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر16 .ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ )از ﺧﺎﻧﺪان( ﯾﺤﺰﻗﯿﺎ ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ.
17ﺑﻨﯽﺑﯿﺼﺎی ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ18 .ﺑﻨﯽﯾﻮره ﺻﺪ و دوازده19 .ﺑﻨﯽﺣﺎﺷﻮم دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ.
20ﺑﻨﯽﺟﺒﺎر ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ21 .ﺑﻨﯽﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ22 .ﻣﺮدان ﻧﻄﻮﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ23 .ﻣﺮدان
ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ24 .ﺑﻨﯽﻋﺰﻣﻮت ﭼﻬﻞ و دو25 .ﺑﻨﯽﻗﺮﯾﻪ ﻋﺎرﯾﻢ و ﮐﻔﯿﺮه و ﺑﺌﯿﺮوت
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ26 .ﺑﻨﯽراﻣﻪ و ﺟﺒﻊ ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ27 .ﻣﺮدان ﻣﮑﻤﺎس ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
دو28 .ﻣﺮدان ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ29 .ﺑﻨﯽﻧﺒﻮ ﭘﻨﺠﺎه و دو30 .ﺑﻨﯽﻣﻐﺒﯿﺶ ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ31 .ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم دﯾﮕﺮ ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻬﺎر32 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ.
33ﺑﻨﯽﻟﻮد و ﺣﺎدﯾﺪ و ارﻧﻮ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ34 .ﺑﻨﯽارﯾﺤﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ35 .ﺑﻨﯽﺳﻨﺎﺋﻪ ﺳﻪ
ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﯽ.
36و اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺪﻋﯿﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺸﻮع ﻧﻪ ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ37 .ﺑﻨﯽاﻣﯿﺮ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و
دو38 .ﺑﻨﯽﻓﺸﺤﻮر ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ39 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ﻫﺰار و ﻫﻔﺪه.
40و اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ از ﻧﺴﻞ ﻫﻮدوﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر41 .و ﻣﻐﻨﯿﺎن :ﺑﻨﯽآﺳﺎف
ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ.
42و ﭘﺴﺮان درﺑﺎﻧﺎن :ﺑﻨﯽﺷﻠﻮم و ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ و ﺑﻨﯽﻃﻠﻤﻮن و ﺑﻨﯽﻋﻘﻮب و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻄﺎ و
ﺑﻨﯽﺷﻮﺑﺎی ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻧﻪ43 .و اﻣﺎ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ :ﺑﻨﯽﺻﯿﺤﺎ و ﺑﻨﯽﺣﺴﻮﻓﺎ و ﺑﻨﯽﻃﺒﺎﻋﻮت44 ،و
ﺑﻨﯽﻗﯿﺮوس و ﺑﻨﯽﺳﯿﻌﻬﺎ و ﺑﻨﯽﻓﺎدوم45 ،و ﺑﻨﯽﻟﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻨﯽﺣﺠﺎﺑﻪ و ﺑﻨﯽﻋﻘﻮب46 ،و ﺑﻨﯽﺣﺎﺟﺎب و
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ﺑﻨﯽﺷﻤﻼی و ﺑﻨﯽﺣﺎﻧﺎن47 ،و ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ و ﺑﻨﯽﺟﺤﺮ و ﺑﻨﯽرآﯾﺎ48 ،و ﺑﻨﯽرﺻﯿﻦ و ﺑﻨﯽﻧﻘﻮدا و ﺑﻨﯽﺟﺰام،
49و ﺑﻨﯽﻋﺰه و ﺑﻨﯽﻓﺎﺳﯿﺢ و ﺑﻨﯽﺑﯿﺴﺎی50 ،و ﺑﻨﯽاﺳﻨﻪ و ﺑﻨﯽﻣﻌﻮﻧﯿﻢ و ﺑﻨﯽﻧﻔﻮﺳﯿﻢ51 ،و ﺑﻨﯽﺑﻘﺒﻮق و
ﺑﻨﯽﺣﻘﻮﻓﺎ و ﺑﻨﯽﺣﺮﺣﻮر52 ،و ﺑﻨﯽﺑﺼﻠﻮت و ﺑﻨﯽﻣﺤﯿﺪا و ﺑﻨﯽﺣﺮﺷﺎ53 ،و ﺑﻨﯽﺑﺮﻗﻮس و ﺑﻨﯽﺳﯿﺴﺮا و
ﺑﻨﯽﺗﺎﻣﺢ54 ،و ﺑﻨﯽﻧﺼﯿﺢ و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻔﺎ.
55و ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﺑﻨﯽﺳﻮﻃﺎی و ﺑﻨﯽﻫﺼﻮﻓﺮت و ﺑﻨﯽﻓﺮودا56 ،و ﺑﻨﯽﯾﻌﻠﻪ و
ﺑﻨﯽدرﻗﻮن و ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ57 ،و ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻞ و ﺑﻨﯽﻓﻮﺧﺮه ﻇﺒﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻨﯽآﻣﯽ.
58ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو.
59و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻞ ﻣﻠﺢ و ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮوب و ادان و اﻣﯿﺮ؛ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﺪران و ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داد ﮐﻪ آﯾﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ60 .ﺑﻨﯽدﻻﯾﺎ و ﺑﻨﯽﻃﻮﺑﯿﺎ
و ﺑﻨﯽﻧﻘﻮدا ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو61 .و از ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺑﻨﯽﺣﺒﺎﯾﺎ و ﺑﻨﯽﻫﻘﻮص و ﺑﻨﯽﺑﺮزﻻی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از دﺧﺘﺮان ﺑﺮزﻻﯾﯽ ﺟﻠﻌﺎدی را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ62 .اﯾﻨﺎن اﻧﺴﺎب ﺧﻮد
را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻬﺎﻧﺖ اﺧﺮاج
ﺷﺪﻧﺪ63 .ﭘﺲ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺎ اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ،اﯾﺸﺎن از
ﻗﺪساﻗﺪاس ﻧﺨﻮرﻧﺪ64 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
65ﺳﻮای ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎه
اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ66 .و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺶ ،و ﻗﺎﻃﺮان اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ
و ﭘﻨﺞ67 .و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ و ﺣﻤﺎران اﯾﺸﺎن ﺷﺸﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ.
68و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ،
ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا آوردﻧﺪ ﺗﺎ آن را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ69 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮه ﺧﻮد،
ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار درﻫﻢ ﻃﻼ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﻨﺎی ﻧﻘﺮه و ﺻﺪ )دﺳﺖ( ﻟﺒﺎس ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﮐﺎر دادﻧﺪ70 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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و ﭼﻮن ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم

ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
3ﭘﺲ ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺮﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ،ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﻣﯽﺑﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم را ﺑﺮ آن
ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ4 .و ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ روز
ﺑﻪ روز ،ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺮ روز را در روزش ،ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺳﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ را در ﻏﺮهﻫﺎی ﻣﺎه و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی
ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورد ،ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
6از روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ ﺣﺠﺎران و ﻧﺠﺎران ﻧﻘﺮه دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻫﻞ
ﺻﯿﺪون و ﺻﻮر ﻣﺄﮐﻮﻻت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت و روﻏﻦ )دادﻧﺪ( ﺗﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد از ﻟﺒﻨﺎن از درﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮی ﮐﻪ ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
8و در ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل دوم ،ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ ،زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ
ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﺳﯿﺮی ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدن ﻻوﯾﺎن از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﯾﺸﻮع ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺎ
ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯽﺣﯿﻨﺎداد و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
10و ﭼﻮن ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و
ﻻوﯾﺎن ﺑﻨﯽآﺳﺎف را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺳﻢ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ11 .و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ »او ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
رﺣﻤﺖ او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ« و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا  /ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

724

12و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و رؤﺳﺎی آﺑﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ13 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺪای آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻗﻮم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ،ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آواز اﯾﺸﺎن از دور
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

4

و ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ،ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ2 ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد زرﺑﺎﺑﻞ و رؤﺳﺎی آﺑﺎ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ از زﻣﺎن اﺳﺮﺣﺪون ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ«.
3اﻣﺎ زرﺑﺎﺑﻞ و ﯾﺸﻮع و ﺳﺎﯾﺮ رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺑﻨﺎ
ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آن را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮرش
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،آن را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
4آﻧﮕﺎه اﻫﻞ زﻣﯿﻦ دﺳﺘﻬﺎی ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا را ﺳﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ
ﻣﯽآوردﻧﺪ5 ،و ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪﺑﺮان اﺟﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺗﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻗﺼﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ6 .و ﭼﻮن اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،در
اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ7 .و در اﯾﺎم ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ،ﺑﺸﻼم و
ﻣﺘﺮدات و ﻃﺒﺌﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ؛ و ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺧﻂ آراﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻌﻨﯽاش در زﺑﺎن اراﻣﯽ8 .رﺣﻮم ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺷﻤﺸﺎﺋﯽ ﮐﺎﺗﺐ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ،
ﺑﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»9ﭘﺲ رﺣﻮم ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺷﻤﺸﺎﺋﯽ ﮐﺎﺗﺐ و ﺳﺎﺋﺮ رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن از دﯾﻨﯿﺎن و اﻓﺮﺳﺘﮑﯿﺎن و
ﻃﺮﻓﻠﯿﺎن و اﻓﺮﺳﯿﺎن و ارﮐﯿﺎن و ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن و ﺷﻮﺷﻨﮑﯿﺎن و دﻫﺎﺋﯿﺎن و ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن10 ،و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﻨﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺸﺎن را ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه ،در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ)11 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاد ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
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ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ12 (.ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و آن ﺷﻬﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺪ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺣﺼﺎرﻫﺎ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ را ﻣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .اﻵن ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ،ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاج و ﺑﺎج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺿﺮر
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ14 .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻟﻬﺬا ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را اﻃﻼع دﻫﯿﻢ15 ،ﺗﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﻮد و
از ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺿﺮررﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎ؛ و در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .و از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاب
ﺷﺪ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ،ﺗﻮ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
17ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ رﺣﻮم ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺷﻤﺸﺎﺋﯽ ﮐﺎﺗﺐ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ،ﺟﻮاب ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ18 .ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ واﺿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ19 .و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده،
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮده و ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد در آن واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ20 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﻮی در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاج و ﺑﺎج ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮدان را از ﮐﺎر ﺑﺎز
دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﮑﻤﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﻮد22 .ﭘﺲ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺮای ﺿﺮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﯿﺶ رود؟«
23ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺣﻮم و ﺷﻤﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﺗﺐ و رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﺰد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ زور و ﺟﻔﺎ از ﮐﺎر ﺑﺎز
داﺷﺘﻨﺪ24 .آﻧﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و ﺗﺎ ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪ.
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5

آﻧﮕﺎه دو ﻧﺒﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ و زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺪو ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا و

اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ2 .و در آن زﻣﺎن زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ
ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
و اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪا ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .در آن وﻗﺖ ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ ﻣﺎورای
ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﯾﻦ ﺣﺼﺎر را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟« 4ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻃﻼع دادﯾﻢ.
5اﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﮐﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ دارﯾﻮش ﺑﺮﺳﺪ و ﺟﻮاب ﻣﮑﺘﻮب درﺑﺎرهاش داده ﺷﻮد6 .ﺳﻮاد ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ
ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی او اﻓﺮﺳﮑﯿﺎن ﮐﻪ در ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ7 .ﻣﮑﺘﻮب را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در آن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺮ دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺎد8 .ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻼد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ رﻓﺘﯿﻢ و
آن را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮﺑﻬﺎ در دﯾﻮارش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻌﺠﯿﻞ ،ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد9 .آﻧﮕﺎه از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 10و ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ11 .و اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و

ﺧﺎﻧﻪای را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد12 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از آن ،ﭘﺪران ﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آوردﻧﺪ .ﭘﺲ او اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را
ﺧﺮاب ﮐﺮد و ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد13 .اﻣﺎ در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮرش
ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .و ﻧﯿﺰ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ
آﻧﻬﺎ را از ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎﺑﻞ آورده ﺑﻮد ،ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را از ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را واﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد15 .و او را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻇﺮوف را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮو و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺒﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده
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ﺷﻮد16 .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ آﻣﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻧﻬﺎد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ
ﺑﺤﺎل ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ17 .ﭘﺲ اﻵن اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺪ ،در ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮﺿﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ«.

6

آﻧﮕﺎه دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ در آن ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻮد ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدﻧﺪ2 .و در ﻗﺼﺮ اﺣﻤﺘﺎ ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﻣﺎدﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻃﻮﻣﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺗﺬﮐﺮهای در
آن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد»3 :در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ در آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﻨﯿﺎدش ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﮔﺮدد و ﺑﻠﻨﺪیاش ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺷﺼﺖ ذراع ﺑﺎﺷﺪ4 .ﺑﺎ ﺳﻪ ﺻﻒ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﮏ
ﺻﻒ ﭼﻮب ﻧﻮ .و ﺧﺮﺟﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داده ﺷﻮد5 .و ﻧﯿﺰ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آﻧﻬﺎ را از ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد در
ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز ﺑﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
»6ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی ﺷﻤﺎ و اﻓﺮﺳﮑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف ﻧﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،از آﻧﺠﺎ دور ﺷﻮﯾﺪ7 .و ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻬﻮد و
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از ﻣﺎل ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎه،
ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ،ﺧﺮج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﻼ ﺗﺄﺧﯿﺮ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ9 .و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
اﯾﺸﺎن را از ﮔﺎوان و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و ﮔﻨﺪم و
ﻧﻤﮏ و ﺷﺮاب و روﻏﻦ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﮐﻢ و
زﯾﺎد داده ﺷﻮد10 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ11 .و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از
ﺧﺎﻧﻪ او ﺗﯿﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و او ﺑﺮ آن آوﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدد و ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺑﻠﻪ
ﺑﺸﻮد12 .و آن ﺧﺪا ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻗﻮم را ﮐﻪ دﺳﺖ
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ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ دراز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎزد.
ﻣﻦ دارﯾﻮش اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدم ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده ﺷﻮد«.
13آﻧﮕﺎه ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻼﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ14 .و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻧﺒﻮت ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ و زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺪو ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﻮرش و دارﯾﻮش و ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس آن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ15 .و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ،
در روز ﺳﻮم ﻣﺎه اذار در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ16 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ17 .و
ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺻﺪ ﮔﺎو و دوﯾﺴﺖ ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺑﺮه و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ18 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن را در ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن و ﻻوﯾﺎن را در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در
ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
19و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را در روز ﭼﻬﺎردﻫـﻢ ﻣـﺎه اول ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻨـﺪ20 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻫﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺼـﺢ را ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿـﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤـﻪ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘـﻦ را از رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﺎ ﯾﻬـﻮه ﺧـﺪای
اﺳﺮاﺋﯿـﻞ را ﺑﻄﻠﺒﻨـﺪ ،آن را ﺧﻮردﻧـﺪ22 .و ﻋﯿـﺪ ﻓﻄﯿـﺮ را ﻫﻔـﺖ روز ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺮور ﺳﺎﺧﺖ از اﯾﻨﮑﻪ دل ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷـﻮر را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه،
دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪای اﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﻮی ﮔﺮداﻧﯿـﺪ.

7

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،در ﺳﻠﻄﻨﺖ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﻋﺰرا اﺑﻦ ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ

ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ2 ،اﺑﻦ ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﺻﺎدوق ﺑﻦ اﺧﯿﻄﻮب3 ،ﺑﻦ اﻣﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺮاﯾﻮت4 ،ﺑﻦ زرﺣﯿﺎ
اﺑﻦ ﻋﺰی اﺑﻦ ﺑﻘﯽ5 ،اﺑﻦ اﺑﯿﺸﻮع ﺑﻦ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦ اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ6 ،اﯾﻦ ﻋﺰرا از ﺑﺎﺑﻞ
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ﺑﺮآﻣﺪ و او در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را داده ﺑﻮد ،ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮوﻓﻖ دﺳﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وی ﻣﯽداد7 .و ﺑﻌﻀﯽ
از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ8 .و او در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ در روز اول
ﻣﺎه اول ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و در روز اول ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺮوﻓﻖ دﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮی ﺧﺪاﯾﺶ
ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺰرا دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردن آن و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
11و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ داد ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ
ﮐﻠﻤﺎت وﺻﺎﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد»12 :از ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ،ﺑﻪ ﻋﺰرای
ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ13 .ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ راﺿﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ14 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻔﺖ ﻣﺸﯿﺮ او ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهای ﺗﺎ درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﯽ15 .و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﯿﺮاﻧﺶ ﺑﺮای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺬل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺒﺮی16 .و
ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ دادهاﻧﺪ) ،ﺑﺒﺮی(17 .ﻟﻬﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺮه ،ﮔﺎوان و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ راﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺨﺮ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻪ
در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬران18 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮادراﻧﺖ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ19 .و ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ20 .و اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ،آن را از ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪه21 .و از ﻣﻦ
ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﻧﻪداران ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺰرای
ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد22 .ﺗﺎ ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و
ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎ ﺻﺪ ﺑﺖ ﺷﺮاب و ﺗﺎ ﺻﺪ ﺑﺖ روﻏﻦ و از ﻧﻤﮏ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ23 .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪای
آﺳﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﻼﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭼﺮا ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﭘﺎدﺷﺎه
و ﭘﺴﺮاﻧﺶ وارد آﯾﺪ24 .و ﺷﻤﺎ را اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و
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ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﺧﺎدﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاج و ﺑﺎج ﻧﻬﺎدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ25 .و ﺗﻮ ای ﻋﺰرا ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺿﯿﺎن و داوران از ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻊ ﺧﺪاﯾﺖ را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ.
26و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ او ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻼی وﻃﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ«.
27ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را در دل ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ زﯾﻨﺖ دﻫﺪ28 .و ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﯿﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی
ﻣﻘﺘﺪر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ و
رؤﺳﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.

8

و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﯾﺸﺎن و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ

ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺎ ﻣﻦ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ2 :از ﺑﻨﯽﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﺟﺮﺷﻮم و از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ،داﻧﯿﺎل و از
ﺑﻨﯽداود ،ﺣﻄﻮش3 .و از ﺑﻨﯽﺷﮑﻨﯿﺎ از ﺑﻨﯽﻓﺮوش ،زﮐﺮﯾﺎ و ﺑﺎ او ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮران ﺑﻪ
ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ4 .از ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ،ﻣﻮآب اﻟﯿﻬﻮ ﻋﯿﻨﺎی اﺑﻦ زرﺣﯿﺎ و ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر.
5از ﺑﻨﯽﺷﮑﻨﯿﺎ ،اﺑﻦ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﺑﺎ او ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر6 .از ﺑﻨﯽﻋﺎدﯾﻦ ،ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺑﺎ او ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر7 .از ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ،اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺘﻠﯿﺎ و ﺑﺎ او ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر8 .از ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ،زﺑﺪﯾﺎ اﺑﻦ
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺑﺎ او ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر9 .از ﺑﻨﯽﯾﻮآب ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺤﺌﯿﻞ و ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ و ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ از
ذﮐﻮر10 .و از ﺑﻨﯽﺷﻠﻮﻣﯿﺖ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎ و ﺑﺎ او ﺻﺪ وﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر11 .و از ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ،زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ
ﺑﺎﺑﺎی و ﺑﺎ او ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر12 .و از ﺑﻨﯽﻋﺰﺟﺪ ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻫﻘﺎﻃﺎن و ﺑﺎ او ﺻﺪ و ده ﻧﻔﺮ
از ذﮐﻮر13 .و ﻣﺆﺧﺮان از ﺑﻨﯽادوﻧﯿﻘﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن :اﻟﯿﻔﻠﻂ وﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر14 .و از ﺑﻨﯽﺑﻐﻮای ،ﻋﻮﺗﺎی و زﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر.
15ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻧﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻮا ﻣﯽرود ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز اردو زدﯾﻢ .و
ﭼﻮن ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم ،از ﺑﻨﯽﻻوی ﮐﺴﯽ را در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ16 .ﭘﺲ ﻧﺰد اﻟﯿﻌﺰر و ارﯾﺌﯿﻞ
و ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻟﻨﺎﺗﺎن و ﯾﺎرﯾﺐ و اﻟﻨﺎﺗﺎن و ﻧﺎﺗﺎن و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸﻼم ﮐﻪ رؤﺳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺰد ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ و

ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا  /ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

731

اﻟﻨﺎﺗﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدم17 .و ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺪوی رﺋﯿﺲ ،در ﻣﮑﺎن ﮐﺎﺳﻔﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪو و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﮐﺎﺳﻘﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻟﻘﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ18 .و از دﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮی ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ از ﭘﺴﺮان ﻣﺤﻠﯽ اﺑﻦ ﻻوی اﺑﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ آوردﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﺑﯿﺎ را ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ19 .و ﺣﺸﺒﯿﺎ را ﻧﯿﺰ و ﺑﺎ او از ﺑﻨﯽﻣﺮاری اﺷﻌﯿﺎ را .و ﺑﺮادران
او و ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ20 .و از ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ داود و ﺳﺮوران ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﻻوﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ21 .ﭘﺲ
ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اﻫﻮا ﺑﻪ روزه داﺷﺘﻦ اﻋﻼن ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺘﻮاﺿﻊ
ﻧﻤﻮده ،راﻫﯽ راﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻋﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد از او ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ22 .زﯾﺮا ﺧﺠﺎﻟﺖ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻮاران از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را از دﺷﻤﻨﺎن در راه اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻗﺪرت و ﻏﻀﺐ او ﺑﻪ ﺿﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
23ﭘﺲ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد24 .و
دوازده ﻧﻔﺮ از رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﺣﺸﺒﯿﺎ و ده ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدم.
25و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﯿﺮان و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وزن ﻧﻤﻮدم26 .ﭘﺲ ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﺻﺪ وزﻧﻪ
ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه و ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن وزن ﻧﻤﻮدم27 .و ﺑﯿﺴﺖ ﻃﺎس ﻃﻼ ﻫﺰار درﻫﻢ و دو
ﻇﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻮد28 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻇﺮوف ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺒﺮﻋﯽ
اﺳﺖ29 .ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻨﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻻوﯾﺎن و ﺳﺮوران آﺑﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وزن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ«.
30آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن وزن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوف را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ31 .ﭘﺲ در روز دوازدﻫﻢ ﻣﺎه اول از ﻧﻬﺮ اﻫﻮا ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﻢ .و
دﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن و ﮐﻤﯿﻦﻧﺸﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮ راه ﺧﻼﺻﯽ داد.
32و ﭼﻮن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺳﻪ روز درآﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ33 .و در روز ﭼﻬﺎرم ،ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼ و ﻇﺮوف را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ وزن ﮐﺮدﻧﺪ؛ و اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ
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ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﺎ او ﺑﻮد؛ و ﯾﻮزاﺑﺎد ﺑﻦ ﯾﺸﻮع و ﻧﻮﻋﺪﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﻨﻮی ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ34 .ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
و ﺑﻪ وزن )ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﻧﺪ( و وزن ﻫﻤﻪ در آن وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ35 .و اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دوازده ﮔﺎو و ﻧﻮد و ﺷﺶ ﻗﻮچ و
ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه و دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد36 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﻣﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و واﻟﯿﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ
دادﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻗﻮم و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺳﺮوران ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و

ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﻣﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻣﺼﺮﯾﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن )رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ(.
2زﯾﺮا ﮐﻪ از دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذرﯾﺖ ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﺳﺖ رؤﺳﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﻮده اﺳﺖ«.
3ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺟﺎﻣﻪ و ردای ﺧﻮد را ﭼﺎک زدم و ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺪم و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ4 .آﻧﮕﺎه ،ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻋﺼﯿﺎن اﺳﯿﺮان ،از ﮐﻼم ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎم ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ5 .و در وﻗﺖ
ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎم ،از ﺗﺬﻟﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ وﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ردای درﯾﺪه ،ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪم و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ6 .و ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺧﺠﺎﻟﺖ دارم و از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن روی ﺧﻮد
ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ای ﺧﺪاﯾﻢ ﺷﺮم دارم ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ زﯾﺎده ﺷﺪه ،و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ7 .ﻣﺎ از اﯾﺎم ﭘﺪران ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﺎ
و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﺳﯿﺮی
و ﺗﺎراج و رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ8 .و ﺣﺎل اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﻟﻄﻒ از ﺟﺎﻧﺐ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻔﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ واﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﯿﺨﯽ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻧﺪک ﺣﯿﺎت ﺗﺎزهای در ﺣﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯿﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮک ﻧﮑﺮده
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اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ را در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﻠﻌﻪای ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
10و ﺣﺎل ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ11 .ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن ﻣﯽروﯾﺪ،
زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺠﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ رﺟﺎﺳﺎت و ﻧﺠﺎﺳﺎت
ﺧﻮﯾﺶ ،از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ12 .ﭘﺲ اﻵن ،دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻫﯿﺪ و
دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ
ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و آن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ اﺑﺪی واﮔﺬارﯾﺪ13 .و
ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪهای و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﯽای ﺑﻪ ﻣﺎ دادهای،
14آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﺘﯽ
و ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ؟ 15ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻘﯿﺘﯽ از ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻧﺎﺟﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ،در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد«.

10

ﭘﺲ ﭼﻮن ﻋﺰرا دﻋﺎ و اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮم
زارزار ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ2 .و ﺷﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﺤﺌﯿﻞ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ﺑﻮد ﺟﻮاب داد و ﺑﻪ ﻋﺰرا ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ از ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ ﻟﯿﮑﻦ اﻵن اﻣﯿﺪی ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ3 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن زﻧﺎن و اوﻻد اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت آﻗﺎﯾﻢ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ دور ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ4 .ﺑﺮﺧﯿﺰ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ ﻗﻮﯾﺪل ﺑﺎش و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮداز«.
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5آﻧﮕﺎه ﻋﺰرا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻗﺴﻢ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ6 .و ﻋﺰرا از ﭘﯿﺶ روی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن
ﺑﻦ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ رﻓﺖ و ﻧﺎن ﻧﺨﻮرده و آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﯿﺮان ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد7 .و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮان در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا دردادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ8 .و ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺳﻮم ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت ﺳﺮوران و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ،اﻣﻮال او ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد و
ﺧﻮدش از ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﯿﺮان ﺟﺪا ﺷﻮد9 .ﭘﺲ در روز ﺳﻮم ﮐﻪ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان
ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
اﻣﺮ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎران ،ﺳﺨﺖ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ10 .آﻧﮕﺎه ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه و زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻓﺰودهاﯾﺪ11 .ﭘﺲ اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد
را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ اراده او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ و از زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺟﺪا
ﺳﺎزﯾﺪ«.
12ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪای ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد13 .اﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و وﻗﺖ ﺑﺎران اﺳﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﺎر ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ14 .ﭘﺲ ﺳﺮوران ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در وﻗﺖﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و داوران ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪای ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ
اﻣﺮ از ﻣﺎ رﻓﻊ ﮔﺮدد«.
15ﻟﻬﺬا ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ و ﯾﺤﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﺗﻘﻮه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﻼم و ﺷﺒﺘﺎﺋﯽ
ﻻوی ،اﯾﺸﺎن را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و اﺳﯿﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ در روز اول
ﻣﺎه دﻫﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ17 .و ﺗﺎ روز اول ﻣﺎه اول ،ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ18 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﻌﺴﯿﺎ و اﻟﯿﻌﺰر و ﯾﺎرﯾﺐ و ﺟﺪﻟﯿﺎ19 .و اﯾﺸﺎن دﺳﺖ
دادﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
20و از ﺑﻨﯽاﻣﯿﺮ ،ﺣﻨﺎﻧﯽ و زﺑﺪﯾﺎ21 .و از ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ و اﯾﻠﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺰﯾﺎ.
22و از ﺑﻨﯽﻓﺸﺤﻮر ،اﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی و ﻣﻌﺴﯿﺎ و اﺳﻤﻌﯿﻞ و ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﯾﻮزاﺑﺎد و اﻟﻌﺎﺳﻪ23 .و از ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻮزاﺑﺎد و
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ﺷﻤﻌﯽ و ﻗﻼﯾﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻓﺘﺤﯿﺎ و ﯾﻬﻮدا و اﻟﯿﻌﺰر24 .و از ﻣﻐﻨﯿﺎن ،اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و از درﺑﺎﻧﺎن ،ﺷﻠﻮم
و ﻃﺎﻟﻢ و اوری25 .و اﻣﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن :از ﺑﻨﯽﻓﺮﻋﻮش ،رﻣﯿﺎ و ﯾﺰﯾﺎ و ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ و اﻟﻌﺎزار و ﻣﻠﮑﯿﺎ
و ﺑﻨﺎﯾﺎ26 .و از ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ،ﻣﺘﻨﯿﺎ و زﮐﺮﯾﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺒﺪی و ﯾﺮﯾﻤﻮت و اﯾﻠﯿﺎ27 .و از ﺑﻨﯽزﺗﻮ،
اﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و ﻣﺘﻨﯿﺎ و ﯾﺮﯾﻤﻮت و زاﺑﺎد و ﻋﺰﯾﺰا28 .و از ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ،ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن و ﺣﻨﻨﯿﺎ و زﺑﺎی و
ﻋﺘﻼی29 .و از ﺑﻨﯽﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﻼم و ﻣﻠﻮک و ﻋﺪاﯾﺎ و ﯾﺎﺷﻮب و ﺷĤل و راﻣﻮت30 .و از ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ،ﻣﻮآب
ﻋﺪﻧﺎ و ﮐﻼل و ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻣﺘﻨﯿﺎ و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ و ﺑﻨﻮی و ﻣﻨﺴﯽ31 .و از ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،اﻟﯿﻌﺰر و اﺷﯿﺎ و
ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﺷﻤﻌﻮن32 .و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻠﻮک و ﺷﻤﺮﯾﺎ33 .از ﺑﻨﯽﺣﺎﺷﻮم ،ﻣﺘﻨﺎی و ﻣﺘﺎﺗﻪ و زاﺑﺎد و
اﻟﯿﻔﻠﻂ و ﯾﺮﯾﻤﺎی و ﻣﻨﺴﯽ و ﺷﻤﻌﯽ34 .از ﺑﻨﯽﺑﺎﻧـﯽ ،ﻣﻌﺪای و ﻋﻤﺮام و اوﺋﯿﻞ35 .و ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﺑﯿﺪﯾﺎ و
ﮐﻠﻮﻫﯽ36 .و وﻧﯿﺎ و ﻣﺮﯾﻤﻮت و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ37 .و ﻣﺘﻨﯿـﺎ و ﻣﺘﻨﺎی و ﯾﻌﺴﻮ38 .و ﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻨﻮی و ﺷﻤﻌﯽ39 .و
ﺷﻠﻤﯿـﺎ و ﻧﺎﺗﺎن و ﻋﺪاﯾﺎ40 .و ﻣﮑﻨﺪﺑﺎی و ﺷﺎﺷﺎی و ﺷﺎرای41 .و ﻋﺰرﺋﯿـﻞ و ﺷﻠﻤﯿﺎ و ﺷﻤﺮﯾـﺎ42 .و ﺷﻠﻮم
و اﻣﺮﯾـﺎ و ﯾﻮﺳـﻒ43 .از ﺑﻨﯽﻧﺒــﻮ ،ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﻣﺘﺘﯿﺎ و زاﺑﺎد و زﺑﯿﻨﺎ و ﯾﺪو و ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﺑﻨﺎﯾﺎ44 .ﺟﻤﯿـﻊ
اﯾﻨﻬـﺎ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن زﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻤﯿﺎ
1

ﮐﻼم ﻧﺤﻤﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﮑﻠﯿﺎ :در ﻣﺎه ﮐﺴﻠﻮ در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در

داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﺎن ﺑﻮدم ،واﻗﻊ ﺷﺪ 2ﮐﻪ ﺣﻨﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ و از
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم3 .اﯾﺸﺎن
ﻣﺮا ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ در ﺑﻠﻮک از اﺳﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﺨﺖ و اﻓﺘﻀﺎح
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
4و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪم ،ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ،اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺗﻢ داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم5 .و ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،ای ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و
ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه
ﻣﯽداری6 ،ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮔﺸﺎده ﺷﻮد و دﻋﺎی ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ وﻗﺖ
ﻧﺰد ﺗﻮ روز و ﺷﺐ درﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪهاﯾﻢ ،اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ7 .ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ورزﯾﺪهاﯾﻢ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدی ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ8 .ﭘﺲ ﺣﺎل ،ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ،ﺑﯿﺎد آور
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ورزﯾﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ در
اﻗﺼﺎی آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺗﺎ
ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزم درﺧﻮاﻫﻢ آورد10 .و اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺪﯾﻪ دادهای11 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺗﻮ ﺑﺴﻮی دﻋﺎی
ﺑﻨﺪهات و دﻋﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﺒﺖ ﺗﻤﺎم از اﺳﻢ ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
را اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﯽ «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻮدم.
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و در ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺎن ،در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﭘﯿﺶ وی

ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺷﺮاب را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دادم و ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻦ در ﺣﻀﻮرش ﻣﻠﻮل ﻧﺒﻮدم2 .و ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :روی ﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻠﻮل اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ از ﻣﻼﻟﺖ دل ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪم3 .و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ روﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻠﻮل
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮاب اﺳﺖ و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه؟«
4ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ؟« آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم 5و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺘﻢ» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺪهات در ﺣﻀﻮرش اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
6ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﮔﻔﺖ و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻃﻮل ﺳﻔﺮت ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟« ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم7 .و
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدم» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺑﺮای واﻟﯿﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ8 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎف ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ درﺧﺘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻮب ﺑﺮای ﺳﻘﻒ دروازهﻫﺎی ﻗﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺣﺴﺐ دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﺪاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد.
9ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺰد واﻟﯿﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ رﺳﯿﺪم ،ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم و ﭘﺎدﺷﺎه،
ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه و ﺳﻮاران ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد10 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻨْﺒﻠﻂ ﺣﺮوﻧﯽ و ﻃﻮﺑﯿﺎی ﻏﻼم
ﻋﻤﻮﻧﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
11ﭘﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪم و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز ﻣﺎﻧﺪم12 .و ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﻢ در دل ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﮑﻨﻢ؛ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد13 .ﭘﺲ
ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن از دروازه وادی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﻪ اژدﻫﺎ ﺗﺎ دروازه ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را
ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد و دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم14 .و از دروازه
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ﭼﺸﻤﻪ ،ﻧﺰد ﺑﺮﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ،راﻫﯽ ﻧﺒﻮد15 .و در آن
ﺷﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺣﺼﺎر را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از دروازه وادی داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻧﻤﻮدم16 .و ﺳﺮوران ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﻪ
ﺷﺮﻓﺎ و ﺳﺮوران و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده ﺑﻮدم.
17ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮاب و
دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ
رﺳﻮا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ«.
18و اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽﺑﻮد و ﻧﯿﺰ از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ دادم .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ «.ﭘﺲ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎر
ﺧﻮب ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ19 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺣﺮوﻧﯽ و ﻃﻮﺑﯿﺎی ﻏﻼم ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﺟﺸﻢ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﻣﺎ را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ؟« 20ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ را در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻧﺼﯿﺒﯽ و ﻧﻪ
ﺣﻘﯽ و ﻧﻪ ذﮐﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

3

و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺮادراﻧﺶ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،دروازه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻨﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را ﺗﺎ ﺑﺮج ﻣﯿﺎ و ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ،ﻣﺮدان ارﯾﺤﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،زﮐﻮر ﺑﻦ اﻣﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
3و ﭘﺴﺮان ﻫﺴﻨﺎه ،دروازه ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺳﻘﻒ آن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ4 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﻣﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ اورﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻘﻮص ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﺻﺎدوق ﺑﻦ ﺑﻌﻨﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﻮد5 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﺗﻘﻮﻋﯿﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻨﻬﺎدﻧﺪ6 .و ﯾﻮﯾﺎداع ﺑﻦ ﻓﺎﺳﯿﺢ و ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺴﻮدﯾﺎ ،دروازه ﮐﻬﻨﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺳﻘﻒ آن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
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اﯾﺸﺎن ،ﻣﻠﺘﯿﺎی ﺟﺒﻌﻮﻧﯽ و ﯾﺎدون ﻣﯿﺮوﻧﻮﺗﯽ و ﻣﺮدان ﺟﺒﻌﻮن و ﻣﺼﻔﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
واﻟﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺮﻫﺎﯾﺎ ﮐﻪ از زرﮔﺮان ﺑﻮد،
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ﺣﻨﻨﯿﺎ ﮐﻪ از ﻋﻄﺎران ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ اﯾﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺎ ﺣﺼﺎر
ﻋﺮﯾﺾ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،رﻓﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻮر ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد،
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد10 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﯾﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﺮوﻣﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او
ﺣﻄﻮش ﺑﻦ ﺣﺸﺒﻨﯿﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد11 .و ﻣﻠﮑﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﺎرﯾﻢ و ﺣﺸﻮب ﺑﻦ ﻓﺤﺖ ﻣﻮآب ،ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ و
ﺑﺮج ﺗﻨﻮرﻫﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ،ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﻫﻠﻮﺣﯿﺶ رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ،او و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﺣﺎﻧﻮن و ﺳﺎﮐﻨﺎن زاﻧﻮح ،دروازه وادی را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن آن را
ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺘﺒﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﺰار ذراع ﺣﺼﺎر را ﺗﺎ دروازه
ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ14 .و ﻣﻠﮑﯿﺎ اﺑﻦ رﮐﺎب رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪ ﺑﯿﺖﻫﮑﺎرﯾﻢ ،دروازه ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .او آن را ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺘﺒﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد15 .و ﺷﻠﻮن ﺑﻦ ﮐﻠﺨﻮزه رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪ ﻣﺼﻔﻪ،
دروازه ﭼﺸﻤﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .او آن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺳﻘﻒ آن را ﺳﺎﺧﺖ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد و ﺣﺼﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﺷﻠﺢ را ﻧﺰد ﺑﺎغ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﯾﻨﻪای ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ داود ﻓﺮود
ﻣﯽآﻣﺪ16 .و ﺑﻌﺪ از او ﻧﺤﻤﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺰﺑﻮق رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ ﺑﯿﺖﺻﻮر ،ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺒﺮه داود و ﺗﺎ ﺑﺮﮐﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ و ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺟﺒﺎران را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد17 .و ﺑﻌﺪ از او ﻻوﯾﺎن ،رﺣﻮم ﺑﻦ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮی او ﺣﺸﺒﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ ﻗﻌﯿﻠﻪ در ﺣﺼﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد18 .و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن،
ﺑﻮای اﺑﻦ ﺣﯿﻨﺎداد ،رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد19 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ،ﻋﺎزر ﺑﻦ ﯾﺸﻮع رﺋﯿﺲ
ﻣﺼﻔﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﻼحﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰد زاوﯾﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد20 .و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎروک ﺑﻦ
زﺑﺎی ،ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از زاوﯾﻪ ﺗﺎ دروازه اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد21 .و ﺑﻌﺪ
از او ﻣﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ اورﯾﺎ اﺑﻦ ﻫﻘﻮص ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از در ﺧﺎﻧﻪ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ،
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد22 .و ﺑﻌﺪ از او ﮐﺎﻫﻨﺎن ،از اﻫﻞ ﻏﻮر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ23 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺣﺸﻮب
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ،ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﻨﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد24 .و ﺑﻌﺪ از او ،ﺑﻨﻮی اﺑﻦ ﺣﯿﻨﺎداد ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰرﯾﺎ ﺗﺎ زاوﯾﻪ و ﺗﺎ ﺑﺮﺟﺶ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد25 .و ﻓﺎﻻل ﺑﻦ اوزای از ﺑﺮاﺑﺮ زاوﯾﻪ و ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎرج و ﻧﺰد
زﻧﺪاﻧﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻌﺪ از او ﻓﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﻓﺮﻋﻮش26 ،و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ،در ﻋﻮﻓﻞ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دروازه
آب ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق و ﺑﺮج ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و ﺑﻌﺪ از او ،ﺗﻘﻮﻋﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮج
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ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﺣﺼﺎر ﻋﻮﻓﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ28 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد از ﺑﺎﻻی
دروازه اﺳﺒﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ29 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺻﺎدوق ﺑﻦ اﻣﯿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻌﺪ از او ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﮑﻨﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد30 .و ﺑﻌﺪ از او ﺣﻨﻨﯿﺎ اﺑﻦ
ﺷﻠﻤﯿﺎ و ﺣﺎﻧﻮن ﭘﺴﺮ ﺷﺸﻢ ﺻﺎﻻف ،ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد31 .و ﺑﻌﺪ او از ﻣﻠﮑﯿﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زرﮔﺮان ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و
ﺗﺠﺎر را در ﺑﺮاﺑﺮ دروازه ﻣﻔﻘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮج ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد32 .و ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮج و دروازه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
را زرﮔﺮان و ﺗﺎﺟﺮان ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

4

و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺣﺼﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺸﻤﺶ

اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮد2 .و در ﺣﻀﻮر ﺑﺮادراﻧﺶ و ﻟﺸﮑﺮ
ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ )ﺷﻬﺮ را( ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و در ﯾﮏ روز ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ و ﺳﻨﮕﻬﺎ
از ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3 «.و ﻃﻮﺑﯿﺎی ﻋﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد او ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻐﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻻ رود ،ﺣﺼﺎر ﺳﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ!«
4ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮار ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﻼﻣﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدان و اﯾﺸﺎن
را در زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی ،ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻦ5 .و ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻨﻤﺎ و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﺴﺎز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردهاﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎر ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﻨﺪیاش ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﻗﻮم
در ﮐﺎر ﺑﻮد7 .و ﭼﻮن ﺳﻨﺒﻠﻂ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و اﻋﺮاب و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و اﺷﺪودﯾﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺣﺼﺎر
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ8 .و
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ9 .ﭘﺲ ﻧﺰد
ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از ﺗﺮس اﯾﺸﺎن روز و ﺷﺐ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ10 .و
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻗﻮت ﺣﻤﺎﻻن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻮار ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ
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ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 «.و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن داﺧﻞ
ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ12 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣﺪه ،ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ ﻣﺎ )ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد(«.
13ﭘﺲ ﻗﻮم را در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﭘﺴﺖ ،در ﻋﻘﺐ ﺣﺼﺎر و ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم و اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادم14 .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻢ» :از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ
را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
15و ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺧﺪا ﻣﺸﻮرت اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ16 .و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﺼﻒ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ و زرهﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺳﺮوران در ﻋﻘﺐ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ17 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ18 .و
ﺑﻨﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮاز ﻧﺰد ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
19و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻢ» :ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻣﺘﻔﺮق و
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ20 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﺪای
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد21 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﺼﻒ اﯾﺸﺎن از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ22 .و ﻫﻢ در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻨﺰل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺐ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در روز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد23 «.و ﻣﻦ و ﺑﺮادران
و ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام رﺧﺖ ﺧﻮد را ﻧﮑﻨﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آب ﻣﯽرﻓﺖ.

5

و ﻗﻮم و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﺑﺮادران ﯾﻬﻮد ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮآوردﻧﺪ2 .و ﺑﻌﻀﯽ از

اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ .ﭘﺲ ﮔﻨﺪم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ«.
3و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮو ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺤﻂ ،ﮔﻨﺪم
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ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ4 «.و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺰﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ5 .و ﺣﺎل ﺟﺴﺪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺴﺪﻫﺎی ﺑﺮادران ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن؛ و
اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و در
دﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ از آن دﯾﮕﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ«.
6ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪم7 .و ﺑﺎ دل ﺧﻮد
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران را ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﺮادر ﺧﻮد رﺑﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ!« و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم8 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎ ﺑﺮادران ﯾﻬﻮد ﺧﻮد
را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﺪ
و آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
9و ﮔﻔﺘﻢ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻼﻣﺖ
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺗﺮس ﺧﺪای ﻣﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 10و ﻧﯿﺰ ﻣﻦ و ﺑﺮادران و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﻘﺮه و ﻏﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺮض دادهاﯾﻢ .ﭘﺲ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 .و اﻵن
اﻣﺮوز ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﺻﺪ ﯾﮏ از ﻧﻘﺮه و ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ
اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رد ﮐﻨﯿﺪ«.
12ﭘﺲ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »رد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و از اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ
ﻓﺮﻣﻮدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد «.آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ دادم ﮐﻪ ﺑﺮوﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .ﭘﺲ داﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻧﯿﺪه ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪا ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،از
ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺴﺒﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺘﮑﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﮑﺎﻧﯿﺪه و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺸﻮد «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻣﯿﻦ
و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
14و ﻧﯿﺰ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪم ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﯽ
و دوم ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل ﺑﻮد ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ وﻇﯿﻔﻪ واﻟﯿﮕﺮی را ﻧﺨﻮردﯾﻢ15 .اﻣﺎ
واﻟﯿﺎن اول ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،ﻧﺎن و ﺷﺮاب
ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس ﺧﺪا
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدم16 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺼﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدم و ﻫﯿﭻ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﺮوران ،ﺳﻮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﺧﻮراک ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ18 .و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﻣﻬﯿﺎ
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ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو و ﺷﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﺮﻏﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﻫﺮ ده
روز ﻣﻘﺪاری ﮐﺜﯿﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاب .اﻣﺎ ﻣﻌﻬﺬا وﻇﯿﻔﻪ واﻟﯿﮕﺮی را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽﺑﻮد19 .ای ﺧﺪاﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﯾﺎد آور.

6

و ﭼﻮن ﺳﻨﺒﻠﻂ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺟﺸﻢ ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ

ﮐﺮدهام و ﻫﯿﭻ رﺧﻨﻪای در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ درﻫﺎی دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻨﻮز ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻨﻤﻮده
ﺑﻮدم2 ،ﺳﻨﺒﻠﻂ و ﺟﺸﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ در ﯾﮑﯽ از دﻫﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎن اوﻧﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ«.
اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ ﺿﺮر ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ3 .ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ در ﻣﻬﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮود آﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﺎر ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮود آﯾﻢ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺪ4 «.و اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر دﻓﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدم5 .ﭘﺲ ﺳﻨﺒﻠﻂ دﻓﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺎدم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ
ﮔﺸﻮده در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد6 ،ﮐﻪ در آن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮد» :در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺸﻢ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﯾﻬﻮد ﻗﺼﺪ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻮ ﺑﺮوﻓﻖ اﯾﻦ
ﮐﻼم ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮی7 .و اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ درﺑﺎره ﺗﻮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا ﮐﺮده
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ .و ﺣﺎل ﺑﺮوﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ،ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ8 «.آﻧﮕﺎه ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را از دل ﺧﻮد اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدهای9 «.زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺼﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ را از ﮐﺎر ﺑﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺮده ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺧﺪا دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﻗﻮی ﺳﺎز.
10و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ دﻻﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﻬﯿﻄﺒﺌﯿﻞ رﻓﺘﻢ و او در را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا در ﻫﯿﮑﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و درﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ11 «.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻣﻦ ﻓﺮار ﺑﮑﻨﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد؟ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ12 «.زﯾﺮا درک ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺳﻨﺒﻠﻂ او را
اﺟﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ13 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او را اﺟﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻢ و ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻨﺎه
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ورزم و اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺳﺎزﻧﺪ14 .ای ﺧﺪاﯾﻢ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺳﻨﺒﻠﻂ را ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻋﺪﯾﻪ ﻧﺒﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آور.
15ﭘﺲ ﺣﺼﺎر در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه اﯾﻠﻮل در ﭘﻨﺠﺎه و دو روز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ16 .و واﻗﻊ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،در
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ17 .و در
آن روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻧﺰد ﻃﻮﺑﯿﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻃﻮﺑﯿﺎ ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ18 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺎ از اﻫﻞ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ او ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او داﻣﺎد ﺷﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ
آره ﺑﻮد و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد19 ،و درﺑﺎره ﺣﺴﻨﺎت او ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .و ﻃﻮﺑﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮا
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.
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و ﭼﻮن ﺣﺼﺎر ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدم و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻻوﯾﺎن

ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪﻧﺪ2 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺣﻨﺎﻧﯽ و ﺣﻨﻨﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﺼﺮ را ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺮدی اﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﮐﺜﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮد ،ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن دادم3 .و اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺘﻢ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺎ
آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﻧﺸﻮد ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪ .و از ﺳﺎﮐﻨﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
4و ﺷﻬﺮ وﺳﯿﻊ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد و ﻗﻮم در اﻧﺪروﻧﺶ ﮐﻢ و ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد5 .و ﺧﺪای
ﻣﻦ در دﻟﻢ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران و ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪاول ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ و در آن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﺪم:
6اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی آن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ7 .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه زرﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﺴﻮع و ﻧﺤﻤﯿﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ و رﻋﻤﯿﺎ و ﻧﺤﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮدﺧﺎی و ﺑﻠﺸﺎن و
ﻣﺴﻔﺎرت و ﺑﻐﻮای و ﻧﺤﻮم و ﺑﻌﻨﻪ .و ﺷﻤﺎره ﻣﺮدان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ8 :ﺑﻨﯽﻓﺮﻋﻮش ،دوﻫﺰار و ﯾﮏ ﺻﺪ و
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ﻫﻔﺘﺎد و دو9 .ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو10 .ﺑﻨﯽآرح ،ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو11 .ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ﻣﻮآب از
ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع و ﯾﻮآب ،دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﺠﺪه12 .ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر.
13ﺑﻨﯽزﺗﻮ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ14 .ﺑﻨﯽزﮐﺎی ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ15 .ﺑﻨﯽﺑﻨﻮی ،ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﻫﺸﺖ16 .ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ17 .ﺑﻨﯽﻋﺰﺟﺪ ،دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو.
18ﺑﻨﯽادوﻧﯿﻘﺎم ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ19 .ﺑﻨﯽﺑﻐﻮای ،دو ﻫﺰار و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ20 .ﺑﻨﯽﻋﺎدﯾﻦ،
ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ21 .ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ از )ﺧﺎﻧﺪان( ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ22 .ﺑﻨﯽﺣﺎﺷﻮم ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ23 .ﺑﻨﯽﺑﯿﺼﺎی ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر24 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻒ ،ﺻﺪ و دوازده25 .ﺑﻨﯽﺟﺒﻌﻮن ،ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ.
26ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و ﻧﻄﻮﻓﻪ ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ27 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﻨﺎﺗﻮت ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ.
28ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖﻋﺰﻣﻮت ،ﭼﻬﻞ و دو29 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ و ﮐﻔﯿﺮه و ﺑﺌﯿﺮوت ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﺳﻪ30 .ﻣﺮدﻣﺎن راﻣﻪ و ﺟﺒﻊ ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ31 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﮑﻤﺎس ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو.
32ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖاﯾﻞ و ﻋﺎی ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ33 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺒﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﻨﺠﺎه و دو34 .ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم
دﯾﮕﺮ ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر35 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ36 .ﺑﻨﯽارﯾﺤﺎ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﭘﻨﺞ37 .ﺑﻨﯽﻟﻮد و ﺣﺎدﯾﺪ و اوﻧﻮ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ38 .ﺑﻨﯽﺳﻨﺎﺋﻪ ،ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻧﻪ ﺻﺪ و ﺳﯽ39 .و
اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺪﻋﯿﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺸﻮع ،ﻧﻪ ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ40 .ﺑﻨﯽاﻣﯿﺮ ،ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و دو.
41ﺑﻨﯽﻓﺸﺤﻮر ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ42 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،ﻫﺰار و ﻫﻔﺪه43 .و اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع
از )ﺧﺎﻧﺪان( ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و از ﺑﻨﯽﻫﻮدوﯾﺎ ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر44 .و ﻣﻐﻨﯿﺎن :ﺑﻨﯽآﺳﺎف ،ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ.
45و درﺑﺎﻧﺎن :ﺑﻨﯽﺷﻠﻮم و ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ و ﺑﻨﯽﻃﻠﻤﻮن و ﺑﻨﯽﻋﻘﻮب و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻄﻪ و ﺑﻨﯽﺳﻮﺑﺎی ،ﺻﺪ و ﺳﯽ و
ﻫﺸﺖ46 .و اﻣﺎ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ :ﺑﻨﯽﺻﯿﺤﻪ ،ﺑﻨﯽﺣﺴﻮﻓﺎ ،ﺑﻨﯽﻃﺒﺎﯾﻮت47 .ﺑﻨﯽﻓﯿﺮوس ،ﺑﻨﯽﺳﯿﻌﺎ ،ﺑﻨﯽﻓﺎدون.
48ﺑﻨﯽﻟﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﯽﺣﺠﺎﺑﻪ ،ﺑﻨﯽﺳﻠﻤﺎی49 .ﺑﻨﯽﺣﺎﻧﺎن ،ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ ،ﺑﻨﯽﺟﺎﺣﺮ50 .ﺑﻨﯽرآﯾﺎ ،ﺑﻨﯽرﺻﯿﻦ ،ﺑﻨﯽﻧﻘﻮدا.
51ﺑﻨﯽﺟﺰام،

ﺑﻨﯽﻋﺰا،

ﺑﻨﯽﻓﺎﺳﯿﺢ.

52ﺑﻨﯽﺑﯿﺴﺎی،

ﺑﻨﯽﻣﻌﻮﻧﯿﻢ،

ﺑﻨﯽﻧﻔﯿﺸﺴﯿﻢ.

53ﺑﻨﯽﺑﻘﺒﻮق،

ﺑﻨﯽﺣﻘﻮﻓﺎ،ﺑﻨﯽﺣﺮﺣﻮر54 .ﺑﻨﯽﺑﺼﻠﯿﺖ ،ﺑﻨﯽﻣﺤﯿﺪه ،ﺑﻨﯽﺣﺮﺷﺎ55 .ﺑﻨﯽﺑﺮﻗﻮس ،ﺑﻨﯽﺳﯿﺴﺮا ،ﺑﻨﯽﺗﺎﻣﺢ.
56ﺑﻨﯽﻧﺼﯿﺢ ،ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻔﺎ57 .و ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﺑﻨﯽﺳﻮﻃﺎی ،ﺑﻨﯽﺳﻮﻓﺮت ،ﺑﻨﯽﻓﺮﯾﺪا58 .ﺑﻨﯽﯾﻌﻼ،
ﺑﻨﯽدرﻗﻮن ،ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ59 .ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ،ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻞ ،ﺑﻨﯽﻓﻮﺧﺮه ﺣﻈﺒﺎﺋﯿﻢ ،ﺑﻨﯽآﻣﻮن60 .ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و
ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو61 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻞ ﻣﻠﺢ و ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎﮐﺮوب و
ادون و اﻣﯿﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪران و ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داد ﮐﻪ آﯾﺎ از
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ62 .ﺑﻨﯽدﻻﯾﺎ ،ﺑﻨﯽﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﺑﻨﯽﻧﻘﻮده ،ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دو63 .و از ﮐﺎﻫﻨﺎن:
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ﺑﻨﯽﺣﺒﺎﯾﺎ ،ﺑﻨﯽﻫﻘﻮص ،ﺑﻨﯽﺑﺮزﻻی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﺑﺮزﻻﯾﯽ ﺟﻠﻌﺎدی را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ64 .اﯾﻨﺎن اﻧﺴﺎب ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻬﺎﻧﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ.
65ﭘﺲ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺎ اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ،از ﻗﺪﺳﺎﻗﺪاس
ﻧﺨﻮرﻧﺪ66 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ67 .ﺳﻮای ﻏﻼﻣﺎن و
ﮐﻨﯿﺰان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎت اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ
و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ68 .و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺶ و ﻗﺎﻃﺮان اﯾﺸﺎن ،دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ
و ﭘﻨﺞ69 .و ﺷﺘﺮان ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ و ﺣﻤﺎران ،ﺷﺸﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد.
70و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﻫﺰار درم ﻃﻼ و ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎب و
ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳﯽ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داد71 .و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار درم ﻃﻼ و
دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر دادﻧﺪ72 .و آﻧﭽﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد:
ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار درم ﻃﻼ و دو ﻫﺰار ﻣﻨﺎی ﻧﻘﺮه و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﺎﻧﺖ73 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ
و ﭼﻮن ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
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و ﺗﻤﺎﻣﯽ ،ﻗﻮم ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد در ﺳﻌﻪﭘﯿﺶ دروازه آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰرای

ﮐﺎﺗﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎورد2 .و ﻋﺰرای
ﮐﺎﻫﻦ ،ﺗﻮرات را در روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،آورد3 .و آن را در ﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶ دروازه آب از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
روز ،در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
ﮔﻮش ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ4 .و ﻋﺰرای ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ از دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻣﺘﺘﯿﺎ و ﺷﻤﻊ و ﻋﻨﺎﯾﺎ و اورﯾﺎ و ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و از دﺳﺖ ﭼﭙﺶ،
ﻓﺪاﯾﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﺣﺎﺷﻮم و ﺣﺸﺒﺪاﻧﻪ و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸﻼم5 .و ﻋﺰرا ﮐﺘﺎب را در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﮔﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻮد و ﭼﻮن آن را ﮔﺸﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ6 .و ﻋﺰرا ،ﯾﻬﻮه
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ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ،
آﻣﯿﻦ!« و رﮐﻮع ﻧﻤﻮده ،و رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﯾﺸﻮع و ﺑﺎﻧﯽ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و
ﯾﺎﻣﯿﻦ و ﻋﻘﻮب و ﺷﺒﺘﺎی و ﻫﻮدﯾﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻗﻠﯿﻄﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ و ﯾﻮزاﺑﺎد و ﺣﻨﺎن و ﻓﻼﯾﺎ و ﻻوﯾﺎن ،ﺗﻮرات
را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮم ،در ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﺪای روﺷﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ9 .و ﻧﺤﻤﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم را
ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ «.زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻮن ﮐﻼم ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
10ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮراﮐﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺼﻪﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﻣﺤﺰون ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮور ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ11 «.و ﻻوﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺳﺎﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺤﺰون ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ12 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
رﻓﺘﻪ ،اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺼﻪﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ.
13و در روز دوم رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻧﺰد ﻋﺰرای ﮐﺎﺗﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﻼم ﺗﻮرات را اﺻﻐﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .و در ﺗﻮرات ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﯿﺪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ15 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺪا دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی زﯾﺘﻮن و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی زﯾﺘﻮن ﺑﺮی و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آس و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﮐﺸﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و
ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
16ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و در ﺣﯿﺎط ﺧﻮد و در ﺻﺤﻨﻬﺎی
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و در ﺳﻌﻪ دروازه آب و در ﺳﻌﻪ دروازه اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ17 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم
ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺗﺎ آن روز ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ رخ ﻧﻤﻮد18 .و
ﻫﺮ روز از روز اول ﺗﺎ روز آﺧﺮ ،ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .و
در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
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و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ روزهدار و ﭘﻼس درﺑﺮ و ﺧﺎک

ﺑﺮﺳﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺟﻤﯿﻊ ﻏﺮﺑﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ،اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧﻮد و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ3 .و در ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ،ﯾﮏ رﺑﻊ روز ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
4و ﯾﺸﻮع و ﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﺑﻨﯽ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﯾﻨﻪ ﻻوﯾﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .آﻧﮕﺎه ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺸﻮع و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و ﺑﺎﻧﯽ و
ﺣﺸﺒﻨﯿﺎ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﻫﻮدﯾﺎ و ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﻓﺘﺤﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .و اﺳﻢ ﺟﻠﯿﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺑﺮﮐﺎت و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت اﻋﻠﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد6 .ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﻮد آﻧﻬﺎ را و زﻣﯿﻦ را و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ
و درﯾﺎﻫﺎ را و ﻫﺮ ﭼﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ و ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن ﺗﻮ
را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ7 .ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ،آن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮام را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی و او را از اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون
آوردی واﺳﻢ او را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدی8 .و دل او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد اﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ وی ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن را ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ذرﯾﺖ او ﺑﺪﻫﯽ و وﻋﺪه ﺧﻮد را وﻓﺎ ﻧﻤﻮدی ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ9 .و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺪران ﻣﺎ را
در ﻣﺼﺮ دﯾﺪی و ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺷﻨﯿﺪی10 .و آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻨﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد اﺳﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ11 .و درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺸﻖ
ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻬﺎی درﯾﺎ ﻣﺜﻞ
ﺳﻨﮓ در آب ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺪاﺧﺘﯽ12 .و اﯾﺸﺎن را در روز ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ و در ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺗﺶ رﻫﺒﺮی
ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ راه را ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزی13 .و ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن از آﺳﻤﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و اﺣﮑﺎم راﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺣﻖ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادی.
14و ﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪی و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪهﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی15 .و ﻧﺎن از آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن دادی و آب از ﺻﺨﺮه ﺑﺮای
ﺗﺸﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه دادی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﯽ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻤﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

749

»16ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن و ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اواﻣﺮ
ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ17 .و از ﺷﻨﯿﺪن اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺒﻪای را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدی ﺑﯿﺎد
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﺳﺮداری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ )ﺑﻪ زﻣﯿﻦ(
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻏﻔﺎر و ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ و دﯾﺮﻏﻀﺐ و ﮐﺜﯿﺮاﺣﺴﺎن ﺑﻮده،
اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدی18 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ) :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ(! اﯾﻦ ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،و اﻫﺎﻧﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ19 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ،اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدی ،و ﺳﺘﻮن اﺑﺮ در روز ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در
راه رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد از اﯾﺸﺎن دور ﻧﺸﺪ و ﻧﻪ ﺳﺘﻮن آﺗﺶ در ﺷﺐ ﮐﻪ راه را ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ20 .و روح ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﺸﺎن دادی و ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺶ را
از دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﯽ و آب ﺑﺮای ﺗﺸﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی21 .و اﯾﺸﺎن را در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺮورش دادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺪرس ﻧﮕﺮدﯾﺪ و
ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ورم ﻧﮑﺮد22 .و ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدی
و زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺤﻮن و زﻣﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن و زﻣﯿﻦ ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ23 .و
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن اﻓﺰوده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن وﻋﺪه داده
ﺑﻮدی ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ ،درآوردی.
»24ﭘﺲ ،ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ
زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﯽ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ،ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اراده ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .ﭘﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار و زﻣﯿﻨﻬﺎی
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﻧﻔﺎﯾﺲ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن و
درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهدار ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ و ﺧﻮرده و ﺳﯿﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﻮ ﻣﺘﻠﺬذ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ26 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮده ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﻫﺎﻧﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ27 .آﻧﮕﺎه ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻨﮓ آورﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از آﺳﻤﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدی و
ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ،ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن
رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
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»28اﻣﺎ ﭼﻮن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن واﮔﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺎز ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را از
آﺳﻤﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدی و ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ دادی29 .و
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورد از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ،
ﺧﻄﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ و دوﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
»30ﻣﻌﻬﺬا ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺪارا ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ روح ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،اﻣﺎ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮمﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدی31 .اﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدی ،زﯾﺮا
ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ32 .و اﻵن ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،ای ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺒﺎر و ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و
رﺣﻤﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری ،زﻧﻬﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و
اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ از اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺷﻮر ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﻗﻠﯿﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ33 .و ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهای ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺮارت ورزﯾﺪهاﯾﻢ34 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اواﻣﺮ و ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ،ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ35 .و در
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و در اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدی و در زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روی اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدی ،ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و از اﻋﻤﺎل ﺷﻨﯿﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
»36اﯾﻨﮏ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻏﻼﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ دادی ﺗﺎ ﻣﯿﻮه و ﻧﻔﺎﯾﺲ آن
را ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،اﯾﻨﮏ در آن ﻏﻼﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ37 .و آن ،ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﻣﯽآورد و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﺴﺪﻫﺎی ﻣﺎ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ
اراده ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻣﺎ در ﺷﺪت ﺗﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ38 «.و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﻣﺎ
ﻋﻬﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،آن را ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﺳﺮوران و ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺎ آن را ﻣﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
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و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺤﻤﯿﺎی ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ اﺑﻦ ﺣﮑﻠﯿﺎ و ﺻﺪﻗﯿﺎ2 .و

ﺳﺮاﯾﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ و ارﻣﯿﺎ3 .و ﻓﺸﺤﻮر و اﻣﺮﯾﺎ و ﻣﻠﮑﯿﺎ4 .و ﺣﻄﻮش و ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﻣﻠﻮک5 .و ﺣﺎرﯾﻢ و ﻣﺮﯾﻤﻮت
و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ6 .و داﻧﯿﺎل و ﺟﻨﺘﻮن و ﺑﺎروک7 .و ﻣﺸﻼم و اﺑﯿﺎ و ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ8 .و ﻣﻌﺰﯾﺎ و ﺑﻠﺠﺎی و ﺷﻤﻌﯿﺎ ،اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ9 .و اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن :ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ازﻧﯿﺎ و ﺑﻨﻮی از ﭘﺴﺮان ﺣﯿﻨﺎداد و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ10 .و ﺑﺮادران
اﯾﺸﺎن ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﻫﻮدﯾﺎ و ﻗﻠﯿﻄﺎ و ﻓﻼﯾﺎ و ﺣﺎﻧﺎن11 .و ﻣﯿﺨﺎ و رﺣﻮب و ﺣﺸﺒﯿﺎ12 .و زﮐﻮر و ﺷﺮﺑﯿﺎ و
ﺷﺒﻨﯿﺎ13 .و ﻫﻮدﯾﺎ و ﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻨﯿﻨﻮ14 .و ﺳﺮوران ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮش و ﻓﺤﺖ ﻣﻮآب و ﻋﯿﻼم و زﺗﻮ و ﺑﺎﻧﯽ15 .و
ﺑﻨﯽ و ﻋﺰﺟﺪ و ﺑﺎﺑﺎی16 .و ادوﻧﯿﺎ و ﺑﻐﻮای و ﻋﻮدﯾﻦ17 .و ﻋﺎﻃﯿﺮ و ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻋﺰور18 .و ﻫﻮدﯾﺎ و ﺣﺎﺷﻮم
و ﺑﯿﺼﺎی19 .و ﺣﺎرﯾﻒ و ﻋﻨﺎﺗﻮت و ﻧﯿﺒﺎی20 .و ﻣﺠﻔﯿﻌﺎش و ﻣﺸﻼم و ﺣﺰﯾﺮ21 .و ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ و ﺻﺎدوق
و ﯾﺪوع22 .و ﻓﻠﻄﯿﺎ و ﺣﺎﻧﺎن و ﻋﻨﺎﯾﺎ23 .و ﻫﻮﺷﻊ و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﺣﺸﻮب24 .و ﻫﻠﻮﺣﯿﺶ و ﻓﻠﺤﺎ و ﺷﻮﺑﯿﻖ25 .و
رﺣﻮم و ﺣﺸﺒﻨﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ26 .و اﺧﯿﺎ و ﺣﺎﻧﺎن و ﻋﺎﻧﺎن27 .و ﻣﻠﻮک و ﺣﺎرﯾﻢ و ﺑﻌﻨﻪ.
28و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
از اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرات ﺧﺪا ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد و ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ29 ،ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮرات ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ30 ،و اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻫﻞ
زﻣﯿﻦ ﻧﺪﻫﯿﻢ و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ31 .و اﮔﺮ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ در روز ﺳﺒﺖ ،ﻣﺘﺎع
ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از اﯾﺸﺎن در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ و روزﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﻧﺨﺮﯾﻢ و )ﺣﺎﺻﻞ( ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮ ﻗﺮض را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ32 .و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﺾ ﻗﺮار دادﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻣﺜﻘﺎل در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻻزم داﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ33 .ﺑﺮای
ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪﯾﻪ آردی داﯾﻤﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﯾﻤﯽ در ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ و ﻣﻮاﺳﻢ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﺗﺎ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ.
34و ﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻗﻮم ،ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﻫﯿﺰم اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ وﻗﺘﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ 35و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮد و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﻤﻪ
ﻣﯿﻮه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ را ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ 36و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی ﭘﺴﺮان
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و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ37 .و
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺑﺮ ﺧﻤﯿﺮ ﺧﻮد را و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را و ﻣﯿﻮه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد و ﻋﺸﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻻوﯾﺎن
ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن ﻋﺸﺮ را در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ38 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن
ﻋﺸﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﯽ از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻻوﯾﺎن ﻋﺸﺮ ﻋﺸﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﯿﺎورﻧﺪ39 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﻻوی ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ
اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻻت ﻗﺪس و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

11

و ﺳﺮوران ﻗﻮم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ده

ﻧﻔﺮ ﯾﮑﻨﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﻮﻧﺪ2 .و ﻗﻮم ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دل ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرک
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ3 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوران ﺑﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ) ،و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﭘﺴﺮان ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ(.
4ﭘﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﮑﻨﯽ' ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،ﻋﻨﺎﯾﺎ
اﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ اﻣﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﻔﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ از ﺑﻨﯽﻓﺎرص5 .و ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﮐﻠﺤﻮزه
اﺑﻦ ﺣﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ6 .ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﻓﺎرص ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ7 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺳﻠﻮ اﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ
ﯾﻮﻋﯿﺪ ﺑﻦ ﻓﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﻗﻮﻻﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ اﯾﺘﺌﯿﻞ ﺑﻦ اﺷﻌﯿﺎ8 .و ﺑﻌﺪ از او ﺟﺒﺎی و ﺳﻼی ،ﻧﻪ ﺻﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ9 .و ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ زﮐﺮی ،رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﯾﻬﻮدا اﺑﻦ ﻫﺴﻨﻮآه ،رﺋﯿﺲ دوم ﺷﻬﺮ
ﺑﻮد10 .و از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﺪﻋﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ و ﯾﺎﮐﯿﻦ11 .و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺻﺎدوق ﺑﻦ
ﻣﺮاﯾﻮت ﺑﻦ اﺧﯿﻄﻮب رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا12 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻤﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

753

ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ .و ﻋﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم ﺑﻦ ﻓﻠﻠﯿﺎ اﺑﻦ اﻣﺼﯽ اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻦ ﻣﻠﮑﯿﺎ.
13و ﺑﺮادران او ﮐﻪ رؤﺳﺎی آﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ .و ﻋﻤﺸﯿﺴﺎی ﺑﻦ ﻋﺰرﺋﯿﻞ ﺑﻦ اﺧﺰای
ﺑﻦ ﻣﺸﻠﯿﻤﻮت ﺑﻦ اﻣﯿﺮ14 .و ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ .و زﺑﺪﯾﺌﯿﻞ
ﺑﻦ ﻫﺠﺪوﻟﯿﻢ رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد15 .و از ﻻوﯾﺎن ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﺸﻮب ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﺑﻦ ﺣﺸﺒﯿﺎ اﺑﻦ ﺑﻮﻧﯽ.
16و ﺷﺒﺘﺎی و ﯾﻮزاﺑﺎد ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا از رؤﺳﺎی ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﻣﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎ اﺑﻦ
زﺑﺪی ﺑﻦ آﺳﺎف ﭘﯿﺸﻮای ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ،ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻘﺒﻘﯿﺎ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ رﺋﯿﺲ دوم
ﺑﻮد و ﻋﺒﺪا اﺑﻦ ﺷﻤﻮع ﺑﻦ ﺟﻼل ﺑﻦ ﯾﺪوﺗﻮن18 .ﺟﻤﯿﻊ ﻻوﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
19و درﺑﺎﻧﺎن ﻋﻘﻮب و ﻃﻠﻤﻮن و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ درﻫﺎ را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ.
20و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا )ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ(21 .و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ در ﻋﻮﻓﻞ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺻﯿﺤﺎ و ﺟﺸﻔﺎ رؤﺳﺎی ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ 22و رﺋﯿﺲ ﻻوﯾﺎن در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻋﺰی اﺑﻦ ﺑﺎﻧﯽ اﺑﻦ ﺣﺸﺒﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎ از ﭘﺴﺮان آﺳﺎف ﮐﻪ
ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﻮد23 .زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﻀﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﻨﯿﺎن
ﺑﺮای اﻣﺮ ﻫﺮ روز در روزش24 .و ﻓﺘﺤﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ از ﺑﻨﯽزارح ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای
ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر ﻗﻮم ﺑﻮد25 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا در ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ و
دﻫﺎت آن و دﯾﺒﻮن و دﻫﺎت آن و ﯾﻘﺒﺼﯿﺌﯿﻞ و دﻫﺎت آن26 .و در ﯾﺸﻮع و ﻣﻮﻻده و ﺑﯿﺖﻓﺎﻟﻂ27 .و
در ﺣﺼﺮ ﺷﻮﻋﺎل و ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ و دﻫﺎت آن28 .و در ﺻﻘﻠﻎ و ﻣﮑﻮﻧﻪ و دﻫﺎت آن29 .و در ﻋﯿﻦرﻣﻮن و
ﺻﺮﻋﻪ و ﯾﺮﻣﻮت30 .و زاﻧﻮح و ﻋﺪﻻم و دﻫﺎت آﻧﻬﺎ و ﻻﮐﯿﺶ و ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﺰﯾﻘﻪ و دﻫﺎت آن.
ﭘﺲ از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ وادی ﻫﻨﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ31 .و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﺟﺒﻊ ﺗﺎ ﻣﮑﻤﺎش ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﺎ
و ﺑﯿﺖﯾﻞ و دﻫﺎت آن32 .و ﻋﻨﺎﺗﻮت و ﻧﻮب و ﻋﻨﻨﯿﻪ33 ،و ﺣﺎﺻﻮر و راﻣﻪ و ﺟﺘﺎﯾﻢ34 ،و ﺣﺎدﯾﺪ و
ﺻﺒﻮﻋﯿﻢ و ﻧﺒﻼط35 ،و ﻟﻮد و اوﻧﻮ و وادی ﺣﺮاﺷﯿﻢ36 .و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻻوﯾﺎن در ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
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و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺌﻠﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺸﻮع ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﯾﺎ و

ارﻣﯿﺎ و ﻋﺰرا2 .اﻣﺮﯾﺎ و ﻣﻠﻮک و ﺣﻄﻮش3 .و ﺷﮑﻨﯿﺎ و رﺣﻮم و ﻣﺮﯾﻤﻮت4 .و ﻋﺪو و ﺟﻨﺘﻮی و اﺑﯿﺎ5 .و
ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺪﯾﺎ و ﺑﻠﺠﻪ6 .و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ و ﯾﺪﻋﯿﺎ7 .و ﺳﻠﻮ و ﻋﺎﻣﻮق و ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﯾﺪﻋﯿﺎ .اﯾﻨﺎن
رؤﺳﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن در اﯾﺎم ﯾﺸﻮع ﺑﻮدﻧﺪ8 .و ﻻوﯾﺎن :ﯾﺸﻮع و ﺑﻨﻮی و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و ﺷﺮﺑﯿﺎ
و ﯾﻬﻮدا و ﻣﺘﻨﯿﺎ ﮐﻪ او و ﺑﺮادراﻧﺶ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ9 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻘﺒﻘﯿﻪ و ﻋﻨﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن در ﺟﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﯾﺸﻮع ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ را
آورد و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﯾﻮﯾﺎداع را آورد11 .و ﯾﻮﯾﺎداع ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را آورد و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﯾﺪوع را آورد12 .و در اﯾﺎم
ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﺮاﯾﺎ ﻣﺮاﯾﺎ و از ارﻣﯿﺎ ﺣﻨﻨﯿﺎ13 .و از ﻋﺰرا،
ﻣﺸﻼم و از اﻣﺮﯾﺎ ،ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن14 .و از ﻣﻠﯿﮑﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و از ﺷﺒﻨﯿﺎ ،ﯾﻮﺳﻒ15 .و از ﺣﺎرﯾﻢ ،ﻋﺪﻧﺎ و از
ﻣﺮاﯾﻮت ،ﺣﻠﻘﺎی16 .و از ﻋﺪو ،زﮐﺮﯾﺎ و از ﺟﻨﺘﻮن ،ﻣﺸﻼم17 .و از اﺑﯿﺎ ،زﮐﺮی و از ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮﻋﺪﯾﺎ،
ﻓﻠﻄﺎی18 .و از ﺑﻠﺠﻪ ،ﺷﻤﻮع و از ﺷﻤﻌﯿﺎ ،ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن19 .و از ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ ،ﻣﺘﻨﺎی و از ﯾﺪﻋﯿﺎ ،ﻋﺰی20 .و از
ﺳﻼی ،ﻗﻼی و از ﻋﺎﻣﻮق ،ﻋﺎﺑﺮ21 .و از ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﺣﺸﺒﯿﺎ و از ﯾﺪﻋﯿﺎ ،ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ.
22و رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن ،در اﯾﺎم اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﺪوع ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﻓﺎرﺳﯽ23 .و رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﺑﻨﯽﻻوی در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﺗﺎ اﯾﺎم
ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ24 .و رؤﺳﺎی ﻻوﯾﺎن ،ﺣﺸﺒﯿﺎ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و
ﺑﺮادراﻧﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ،ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن داود ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪ ،ﺣﻤﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ25 .و ﻣﺘﻨﯿﺎ و ﺑﻘﺒﻘﯿﺎ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﻣﺸﻼم و ﻃﻠْﻤﻮن و ﻋﻘﻮب درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
دروازهﻫﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ26 .اﯾﻨﺎن در اﯾﺎم ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و در اﯾﺎم ﻧﺤﻤﯿﺎی واﻟﯽ
و ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.
27و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻻوﯾﺎن را از ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺪ و ﺳﺮود ﺑﺎ دف و ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد آن را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
28ﭘﺲ ﭘﺴﺮان ﻣﻐﻨﯿﺎن ،از داﯾﺮه ﮔﺮداﮔﺮد اورﺷﻠﯿﻢ و از دﻫﺎت ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ29 .و از
ﺑﯿﺖﺟﻠﺠﺎل و از ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺟﺒﻊ و ﻋﺰﻣﻮت ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد
دﻫﺎت ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ30 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﻮم و دروازهﻫﺎ و ﺣﺼﺎر را
ﻧﯿﺰ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ31 .و ﻣﻦ رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺼﺎر آوردم و دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺰرگ از ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن
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ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺼﺎر ﺗﺎ دروازه ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﻤﺎﻋﯽ
رﻓﺘﻨﺪ.
32و در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ،ﻫﻮﺷﻌﯿﺎ و ﻧﺼﻒ رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا33 .و ﻋﺰرﯾﺎ و ﻋﺰرا و ﻣﺸﻼم34 .و ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ و ارﻣﯿﺎ35 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ
ﻣﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ زﮐﻮر ﺑﻦ آﺻﺎف36 .و ﺑﺮادران او ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻋﺰرﯾﺌﯿﻞ و ﻣﻠﻼی و ﺟﻠﻼی و ﻣﺎﻋﺎی و
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا و ﺣﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داود ﻣﺮد ﺧﺪا ،و ﻋﺰرای ﮐﺎﺗﺐ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد37 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد دروازه ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ زﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮ داود ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺣﺼﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ داود ،ﺗﺎ
دروازه آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق رﻓﺘﻨﺪ38 .و ﻓﺮﻗﻪ دوم ،ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﻤﺎﻋﯽ
رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ و ﻧﺼﻒ ﻗﻮم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺼﺎر ،از ﻧﺰد ﺑﺮج ﺗﻨﻮر ﺗﺎ ﺣﺼﺎر ﻋﺮﯾﺾ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ39 .و
اﯾﺸﺎن از ﺑﺎﻻی دروازه اﻓﺮاﯾﻢ و ﺑﺎﻻی دروازه ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺎﻻی دروازه ﻣﺎﻫﯽ و ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ و ﺑﺮج ﻣﺌﻪ ﺗﺎ
دروازه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان )رﻓﺘﻪ( ،ﻧﺰد دروازه ﺳﺠﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ40 .ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻦ و ﻧﺼﻒ ﺳـﺮوران اﯾﺴﺘﺎدﯾـﻢ41 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﯿﮑﺎﯾـﺎ و
اﻟﯿﻮﻋﯿﻨـﺎی و زﮐﺮﯾـﺎ و ﺣﻨﻨﯿـﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ42 ،و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻟﻌﺎزار و ﻋﺰی و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و
ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﻋﯿﻼم و ﻋﺎزر ،و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﯾﺰرﺣﯿﺎی وﮐﯿـﻞ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ.
43و در آن روز ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻧﯿﺰ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اورﺷﻠﯿﻢ از ﺟﺎﯾﻬﺎی دور
ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ44 .و در آن روز ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ و ﻋﺸﺮﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را از ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮرات در آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا درﺑﺎره ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ45 .و
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﮑﻢ داود و ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ودﯾﻌﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد و ﻟﻮازم ﺗﻄﻬﯿﺮ
را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ46 .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎم داود و آﺳﺎف از ﻗﺪﯾﻢ ،رؤﺳﺎی ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮودﻫﺎی ﺣﻤﺪ و
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺮای ﺧﺪا )ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ(47 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﺎم زرﺑﺎﺑﻞ و در اﯾﺎم ﻧﺤﻤﯿﺎ ،ﺣﺼﻪﻫﺎی
ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن را روز ﺑﻪ روز ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﺸﺎن وﻗﻒ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن وﻗﻒ ﺑﻪ
ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﻣﯽدادﻧﺪ.
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13

در آن روز ،ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در آن ﻧﻮﺷﺘﻪای ﯾﺎﻓﺖ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪا داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ2 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﻧﺎن و آب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن اﺟﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد3 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ را از
ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
4و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻃﻮﺑﯿﺎ
ﻗﺮاﺑﺘﯽ داﺷﺖ5 .و ﺑﺮای او ﺣﺠﺮه ﺑﺰرگ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻗﺒﻞ از آن ﻫﺪاﯾﺎی آردی و
ﺑﺨﻮر و ﻇﺮوف را و ﻋﺸﺮ ﮔﻨﺪم و ﺷﺮاب و روﻏﻦ را ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻻوﯾﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮد و
ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ6 .و در ﻫﻤﻪ آن وﻗﺖ ،ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮدم زﯾﺮا در ﺳﺎل
ﺳﯽ و دوم ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه رﺧﺼﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.
7و ﭼﻮن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪم ،از ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ درﺑﺎره ﻃﻮﺑﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺮهای
ﺑﺮاﯾﺶ در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،آﮔﺎه ﺷﺪم8 .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه،
ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮﺑﯿﺎ را از ﺣﺠﺮه ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻢ9 .و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ ﺣﺠﺮه را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻫﺪاﯾﺎ و ﺑﺨﻮر را در آن ﺑﺎز آوردم.
10و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺼﻪﻫﺎی ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻻوﯾﺎن
و ﻣﻐﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﺮوران
ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﺟﺎﯾﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدم12 .و ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻋﺸﺮ ﮔﻨﺪم و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ را در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ آوردﻧﺪ.
13و ﺷﻠﻤﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ و ﺻﺎدوق ﮐﺎﺗﺐ و ﻓﺪاﯾﺎ را ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
اﯾﺸﺎن ،ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ زﮐﻮر ﺑﻦ ﻣﺘﻨﯿﺎ را ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺸﺎن را اﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎر اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺼﻪﻫﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
14ای ﺧﺪاﯾﻢ ﻣﺮا درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺎد آور و ﺣﺴﻨﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد و وﻇﺎﯾﻒ
آن ﮐﺮدهام ﻣﺤﻮ ﻣﺴﺎز.
15در آن روزﻫﺎ ،در ﯾﻬﻮدا ﺑﻌﻀﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ را در روز ﺳﺒﺖ ﻣﯽﻓﺸﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ و اﻻﻏﻬﺎ را ﺑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮاب و اﻧﮕﻮر و اﻧﺠﯿﺮ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ را ﻧﯿﺰ در روز
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ﺳﺒﺖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﺄﮐﻮﻻت در آن روز ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدم.
16و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺻﻮر ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ و در روز
ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و اﻫﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
17ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و روز ﺳﺒﺖ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 18آﯾﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و آﯾﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وارد ﻧﯿﺎورد؟ و ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺖ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻏﻀﺐ را ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ19 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺳﺒﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ دروازهﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺖ ﻧﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ دروازهﻫﺎ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎر در روز ﺳﺒﺖ آورده ﻧﺸﻮد.
20ﭘﺲ ﺳﻮداﮔﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ،ﯾﮏ دو دﻓﻌﻪ ﺑﯿﺮون از اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺐ را
ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ21 .اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻧﺰد دﯾﻮار ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ اﮔﺮ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻧﺪازم «.ﭘﺲ از آﻧﻮﻗﺖ دﯾﮕﺮ در روز ﺳﺒﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
22و ﻻوﯾﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻣﺪه ،دروازهﻫﺎ را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ روز ﺳﺒﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﻮد .ای ﺧﺪاﯾﻢ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎد آور و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺖ ﺧﻮد،
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ.
23در آن روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را دﯾﺪم ،ﮐﻪ زﻧﺎن از اﺷﺪودﯾﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ24 .و ﻧﺼﻒ ﮐﻼم ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ،در زﺑﺎن اﺷﺪود ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم و آن ﻗﻮم25 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را زدم و ﻣﻮی اﯾﺸﺎن را ﮐﻨﺪم و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ داده ،ﮔﻔﺘﻢ:
»دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻫﯿﺪ و دﺧﺘﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ26 .آﯾﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﻮرزﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در اﻣﺖﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ او ﻧﺒﻮد؟ و اﮔﺮ ﭼﻪ او ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮد و ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ او را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ27 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺷﺮارت ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺸﻮﯾﻢ و زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﻢ؟«
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28و ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﻦ اﻟْﯿﺎﺷﯿﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،داﻣﺎد ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺣﻮروﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ او را
از ﻧﺰد ﺧﻮد راﻧﺪم.
29ای ﺧﺪای ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎد آور ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ و ﻋﻬﺪ ﮐﻬﺎﻧﺖ و ﻻوﯾﺎن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
30ﭘﺲ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾـﺎن را ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد31 .و ﻫﺪاﯾـﺎی ﻫﯿـﺰم ،در زﻣﺎن ﻣﻌﯿـﻦ و ﻧﻮﺑﺮﻫـﺎ را
ﻧﯿﺰ.
ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎد آور.
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ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺮ
1

در اﯾﺎم اﺧﺸﻮرش )اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻊ ﺷﺪ( .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺧﺸﻮرش اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻨﺪ ﺗﺎ

ﺣﺒﺶ ،ﺑﺮ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد2 .در آن اﯾﺎم ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
3در ﺳﺎل ﺳﻮم از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد و
ﺣﺸﻤﺖ ﻓﺎرس و ﻣﺎدی از اﻣﺮا و ﺳﺮوران وﻻﯾﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﻮدﻧﺪ4 .ﭘﺲ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪ ﺻﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد روز ،ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﺣﺸﻤﺖ ﻣﺠﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮه ﻣﯽداد5 .ﭘﺲ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻀﺎی آﻧﺮوزﻫﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درداراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻫﻔﺖ روزه در ﻋﻤﺎرت ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد6 .ﭘﺮدهﻫﺎ از ﮐﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ﻻﺟﻮرد،
ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ارﻏﻮان در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ آوﯾﺨﺘﻪ و ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﯽ از ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺎق و ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ و در و ﻣﺮﻣﺮ ﺳﯿﺎه ﺑﻮد7 .و آﺷﺎﻣﯿﺪن ،از ﻇﺮﻓﻬﺎی
ﻃﻼ ﺑﻮد و ﻇﺮﻓﻬﺎ را اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﻮد و ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺮم ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاوان ﺑﻮد8 .و
آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﮑﻠﻒ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺧﺎﻧﻪاش ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
9و وﺷﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺴﺮوی اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد10 .در روز
ﻫﻔﺘﻢ ،ﭼﻮن دل ﭘﺎدﺷﺎه از ﺷﺮاب ﺧﻮش ﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﻮﻣﺎن و ﺑﺰﺗﺎ و ﺣﺮﺑﻮﻧﺎ و ﺑﻐﺘﺎ و
اﺑﻐﺘﺎ و زاﺗﺮ و ﮐﺮﮐﺲ را ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد 11ﮐﻪ وﺷﺘﯽ
ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﺎ ﺗﺎج ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻼﯾﻖ و ﺳﺮوران ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد12 .اﻣﺎ وﺷﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻏﻀﺒﺶ در دﻟﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ.
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13آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده) ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎدت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺣﮑﺎم ﻋﺎرف ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد14 .و ﻣﻘﺮﺑﺎن او ﮐﺮﺷﻨﺎ و ﺷﯿﺘﺎر و ادﻣﺎﺗﺎ و
ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﻣﺮس و ﻣﺮﺳﻨﺎ و ﻣﻤﻮﮐﺎن ،ﻫﻔﺖ رﺋﯿﺲ ﻓﺎرس و ﻣﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روی ﭘﺎدﺷﺎه را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ اول ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ( 15ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﻪ وﺷﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮده؟«
16آﻧﮕﺎه ﻣﻤﻮﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ »وﺷﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻻﯾﺘﻬﺎی اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
17زﯾﺮا ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺷﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮرش ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ18 .و در آﻧﻮﻗﺖ ،ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﻓﺎرس و ﻣﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﮑﻪ را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ روﺳﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﻘﺎر و ﻏﻀﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
19ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪای از ﺣﻀﻮر وی ﺻﺎدر ﺷﻮد و در ﺷﺮاﯾﻊ
ﻓﺎرس و ﻣﺎدی ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﮐﻪ وﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه رﺗﺒﻪ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ او را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻫﺪ20 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎدر
ﮔﺮداﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﻈﯿﻢ او ﻣﺴﻤﻮع ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را از ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ،اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
21و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و رؤﺳﺎ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﻤﻮﮐﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
22و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻂ آن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم ،ﻣﻮاﻓﻖ زﺑﺎﻧﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و در زﺑﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

2

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﭼﻮن ﻏﻀﺐ اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ ،وﺷﺘﯽ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ

او ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد آورد2 .و ﻣﻼزﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ او را ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ3 .و ﭘﺎدﺷﺎه در ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎی
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد وﮐﻼ ﺑﮕﻤﺎرد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ را ﺑﻪ داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن
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زﯾﺮ دﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎی ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺒﺎب
ﻃﻬﺎرت داده ﺷﻮد4 .و دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،در ﺟﺎی وﺷﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺸﻮد «.ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ در ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
5ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻬﻮدی در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻦ ﯾﺎﺋﯿﺮ اﺑﻦ ﺷﻤﻌﯽ اﺑﻦ ﻗﯿﺲ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻮد6 .و او از اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﻨﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی آورده ﺑﻮد7 .و او ﻫﺪﺳﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺮ ،دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ وی را ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺒﻮد و آن دﺧﺘﺮ ،ﺧﻮب
ﺻﻮرت و ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ،ﻣﺮدﺧﺎی وی را ﺑﻪ ﺟﺎی دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
8ﭘﺲ ﭼﻮن اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺧﺘﺮان ﺑﺴﯿﺎر در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ زﯾﺮ
دﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺘﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،زﯾﺮ دﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ زﻧﺎن ﺑﻮد
آوردﻧﺪ9 .و آن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه ،در ﺣﻀﻮرش اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ زودی ،اﺳﺒﺎب
ﻃﻬﺎرت و ﺗﺤﻔﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ وی داد و ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ ﮐﻨﯿﺰ را ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ وی داده ﺷﻮﻧﺪ و او را ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮد10 .و اﺳﺘﺮ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
ﺧﻮد را ﻓﺎش ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ11 .و ﻣﺮدﺧﺎی روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﺶ
ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از اﺣﻮال اﺳﺘﺮ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وی واﻗﻊ ﺷﻮد ،اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ.
12و ﭼﻮن ﻧﻮﺑﻪ ﻫﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪت دوازده ﻣﺎه ﮐﺮده ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺎم ﺗﻄﻬﯿﺮ اﯾﺸﺎن
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﺮ و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﺳﺒﺎب ﺗﻄﻬﯿﺮ زﻧﺎن،
13آﻧﮕﺎه آن دﺧﺘﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وی ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ
آن را از ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد14 .در وﻗﺖ ﺷﺎم داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
دوم زﻧﺎن ،زﯾﺮ دﺳﺖ ﺷﻌﺸﻐﺎز ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ ﻣﺘﻌﻪﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در او رﻏﺒﺖ ﮐﺮده ،او را ﺑﻨﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
15و ﭼﻮن ﻧﻮﺑﻪ اﺳﺘﺮ ،دﺧﺘﺮ اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ،ﻋﻤﻮی ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ او را ﺑﺠﺎی دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﻫﯿﺠﺎی ،ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ زﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺖ و اﺳﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻣﯽدﯾﺪ ،اﻟﺘﻔﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ16 .ﭘﺲ اﺳﺘﺮ را ﻧﺰد
اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪاش در ﻣﺎه دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻃﯿﺒﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ او
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آوردﻧﺪ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺳﺘﺮ را از ﻫﻤﻪ زﻧﺎن زﯾﺎده دوﺳﺖ داﺷﺖ و از ﻫﻤﻪ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ،در ﺣﻀﻮر وی
ﻧﻌﻤﺖ و اﻟﺘﻔﺎت زﯾﺎده ﯾﺎﻓﺖ .ﻟﻬﺬا ﺗﺎج ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و او را در ﺟﺎی وﺷﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ18 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﺳﺘﺮ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد
و ﺑﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎ راﺣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺮم ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﻋﻄﺎﯾﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ.
19و ﭼﻮن دوﺷﯿﺰﮔﺎن ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﺮ دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد20 .و
اﺳﺘﺮ ﻫﻨﻮز ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻓﺎش ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺮدﺧﺎی را ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد.
21در آن اﯾﺎم ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی در دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،دوﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﻓﻈﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻐْﺘﺎن و ﺗﺎرش ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه
دﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ22 .و ﭼﻮن ﻣﺮدﺧﺎی از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ را ﺧﺒﺮ داد و اﺳﺘﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه را
از زﺑﺎن ﻣﺮدﺧﺎی ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ23 .ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮده ،ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
دار ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻗﺼﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ،در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪ.

3

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻦ ﻫﻤﺪاﺗﺎی اﺟﺎﺟﯽ را ﻋﻈﻤﺖ داده،

ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮐﺮﺳﯽ او را از ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ2 .و ﺟﻤﯿﻊ
ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ در دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺳﺮ ﻓﺮود آورده ،وی را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎرهاش ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد .ﻟﮑﻦ ﻣﺮدﺧﺎی ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻤﯽآورد و او را ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﯽﮐﺮد3 .و ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ در دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺮدﺧﺎی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﭼﺮا از اﻣﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟«
4اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ،روز ﺑﻪ روز اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﻤﯽداد .ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن
را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻼم ﻣﺮدﺧﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻦ ﯾﻬﻮدی ﻫﺴﺘﻢ5 .و ﭼﻮن ﻫﺎﻣﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻤﯽآورد و او را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻫﺎﻣﺎن از ﻏﻀﺐ ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدﺧﺎی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺳﻬﻞ آﻣﺪ و او
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را از ﻗﻮم ﻣﺮدﺧﺎی اﻃﻼع داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن ﻗﺼﺪ ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺧﺸﻮرش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮد ،زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻮدﻧﺪ.
7در ﻣﺎه اول از ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﺸﻮرش ﮐﻪ ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ روز در ﺣﻀﻮر
ﻫﺎﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه اذار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ8 .ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ
اﺧْﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ در ﺟﻤﯿﻊ وﻻﯾﺘﻬﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻊ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻊ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﻟﻬﺬا
اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﯿﻦ واﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ9 .اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺣﮑﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎزﻧﺪ .و ﻣﻦ ده ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺎﻣﻼن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ10 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻦ
ﻫﻤﺪاﺗﺎی اﺟﺎﺟﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﻮد داد11 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻢ ﻧﻘﺮه و ﻫﻢ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺗﻮ
دادم ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﯽ«.
12ﭘﺲ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه اول اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﻫﺎﻣﺎن اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ اﻣﯿﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻪ واﻟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮوران ﻫﺮ ﻗﻮم ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻂ آن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم ﻣﻮاﻓﻖ زﺑﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ اﺳﻢ اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﺘﻮم ﺷﺪ13 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺎﭘﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را از ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ و ﻃﻔﻞ و زن در ﯾﮏ روز ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه آذار
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﻠﻒ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻣﻮال اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ14 .و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻫﻤﻪ
وﻻﯾﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺳﻮادﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ اﻋﻼن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
15ﭘﺲ ﭼﺎﭘﺎران ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ درداراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﺷﻮﺷﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﻦ ﻣﺸﻮش ﺑﻮد.

4

و ﭼﻮن ﻣﺮدﺧﺎی از ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺮدﺧﺎی ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را درﯾﺪه،

ﭘﻼس ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﺑﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺗﻠﺦ ﺑﺮآورد2 .و ﺗﺎ
روﺑﺮوی دروازه ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻼس داﺧﻞ دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮد.
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3و در ﻫﺮ وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻣﺎﺗﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ و روزه و ﮔﺮﯾﻪ و
ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﻼس و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ.
4ﭘﺲ ﮐﻨﯿﺰان و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن اﺳﺘﺮ آﻣﺪه ،او را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺰون ﺷﺪ و
ﻟﺒﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدﺧﺎی را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﭘﻼس او را از وی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد5 .آﻧﮕﺎه اﺳﺘﺮ،
ﻫﺘﺎک را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ وی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻧﺪ
و او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﺳﺒﺒﺶ ﭼﯿﺴﺖ6 .ﭘﺲ ﻫﺘﺎک ﺑﻪ
ﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ7 .و ﻣﺮدﺧﺎی او را از ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ او
واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪﻫﺪ ،ﺧﺒﺮ داد8 .و ﺳﻮاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎن را ﮐﻪ در ﺷﻮﺷﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ او داد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﺳﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و وی را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزد و وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
داﺧﻞ ﺷﺪه ،از او اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
9ﭘﺲ ﻫﺘﺎک داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدﺧﺎی را ﺑﻪ اﺳﺘﺮ ﺑﺎزﮔﻔﺖ10 .و اﺳﺘﺮ ﻫﺘﺎک را ﺟﻮاب
داده ،او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﮕﻮﯾﺪ 11ﮐﻪ »ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺎﮐﻨﺎن وﻻﯾﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮐﺲ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد و ﺧﻮاه زن ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﯽاذن داﺧﻞ
ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮﮔﺎن زرﯾﻦ را ﺑﺴﻮی او دراز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .و ﺳﯽ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﻮم«.
12ﭘﺲ ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ13 .و ﻣﺮدﺧﺎی ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮ ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ» :در
دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻬﻮد ،رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ14 .ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ در
اﯾﻦ وﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﯽ ،راﺣﺖ و ﻧﺠﺎت ﺑﺮای ﯾﻬﻮد از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ و
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ .و ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺮﺳﯿﺪهای«.
15ﭘﺲ اﺳﺘﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ 16ﮐﻪ »ﺑﺮو و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮد را ﮐﻪ در ﺷﻮﺷﻦ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻣﻦ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻮرﯾﺪ و ﻣﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰاﻧﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺧﻼف ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻫﻼک ﺷﺪم ،ﻫﻼک ﺷﺪم«.
17ﭘﺲ ﻣﺮدﺧﺎی رﻓﺘﻪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮﭼﻪ اﺳﺘﺮ وی را وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
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5

و در روز ﺳﻮم ،اﺳﺘﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺻﺤﻦ دروازه اﻧﺪروﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ،در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺴﺮوی ﺧﻮد در ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،روﺑﺮوی دروازه ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد2 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،او در ﻧﻈﺮ وی اﻟﺘﻔﺎت
ﯾﺎﻓﺖ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮﮔﺎن ﻃﻼ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﺮ دراز ﮐﺮد و اﺳﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه،
ﻧﻮک ﻋﺼﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد.
3و ﭘﺎدﺷﺎه او را ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
4اﺳﺘﺮ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهام ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
5آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﺸﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم اﺳﺘﺮ ﮐﺮده ﺷﻮد «.ﭘﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد آﻣﺪﻧﺪ6 .و ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮاب ﺑﻪ اﺳﺘﺮ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺆول ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﺪام؟ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
7اﺳﺘﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺆول و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ8 ،ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﻟﺘﻔﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻢ و اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺆول ﻣﺮا ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد ،ﭘﺎدﺷﺎه و
ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺮدا اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
9ﭘﺲ در آن روز ﻫﺎﻣﺎن ﺷﺎدﻣﺎن و ﻣﺴﺮور ﺷﺪه ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻫﺎﻣﺎن ،ﻣﺮدﺧﺎی را
ﻧﺰد دروازه ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ10 .اﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ،دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ و
زن ﺧﻮد زرش را ﺧﻮاﻧﺪ11 .و ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮد و ﮐﺜﺮت ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ را و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻈﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او داده و او را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ رؤﺳﺎ و ﺧﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺗﺮی داده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد12 .و ﻫﺎﻣﺎن ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ را ﺳﻮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه
ﭘﺎدﺷﺎه دﻋﻮت ﻧﻔﺮﻣﻮد و ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ او ﻣﺮا ﻫﻤﺮاه ﭘﺎدﺷﺎه دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ13 .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﻧﺰد ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
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14آﻧﮕﺎه زوﺟﻪاش زرش و ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :داری ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﺴﺎزﻧﺪ
و ﺑﺎﻣﺪادان ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی را ﺑﺮ آن ﻣﺼﻠﻮب ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮو «.و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻣﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه ،اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ دار را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

6

در آن ﺷﺐ ،ﺧﻮاب از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﻓﺖ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮه ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم را

ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ آن را در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ2 .و در آن ،ﻧﻮﺷﺘﻪای ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی درﺑﺎره ﺑﻐﺘﺎن
وﺗﺮش ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﻓﻈﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ وی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دﺳﺖ درازی ﺑﺮ اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد3 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﭼﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﻋﺰت ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ )ﺧﺪﻣﺖ( ﺑﻪ
ﻣﺮدﺧﺎی ﻋﻄﺎ ﺷﺪ؟« ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮای او ﭼﯿﺰی
ﻧﺸﺪ«.
4ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ در ﺣﯿﺎط؟« )و ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی را ﺑﺮداری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺼﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪ5 (.و ﺧﺎدﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻫﺎﻣﺎن در ﺣﯿﺎط اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد.
6و ﭼﻮن ﻫﺎﻣﺎن داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﻏﺒﺖ دارد ﮐﻪ او را
ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« و ﻫﺎﻣﺎن در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد» :ﮐﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدن او رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟« 7ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدن او رﻏﺒﺖ دارد8 ،ﻟﺒﺎس ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و اﺳﺒﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ آن
ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎج ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ9 .و ﻟﺒﺎس و اﺳﺐ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﻣﻘﺮبﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدن او رﻏﺒﺖ
دارد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار ﮐﺮده ،و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و ﭘﯿﺶ روی او ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدن او رﻏﺒﺖ دارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
10آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﻟﺒﺎس و اﺳﺐ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺎ
ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮد ﮐﻪ در دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل دار و از ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ
ﻧﺸﻮد11 «.ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن آن ﻟﺒﺎس و اﺳﺐ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدﺧﺎی را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و او را ﺳﻮار ﮐﺮده ،در
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ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭘﯿﺶ روی او ﻧﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮدن او
رﻏﺒﺖ دارد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 «.و ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎن
ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن و ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺘﺎﻓﺖ13 .و ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺧﻮد زرش و ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮد را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﺶ و زﻧﺶ زرش او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ وی آﻏﺎز اﻓﺘﺎدن ﻧﻤﻮدی از ﻧﺴﻞ ﯾﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ او
ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد14 «.و اﯾﺸﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺎﻣﺎن را
ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

7

ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻣﺎن ﻧﺰد اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ﭘﺎدﺷﺎه در روز

دوم ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮاب ﺑﻪ اﺳﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ،ﻣﺴﺆول ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﺪام؟ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺠﺎ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
3اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺆول ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد4 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻦ و ﻗﻮﻣﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻼک و ﻧﺎﺑﻮد و ﺗﻠﻒ ﺷﻮﯾﻢ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﮑﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﯿﭻ اﺳﺖ«.
5آﻧﮕﺎه اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﯿﺴﺖ و ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺴﺎرت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« 6اﺳﺘﺮ ﮔﻔﺖ » :ﻋﺪو و دﺷﻤﻦ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ
اﺳﺖ «.آﻧﮕﺎه ﻫﺎﻣﺎن در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪ.
7و ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ رﻓﺖ .و ﭼﻮن ﻫﺎﻣﺎن دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
8و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه از ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮاب ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﺮ ﺑﺮ آن
ﻣﯽﺑﻮد اﻓﺘﺎده ﺑﻮد؛ ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻠﮑﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟«
ﺳﺨﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ روی ﻫﺎﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ9 .آﻧﮕﺎه ﺣﺮﺑﻮﻧﺎ ،ﯾﮑﯽ از
ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ دار ﭘﻨﺠﺎه ذراﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺎﻣﺎن آن را
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ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ آن ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »او را ﺑﺮ آن ﻣﺼﻠﻮب ﺳﺎزﯾﺪ«.
10ﭘﺲ ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﺮ داری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﺧﺎی ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺼﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻏﻀﺐ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ.

8

در آﻧﺮوز اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎن ،دﺷﻤﻦ ﯾﻬﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ارزاﻧﯽ

داﺷﺖ .و ﻣﺮدﺧﺎی در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﺮ او را از ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی داﺷﺖ ﺧﺒﺮ
داده ﺑﻮد2 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻫﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی داد و اﺳﺘﺮ
ﻣﺮدﺧﺎی را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ3 .و اﺳﺘﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮد و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی او اﻓﺘﺎده،
ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ و از او اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺮ ﻫﺎﻣﺎن اﺟﺎﺟﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻃﻞ
ﺳﺎزد4 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮﮔﺎن ﻃﻼ را ﺑﺴﻮی اﺳﺘﺮ دراز ﮐﺮد و اﺳﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد
5و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ و ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر او اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺻﻮاب
ﺑﯿﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮاﺳﻠﻪ را ﮐﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻦ ﻫﻤﺪاﺗﺎی
اﺟﺎﺟﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻢ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪ؟ و ﻫﻼﮐﺖ
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ؟«
7آﻧﮕﺎه اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ و ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﻪ
اﺳﺘﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪم و او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖ درازی ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ8 .و ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮدد ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
9ﭘﺲ در آن ﺳﺎﻋﺖ ،در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺎه ﺳﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را
اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدﺧﺎی اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﻣﯿﺮان و واﻟﯿﺎن و رؤﺳﺎی
وﻻﯾﺘﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺖ ﮐﻪ از ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺒﺶ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻂ
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آن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم ،ﻣﻮاﻓﻖ زﺑﺎن آن و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻂ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن10 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت را ﺑﻪ اﺳﻢ
اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﺎﭘﺎران اﺳﺐ ﺳﻮار
ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺗﺎزی ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه و ﮐﺮﻫﻬﺎی ﻣﺎدﯾﺎﻧﻬﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻮار
ﺷﺪﻧﺪ11 .و در آﻧﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺟﺎزت داد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﻗﻮﻣﻬﺎ و وﻻﯾﺘﻬﺎ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اذﯾﺖ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﻮال اﯾﺸﺎن را ﺗﺎراج
ﮐﻨﻨﺪ12 ،در ﯾﮏ روز ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه آذار ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎی اﺧﺸﻮرش
ﭘﺎدﺷﺎه13 ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺳﻮادﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ اﻋﻼن ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
14ﭘﺲ ﭼﺎﭘﺎران ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺗﺎزی ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ،در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪ15 .و
ﻣﺮدﺧﺎی از ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﻻﺟﻮردی و ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﺎج ﺑﺰرگ زرﯾﻦ و ردای ﮐﺘﺎن
ﻧﺎزک ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﻦ ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 ،و ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،روﺷﻨﯽ و ﺷﺎدی
و ﺳﺮور و ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ17 .و در ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮور و ﺑﺰم و روز ﺧﻮش ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮس ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

9

و در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه آذار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺟﺎری ﺳﺎزﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻬﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﺑﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ2 .و ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد
در ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎی اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اذﯾﺖ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮس اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد3 .و
ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی وﻻﯾﺘﻬﺎ و اﻣﯿﺮان و واﻟﯿﺎن و ﻋﺎﻣﻼن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن را اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮس
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ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد4 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و آوازه او
در ﺟﻤﯿﻊ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻣﺮدﺧﺎی آﻧﺎ ﻓĤﻧﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
5ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ،ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ6 .و ﯾﻬﻮدﯾﺎن در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﻓﺮﺷﻨﺪاﻃﺎ و دﻟﻔﻮن و اﺳﻔﺎﺗﺎ8 ،و ﻓﻮراﺗﺎ و ادﻟﯿﺎ و ارﯾﺪاﺗﺎ9 ،و ﻓﺮﻣﺸﺘﺎ و
ارﯾﺴﺎی و ارﯾﺪای و ﯾﺰاﺗﺎ10 ،ﯾﻌﻨﯽ ده ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻦ ﻫﻤﺪاﺗﺎی ،دﺷﻤﻦ ﯾﻬﻮد را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻧﮕﺸﺎدﻧﺪ.
11در آن روز ،ﻋﺪد آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺘﻨﺪ12 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﻬﻮدﯾﺎن در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ و ده ﭘﺴﺮ
ﻫﺎﻣﺎن را ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﻼک ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺣﺎل ﻣﺴﺆول ﺗﻮ
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟« 13اﺳﺘﺮ
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺎزت داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ
ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ده ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﺮدار ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ14 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺸﻮد و ﺣﮑﻢ در ﺷﻮﺷﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺮدﯾﺪ و ده ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻣﺎن را ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ15 .و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺷﻮﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه آذار ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ را در ﺷﻮﺷﻦ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻧﮕﺸﺎدﻧﺪ16 .و ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وﻻﯾﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮای
ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﻐﻀﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻧﮕﺸﺎدﻧﺪ.
17اﯾﻦ ،در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺎه آذار )واﻗﻊ ﺷﺪ( و در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ،آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن را
روز ﺑﺰم و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ18 .و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ آن
ﻣﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن را روز ﺑﺰم و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ.
19ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﻫﺎت ﺑﯽﺣﺼﺎر ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه آذار را روز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
و ﺑﺰم و روز ﺧﻮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
20و ﻣﺮدﺧﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت را ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎی
اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻧﺰدﯾﮏ و دور ﻓﺮﺳﺘﺎد21 ،ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪای ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ روز
ﭼﻬﺎردﻫﻢ و روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه آذار را ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در آن روزﻫﺎ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن
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از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در آن ﻣﺎه ،ﻏﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﻣﺎﺗﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ روز ﺧﻮش ﻣﺒﺪل
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻟﻬﺬا آﻧﻬﺎ را روزﻫﺎی ﺑﺰم و ﺷﺎدی ﻧﮕﺎه ﺑﺪارﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮان
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
23ﭘﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﺮدﺧﺎی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻦ ﻫﻤﺪاﺗﺎی اﺟﺎﺟﯽ ،دﺷﻤﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮد ،ﻗﺼﺪ ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺮده و ﻓﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ و ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدن
اﯾﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد25 .اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،ﻣﮑﺘﻮﺑﺎ ﺣﮑﻢ داد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد و او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮ دار ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
26از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن روزﻫﺎ را از اﺳﻢ ﻓﻮر ،ﻓﻮرﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ
ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت و آﻧﭽﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد آﻣﺪه ﺑﻮد27 ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن
اﯾﻦ را ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺮ ذﻣﻪ ﺧﻮد و ذرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺼﻖ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد و آن دو روز را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺘﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ و زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
28و آن روزﻫﺎ را در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺒﺎﯾﻞ و وﻻﯾﺘﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺎد آورﻧﺪ و ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و اﯾﻦ
روزﻫﺎی ﻓﻮرﯾﻢ ،از ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮد ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎدﮔﺎری آﻧﻬﺎ از ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻧﮕﺮدد29 .و اﺳﺘﺮ
ﻣﻠﮑﻪ ،دﺧﺘﺮ اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ و ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی ،ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻠﻪ دوم را درﺑﺎره ﻓﻮرﯾﻢ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ30 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺧﺸﻮرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد31 ،ﺗﺎ اﯾﻦ دو روز ﻓﻮرﯾﻢ را در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ
آﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی و اﺳﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﯾﺸﺎن
آن را ﺑﺮ ذﻣﻪ ﺧﻮد و ذرﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎری اﯾﺎم روزه و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن.
32ﭘﺲ ﺳﻨﻦ اﯾﻦ ﻓﻮرﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺮ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺷﺪ و در ﮐﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم ﮔﺮدﯾﺪ.
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10

و اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ و ﺟﺰاﯾﺮ درﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺬارد2 ،و ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﻗﻮت

و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺮدﺧﺎی ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﻣﻌﻈﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ
اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدی و ﻓﺎرس ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 3زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدﺧﺎی ﯾﻬﻮدی ،ﺑﻌﺪ از اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه،
ﺷﺨﺺ دوم ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮد ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﺰد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﺪه ،ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی
ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻨﺎی ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ،ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
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ﮐﺘﺎب اﯾﻮب
1

در زﻣﯿﻦ ﻋﻮص ،ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻮب ﻧﺎم داﺷﺖ؛ و آن ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺖ و

ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮد و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد2 .و ﺑﺮای او ،ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ3 .و اﻣﻮال
او ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﺘﺮ و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو و ﭘﺎﻧﺼﺪ اﻻغ ﻣﺎده ﺑﻮد و ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺜﯿﺮ داﺷﺖ و آن ﻣﺮد از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد.
4و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ،در روزش ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﮐﻞ و ﺷﺮب ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ5 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن دوره
روزﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﯾﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻣﺪادان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻮب ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮان
ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،ﺧﺪا را در دل ﺧﻮد ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ« و اﯾﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
6و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ
در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن آﻣﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟« ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»از ﺗﺮدد ﮐﺮدن در زﻣﯿﻦ و ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن در آن8 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﺑﻨﺪه ﻣﻦ اﯾﻮب
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ او در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺖ و ﺧﺪاﺗﺮس ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه اﺟﺘﻨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ!« 9ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻮب ﻣﺠﺎﻧﺎ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟ 10آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﺮد او و
ﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ او و ﮔﺮد ﻫﻤﻪ اﻣﻮال او ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺣﺼﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪی و اﻋﻤﺎل دﺳﺖ او را ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪادی و
ﻣﻮاﺷﯽ او در زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ؟ 11ﻟﯿﮑﻦ اﻵن دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او را ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﺎ و ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ اﻣﻮاﻟﺶ در
دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺘﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد او دراز ﻣﮑﻦ «.ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
13و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﺮاب
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ14 .و رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﯾﻮب آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮔﺎوان ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎده اﻻﻏﺎن ﻧﺰد آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ15 .و ﺳﺎﺑﯿﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ آورده ،ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ
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ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ16 «.و او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﺗﺶ
ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎد و ﮔﻠﻪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ17 «.و او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﻫﺠﻮم آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ18 «.و او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ 19ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی از ﻃﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن
آﻣﺪه ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ را زد و ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ
دﻫﻢ«.
20آﻧﮕﺎه اﯾﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را درﯾﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه
ﮐﺮد 21و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻫﻨﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ داد
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ! و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد!« 22در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻮب ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﻬﺎﻟﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاد.

2

و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ و

ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟« ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :از ﺗﺮدد ﻧﻤﻮدن در ﺟﻬﺎن و از ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن در آن«.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﺑﻨﺪه ﻣﻦ اﯾﻮب ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ او در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮد
ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺖ و ﺧﺪاﺗﺮس ﮐﻪ از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ اﻵن ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﻗﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺮ آن واداﺷﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﯽﺳﺒﺐ اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﻢ4 «.ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﻮﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن دارد ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد5 .ﻟﯿﮑﻦ اﻵن دﺳﺖ ﺧﻮد

را دراز ﮐﺮده ،اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎ و ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد6 «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎن او را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ«.
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7ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اﯾﻮب را از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﮐﻠﻪاش ﺑﻪ دﻣﻠﻬﺎی ﺳﺨﺖ
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ8 .و او ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﺨﺮاﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد9 .و زﻧﺶ
او را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری؟ ﺧﺪا را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﺑﻤﯿﺮ!«
10او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﺑﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ! آﯾﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را از ﺧﺪا ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﺑﺪی
را ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ؟« در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻮب ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد.
11و ﭼﻮن ﺳﻪ دوﺳﺖ اﯾﻮب ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ و ﺳﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه ،او را ﺗﻌﺰﯾﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪ12 .و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از دور ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده،
او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﺧﺎک ﺑﺴﻮی
آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ13 .و ﻫﻔﺖ روز و ﻫﻔﺖ ﺷﺐ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وی
ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ درد او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.

3

و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻮب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،روز ﺧﻮد را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد2 .و اﯾﻮب

ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :روزی ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم ،ﻫﻼک ﺷﻮد و ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدی در رﺣﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ4 ،آن روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻮد .و ﺧﺪا از ﺑﺎﻻ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ او ﻧﺘﺎﺑﺪ5 .ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ .اﺑﺮ ﺑﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .ﮐﺴﻮﻓﺎت روز آن را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ6 .و آن
ﺷﺐ را ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و در ﻣﯿﺎن روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺷﺎدی ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻬﺎ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد.
7اﯾﻨﮏ آن ﺷﺐ ﻧﺎزاد ﺑﺎﺷﺪ و آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در آن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد8 .ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روز ،آن را ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪن ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 .ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﻔﻖ آن ،ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮدد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮر
ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﮋﮔﺎن ﺳﺤﺮ را ﻧﺒﯿﻨﺪ10 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ درﻫﺎی رﺣﻢ ﻣﺎدرم را ﻧﺒﺴﺖ ،و ﻣﺸﻘﺖ را از
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﺴﺎﺧﺖ.
»11ﭼﺮا از رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻧﻤﺮدم؟ و ﭼﻮن از ﺷﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﭼﺮا ﺟﺎن ﻧﺪادم؟ 12ﭼﺮا زاﻧﻮﻫﺎ
ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﮑﯿﺪم؟ 13زﯾﺮا ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم و آرام ﻣﯽﺷﺪم .در ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﻮدم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ14 ،ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺸﯿﺮان ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻨﺎ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ15 ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮوران ﮐﻪ ﻃﻼ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻘﺮه ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ16 ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻘﻂ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ17 .در آﻧﺠﺎ ﺷﺮﯾﺮان از ﺷﻮرش ﺑﺎز
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺧﺴﺘﮕﺎن ﻣﯽآراﻣﻨﺪ18 ،در آﻧﺠﺎ اﺳﯿﺮان در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،و آواز
ﮐﺎرﮔﺬاران را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ19 .ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏاﻧﺪ ،و ﻏﻼم از آﻗﺎﯾﺶ آزاد اﺳﺖ20 .ﭼﺮا
روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ داده ﺷﻮد؟ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﺦﺟﺎﻧﺎن؟ 21ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮت را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای آن ﺣﻔﺮه ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻨﺠﻬﺎ22 .ﮐﻪ ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺮور
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺒﺮ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؟ 23ﭼﺮا ﻧﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﻫﺶ ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪا
اﻃﺮاﻓﺶ را ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ 24زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ،ﭘﯿﺶ از ﺧﻮراﮐﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻌﺮه ﻣﻦ ،ﻣﺜﻞ آب
رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد25 .زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ .و آﻧﭽﻪ از آن ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﺮ
ﻣﻦ رﺳﯿﺪ26 .ﻣﻄﻤﺌﻦ و آرام ﻧﺒﻮدم و راﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ«.

4

و اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ

ﺗﻮ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ؟ 3اﯾﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎری را ادب
آﻣﻮﺧﺘﻪای و دﺳﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﻘﻮﯾﺖ دادهای4 .ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻟﻐﺰﻧﺪه را ﻗﺎﯾﻢ داﺷﺖ ،و ﺗﻮ زاﻧﻮﻫﺎی
ﻟﺮزﻧﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ دادی5 .ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻠﻮل ﺷﺪهای؛ ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪای6 .آﯾﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻘﻮای ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ و اﻣﯿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﻧﯽ؟ 7اﻵن ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ! ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﻼک ﺷﺪ؟ و راﺳﺘﺎن در ﮐﺠﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ؟ 8ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮارت را ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻘﺎوت را ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن را ﻣﯽدروﻧﺪ9 .از ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪا ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
از ﺑﺎد ﻏﻀﺐ او ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ10 .ﻏﺮش ﺷﯿﺮ و ﻧﻌﺮه ﺳﺒﻊ و دﻧﺪان ﺷﯿﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
11ﺷﯿﺮ ﻧﺮ از ﻧﺎﺑﻮدن ﺷﮑﺎر ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
»12ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﺧﻔﺎ رﺳﯿﺪ ،و ﮔﻮش ﻣﻦ آواز ﻧﺮﻣﯽ از آن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد13 .در ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ
از رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﺐ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد14 ،ﺧﻮف و ﻟﺮز ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آورد15 .آﻧﮕﺎه روﺣﯽ از ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺑﺪﻧﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ16 .در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻨﻤﻮدم .ﺻﻮرﺗﯽ در ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮم ﺑﻮد .ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
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ﺑﻮد و آوازی ﺷﻨﯿﺪم 17ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﻣﺮد در ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﻖ
ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ 18اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ19 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﯿﻦ ،ﮐﻪ اﺳﺎس اﯾﺸﺎن در ﻏﺒﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! 20از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ آن را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورد21 .آﯾﺎ ﻃﻨﺎب ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺑﺪون ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.

5

»اﻵن اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﻦ و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﻮاب دﻫﺪ؟ و ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از

ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ 2زﯾﺮا ﻏﺼﻪ ،اﺣﻤﻖ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺣﺴﺪ ،اﺑﻠﻪ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ3 .ﻣﻦ اﺣﻤﻖ را
دﯾﺪم ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺴﮑﻦ او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدم4 .ﻓﺮزﻧﺪان او از اﻣﻨﯿﺖ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در دروازه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ5 .ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻣﺤﺼﻮل او را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و آن را ﻧﯿﺰ
از ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ ،و دﻫﺎن ﺗﻠﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼ از ﻏﺒﺎر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ،
و ﻣﺸﻘﺖ از زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽروﯾﺪ7 .ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﻘﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮارهﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘﺮد.
8و ﻟﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدم ،و دﻋﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺮدم9 ،ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻢ و
ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﯽﺷﻤﺎر؛ 10ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ ،و آب ﺑﺮ روی ﺻﺨﺮهﻫﺎ
ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد11 ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ 12ﮐﻪ
ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؛
13ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن را در ﺣﯿﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﺸﻮرت ﻣﮑﺎران ﻣﺸﻮش ﻣﯽﺷﻮد14 .در روز ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ؛ 15ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ را از ﺷﻤﺸﯿﺮ دﻫﺎن
اﯾﺸﺎن ،و از دﺳﺖ زورآور ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ16 .ﭘﺲ اﻣﯿﺪ ،ﺑﺮای ذﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮارت دﻫﺎن
ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪد.
»17ﻫﺎن ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻨﺒﯿﻬﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺄدﯾﺐ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺧﻮار
ﻣﺸﻤﺎر18 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد و اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و دﺳﺖ او ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ19 .در
ﺷﺶ ﺑﻼ ،ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻫﻔﺖ ﺑﻼ،ﻫﯿﭻ ﺿﺮر ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ20 .در ﻗﺤﻂ ﺗﻮ را از
ﻣﻮت ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و در ﺟﻨﮓ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ21 .از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﭼﻮن

ﮐﺘﺎب اﯾﻮب  /ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

778

ﻫﻼﮐﺖ آﯾﺪ ،از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ22 .ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯽ و ﺗﻨﮕﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،و از وﺣﻮش زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ23 .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺻﺤﺮا ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﻠﺢ
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐﺮد24 .و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را ﺗﺠﺴﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و
ﭼﯿﺰی ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ25 .و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذرﯾﺘﺖ ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ و اوﻻد ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ زﻣﯿﻦ.
26و در ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻓﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد27 .اﯾﻨﮏ
اﯾﻦ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺪان«.

6

و اﯾﻮب ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ،و ﻣﺸﻘﺖ ﻣﺮا در

ﻣﯿﺰان ﺑﺎ آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن از رﯾﮓ درﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻬﻮده
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ4 .زﯾﺮا ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ در اﻧﺪرون ﻣﻦ اﺳﺖ ،و روح ﻣﻦ زﻫﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽآﺷﺎﻣﺪ ،و
ﺗﺮﺳﻬﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ5 .آﯾﺎ ﮔﻮرﺧﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻒ ﻋﺮﻋﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﮔﺎو ﺑﺮ
آذوﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ؟ 6آﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﯽﻣﺰه ،ﺑﯽﻧﻤﮏ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﯾﺎ در ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ،ﻃﻌﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 7ﺟﺎن ﻣﻦ از ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﮐﺮاﻫﺖ دارد .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﻮراک ،زﺷﺖ اﺳﺖ.
»8ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﺮآورده ﺷﻮد ،و ﺧﺪا آرزوی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ! 9و ﺧﺪا راﺿﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺮد ﮐﻨﺪ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد! 10آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ و
در ﻋﺬاب اﻟﯿﻢ ﺷﺎد ﻣﯽﺷﺪم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻀﺮت ﻗﺪوس را اﻧﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮدم11 .ﻣﻦ ﭼﻪ ﻗﻮت دارم
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 12آﯾﺎ ﻗﻮت ﻣﻦ ﻗﻮت ﺳﻨﮕﻬﺎ اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ؟ 13آﯾﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯽاﻋﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ و ﻣﺴﺎﻋﺪت از ﻣﻦ ﻣﻄﺮود ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
14ﺣﻖ ﺷﮑﺴﺘﻪدل از دوﺳﺘﺶ ﺗﺮﺣﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺗﺮس ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ15 .اﻣﺎ
ﺑﺮادران ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ وادﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ؛ 16ﮐﻪ از ﯾﺦ ﺳﯿﺎهﻓﺎم
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮف در آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ17 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب از آﻧﻬﺎ ﻣﯽرود ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺎ
ﺷﻮد ،از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ18 .ﮐﺎرواﻧﯿﺎن از راه ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن داﺧﻞ
ﺷﺪه ،ﻫﻼک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ19 .ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎی ﺳﺒﺎ اﻣﯿﺪ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ.
20از اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺸﺘﻨﺪ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ
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ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﯾﺪﯾﺪ و ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﯿﺪ22 .آﯾﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ؟ ﯾﺎ ارﻣﻐﺎﻧﯽ از اﻣﻮال
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ 23ﯾﺎ ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻓﺪﯾﻪ دﻫﯿﺪ؟
»24ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدم.
25ﺳﺨﻨﺎن راﺳﺘﯽ ﭼﻘﺪر زورآور اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؟ 26آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺄﯾﻮس را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد اﺳﺖ؟ 27ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻢ ﻗﺮﻋﻪ
ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ و دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎل ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ28 .ﭘﺲ اﻵن اﻟﺘﻔﺎت ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
و روﺑﻪروی ﺷﻤﺎ دروغ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ29 .ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ
ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ30 .آﯾﺎ در زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ ﮐﺎم ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟
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»آﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪهای ﻧﯿﺴﺖ؟ و روزﻫﺎی وی ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی

ﻣﺰدور ﻧﯽ؟ 2ﻣﺜﻞ ﻏﻼم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﻪ اﺷﺘﯿﺎق دارد ،و ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺰد ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ،
3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ4 .ﭼﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰم؟ و ﺷﺐ ﺑﮕﺬرد و ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ از ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪن ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮم5 .ﺟﺴﺪم از ﮐﺮﻣﻬﺎ و ﭘﺎرهﻫﺎی ﺧﺎک ﻣﻠﺒﺲ اﺳﺖ ،و ﭘﻮﺳﺘﻢ ﺗﺮاﮐﯿﺪه و ﻣﻘﺮوح ﻣﯽﺷﻮد.
6روزﻫﺎﯾﻢ از ﻣﺎﮐﻮی ﺟﻮﻻ ﺗﯿﺰروﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺪون اﻣﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد7 .ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺎد
اﺳﺖ ،و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ8 .ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 .ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ،ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﻣﯽرود ،ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ10 .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
و ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎز او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ11 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .از ﺗﻨﮕﯽ روح ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ ،و از ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد12 .آﯾﺎ ﻣﻦ درﯾﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻬﻨﮕﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﺸﯿﮑﭽﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯽ؟ 13ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﺖﺧﻮاﺑﻢ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺴﺘﺮم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮا
رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ 14آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،و ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﯽ15 .ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺧﻔﻪ ﺷﺪن را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﻣﺮگ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ16 .ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮم و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻦ زﯾﺮا روزﻫﺎﯾﻢ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ.
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»17اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯽ ،و دل ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزی؟ 18و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد
از او ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ او را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯽ؟ 19ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ ﻣﺮا
واﮔﺬار ﺗﺎ آب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﺮم20 .ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﻨﯽآدم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﺮای
ﭼﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪهام؟ 21و ﭼﺮا ﮔﻨﺎﻫﻢ
را ﻧﻤﯽآﻣﺮزی ،و ﺧﻄﺎﯾﻢ را دور ﻧﻤﯽﺳﺎزی؟ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن در ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﺗﻔﺤﺺ
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
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ﭘﺲ ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ و

ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﺖ ﺑـﺎد ﺷﺪﯾـﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؟ 3آﯾﺎ ﺧـﺪا داوری را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد؟ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺼﺎف
را ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 4ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮد5 .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﺧﺪا را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدی و ﻧﺰد ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﻮدی6 ،اﮔﺮ ﭘﺎک و
راﺳﺖ ﻣﯽﺑﻮدی ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ7 .و اﮔﺮ ﭼﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﺖ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر رﻓﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻗﺮﻧﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﻦ ،و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ9 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ دﯾﺮوزی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و روزﻫﺎی
ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪای ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ10 .آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻧﺮاﻧﻨﺪ؟ و از دل ﺧﻮد
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎرﻧﺪ؟ 11آﯾﺎ ﻧﯽ ،ﺑﯽﺧﻼب ﻣﯽروﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺼﺐ ،ﺑﯽآب ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 12ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد؛ 13ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ راه ﺟﻤﯿﻊ
ﻓﺮاﻣﻮشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا .و اﻣﯿﺪ رﯾﺎﮐﺎر ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد14 ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪ او ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻋﺘﻤﺎدش ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﻨﮑﺒﻮت اﺳﺖ15 .ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ؛ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﯾﻢ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ16 .ﭘﯿﺶ روی آﻓﺘﺎب ،ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺎﻏﺶ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
17رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﮓ درﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ18 .اﮔﺮ از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،او را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ19 .اﯾﻨﮏ ﺧﻮﺷﯽ ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان
از ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ روﯾﯿﺪ20 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد ،و ﺷﺮﯾﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
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21ﺗﺎ دﻫﺎن ﺗﻮ را از ﺧﻨﺪه ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را از آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ22 .ﺧﺼﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻠﺒﺲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.

9

ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ 3اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻫﺰار او را ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
4او در ذﻫﻦ ﺣﮑﯿﻢ و در ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 5آﻧﮑﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،و در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ را واژﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ6 ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را
از ﻣﮑﺎﻧﺶ ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد؛ 7ﮐﻪ آﻓﺘﺎب را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻃﻠﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﺨﺘﻮم ﻣﯽﺳﺎزد؛ 8ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎی درﯾﺎ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ؛
9ﮐﻪ دب اﮐﺒﺮ و ﺟﺒﺎر و ﺛﺮﯾﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺟﻨﻮب را؛ 10ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯽﻗﯿﺎس را ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯽﺷﻤﺎر را11 .اﯾﻨﮏ از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد و او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ12 .اﯾﻨﮏ او ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮاﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 13ﺧﺪا ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد و ﻣﺪدﮐﺎران رﺣﺐ زﯾﺮ او ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»14ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ' ،ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺟﻮاب دﻫﻢ و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﺰﯾﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 15ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎدل ﻣﯽﺑﻮدم ،او را ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدادم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد داور ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدم16 .اﮔﺮ او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺮا ﺟﻮاب ﻣﯽداد ،ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آواز ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
17زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺳﺒﺐ ،زﺧﻤﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزد18 .ﻣﺮا ﻧﻤﯽﮔﺬارد
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯿﻬﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ19 .اﮔﺮ درﺑﺎره ﻗﻮت ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،اﯾﻨﮏ او ﻗﺎدر اﺳﺖ؛
و اﮔﺮ درﺑﺎره اﻧﺼﺎف ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ 20اﮔﺮ ﻋﺎدل ﻣﯽﺑﻮدم دﻫﺎﻧﻢ ﻣﺮا
ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﻮدم ﻣﺮا ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﺷﻤﺮد21 .اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارم22 .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﺮ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد23 .اﮔﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺘﻬﺰا
ﻣﯽﮐﻨﺪ24 .ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان داده ﺷﺪه اﺳﺖ و روی ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 25و روزﻫﺎﯾﻢ از ﭘﯿﮏ ﺗﯿﺰرﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪروﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را
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ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ26 .ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﯿﺰرﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﺎر ﻓﺮود آﯾﺪ27 .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﺗﺮش روﯾﯽ ﺧﻮد را دور ﮐﺮده ،ﮔﺸﺎدهرو ﺷﻮم28 ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﻬﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد29 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﯿﺠﺎ
زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻢ؟ 30اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آب ﺑﺮف ﻏﺴﻞ دﻫﻢ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﻨﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﻢ،
31آﻧﮕﺎه ﻣﺮا در ﻟﺠﻦ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮی ،و رﺧﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد32 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ او را ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ33 .در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﻣـﺎ
دﺳﺖ ﺑﮕﺬارد34 .ﮐﺎش ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮدارد ،و ﻫﯿﺒﺖ او ﻣﺮا ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ35 .آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و از او ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ در ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
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»ﺟﺎﻧﻢ از ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را روان ﻣﯽﺳﺎزم و در ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن

ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ2 .و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﻠﺰم ﻣﺴﺎز ،و ﻣﺮا ﺑﻔﻬﻤﺎن ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 3آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎری ،و ﺑﺮ
ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺘﺎﺑﯽ؟ 4آﯾﺎ ﺗﻮ را ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ 5آﯾﺎ روزﻫﺎی
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی ﻣﺮد اﺳﺖ 6ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺮا ﺗﻔﺤﺺ
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﺗﺠﺴﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 7اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ و از دﺳﺖ ﺗﻮ
رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
»8دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﺟﻤﯿﻌﺎ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﺮا ﻫﻼک
ﻣﯽﺳﺎزی؟ 9ﺑﻪ ﯾﺎدآور ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺎل ﺳﺎﺧﺘﯽ و آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻏﺒﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ 10آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ
ﺷﯿﺮ ﻧﺮﯾﺨﺘﯽ و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ؟ 11ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺮا ﺑﺎ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﭘﯿﻬﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ12 .ﺣﯿﺎت و اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی و ﻟﻄﻒ ﺗﻮ روح ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد.
13اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در دل ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدی ،و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد14 .اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم،
ﻣﺮا ﻧﺸﺎن ﮐﺮدی و ﻣﺮا از ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ ﻣﺒﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ15 .اﮔﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻢ وای ﺑﺮ ﻣﻦ! و اﮔﺮ ﻋﺎدل
ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ ،زﯾﺮا از اﻫﺎﻧﺖ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧـﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ! 16و اﮔﺮ
)ﺳﺮم( ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﻣﺜـﻞ ﺷﯿـﺮ ﻣﺮا ﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫـﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ
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ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ17 .ﮔﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﯽ درﭘﯽ ﻣﯽآوری و ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯽ و
اﻓﻮاج ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻨﻨﺪ18 .ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﺑﯿﺮون آوردی؟ ﮐﺎش ﮐﻪ ﺟﺎن
ﻣﯽدادم و ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮا ﻧﻤﯽدﯾﺪ19 .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺒـﻮدم و از رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﺪم20 .آﯾﺎ روزﻫﺎﯾﻢ ﻗﻠﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻦ ،و از ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﺸﺎدهرو
ﺷﻮم21 ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮوم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت! 22ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺜﻞ ﻇﻠﻤﺎت ،زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت و ﺑﯽﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﻣﺜﻞ ﻇﻠﻤﺎت اﺳﺖ«.

11

و ﺻﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻮاب ﻧﺒﺎﯾﺪ داد و ﻣﺮد

ﭘﺮﮔﻮ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ 3آﯾﺎ ﺑﯿﻬﻮدهﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ و ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را
ﺧﺠﻞ ﻧﺴﺎزد؟ 4و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﭘﺎک اﺳﺖ ،و ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ5 .و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎشﮐﻪ
ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ6 ،و اﺳﺮار ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد دو ﻃﺮف دارد .ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺳﺰا داده اﺳﺖ7 .آﯾﺎ
ﻋﻤﻖﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪ؟ 8ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﮔﻮدﺗﺮ از ﻫﺎوﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ؟ 9ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ آن از ﺟﻬﺎن ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ و
از درﯾﺎ ﭘﻬﻦﺗﺮ اﺳﺖ10 .اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺒﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 11زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﺮدم را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺷﺮارت را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ در آن ﺗﺄﻣﻞ ﻧﮑﻨﺪ.
12و ﻣﺮد ﺟﺎﻫﻞ آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﺮ وﺣﺸﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد13 .اﮔﺮ ﺗﻮ دل ﺧﻮد را
راﺳﺖ ﺳﺎزی و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی او دراز ﮐﻨﯽ14 ،اﮔﺮ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﺮارت ﺑﺎﺷﺪ ،آن را از
ﺧﻮد دور ﮐﻦ ،و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد15 .ﭘﺲ ﯾﻘﯿﻨﺎ روی ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯽ
اﻓﺮاﺷﺖ ،و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪه ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و آن را
ﻣﺜﻞ آب رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯽ آورد17 ،و روزﮔﺎر ﺗﻮ از وﻗﺖ ﻇﻬﺮ روﺷﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و اﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ18 .و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪ داری ،و اﻃﺮاف ﺧﻮد را
ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ19 .و ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨـﺪهای ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،و ﺑﺴـﯿﺎری
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ﺗـﻮ را ﺗﻤﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد20 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﮐﺎﻫﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﻠﺠـﺎی اﯾﺸـﺎن از اﯾﺸـﺎن
ﻧﺎﺑـﻮد ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺟﺎن ﮐﻨﺪن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.

12

ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد3 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺖ ،و از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ؟ 4ﺑﺮای رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮدﯾﺪهام .ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و او را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮد ﻋﺎدل و ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ5 .در اﻓﮑﺎر آﺳﻮدﮔﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻫﺎﻧﺖ
اﺳﺖ .ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻠﻐﺰد6 .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی دزدان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
»7ﻟﯿﮑﻦ اﻵن از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﭙﺮس و ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .و از ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .ﯾﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮان و ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ9 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده اﺳﺖ،
10ﮐﻪ ﺟﺎن ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺪﮔﺎن در دﺳﺖ وی اﺳﺖ ،و روح ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ؟ 11آﯾﺎ ﮔﻮش ﺳﺨﻨﺎن را
ﻧﻤﯽآزﻣﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﻣﯽﭼﺸﺪ؟ 12ﻧﺰد ﭘﯿﺮان ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮ دراز ﻓﻄﺎﻧﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ13 .ﻟﯿﮑﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺰد وی اﺳﺖ .ﻣﺸﻮرت و ﻓﻄﺎﻧﺖ از آن او اﺳﺖ14 .اﯾﻨﮏ او
ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد؛ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺸﻮد15 .اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد
و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ را واژﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد16 .ﻗﻮت و وﺟﻮد ﻧﺰد وی اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده از آن او اﺳﺖ17 .ﻣﺸﯿﺮان را ﻏﺎرتزده ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،و ﺣﺎﮐﻤﺎن را اﺣﻤﻖ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ18 .ﺑﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و در ﮐﻤﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪد19 .ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻏﺎرت زده
ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،و زورآوران را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﺳﺎزد20 .ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻓﻬﻢ ﭘﯿﺮان را
ﺑﺮﻣﯽدارد21 .اﻫﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﻧﺠﯿﺒﺎن ﻣﯽرﯾﺰد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻘﺘﺪران را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ22 .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت را ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد23 .اﻣﺖﻫﺎ را ﺗﺮﻗﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد؛ اﻣﺖﻫﺎ را وﺳﻌﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺟﻼی وﻃﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ24 .ﻋﻘﻞ
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رؤﺳﺎی ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن آواره ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه ﻧﯿﺴﺖ25 .در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

13

»اﯾﻨﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را دﯾﺪه ،و ﮔﻮش ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪه و ﻓﻬﻤﯿﺪه

اﺳﺖ2 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻢ .و ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ3 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،و آرزو دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ4 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دروﻏﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻤﺎ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ5 .ﮐﺎشﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﻮد.
6ﭘﺲ ﺣﺠﺖ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و دﻋﻮی ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ7 .آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
راﻧﺪ؟ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 8آﯾﺎ ﺑﺮای او ﻃﺮفداری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺪا دﻋﻮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ 9آﯾﺎ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن را
ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ10 .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﮔﺮ در ﺧﻔﺎ ﻃﺮفداری
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 .آﯾﺎ ﺟﻼل او ﺷﻤﺎ را ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ و ﻫﯿﺒﺖ او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
12ذﮐﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻣﺜﻠْﻬﺎی ﻏﺒﺎر اﺳﺖ ،و ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﮔﻞ اﺳﺖ.
»13از ﻣﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد14 .ﭼﺮا
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮم و ﺟﺎن ﺧﻮد را در دﺳﺘﻢ ﺑﻨﻬﻢ؟ 15اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺮای او اﻧﺘﻈﺎر
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،زﯾﺮا رﯾﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد17 .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و دﻋﻮی ﻣﻦ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ18 .اﯾﻨﮏ اﻵن دﻋﻮی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ19 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،ﺟﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد20 .ﻓﻘﻂ دو
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﻦ .آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ21 .دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ و
ﻫﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺴﺎزد22 .آﻧﮕﺎه ﺑﺨﻮان و ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻣﺮا
ﺟﻮاب ﺑﺪه23 .ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎن24 .ﭼﺮا روی ﺧﻮد را
از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯽ؟ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎری؟ 25آﯾﺎ ﺑﺮﮔﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺎد راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰاﻧﯽ؟ و ﮐﺎه ﺧﺸﮏ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 26زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﻠﺦ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ،و
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ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻮاﻧﯽام را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻣﯽﺳﺎزی27 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا در ﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬاری ،و ﺟﻤﯿﻊ راﻫﻬﺎﯾﻢ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﮔﺮد ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺧﻂ ﻣﯽﮐﺸﯽ؛ 28و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻓﺎﺳﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻪ
ﺑﯿﺪ ﺧﻮرده ﻫﺴﺘﻢ.

14

»اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از زن زاﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻠﯿﻞاﻻﯾﺎم و ﭘﺮ از زﺣﻤﺎت اﺳﺖ2 .ﻣﺜﻞ ﮔﻞ

ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ3 .و آﯾﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽآوری؟ 4ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻃﺎﻫﺮ را از ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺑﯿﺮون
آورد؟ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ روزﻫﺎﯾﺶ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ و ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ و ﺣﺪی از
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ﮐﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد6 .از او رو ﺑﮕﺮدان ﺗﺎ آرام ﮔﯿﺮد ،و ﻣﺜﻞ ﻣﺰدور
روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
»7زﯾﺮا ﺑﺮای درﺧﺖ اﻣﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ،و رﻣﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﻧﺎﺑﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 ،اﮔﺮ ﭼﻪ رﯾﺸﻪاش در زﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد ،و ﺗﻨﻪ آن در ﺧﺎک ﺑﻤﯿﺮد9 .ﻟﯿﮑﻦ از ﺑﻮی آب،
رﻣﻮﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎل ﻧﻮ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﯽآورد10 .اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و آدﻣﯽ ﭼﻮن
ﺟﺎن را ﺳﭙﺎرد ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 11ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺑﻬﺎ از درﯾﺎ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺿﺎﯾﻊ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد،
12ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد ،ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺧﻮاب
ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ13 .ﮐﺎشﮐﻪ ﻣﺮا در ﻫﺎوﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ؛ و ﺗﺎ ﻏﻀﺒﺖ ﻓﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﺮا
ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎزی؛ و ﺑﺮاﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد آوری14 .اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪه
ﺷﻮد؟ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ15 .ﺗﻮ ﻧﺪا
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ16 .اﻣﺎ اﻵن
ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻤﺎری؛ و آﯾﺎ ﺑﺮﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ 17ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻦ در ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ،
و ﺧﻄﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪای18 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺨﺮه از ﻣﮑﺎﻧﺶ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد19 .آب ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ ،و ﺳﯿﻠﻬﺎﯾﺶ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪ اﻧﺴﺎن
را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ؛ 20ﺑﺮ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ ﻣﯽرود .روی او را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯽ و او را رﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯽ21 .ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺰت ﻣﯽرﺳﻨﺪ و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ذﻟﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
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ﻧﻤﯽآورد22 .ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻓﻘﻂ ﺟﺴﺪ او از درد ﺑﯽﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺟﺎن او ﻣﺎﺗﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد«.

15

ﭘﺲ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ،از ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻮاب دﻫﺪ؟

و ﺑﻄﻦ ﺧﻮد را از ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺮ ﺳﺎزد؟ 3آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ؟ 4اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻘﻮا را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺳﺎزی5 .زﯾﺮا
ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺖ ،ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و زﺑﺎن ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ6 .دﻫﺎن ﺧﻮدت ﺗﻮ را
ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻪ ﻣﻦ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ7 .آﯾﺎ ﺷﺨﺺ اول از آدﻣﯿﺎن زاﯾﯿﺪه
ﺷﺪهای؟ و ﭘﯿﺶ از ﺗﻠﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهای؟ 8آﯾﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪهای و ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪای؟ 9ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؟ و ﭼﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟
10ﻧﺰد ﻣﺎ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان و ﭘﯿﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎ از ﭘﺪر ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ11 .آﯾﺎ ﺗﺴﻠﯽﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺮای
ﺗﻮ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﮐﻼم ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ؟ 12ﭼﺮا دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ؟ و ﭼﺮا ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﯽ
13ﮐﻪ روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از دﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوری؟
»14اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮﻟﻮد زن ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ 15اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎن
ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد ،و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮش ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ16 .ﭘﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﮑﺮوه و ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮارت را ﻣﺜﻞ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ17 .ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و آﻧﭽﻪ دﯾﺪهام ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ؛ 18ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن آن را از ﭘﺪران ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ19 ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ داده ﺷﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺒﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮد؛ 20ﺷﺮﯾﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺒﺘﻼی درد اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ21 .ﺻﺪای ﺗﺮﺳﻬﺎ در ﮔﻮش وی
اﺳﺖ .در وﻗﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ وی ﻣﯽآﯾﺪ22 .ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای او ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ23 .ﺑﺮای ﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ .و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻧﺰد او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ24 .ﺗﻨﮕﯽ و ﺿﯿﻖ او را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
25زﯾﺮا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪا دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ26 .ﺑﺎ ﮔﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ او
ﺗﺎﺧﺖ ﻣﯽآورد ،ﺑﺎ ﮔﻞﻣﯿﺨﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺳﭙﺮ ﺧﻮﯾﺶ27 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،و ﮐﻤﺮ
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ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺤﻢ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ28 .و در ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺧﺮاب ﺷﺪن اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد29 .او ﻏﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دوﻟﺘﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﻣﻼک او
در زﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .از ﺗﺎرﯾﮑﯽ رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و آﺗﺶ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻔْﺨﻪ دﻫﺎن او زاﺋﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ ،واﻻ
ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺟﺮت او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد32 .ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن وﻗﺘﺶ ﺗﻤﺎﻣﺎ ادا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻪ او ﺳﺒﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ33 .ﻣﺜﻞ ﻣﻮ ،ﻏﻮره ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺸﺎﻧﺪ ،و ﻣﺜﻞ زﯾﺘﻮن ،ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ؛ 34زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ رﯾﺎﮐﺎران ،ﺑﯽﮐﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی رﺷﻮهﺧﻮاران را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ35 .ﺑﻪ
ﺷﻘﺎوت ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و ﺷﮑﻢ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﺐ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪم .ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺰاﺣﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ3 .آﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ را اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﻮاب دادن
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 4ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ در ﺟﺎی ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،و
ﺳﺨﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻢ ،و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﻢ5 ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽدادم و ﺗﺴﻠﯽ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ را رﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
»6اﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻏﻢ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮم ﻣﺮا ﭼﻪ راﺣﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد؟ 7ﻟﯿﮑﻦ اﻵن او ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮا وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪای8 .ﻣﺮا ﺳﺨﺖ
ﮔﺮﻓﺘﯽ و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻻﻏﺮی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،روﺑﺮوﯾﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ.
9در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻣﺮا درﯾﺪه و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺸﺮده و ﻣﺜﻞ دﺷﻤﻨﻢ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ10 .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎر
زدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ11 .ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺮا ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ12 .ﭼﻮن در راﺣﺖ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮدن ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﺮا ﺧﺮد ﮐﺮده ،و ﻣﺮا ﺑﺮای ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ13 .ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد .ﮔﺮدهﻫﺎﯾﻢ را
ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و زﻫﺮه ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد14 .ﻣﺮا زﺧﻢ ﺑﺮ زﺧﻢ ،ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد
و ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽآورد15 .ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻼس دوﺧﺘﻪام ،و ﺷﺎخ ﺧﻮد را در ﺧﺎک ﺧﻮار

ﮐﺘﺎب اﯾﻮب  /ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

789

ﻧﻤﻮدهام16 .روی ﻣﻦ از ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت اﺳﺖ17 .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﯿﭻ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و دﻋﺎی ﻣﻦ ﭘﺎک اﺳﺖ18 .ای زﻣﯿﻦ ﺧﻮن ﻣﺮا ﻣﭙﻮﺷﺎن ،و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﻣﺮا آرام ﻧﺒﺎﺷﺪ19 .اﯾﻨﮏ اﻵن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﮔﻮاه ﻣﻦ در اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ20 .دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد21 .و آﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯽآدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 22زﯾﺮا ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﺪک ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ
ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم ،ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ.
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»روح ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،و روزﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻗﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

2ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﻣﻨﻨﺪ ،و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ در ﻣﻨﺎزﻋﺖ اﯾﺸﺎن داﺋﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ3 .اﻵن ﮔﺮو
ﺑﺪه و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎش .واﻻ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ دﻫﺪ؟ 4ﭼﻮﻧﮑﻪ دل اﯾﺸﺎن را
از ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهای ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ5 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎراج
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .ﻣﺮا ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ روﯾﺶ آب دﻫﺎن اﻧﺪازﻧﺪ ﺷﺪهام7 .ﭼﺸﻢ ﻣﻦ از ﻏﺼﻪ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه8 .راﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ،ﺣﯿﺮان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ رﯾﺎﮐﺎران
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺎک دارد ،در
ﻗﻮت ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
»10اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﻵن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ11 .روزﻫﺎی ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻗﺼﺪﻫﺎی ﻣﻦ و ﻓﮑﺮﻫﺎی دﻟﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ13 .وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻣﯿﺪ دارم ﻫﺎوﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ14 ،و ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ15 .ﭘﺲ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ؟ 16ﺗﺎ
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو ﻣﯽرود ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎک ﻧﺰول )ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ(«.
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ﭘﺲ ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮایﺳﺨﻨﺎن ،داﻣﻬﺎ

ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ؟ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد3 .ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ؟ و در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ 4ای ﮐﻪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺮوک
ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺻﺨﺮه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد؟ 5اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺷﻌﻠﻪ
آﺗﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد6 .در ﺧﯿﻤﻪ او روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭼﺮاﻏﺶ ﺑﺮ او
ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻗﻮﺗﺶ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﺸﻮرت ﺧﻮدش او را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ.
8زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد در دام ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﺑﻪ روی ﺗﻠﻪﻫﺎ راه ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ9 .ﺗﻠﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ او را ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،و دام ،او را ﺑﻪ زور ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ10 .دام ﺑﺮاﯾﺶ در زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻠﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ در راه11 .ﺗﺮﺳﻬﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف او را ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ او ﭼﺴﺒﯿﺪه ،وی را ﻣﯽﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ.
12ﺷﻘﺎوت ،ﺑﺮای او ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ،و ذﻟﺖ ،ﺑﺮای ﻟﻐﺰﯾﺪن او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ13 .اﻋﻀﺎی ﺟﺴﺪ او را
ﻣﯽﺧﻮرد .ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻮت ،ﺟﺴﺪ او را ﻣﯽﺧﻮرد14 .آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﺷﺖ ،از ﺧﯿﻤﻪ او رﺑﻮده
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﻮد او ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮﺳﻬﺎ راﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدد15 .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ﺧﯿﻤﻪ او ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد16 .رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ از زﯾﺮ ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ ،و ﺷﺎﺧﻪاش از
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﯾﺎدﮔﺎر او از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﺳﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ18 .از
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و او را از رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ19 .او را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ
ﻧﻪ اوﻻد و ﻧﻪ ذرﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در ﻣﺄوای او ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ20 .ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ از روزﮔﺎرش
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ،ﺗﺮس ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد21 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی
ﺷﺮﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﮑﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ«.

19

ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺟﺎن ﻣﺮا ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﯿﺪ؟ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن

ﺧﻮد ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟ 3اﯾﻦ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 4و اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهام ،ﺧﻄﺎی ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ5 .اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﺎر ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ6 ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا دﻋﻮی ﻣﺮا ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ دام
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ﺧﻮد ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ7 .اﯾﻨﮏ از ﻇﻠﻢ ،ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮم و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و دادرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ8 .ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا ﺣﺼﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﮔﺬارده اﺳﺖ9 .ﺟﻼل ﻣﺮا از ﻣﻦ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎج را از ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ10 ،ﻣﺮا از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ ﻫﻼک ﺷﺪم .و ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ،رﯾﺸﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا ﮐﻨﺪه اﺳﺖ11 .ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،و ﻣﺮا ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺮده اﺳﺖ12 .ﻓﻮﺟﻬﺎی او ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و راه ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ اردو ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
»13ﺑﺮادراﻧﻢ را از ﻧﺰد ﻣﻦ دور ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ از ﻣﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
14ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ15 .ﻧﺰﯾﻼن ﺧﺎﻧﻪام و ﮐﻨﯿﺰاﻧﻢ ﻣﺮا ﻏﺮﯾﺐ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪهام16 .ﻏﻼم ﺧﻮد را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺮا ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ
ﭼﻪ او را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد اﻟﺘﻤﺎس ﺑﮑﻨﻢ17 .ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻧﺰد زﻧﻢ ﻣﮑﺮوه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻀﺮع ﻣﻦ ﻧﺰد اوﻻد
رﺣﻢ ﻣﺎدرم18 .ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﻨﺪ19 .ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻣﺸﻮرﺗﻢ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ از ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ20 .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺘﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻼﺻﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪام21 .ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ای دوﺳﺘﺎﻧﻢ! زﯾﺮا دﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
22ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ واز ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ23 .ﮐﺎش ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ اﻵن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ! ﮐﺎشﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ24 ،و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ آﻫﻨﯿﻦ و ﺳﺮب ﺑﺮ ﺻﺨﺮهای ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪ! 25و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻣﻦ زﻧﺪه اﺳﺖ ،و در اﯾﺎم آﺧﺮ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ26 .و ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺟﺴﺪم ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ27 .و ﻣﻦ او را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ .و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮی .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮدهﻫﺎﯾﻢ در اﻧﺪروﻧﻢ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ28 .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ او ﺟﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺣﺎل آﻧﮕﺎه اﺻﻞ اﻣﺮ در ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
29ﭘﺲ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺰاﻫﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻏﻀﺒﻨﺎک اﺳﺖ ،ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ داوری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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ﭘﺲ ﺻﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻮاب

دادن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ3 .ﺳﺮزﻧﺶ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪم ،و از
ﻓﻄﺎﻧﺘﻢ روح ﻣﻦ ﻣﺮا ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ4 .آﯾﺎ اﯾﻦ را از ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ،از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
داده ﺷﺪ5 ،ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺷﺮﯾﺮان ،اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺷﯽ رﯾﺎﮐﺎران ،ﻟﺤﻈﻪای؟ 6اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻮﮐﺖ او
ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﺮاﻓﺮازد7 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻠﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 8ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ،ﻣﯽﭘﺮد و ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﺜﻞ
رؤﯾﺎی ﺷﺐ ،او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ9 .ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ او را دﯾﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،و ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎز
ﺑﺮ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ10 .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺰد ﻓﻘﯿﺮان ﺗﺬﻟﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ دوﻟﺖ او را ﭘﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ داد11 .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ از ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﺮاه او در ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ12 .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺷﺮارت در دﻫﺎﻧﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را زﯾﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ13 .اﮔﺮ ﭼﻪ او را درﯾﻎ دارد و از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،و آن را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎم ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد14 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮراک او در اﺣﺸﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
و در اﻧﺪروﻧﺶ زﻫﺮﻣﺎر ﻣﯽﮔﺮدد15 .دوﻟﺖ را ﻓﺮو ﺑﺮده اﺳﺖ و آن را ﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﺧﺪا آن را
از ﺷﮑﻤﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد16 .او زﻫﺮ ﻣﺎرﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﮑﯿﺪ ،و زﺑﺎن اﻓﻌﯽ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ.
17ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺪ و ﺷﯿﺮ18 .ﺛﻤﺮه زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را رد
ﮐﺮده ،آن را ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد19 .زﯾﺮا
ﻓﻘﯿﺮان را زﺑﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ دزدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
»20زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﺮص ﺧﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ را ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﭘﺲ از ﻧﻔﺎﯾﺲ 21ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﻮرداری او دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ22 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دوﻟﺖ او ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ،در
ﺗﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،و دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ذﻟﯿﻼن ﺑﺮ او اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ23 .در وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺣﯿﻨﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد آن را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎراﻧﯿﺪ24 .از اﺳﻠﺤﻪ آﻫﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﮐﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ،او را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻔﺖ25 .آن را ﻣﯽﮐﺸﺪ و
از ﺟﺴﺪش ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺮاق از زﻫﺮهاش درﻣﯽرود و ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﺮ او اﺳﺘﯿﻼ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
26ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮای ذﺧﺎﯾﺮ او ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و آﺗﺶ ﻧﺪﻣﯿﺪه آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﭼﺎدرش ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد27 .آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﺼﯿﺎﻧﺶ را ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و
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زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ28 .ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﻧﻪاش زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و در روز ﻏﻀﺐ او ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ29 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﺧﺪا و ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺪر او از ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و اﯾﻦ ،ﺗﺴﻠﯽ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎﺷﺪ3 .ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻨﻢ اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 .و اﻣﺎ ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﻧﺰد اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﯽﺻﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ 5ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
6ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،ﺣﯿﺮان ﻣﯽﺷﻮم و ﻟﺮزه ﺟﺴﺪ ﻣﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد7 .ﭼﺮا ﺷﺮﯾﺮان زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟ 8ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اوﻻد اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن9 .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،از ﺗﺮس اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺼﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﻤﯽآﯾﺪ10 .ﮔﺎو ﻧﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎو اﯾﺸﺎن ﻣﯽزاﯾﺪ و ﺳﻘﻂ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
11ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن رﻗﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ12 .ﺑﺎ دف وﻋﻮد
ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺎی ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .روزﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ14 .و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﻣﺎ دور ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ
را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ15 .ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و ﻣﺎ را ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ از او اﺳﺘﺪﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ16 .اﯾﻨﮏ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎشﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﺮان از ﻣﻦ دور
ﺑﺎﺷﺪ.
»17ﺑﺴﺎ ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ذﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺧﺪا در ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد دردﻫﺎ را ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ18 .ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺎل ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ ﮔﺮدﺑﺎد
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ19 .ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ20 .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻼﮐﺖ او را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،و از ﺧﺸﻢ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ21 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او در ﺧﺎﻧﻪاش او را ﭼﻪ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد؟ 22آﯾﺎ ﺧﺪا
را ﻋﻠﻢ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﺮ اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .ﯾﮑﯽ در ﻋﯿﻦ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﯽﻣﯿﺮد،
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ در اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ24 .ﻗﺪﺣﻬﺎی او ﭘﺮ از ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﺗﺮ و
ﺗﺎزه اﺳﺖ25 .و دﯾﮕﺮی در ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮد و از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد26 .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ در ﺧﺎک
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ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﮐﺮﻣﻬﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ27 .اﯾﻨﮏ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ و ﺗﺪﺑﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ28 .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮ ،و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮﯾﺮان؟ 29آﯾﺎ از راه ﮔﺬرﯾﺎن
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﯾﺪ؟ و دﻻﯾﻞ اﯾﺸﺎن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮد30 ،ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای روز ذﻟﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در روز ﻏﻀﺐ ،ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ31 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﻫﺶ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،و
ﺟﺰای آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ 32ﮐﻪ آﺧﺮ او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﺑﺮ ﻣﺰار او
ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد33 .ﮐﻠﻮﺧﻬﺎی وادی ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن در ﻋﻘﺐ او
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﯿﺸﻤﺎره رﻓﺘﻪاﻧﺪ34 .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!«
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ﭘﺲ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮد

داﻧﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ3 .آﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺮای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﺷﯽ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را راﺳﺖ ﺳﺎزی ،او را ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ 4آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 5آﯾﺎ ﺷﺮارت ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺼﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻧﯽ6 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﯽﺳﺒﺐ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﻟﺒﺎس ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن را ﮐﻨﺪی7 ،ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن آب ﻧﻨﻮﺷﺎﻧﯿﺪی ،و از
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻧﺎن درﯾﻎ داﺷﺘﯽ؟ 8اﻣﺎ ﻣﺮد ﺟﺒﺎر ،زﻣﯿﻦ از آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه ،در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺷﻮد9 .ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﺗﻬﯽدﺳﺖ رد ﻧﻤﻮدی ،و ﺑﺎزوﻫﺎی ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﻬﺎ ﺗﻮ را
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮس ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎزد11 .ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ و ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ
ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ12 .آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﺜﻞ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﺳﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻨﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
13و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و آﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ داوری ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟ 14اﺑﺮﻫﺎ ﺳﺘﺮ اوﺳﺖ ﭘﺲ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﺑﺮ داﯾﺮه اﻓﻼک ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ15 .آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ در آن
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺧﻮد رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ 17ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻣﺎ دور ﺷﻮ و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ 18و ﺣﺎل آﻧﮕﺎه او ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را
از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﺮان از ﻣﻦ دور ﺷﻮد.
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»19ﻋﺎدﻻن ﭼﻮن آن را ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد20 .آﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ و آﺗﺶ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪ؟ 21ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺎ او
اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ22 .ﺗﻌﻠﯿﻢ را از دﻫﺎﻧﺶ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ،
و ﮐﻠﻤﺎت او را در دل ﺧﻮد ﺑﻨﻪ23 .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺷﺮارت را
از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯽ؛ 24و اﮔﺮ ﮔﻨﺞ ﺧﻮد را در ﺧﺎک و ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ را در ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎ
ﺑﮕﺬاری25 ،آﻧﮕﺎه ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺞ ﺗﻮ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 ،زﯾﺮا در آﻧﻮﻗﺖ از ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻠﺬذ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺮاﺷﺖ27 .ﻧﺰد او دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد
و او ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ادا ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ28 .اﻣﺮی را ﺟﺰم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ راﻫﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ29 .وﻗﺘﯽﮐﻪ ذﻟﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ:
رﻓﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد30 .ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ
دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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از ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ3 .ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﮐﺠﺎ ﯾﺎﺑﻢ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﮐﺮﺳﯽ او ﺑﯿﺎﯾﻢ4 .آﻧﮕﺎه دﻋﻮی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدادم ،و دﻫﺎن ﺧﻮد را از ﺣﺠﺖﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ5 .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم6 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﻣﯽﮐﺮد7 .آﻧﮕﺎه ﻣﺮد راﺳﺖ ﺑﺎ او ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد
و از داور ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ8 .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻣﯽروم و او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب و او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ9 .ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و
او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ10 ،زﯾﺮا او ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽروم ﻣﯽداﻧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺮا ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻢ11 .ﭘﺎﯾﻢ اﺛﺮ اﻗﺪام او را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮﯾﻖ او را ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ12 .از ﻓﺮﻣﺎن ﻟﺒﻬﺎی وی ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ و ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎن او را زﯾﺎده از رزق
ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدم13 .ﻟﯿﮑﻦ او واﺣﺪ اﺳﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟ و آﻧﭽﻪ دل او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد14 .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﻞ اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب اﯾﻮب  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

796

ﻧﺰد وی اﺳﺖ15 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺣﻀﻮر او ﻫﺮاﺳﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،و ﭼﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ،
16زﯾﺮا ﺧﺪا دل ﻣﺮا ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه17 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﺪم ،و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ را از ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

24

»ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﺎرﻓﺎن او اﯾﺎم او را

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 2ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده،
ﻣﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ3 .اﻻﻏﻬﺎی ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻣﯽراﻧﻨﺪ و ﮔﺎو ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ4 .ﻓﻘﯿﺮان را از راه
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ5 .اﯾﻨﮏ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ وﺣﺸﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺎن ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ6 .ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا درو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﯾﺮان را ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﯽﻟﺒﺎس ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در ﺳﺮﻣﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ8 .از ﺑﺎران ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻋﺪم ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ،ﺻﺨﺮهﻫﺎ را در ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ 9و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺘﯿﻢ را از ﭘﺴﺘﺎن
ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و از ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ10 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻟﺒﺎس و ﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ
و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ11 .در دروازهﻫﺎی آﻧﻬﺎ روﻏﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﺮﺧﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ12 .از ﺷﻬﺮآﺑﺎد ،ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺟﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺣﻤﺎﻗﺖ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآورد.
»13و دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮر ﻣﺘﻤﺮدﻧﺪ و راه آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و در ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .ﻗﺎﺗﻞ در ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﻣﯽﮐﺸﺪ .و در ﺷﺐ ﻣﺜﻞ دزد ﻣﯽﺷﻮد.
15ﭼﺸﻢ زﻧﺎﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،و ﺑﺮ روی ﺧﻮد
ﭘﺮده ﻣﯽﮐﺸﺪ16 .در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در روز ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ17 ،زﯾﺮا ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺮﺳﻬﺎی ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﻮت را ﻣﯽداﻧﻨﺪ18 .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی آﺑﻬﺎ ﺳﺒﮏاﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ راه
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ19 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ﮔﺮﻣﯽ آب ﺑﺮف را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻪ
ﺧﻄﺎﮐﺎران را20 .رﺣﻢ )ﻣﺎدرش( او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺮم ،او را ﻧﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .و دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر
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ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺷﺮارت ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .زن ﻋﺎﻗﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽزاﯾﺪ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﺑﻪ زن
ﺑﯿﻮه اﺣﺴﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ22 ،و اﻣﺎ ﺧﺪا ﺟﺒﺎران را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد .ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﯿﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ23 ،اﯾﺸﺎن را اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﺮ راﻫﻬﺎی
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ24 .اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ25 .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮔﺮداﻧﺪ؟«

25

ﭘﺲ ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻫﯿﺒﺖ از آن اوﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ

را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .آﯾﺎ اﻓﻮاج او ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر او ﺑﺮ وی
ﻃﻠﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ 4ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از زن زاﯾﯿﺪه ﺷﻮد،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟ 5اﯾﻨﮏ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻧﻈﺮ او ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ6 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺰﻧﺪه زﻣﯿﻦ و ﺑﻨﯽآدم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺷﺨﺺ ﺑﯽﻗﻮت را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮدی؟ و

ﺑﺎزوی ﻧﺎﺗﻮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎت دادی؟ 3ﺷﺨﺺ ﺑﯽﺣﮑﻤﺖ را ﭼﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮدی و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را
ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدی؟ 4ﺑﺮای ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدی؟ و ﻧﻔﺨﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪ؟
5ارواح ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ ،زﯾﺮ آﺑﻬﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ6 .ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﻋﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،و اﺑﺪون را
ﺳﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ7 .ﺷﻤﺎل را ﺑﺮ ﺟﻮ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ آوﯾﺰان ﻣﯽﺳﺎزد8 .آﺑﻬﺎ را در
اﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﭘﺲ اﺑﺮ ،زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد9 .روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد و
اﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ آن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ10 .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﺣﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﮐﺮان روﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ11 .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد و از ﻋﺘﺎب او ﺣﯿﺮان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ12 .ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد درﯾﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽآورد ،و ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺐ را ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ13 .ﺑﻪ روح او آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ زﯾﻨﺖ داده ﺷﺪ ،و
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دﺳﺖ او ﻣﺎر ﺗﯿﺰ رو را ﺳﻔﺖ14 .اﯾﻨﮏ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او اﺳﺖ .و ﭼﻪ آواز آﻫﺴﺘﻪای درﺑﺎره
او ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﻟﮑﻦ رﻋﺪ ﺟﺒﺮوت او را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ؟«
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و اﯾﻮب دﯾﮕﺮﺑﺎره ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪا ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺮا

ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﻠﺦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ3 ،ﮐﻪ ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و
ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪا در ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ4 ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
ﺗﻨﻄﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد5 .ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮم ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﻮد
دور ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ6 .ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻗﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم و آن را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و دﻟﻢ ﺗﺎ زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺮا ﻣﺬﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد7 .دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺎﮐﺎران.
8زﯾﺮا اﻣﯿﺪ ﺷﺮﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزد؟ و ﺣﯿﻨﯽﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺎن او را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
9آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد او را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﺷﻮد؟ 10آﯾﺎ در ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﺗﻠﺬذ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟
»11ﺷﻤﺎ را درﺑﺎره دﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ داد و از اﻋﻤﺎل ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ12 .اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ13 .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،و ﻣﯿﺮاث ﻇﺎﻟﻤﺎن ﮐﻪ آن را از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ14 .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و ذرﯾﺖ او از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او از وﺑﺎ
دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﯿﻮه زﻧﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد16 ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺮه را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﮐﻨﺪ ،و
ﻟﺒﺎس را ﻣﺜﻞ ﮔﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزد17 .او آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮد ﻋﺎدل آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺻﺎﻟﺤﺎن
ﻧﻘﺮه او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد18 .ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﺘﺒﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد19 .او دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،اﻣﺎ دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
20ﺗﺮﺳﻬﺎ ﻣﺜﻞ آب او را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﮔﺮدﺑﺎد او را در ﺷﺐ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ21 .ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ او را ﺑﺮﻣﯽدارد
و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و او را از ﻣﮑﺎﻧﺶ دور ﻣﯽاﻧﺪازد22 ،زﯾﺮا )ﺧﺪا( ﺑﺮ او ﺗﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﻔﻘﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از دﺳﺖ وی ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﮕﺮﯾﺰد23 .ﻣﺮدم ﮐﻔﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او
ﺑﻬﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و او را از ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺻﻔﯿﺮ زده ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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»ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻼ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻗﺎل

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ2 .آﻫﻦ از ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺲ از ﺳﻨﮓ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد3 .ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺣﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺤﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت4 .ﮐﺎﻧﯽ
دور از ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از راهﮔﺬرﯾﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دور از ﻣﺮدﻣﺎن آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ5 .از زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،و ژرﻓﯿﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد اﺳﺖ و ﺷﻤﺸﻬﺎی ﻃﻼ دارد7 .آن راه را ﻫﯿﭻ ﻣﺮغ ﺷﮑﺎری
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ8 ،و ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪه ﺑﺮ آن ﻗﺪم ﻧﺰدهاﻧﺪ ،و ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﺑﺮ
آن ﮔﺬر ﻧﮑﺮده9 .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا دراز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﻮﻫﻬﺎ را از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﻨﺪ10 .ﻧﻬﺮﻫﺎ
از ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻔﯿﺲ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ11 .ﻧﻬﺮﻫﺎ را از ﺗﺮاوش ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه را ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ12 .اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﺟﺎی ﻓﻄﺎﻧﺖ
ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 13اﻧﺴﺎن ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد14 .ﻟﺠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و درﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ15 .زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﺶ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺮه
ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد16 .ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ اوﻓﯿﺮ آن را ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰع
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد17 .ﺑﺎ ﻃﻼ و آﺑﮕﯿﻨﻪ آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ،و زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪل آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد18 .ﻣﺮﺟﺎن و ﺑﻠﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﮑﻤﺖ از ﻟﻌﻞ ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ19 .زﺑﺮﺟﺪ ﺣﺒﺶ ﺑﺎ
آن ﻣﺴﺎوی ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد20 .ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺖ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ و ﻣﮑﺎن
ﻓﻄﺎﻧﺖ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 21از ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﺎن ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،و از ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ22 .اﺑﺪون
و ﻣﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آوازه آن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ23 .ﺧﺪا راه آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و او
ﻣﮑﺎﻧﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ25 .ﺗﺎ وزن از ﺑﺮای ﺑﺎد ﻗﺮار دﻫﺪ ،و آﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ26 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎران
ﻗﺮار داد ،و راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﺎم رﻋﺪ27 .آﻧﮕﺎه آن را دﯾﺪ و آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد؛ آن را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻢ
ﺗﻔﺘﯿﺸﺶ ﻧﻤﻮد28 .و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮏ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ،و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮدن،
ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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و اﯾﻮب ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺶ

ﻣﯽﺑﻮدم و ﻣﺜﻞ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ3 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﺮاغ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﻮر او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ4 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روزﻫﺎی ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮدم ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﺳﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ5 .وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ6 .ﺣﯿﻨﯽﮐﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺮه ﻣﯽﺷﺴﺘﻢ و ﺻﺨﺮه ،ﻧﻬﺮﻫﺎی روﻏﻦ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﯽرﯾﺨﺖ7 .ﭼﻮن ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎر ﺳﻮق ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ.
8ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮا دﯾﺪه ،ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ9 .ﺳﺮوران از ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎزﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ10 .آواز ﺷﺮﯾﻔﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﺪ و زﺑﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ11 .زﯾﺮا ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد12 .زﯾﺮا ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﺮد او را ﻣﯽرﻫﺎﻧﯿﺪم ،و ﯾﺘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺎون ﻧﺪاﺷﺖ13 .ﺑﺮﮐﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻫﻼﮐﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و دل ﺑﯿﻮهزن را ﺧﻮش
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ14 .ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﻣﺮا ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ردا و ﺗﺎج ﺑﻮد15 .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﻮران ﭼﺸﻢ ﺑﻮدم ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻨﮕﺎن ﭘﺎی16 .ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﭘﺪر ﺑﻮدم ،و دﻋﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﻔﺤﺺ ﻣﯽﮐﺮدم17 .دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺳﯿﺎی ﺷﺮﯾﺮ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻢ و ﺷﮑﺎر را از دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ
ﻣﯽرﺑﻮدم.
»18و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،در آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد و اﯾﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ﻋﻨﻘﺎ ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ19 .رﯾﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺑﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،و ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
20ﺟﻼل ﻣﻦ در ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﻤﺎﻧﻢ در دﺳﺘﻢ ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ21 .ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت ﻣﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ22 .ﺑﻌﺪ از ﮐﻼم ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻗﻮل
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ23 .و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ
ﺑﺎران آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ24 .اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪم ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻮر ﭼﻬﺮه ﻣﺮا ﺗﺎرﯾﮏ
ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ25 .راه را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ،و در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدم ،و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮان را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
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»و اﻣﺎ اﻵن ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺘﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺮاﻫﺖ

ﻣﯽداﺷﺘﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﮕﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارم2 .ﻗﻮت دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺖ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد3 ،از اﺣﺘﯿﺎج و ﻗﺤﻄﯽ ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ،زﻣﯿﻦ
ﺧﺸﮏ را در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﺎﯾﯿﺪﻧﺪ4 .ﺧﺒﺎزی را در ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ ،و رﯾﺸﻪ
ﺷﻮرﮔﯿﺎه ﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد5 .از ﻣﯿﺎن )ﻣﺮدﻣﺎن( راﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ دزدان ،ﻫﯿﺎﻫﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ6 .در ﮔﺮﯾﻮهﻫﺎی وادﯾﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﻔﺮهﻫﺎی زﻣﯿﻦ و در ﺻﺨﺮهﻫﺎ7 .در ﻣﯿﺎن
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻋﺮﻋﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ8 .اﺑﻨﺎی اﺣﻤﻘﺎن و اﺑﻨﺎی ﻣﺮدم ﺑﯽﻧﺎم ،ﺑﯿﺮون
از زﻣﯿﻦ راﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ9 .و اﻣﺎ اﻵن ﺳﺮود اﯾﺸﺎن ﺷﺪهام و از ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﮔﺮدﯾﺪهام.
10ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻪ ،از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از آب دﻫﺎن ﺑﺮ روﯾﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
زه را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﻟﮕﺎم را ﭘﯿﺶ روﯾﻢ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ12 .از ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻦ
اﻧﺒﻮه ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را از ﭘﯿﺶ در ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و راﻫﻬﺎی ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ13 .راه ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اذﯾﺘﻢ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ14 .ﮔﻮﯾﺎ از
ﺛﻠﻤﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ15 .ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آﺑﺮوی
ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﯿﺮوزی ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬرد16 .و اﻵن ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و روزﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ17 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ در اﻧﺪرون ﻣﻦ ﺳﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﯿﻬﺎﯾﻢ آرام ﻧﺪارد18 .از ﺷﺪت ﺳﺨﺘﯽ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻨﻢ
ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮد19 .ﻣﺮا در ﮔﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪهام.
»20ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽاﻧﺪازی.
21ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺘﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺷﺪهای؛ ﺑﺎ ﻗﻮت دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ22 .ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮآن ﺳﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،و ﻣﺮا در ﺗﻨﺪﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﯽ23 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻣﻮت ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ24 .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮده وﯾﺮان
دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ در ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ 25آﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،و دﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ رﻧﺠﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ26 .ﻟﮑﻦ
ﭼﻮن اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺪی آﻣﺪ؛ و ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮر ﮐﺸﯿﺪم ﻇﻠﻤﺖ رﺳﯿﺪ27 .اﺣﺸﺎﯾﻢ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و
آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و روزﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ28 .ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﺎن ﺑﯽآﻓﺘﺎب ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻢ و در
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ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ29 .ﺑﺮادر ﺷﻐﺎﻻن ﺷﺪهام ،و رﻓﯿﻖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﺮدﯾﺪهام30 .ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﯿﺎه ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻣﻦ ﻣﯽرﯾﺰد ،و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ از ﺣﺮارت ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ31 .ﺑﺮﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و ﻧﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ آواز ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

31

»ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪام ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ دوﺷﯿﺰهای ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﻢ؟ 2زﯾﺮا

ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪا از اﻋﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﺼﯿﺐ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ،از اﻋﻠﯽ'ﻋﻠﯿﯿﻦ؟ 3آﯾﺎ آن ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼﮐﺖ
ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺪی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﯽ؟ 4آﯾﺎ او راﻫﻬﺎی ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؟ و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ را
ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد؟ 5اﮔﺮ ﺑﺎ دروغ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﯿﺪ6 ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﻨﺠﺪ،
ﺗﺎ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﺪ7 .اﮔﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آواره ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻗﻠﺒﻢ در ﭘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ رﻓﺘﻪ ،و
ﻟﮑﻪای ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ8 ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﮐﺸﺖ ﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮرد ،و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻦ از رﯾﺸﻪ
ﮐﻨﺪه ﺷﻮد9 .اﮔﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻧﺰد در ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ10 ،ﭘﺲ
زن ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺎ ﮐﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ او ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻗﺒﺎﺣﺖ ﻣﯽﺑﻮد و
ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺳﺰاوار ﺣﮑﻢ داوران12 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ آﺗﺸﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪون ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮا از رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ13 ،اﮔﺮ دﻋﻮی ﺑﻨﺪه و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را رد ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻋﯽ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ14 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ او
ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد؟ 15آﯾﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا در رﺣﻢ آﻓﺮﯾﺪ او را ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ؟ و آﯾﺎ ﮐﺲ واﺣﺪ،
ﻣﺎ را در رﺣﻢ ﻧﺴﺮﺷﺖ؟
»16اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را از اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﺗﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه،
17اﮔﺮ ﻟﻘﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﯾﺘﯿﻢ از آن ﺗﻨﺎول ﻧﻨﻤﻮده18 ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ او از ﺟﻮاﻧﯽام
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،و از ﺑﻄﻦ ﻣﺎدرم ﺑﯿﻮهزن را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدم؛ 19اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را از
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻼک دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،و ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ؛ 20اﮔﺮ ﮐﻤﺮﻫﺎی او ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،و از
ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ﮔﺮم ﻧﺸﺪه؛ 21اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﺧﻮد
را در دروازه ﻣﯽدﯾﺪم؛ 22ﭘﺲ ﺑﺎزوی ﻣﻦ از ﮐﺘﻔﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،و ﺳﺎﻋﺪم از ﻗﻠﻢ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد23 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻼﮐﺖ از ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺮس ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ24 ،اﮔﺮ ﻃﻼ را اﻣﯿﺪ
ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ 25اﮔﺮ از ﻓﺮاواﻧﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎدی
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ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؛ 26اﮔﺮ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺮ ﻣﺎه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد27 ،و دل ﻣﻦ ﺧﻔﯿﮥ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و دﻫﺎﻧﻢ
دﺳﺘﻢ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ28 .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺑﻮد زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﺪم.
29اﮔﺮ از ﻣﺼﯿﺒﺖ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ ﺑﻪ او ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﺪ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم،
30و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺟﺎن او ﻟﻌﻨﺖ را ﺳﺆال ﻧﻨﻤﻮدم31 .اﮔﺮ اﻫﻞ
ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ او ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ32 ،ﻏﺮﯾﺐ در ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺮد و در ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﮔﺸﻮدم33 .اﮔﺮ ﻣﺜﻞ آدم ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و
ﻋﺼﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ34 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از اﻧﺒﻮه ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم و
اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه ،از در ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ35 .ﮐﺎش ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ؛ اﯾﻨﮏ اﻣﻀﺎی ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﺟﻮاب دﻫﺪ .و اﯾﻨﮏ
ﮐﺘﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ36 .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻢ و ﻣﺜﻞ ﺗﺎج ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ37 .ﺷﻤﺎره ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﺜﻞ اﻣﯿﺮی ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ.
38اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ39 ،اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را
ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮردم و ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺶ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮدم40 ،ﭘﺲ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﻨﺪم و ﮐﺮﮐﺎس
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﻮ ﺑﺮوﯾﺪ«.
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻮب ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
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ﭘﺲ آن ﺳﻪ ﻣﺮد از ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻮب ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد

ﻋﺎدل ﺑﻮد2 .آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ اﻟﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﺌﯿﻞ ﺑﻮزی ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ رام ﺑﻮد ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ ،و ﻏﻀﺒﺶ ﺑﺮ اﯾﻮب
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺧﺪا ﻋﺎدلﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ 3و ﺧﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﺳﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻮب را ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ4 .و اﻟﯿﻬﻮ
از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﻮب درﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻋﻤﺮ ،از وی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ5 .اﻣﺎ ﭼﻮن
اﻟﯿﻬﻮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺸﻤﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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6و اﻟﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﺌﯿﻞ ﺑﻮزی ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﻋﻤﺮ ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪه ،ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ رأی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ7 .و ﮔﻔﺘﻢ روزﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،و
ﮐﺜﺮت ﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﮑﻤﺖ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ در اﻧﺴﺎن روﺣﯽ ﻫﺴﺖ ،و ﻧﻔﺨﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ،اﯾﺸﺎن را
ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ9 .ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﭘﯿﺮان ﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رأی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد11 .اﯾﻨﮏ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﻧﮓ
ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﺎوش ﮔﺮدﯾﺪ12 .و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﻮدم و
اﯾﻨﮏ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻮب را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد .ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺟﻮاب دﻫﺪ13 .ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻤﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﺧﺪا او را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ او را ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد15 .اﯾﺸﺎن ﺣﯿﺮان ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ
ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﺳﺨﻦ از اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ16 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ و
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟ 17ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺣﺼﻪ ﺧﻮد ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رأی
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد18 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ،ﻣﻤﻠﻮ ﻫﺴﺘﻢ .و روح ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورد.
19اﯾﻨﮏ دل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﻬﺎی ﺗﺎزه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺘﺮﮐﺪ.
20ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﯾﺎﺑﻢ و ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد21 .ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ اﺣﺪی ﮐﻼم ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ ﮔﻮﯾﻢ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ ﻋﺎرف
ﻧﯿﺴﺘﻢ .واﻻ ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ.
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»ﻟﯿﮑﻦ ای اﯾﻮب ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ.

2اﯾﻨﮏ اﻵن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدم ،و زﺑﺎﻧﻢ در ﮐﺎﻣﻢ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ3 .ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ راﺳﺘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻄﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .روح ﺧﺪا ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه ،و ﻧﻔﺨﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا
زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ5 .اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺟﻮاب ده ،و ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ،ﮐﻼم را ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﺎﯾﺴﺖ.
6اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﮔﻞ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪهام7 .اﯾﻨﮏ ﻫﯿﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و وﻗﺎر ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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»8ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ و آواز ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم 9ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ زﮐﯽ و ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻣﻦ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ10 .اﯾﻨﮏ او ﻋﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮﻣﻦ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻤﺎرد11 .ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را در ﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎﯾﻢ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ12 .ﻫﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮ
ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪا از اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ13 .ﭼﺮا ﺑﺎ او ﻣﻌﺎرﺿﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟ 14زﯾﺮا ﺧﺪا ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ دو دﻓﻌﻪ و اﻧﺴﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ15 .در ﺧﻮاب ،در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ،ﭼﻮن ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 .آﻧﮕﺎه ﮔﻮﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎن را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ اﯾﺸﺎن را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺳﺎزد17 .ﺗﺎ اﻧﺴﺎن را از اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﮑﺒﺮ را از ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ18 .ﺟﺎن او را از ﺣﻔﺮه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﺣﯿﺎت او را از ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ19 .ﺑﺎ درد در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﺿﻄﺮاب داﯾﻤﯽ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی اﺳﺖ20 .ﭘﺲ ﺟﺎن او ﻧﺎن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد
و ﻧﻔﺲ او ﺧﻮراک ﻟﻄﯿﻒ را21 .ﮔﻮﺷﺖ او ﭼﻨﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی ﮐﻪ
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ22 .ﺟﺎن او ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﯿﺎت او ﺑﻪ ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
»23اﮔﺮ ﺑﺮای وی ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﺰار ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ وی اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ24 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :او را از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﺮﻫﺎن ،ﻣﻦ ﮐﻔﺎرهای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدهام25 .ﮔﻮﺷﺖ او از ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻔﻞ ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻪ اﯾﺎم
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ26 .ﻧﺰد ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﺮده ،او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و روی او را ﺑﺎ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .و ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ او رد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد27 .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮود
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم و راﺳﺘﯽ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﻣﮑﺎﻓﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪ28 .ﻧﻔﺲ
ﻣﺮا از ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ داد ،و ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﻧﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ29 .اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ،دو دﻓﻌﻪ و ﺳﻪ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن30 .ﺗﺎ ﺟﺎن او را از ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و او را از
ﻧﻮر زﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻨﻮر ﺳﺎزد31 .ای اﯾﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮا اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ راﻧﻢ.
32اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ داری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪه؛ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮ زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ را ﻣﺒﺮی' ﺳﺎزم33 .و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺗﻮ
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻢ«.
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ﭘﺲ اﻟﯿﻬﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و ای

ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ3 .زﯾﺮا ﮔﻮش ،ﺳﺨﻨﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎم ،ﻃﻌﺎم را ذوق
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ4 .اﻧﺼﺎف را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻮب ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ .و ﺧﺪا داد ﻣﺮا از ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ6 .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺼﺎف ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ دروﻏﮕﻮ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪهام ،و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮم ،ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻦ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ7 .ﮐﺪام ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻞ اﯾﻮب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺨﺮﯾﻪ را ﻣﺜﻞ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ 8ﮐﻪ در رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺪﮐﺎران ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﺮ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 9زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪا را ﺑﺠﻮﯾﺪ10 .ﭘﺲ اﻵن ای
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؛ ﺣﺎﺷﺎ از ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺪی ﮐﻨﺪ ،و از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ12 .و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺼﺎف را ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد13 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ او
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮده ،و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ14 .اﮔﺮ او دل ﺧﻮد را ﺑﻪ وی
ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد ،اﮔﺮ روح و ﻧﻔﺨﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﯿﺮد15 ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک راﺟﻊ ﻣﯽﮔﺮدد16 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ داری اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﻪ آواز ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ده.
17آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻧﺼﺎف ﻧﻔﺮت دارد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ و آﯾﺎ ﻋﺎدل ﮐﺒﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﻨﺎد
ﻣﯽدﻫﯽ؟ 18آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻟﺌﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﯿﺒﺎن ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟ 19ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﻣﯿﺮان را ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ را ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ویاﻧﺪ؟ 20در ﻟﺤﻈﻪای در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﻗﻮم ﻣﺸﻮش ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ،
و زورآوران ﺑﯽواﺳﻄﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»21زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﺮ راﻫﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ را ﻣﯽﻧﮕﺮد22 .ﻇﻠﻤﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را درآن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ23 .زﯾﺮا اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﺣﺪی ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ24 .زورآوران را ﺑﺪون ﺗﻔﺤﺺ ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ25 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
اﯾﺸﺎن را واژﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ26 .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﯾﺮان اﯾﺸﺎن را ﻣﯽزﻧﺪ ،در ﻣﮑﺎن
ﻧﻈﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن27 .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ او ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی وی ﺗﺄﻣﻞ
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ28 .ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و او ﻓﻐﺎن ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﺸﻨﻮد29 .ﭼﻮن او آراﻣﯽ دﻫﺪ
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ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺿﻄﺮاب اﻧﺪازد ،و ﭼﻮن روی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ؟ ﺧﻮاه ﺑﻪ
اﻣﺘﯽ ﺧﻮاه ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ30 ،ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺎﺟﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮم را ﺑﻪ دام ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﺴﺎزﻧﺪ31 .ﻟﯿﮑﻦ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺳﺰا ﯾﺎﻓﺘﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻋﺼﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ورزﯾﺪ32 ،و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؟ 33آﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ رأی
ﺗﻮ ﺟﺰا داده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ رد ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺲ ﺗﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ و ﻧﻪ ﻣﻦ ،و آﻧﭽﻪ ﺻﻮاب ﻣﯽداﻧﯽ
ﺑﮕﻮ؟ 34ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮد 35ﮐﻪ اﯾﻮب
ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻼم او از روی ﺗﻌﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ36 .ﮐﺎش ﮐﻪ اﯾﻮب ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آزﻣﻮده
ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ37 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻃﻐﯿﺎن را ﻣﺰﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ دﺳﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
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و اﻟﯿﻬﻮ ﺑﺎز ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ اﯾﻦ را اﻧﺼﺎف ﻣﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ از

ﺧﺪا ﻋﺎدلﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ؟ 3زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﻢ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ4 .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و رﻓﻘﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮ5 .ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و
ﺑﺒﯿﻦ و اﻓﻼک را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻧﺪ6 .اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدی ﺑﻪ او ﭼﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪی؟ و اﮔﺮ
ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ﺑﺮای وی ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ 7اﮔﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﺪی ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪی؟ و ﯾﺎ از دﺳﺖ
ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ 8ﺷﺮارت ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺗﻮ )ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ( و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم
)ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ(9 .از ﮐﺜﺮت ﻇﻠﻤﻬﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و از دﺳﺖ زورآوران اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ10 ،و
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺳﺮودﻫﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ 11و ﻣﺎ را از ﺑﻬﺎﯾﻢ
زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ،و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ12 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺒﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ او اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ13 ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻄﺎﻟﺖ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮآن ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ14 .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ دﻋﻮی در ﺣﻀﻮر وی اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ او
ﺑﺎش15 .و اﻣﺎ اﻵن از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎه اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ16 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻮب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.

ﮐﺘﺎب اﯾﻮب  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ

808

36

و اﻟﯿﻬﻮ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا از

ﺑﺮای ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ3 .ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را از دور ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻼم ﻣﻦ دروغ ﻧﯿﺴﺖ ،و آﻧﮑﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ5 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪا ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﻮت ﻋﻘﻞ ﻗﺎدر اﺳﺖ6 .ﺷﺮﯾﺮ را
زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارد و داد ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ7 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﻋﺎدﻻن ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ8 .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﻧﺪ.
9آﻧﮕﺎه اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ10 ،و
ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ11 .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﺎم ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﻌﺎدت ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را در
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ12 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ از ﺗﯿﻎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺟﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد13 .اﻣﺎ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دل ،ﻓﺎﺟﺮﻧﺪ ﻏﻀﺐ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
14اﯾﺸﺎن در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎن )ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد(15 .ﻣﺼﯿﺒﺖﮐﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﮔﻮش اﯾﺸﺎن را در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»16ﭘﺲ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ از دﻫﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،در ﻣﮑﺎن وﺳﯿﻊ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد
و زاد ﺳﻔﺮه ﺗﻮ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽﺷﺪ17 .و ﺗﻮ از داوری ﺷﺮﯾﺮ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ داوری و اﻧﺼﺎف ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻠﺘﺼﻘﻨﺪ18 .ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش ﻣﺒﺎدا ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪی ﺑﺒﺮد ،و زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻔﺎره ﺗﻮ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد19 .آﯾﺎ
او دوﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻃﻼ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮای ﺗﻮاﻧﮕﺮی را20 .ﺑﺮای ﺷﺐ
آرزوﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎش ،ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را از ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮد21 .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮی ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهای22 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪا در ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
او ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ؟ 23ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ او را ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮدهای ؟ 24ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ اﻋﻤﺎل او را ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ25 .ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﻬﺎ را از دور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ26 .اﯾﻨﮏ
ﺧﺪا ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،و ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻟﻬﺎی او را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد27 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻄﺮهﻫﺎی
آب را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎران را از ﺑﺨﺎرات آن ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﺪ28 .ﮐﻪ اﺑﺮﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽرﯾﺰد
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و ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺗﺮاود29 .آﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﺑﺮﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ رﻋﺪﻫﺎی
ﺧﯿﻤﻪ او را ﺑﺪاﻧﺪ؟ 30اﯾﻨﮏ ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﻋﻤﻖﻫﺎی درﯾﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻮمﻫﺎ را داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و رزق را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ32 .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮق
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻫﺪف ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺳﺎزد33 .رﻋﺪش از او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻮاﺷﯽ از ﺑﺮآﻣﺪن او
اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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»از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دل ﻣﻦ ﻣﯽﻟﺮزد و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﮔﺮدد2 .ﮔﻮش داده،

ﺻﺪای آواز او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و زﻣﺰﻣﻪای را ﮐﻪ از دﻫﺎن وی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد3 ،آن را در زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،و ﺑﺮق ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ4 .ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪای ﻏﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آواز
ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ رﻋﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﭼﻮن آوازش ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﺧﺪا از آواز ﺧﻮد
رﻋﺪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ادراک ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد6 .زﯾﺮا
ﺑﺮف را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرش ﺑﺎران را و ﺑﺎرش ﺑﺎراﻧﻬﺎی زورآور ﺧﻮﯾﺶ را.
7دﺳﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﺘﻮم ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن اﻋﻤﺎل او را ﺑﺪاﻧﻨﺪ8 .آﻧﮕﺎه وﺣﻮش ﺑﻪ ﻣﺄوای
ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ9 .از ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﮔﺮدﺑﺎد ﻣﯽآﯾﺪ و از
ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﺮودت10 .از ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪا ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﮔﺮدد11 .اﺑﺮﻫﺎ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺤﺎب ،ﺑﺮق ﺧﻮد را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ او ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺳﻮ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
13ﺧﻮاه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای رﺣﻤﺖ.
»14ای اﯾﻮب اﯾﻦ را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ .ﺑﺎﯾﺴﺖ و در اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺪا ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ15 .آﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺴﺘﯽ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮق ،اﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮد را درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد؟
16آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻣﻮازﻧﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﯾﺎ از اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺒﻪ او ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ،ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟ 17ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
رﺧﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟ 18آﯾﺎ ﻣﺜﻞ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﻓﻠﮏ را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪ رﯾﺨﺘﻪﺷﺪه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ؟ 19ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ آورد20 .آﯾﺎ ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد
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ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻼک ﮔﺮدد21 .و ﺣﺎل آﻓﺘﺎب را ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﭙﻬﺮ درﺧﺸﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد وزﯾﺪه ،آن را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ22 .درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻃﻼﯾﯽ از ﺷﻤﺎل ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﺟﻼل ﻣﻬﯿﺐ
اﺳﺖ23 .ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ادراک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد؛ او در ﻗﻮت و راﺳﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و در ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺒﯿﺮ
ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد24 .ﻟﻬﺬا ﻣﺮدﻣﺎن از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ داﻧﺎدﻻن ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻮب را از ﻣﯿﺎن ﮔﺮدﺑﺎد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﺸﻮرت را از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد؟ 3اﻵن ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺑﺒﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﺎ4 .وﻗﺘﯽﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدم ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ
داری5 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯽ! و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺑﺮ آن ﮐﺸﯿﺪ؟
6ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪاش را ﻧﻬﺎد7 ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دادﻧﺪ؟ 8و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﯾﺎ را ﺑﻪ درﻫﺎ
ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺟﺴﺖ و از رﺣﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ؟ 9وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮﻫﺎ را ﻟﺒﺎس آن
ﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ را ﻗﻨﺪاﻗﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﻢ؟ 10و ﺣﺪی ﺑﺮای آن ﻗﺮار دادم و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و درﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم؟ 11و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎ و ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎ ،و در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﻮاج ﺳﺮﮐﺶ ﺗﻮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
»12آﯾﺎ ﺗﻮ از اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ را ﻓﺮﻣﺎن دادی ،و ﻓﺠﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﺶ ﻋﺎرف
ﮔﺮداﻧﯿﺪی13 ،ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و ﺷﺮﯾﺮان از آن اﻓﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ؟ 14ﻣﺜﻞ ﮔﻞ زﯾﺮ ﺧﺎﺗﻢ
ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد15 .و ﻧﻮر ﺷﺮﯾﺮان از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد16 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی درﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻬﺎی ﻟﺠﻪ رﻓﺘﻪای؟
17آﯾﺎ درﻫﺎی ﻣﻮت ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﯾﺎ درﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت را دﯾﺪهای؟ 18آﯾﺎ ﭘﻬﻨﺎی زﻣﯿﻦ را
ادراک ﮐﺮدهای؟ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﻣﯽداﻧﯽ! 19راه ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻮر ﮐﺪام اﺳﺖ ،و ﻣﮑﺎن ﻇﻠﻤﺖ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ20 ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺪودش ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،و راﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ او را درک ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 21اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
در آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪی ،و ﻋﺪد روزﻫﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ!
»22آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﺑﺮف داﺧﻞ ﺷﺪه ،و ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﮕﺮگ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدهای23 ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روز ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ و ﺟﻨﮓ؟ 24ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
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ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؟ 25ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺎﻋﻘﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ26 ،ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺒﺎرد و ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن آدﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ27 ،ﺗﺎ )زﻣﯿﻦ( وﯾﺮان و ﺑﺎﯾﺮ را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ ،و ﻋﻠﻔﻬﺎی ﺗﺎزه را از آن ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ؟ 28آﯾﺎ
ﺑﺎران را ﭘﺪری ﻫﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺷﺒﻨﻢ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 29از رﺣﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺦ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ؟ و ژاﻟﻪ آﺳﻤﺎن را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 30آﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﻄﺢ ﻟﺠﻪ ﯾﺦ
ﻣﯽﺑﻨﺪد31 .آﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺛﺮﯾﺎ را ﻣﯽﺑﻨﺪی؟ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺒﺎر را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ؟ 32آﯾﺎ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﮥاﻟﺒﺮوج را
در ﻣﻮﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوری؟ و دباﮐﺒﺮ را ﺑﺎ ﺑﻨﺎت او رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 33آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی آﺳﻤﺎن
را ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﯾﺎ آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ 34آﯾﺎ آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﯿﻞ آﺑﻬﺎ
ﺗﻮ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؟ 35آﯾﺎ ﺑﺮﻗﻬﺎ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ؟ 36ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ را در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﺑﻪ دل ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ 37ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ،اﺑﺮﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد؟
و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻬﺎی آﺳﻤﺎن را ﺑﺮﯾﺰد38 ،ﭼﻮن ﻏﺒﺎر ﮔﻞﺷﺪه ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻠﻮﺧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ؟ 39آﯾﺎ ﺷﮑﺎر را ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و اﺷﺘﻬﺎی ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ،
40ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺄوای ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﯿﺸﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ؟
41ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا را ﺑﺮای ﻏﺮاب آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮراک آواره ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
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»آﯾﺎ وﻗﺖ زاﯾﯿﺪن ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ را ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﯾﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ آﻫﻮ را ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﯽ؟ 2آﯾﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ زﻣﺎن زاﯾﯿﺪن آﻧﻬﺎرا ﻣﯽداﻧﯽ؟
3ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و از دردﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ4 .ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻗﻮی ﺷﺪه ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ5 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮ وﺣﺸﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮده ،آزاد
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﻮرﺧﺮ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد6 ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺧﺎﻧﻪ او ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﺷﻮرهزار را
ﻣﺴﮑﻦ او ﮔﺮداﻧﯿﺪم؟ 7ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻬﺰاء ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺮوش رﻣﻪﺑﺎن را ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد8 .داﯾﺮه
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭼﺮاﮔﺎه او اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰه را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ9 .آﯾﺎ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ راﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺰد آﺧﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﺰل ﮔﯿﺮد؟ 10آﯾﺎ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ را ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺖ؟ ﯾﺎ
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وادﯾﻬﺎ را از ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﻣﺎزو ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ 11آﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟
و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ 12آﯾﺎ ﺑﺮاو ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺖ را ﺑﺎز آورد و
آن را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎﻫﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ؟
»13ﺑﺎل ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎ ﭘﺮ و ﺑﺎل او ﻣﺜﻞ ﻟﻘﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ واﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺮ روی ﺧﺎک آﻧﻬﺎ را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ15 ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽاﻓﺸﺮد ،و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ16 .ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ از آن او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺤﻨﺖ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد17 .زﯾﺮا ﺧﺪا او را از ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺤﺮوم
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و از ﻓﻄﺎﻧﺖ او را ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ18 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺐ و ﺳﻮارش
را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
»19آﯾﺎ ﺗﻮ اﺳﺐ را ﻗﻮت داده و ﮔﺮدن او را ﺑﻪ ﯾﺎل ﻣﻠﺒﺲ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای؟ 20آﯾﺎ او را ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ
ﺑﻪ ﺟﺴﺖ وﺧﯿﺰ آوردهای؟ ﺧﺮوش ﺷﯿﻬﻪ او ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ21 .در وادی ﭘﺎ زده ،از ﻗﻮت ﺧﻮد وﺟﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود22 .ﺑﺮ ﺧﻮف اﺳﺘﻬﺰاء ﮐﺮده ،ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و از دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد23 .ﺗﺮﮐﺶ ﺑﺮ او ﭼﮑﭽﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰه درﺧﺸﻨﺪه و ﻣﺰراق 24ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺾ
زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﻧﻮردد .و ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ25 ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻪﻫﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
و ﺟﻨﮓ را از دور اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺮوش ﺳﺮداران و ﻏﻮﻏﺎ را26 .آﯾﺎ از ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯽﭘﺮد؟ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 27آﯾﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻋﻘﺎب ﺻﻌﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد؟ 28ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺄوا ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺗﯿﺰ و ﺑﺮ
ﻣﻼذ ﻣﻨﯿﻊ29 .از آﻧﺠﺎ ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآورد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از دور ﻣﯽﻧﮕﺮد30 .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺧﻮن را ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﻨﺪ او آﻧﺠﺎ اﺳﺖ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮر ﮐﺮده ،اﯾﻮب را ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ

ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ ﮐﻨﺪ آن را ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ«.
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3آﻧﮕﺎه اﯾﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ»4 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮاب
دﻫﻢ؟ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪام5 .ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻢ و ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و
ﻧﺨﻮاﻫﻢ اﻓﺰود«.
6ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻮب را از ﮔﺮدﺑﺎد ﺧﻄﺎب ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ»7 :اﻵن ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺑﺒﻨﺪ .از
ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮا اﻋﻼم ﮐﻦ8 .آﯾﺎ داوری ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ و ﻣﺮا ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻋﺎدل ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ؟ 9آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﺑﺎزوﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟ و ﺑﻪ آواز ﻣﺜﻞ او رﻋﺪ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد؟
10اﻵن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ زﯾﻨﺖ ﺑﺪه ،و ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎز11 .ﺷﺪت ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،او را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاز12 .ﺑﺮ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ
و او را ذﻟﯿﻞ ﺑﺴﺎز و ﺷﺮﯾﺮان را در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻦ13 .اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎ و
روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را درﺟﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﻦ14 .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺗﻮ اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ دﺳﺖ
راﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺗﻮاﻧﺪ داد15 .اﯾﻨﮏ ﺑﻬﯿﻤﻮت ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪهام ﮐﻪ ﻋﻠﻒ را ﻣﺜﻞ ﮔﺎو
ﻣﯽﺧﻮرد16 ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮت او در ﮐﻤﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وی در رﮔﻬﺎی ﺷﮑﻤﺶ17 .دم ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﺳﺮو آزاد ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ .رﮔﻬﺎی راﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ18 .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ و
اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ اﺳﺖ19 .او اﻓﻀﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪا اﺳﺖ .آن ﮐﻪ او را آﻓﺮﯾﺪ ﺣﺮﺑﻪاش را
ﺑﻪ او داده اﺳﺖ20 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ 21زﯾﺮ درﺧﺘﻬﺎی ﮐﻨﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ .در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰار و در ﺧﻼب22 .درﺧﺘﻬﺎی ﮐﻨﺎر او را ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺑﯿﺪﻫﺎی ﻧﻬﺮ ،وی را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ23 .اﯾﻨﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
او ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ اردن در دﻫﺎﻧﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .آﯾﺎ ﭼﻮن ﻧﮕﺮان اﺳﺖ او را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ وی را ﺑﺎ ﻗﻼب ﺗﻮان ﺳﻔﺖ؟
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»آﯾﺎ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را ﺑﺎ ﻗﻼب ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ؟ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺸﺮد؟

2آﯾﺎ در ﺑﯿﻨﯽ او ﻣﻬﺎر ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﺎﻧﻪاش را ﺑﺎ ﻗﻼب ﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻔﺖ؟ 3آﯾﺎ او ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع زﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ؟ 4آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ ﯾﺎ او را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ
داﯾﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟ 5آﯾﺎ ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺎزی ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ او را ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﯽ
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ﺑﺴﺖ؟ 6آﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﺻﯿﺎدان( از او داد و ﺳﺘﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ او را در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺟﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ 7آﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ ﺗﻮاﻧﯽﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﺳﺮش را ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻓﻬﺎی ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮان؟
8اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺑﮕﺬاری ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد9 .اﯾﻨﮏ اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .آﯾﺎ از رؤﯾﺘﺶ ﻧﯿﺰ آدﻣﯽ ﺑﻪ روی دراﻓﮑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ 10ﮐﺴﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺘﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟ 11ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﻣﻦ داده ،ﺗﺎﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»12درﺑﺎره اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و از ﺟﺒﺮوت و ﺟﻤﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ او ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
13ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی ﻟﺒﺎس او را ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺻﻒ دﻧﺪاﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﻮد؟
14ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﭼﻬﺮهاش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ؟ داﯾﺮه دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ15 .ﺳﭙﺮﻫﺎی زورآورش
ﻓﺨﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﮑﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد17 .ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻠْﺘﺼﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ18 .از ﻋﻄﺴﻪﻫﺎی او
ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﺸﻤﺎن او ﻣﺜﻞ ﭘﻠﮑﻬﺎی ﻓﺠﺮ اﺳﺖ19 .از دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺮﻣﯽﺟﻬﺪ20 .از ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی او دود ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮓ ﺟﻮﺷﻨﺪه و ﭘﺎﺗﯿﻞ21 .از ﻧﻔﺲ او
اﺧﮕﺮﻫﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ22 .ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻗﻮت ﻧﺸﯿﻤﻦ دارد ،و
ﻫﯿﺒﺖ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ رﻗﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ23 .ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﺷﺖ او ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ وی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﯽﺷﻮد24 .دﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﯾﺮﯾﻦ آﺳﯿﺎ ﻣﺤﮑﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ25 .ﭼﻮن او ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺧﻮف ﺑﯽﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ26 .اﮔﺮ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻧﯿﺰه و ﻧﻪ ﻣﺰراق و ﻧﻪ ﺗﯿﺮ27 .آﻫﻦ را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﻣﯽﺷﻤﺎرد
و ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﭘﻮﺳﯿﺪه28 .ﺗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﺎن او را ﻓﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻓﻼﺧﻦ ﻧﺰد او ﺑﻪ ﮐﺎه
ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد29 .ﻋﻤﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺰراق ﻣﯽﺧﻨﺪد30 .در زﯾﺮش ﭘﺎرهﻫﺎی
ﺳﻔﺎل ﺗﯿﺰ اﺳﺖ و ﮔﺮدون ﭘﺮ ﻣﯿﺦ را ﺑﺮ ﮔﻞ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ31 .ﻟﺠﻪ را ﻣﺜﻞ دﯾﮓ ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ و درﯾﺎ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺗﯿﻠﭽﻪ ﻋﻄﺎران ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ32 .راه را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎﺑﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻟﺠﻪ را
ﺳﻔﯿﺪﻣﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ33 .ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﻧﻈﯿﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮف آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ34 .ﺑﺮ
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺮﮐﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ«.
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و اﯾﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯽ ،و

اﺑﺪا ﻗﺼﺪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻊ ﻧﺘﻮان ﻧﻤﻮد3 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت را ﺑﯽﻋﻠﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﻟﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم .ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮق از ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ4 .اﻵن ﺑﺸﻨﻮ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﻢ؛ از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه5 .از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻮش درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﭼﺸﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ6 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﺮاﻫﺖ دارم و در ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
7و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﯾﻮب ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﯿﻔﺎز
ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ دو رﻓﯿﻘﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ آﻧﭽﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪهام اﯾﻮب ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ8 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﺰد ﺑﻨﺪه ﻣﻦ
اﯾﻮب رﻓﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ؛ و ﺑﻨﺪهام اﯾﻮب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﭘﺎداش ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
درﺑﺎره ﻣﻦ آﻧﭽﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪهام اﯾﻮب ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ«.
9ﭘﺲ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ و ﺻﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻮب را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد10 .و ﭼﻮن اﯾﻮب ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ او را دور ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻮب دو ﭼﻨﺪان آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد11 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادراﻧﺶ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﺶ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ وی ﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و او را درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﺰﯾﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﺴﻠﯽ دادﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﻗﺴﯿﻄﻪ و ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ او داد.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ آﺧﺮ اﯾﻮب را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اول او ﻣﺒﺎرک ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او را ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺷﺘﺮ و ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﺰار اﻻغ ﻣﺎده ﺑﻮد13 .و او را ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ
ﺑﻮد14 .و دﺧﺘﺮ اول را ﯾﻤﯿﻤﻪ و دوم را ﻗﺼﯿﻌﻪ و ﺳﻮم را ﻗﺮن ﻫﻔﻮک ﻧﺎم ﻧﻬﺎد15 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮان اﯾﻮب زﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ارﺛﯽ
داد16 .و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻮب ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم دﯾﺪ17 .ﭘﺲ اﯾﻮب ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨـﻮرده ﺷـﺪه ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
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ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ
1

ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺮود و ﺑﻪ راه ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ،و در

ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ؛ 2ﺑﻠﮑﻪ رﻏﺒﺖ او در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و روز و ﺷﺐ در ﺷﺮﯾﻌﺖ
او ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻧﺰد ﻧﻬﺮﻫﺎی آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را در
ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﺮﮔﺶ ﭘﮋﻣﺮده ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
4ﺷﺮﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد آن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ5 .ﻟﻬﺬا ﺷﺮﯾﺮان در
داوری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﺎدﻻن6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن را ﻣﯽداﻧﺪ،
وﻟﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2

ﭼﺮا اﻣﺖﻫﺎ ﺷﻮرش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻃﻮاﺋﻒ در ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 2ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ

ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺳﺮوران ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺴﯿﺢ او؛ 3ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﺴﻠﯿﻢ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را از ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ4 .او ﮐﻪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻨﺪد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ5 .آﻧﮕﺎه در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻏﻀﺐ
ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺸﺎن را آﺷﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
»6و ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهام ،ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺻﻬﯿﻮن7 «.ﻓﺮﻣﺎن را اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدم8 .از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻦ و اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد و اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ را ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ9 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺼﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﮑﺴﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﮐﻮزه ﮐﻮزهﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد«.
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10و اﻵن ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ای داوران ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻨﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ! 11ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﺮس
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﺮز ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! 12ﭘﺴﺮ را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ،
زﯾﺮا ﻏﻀﺐ او ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ.

ﻣﺰﻣﻮر داود وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮار ﮐﺮد

3

ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.

2ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او در ﺧﺪا ﺧﻼﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ «.ﺳﻼه
3ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﺳﭙﺮ ﻫﺴﺘﯽ،
ﺟﻼل ﻣﻦ و ﻓﺮازﻧﺪه ﺳﺮ ﻣﻦ4 .ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﺮا از ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد اﺟﺎﺑﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻼه
5و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺒﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪم زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ6 .از
ﮐﺮورﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ! ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﺮﻫﺎن! زﯾﺮا ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ زدی؛
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮان را ﺷﮑﺴﺘﯽ8 .ﻧﺠﺎت از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻼه

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮذوات اوﺗﺎر .ﻣﺰﻣﻮر داود

4

ای ﺧﺪای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ .در ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺮا وﺳﻌﺖ

دادی .ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮده ،دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ2 .ای ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺟﻼل ﻣﻦ ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
و ﺑﻄﺎﻟﺖ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،دروغ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ؟ ﺳﻼه 3اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺮای
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﭼﻮن او را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
4ﺧﺸﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﮔﻨﺎه ﻣﻮرزﯾﺪ .در دﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻼه
5ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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6ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﭼﻬﺮه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺑﺮاﻓﺮاز7 .ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در دل ﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪ آوردهای ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه اﯾﺸﺎن اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ.
8ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺧﺴﺒﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻫﻢ ﻣﯽروم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺳﺎزی.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮذوات ﻧﻔﺨﻪ .ﻣﺰﻣﻮر داود

5

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه! در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎ! 2ای ﭘﺎدﺷﺎه و

ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ آواز ﻓﺮﯾﺎدم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ3 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن آواز ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎﻣﺪادان )دﻋﺎی ﺧﻮد را( ﻧﺰد ﺗﻮ آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ4 .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮارت راﻏﺐ ﺑﺎﺷﯽ ،و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻧﺰد ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .ﻣﺘﮑﺒﺮان در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد .از ﻫﻤﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﯽ6 .دروغﮔﻮﯾﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﻧﯽ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد.
7و اﻣﺎ ﻣﻦ از ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و از ﺗﺮس ﺗﻮ ﺑﺴﻮی ﻫﯿﮑﻞ
ﻗﺪس ﺗﻮ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎ و راه
ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ راﺳﺖ ﮔﺮدان.
9زﯾﺮا در زﺑﺎن اﯾﺸﺎن راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺾ ﺷﺮارت اﺳﺖ؛ ﮔﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﻗﺒﺮ
ﮔﺸﺎده اﺳﺖ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺟﻼ ﻣﯽدﻫﻨﺪ10 .ای ﺧﺪا ،اﯾﺸﺎن را ﻣﻠﺰم ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی
ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺧﻄﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را دور اﻧﺪاز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ11 ،و ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﻮﮐﻼﻧﺖ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻠﺠﺎء اﯾﺸﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،در ﺗﻮ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد12 .زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد ﻋﺎدل را
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد ،او را ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺜﻞ ﺳﭙﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
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ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮذوات اوﺗﺎر ﺑﺮﺛﻤﺎﻧﯽ .ﻣﺰﻣﻮر داود

6

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﻨﻤﺎ و ﻣﺮا در ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﮑﻦ!

2ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﮋﻣﺮدهام! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ده زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ
ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ3 ،و ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺸﺪت ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟ 4ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
رﺟﻮع ﮐﻦ و ﺟﺎﻧﻢ را ﺧﻼﺻﯽ ده! ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ! 5زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﻮت ذﮐﺮ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ! در ﻫﺎوﯾﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ؟
6از ﻧﺎﻟﻪ ﺧـﻮد واﻣﺎﻧـﺪهام! ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﺷـﺐ ﺗﺨﺖﺧﻮاب ﺧـﻮد را ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﺴﺘـﺮ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ اﺷﮑﻬﺎ ﺗـﺮ ﻣﯽﺳـﺎزم! 7ﭼﺸـﻢ ﻣﻦ از ﻏﺼﻪ ﮐﺎﻫﯿـﺪه ﺷـﺪ و ﺑﺴﺒـﺐ ﻫﻤـﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧـﻢ ﺗـﺎر
ﮔﺮدﯾـﺪ.

8ای ﻫﻤﻪ ﺑﺪﮐﺎران از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ! 9ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد10 .ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺠﻞ و
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .روﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﺮود داود ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮش ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ

7

ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ،در ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .از ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده و

ﺑﺮﻫﺎن2 .ﻣﺒﺎدا او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﺪرد ،و ﺧﺮد ﺳﺎزد و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﻧﺒﺎﺷﺪ3 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ
اﮔﺮ اﯾﻦ را ﮐﺮدم و اﮔﺮ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ4 ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﺪی ﮐﺮدم و
ﺑﯽﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدم5 ،ﭘﺲ دﺷﻤﻦْ ﺟﺎﻧﻢ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ ،و آن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزد ،و
ﺣﯿﺎت ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،و ﺟﻼﻟﻢ را در ﺧﺎک ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد .ﺳﻼه.
6ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻬﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ!
ای ﮐﻪ داوری را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهای! 7و ﻣﺠﻤﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﺮ ﻓﻮق اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻋﻠﯽ
رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎ.
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8ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺖﻫﺎ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ و ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻣﺮا داد ﺑﺪه! 9ﺑﺪی ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﻋﺎدل را ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻦ زﯾﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪه دﻟﻬﺎ و ﻗﻠﻮب ،ﺧﺪای
ﻋﺎدل اﺳﺖ10 .ﺳﭙﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ دﻻن را ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﺳﺖ11 .ﺧﺪا داور ﻋﺎدل
اﺳﺖ و ﻫﺮ روزه ﺧﺪا ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮد12 .اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛
ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه و آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ13 .و ﺑﺮای او آﻻت ﻣﻮت را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ
را ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ14 .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ،دروغ را زاﯾﯿﺪه
اﺳﺖ15 .ﺣﻔﺮهای ﮐﻨﺪ و آن را ﮔﻮد ﻧﻤﻮد ،و در ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺘﺎد16 .ﻇﻠﻢ او ﺑﺮﺳﺮش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﺘﻢ او ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺶ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ17 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﻔﺖ و اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.

رای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮﺟﺘﯿﺖ .ﻣﺰﻣﻮر داود

8

ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﭼﻪ ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد را

ﻓﻮق آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔﺬاردهای! 2از زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﻗﻮت را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدی ﺗﺎ
دﺷﻤﻦ و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه را ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮداﻧﯽ3 .ﭼﻮن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی
ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪهای4 ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد آوری ،و ﺑﻨﯽآدم
ﮐﻪ از او ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 5او را از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺎج ﺟﻼل و اﮐﺮام را ﺑﺮ ﺳﺮ او
ﮔﺬاردی6 .او را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮدت ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮدی ،و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎی وی ﻧﻬﺎدی،
7ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺟﻤﯿﻌﺎ ،و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺻﺤﺮا را ﻧﯿﺰ؛ 8ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ را ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ راﻫﻬﺎی
آﺑﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ9 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﭼﻪ ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ!

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮﻣﻮت ﻟﺒﯿﻦ .ﻣﺰﻣﻮر داود

9

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ؛ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

2در ﺗﻮ ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؛ ﻧﺎم ﺗﻮ را ای ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ3 .ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
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ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻟﻐﺰﯾﺪه ،از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ4 .زﯾﺮا اﻧﺼﺎف و داوری ﻣﻦ ﮐﺮدی .داور
ﻋﺎدل ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪای5 .اﻣﺖﻫﺎ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮدهای و ﺷﺮﯾﺮان را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻮ
ﮐﺮدهای ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
6و اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﺑﺪی ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ؛ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﺣﺘﯽ
ذﮐﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ7 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،و ﺗﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای داوری ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ 8و او رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داد ﺧﻮاﻫﺪ
داد9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻨﮕﯽ10 .و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮد را ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک
ﻧﮑﺮدهای.
11ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ؛ ﮐﺎرﻫﺎی او را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ اﻋﻼن
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 ،زﯾﺮا او ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮن اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ از ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻦ! ای ﮐﻪ
ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪه ﻣﻦ از درﻫﺎی ﻣﻮت ﻫﺴﺘﯽ! 14ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ در دروازهﻫﺎی دﺧﺘﺮ
ﺻﻬﯿﻮن .در ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
15اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ در داﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪ16 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و داوری ﮐﺮده ،و ﺷﺮﯾﺮ از ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دام ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﺠﺎﯾﻮن ﺳﻼه17 .ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ18 ،زﯾﺮا ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﯿﺪ ﺣﻠﯿﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
19ﺑﺮﺧﯿﺰ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮس را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدان ،ﺗﺎ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻼه.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮا دور اﯾﺴﺘﺎدهای و ﺧﻮد را در وﻗﺖﻫﺎی ﺗﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 2از

ﺗﮑﺒﺮ ﺷﺮﯾﺮان ،ﻓﻘﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻣﺸﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﮑﻪ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
4ﺷﺮﯾﺮ در ﻏﺮور ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی او اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ5 .راﻫﻬﺎی او ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﺣﮑﺎم ﺗﻮ از او ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽﺷﻤﺎرد6 .در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ،و دور ﺑﻪ دور ﺑﺪی را
ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ«.
7دﻫﻦ او از ﻟﻌﻨﺖ و ﻣﮑﺮ و ﻇﻠﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﻣﺸﻘﺖ و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؛ 8در ﮐﻤﯿﻨﻬﺎی
دﻫﺎت ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؛ در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ؛ 9در
ﺟﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ در ﺑﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻓﻘﯿﺮ را
ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزد10 .ﭘﺲ ﮐﻮﻓﺘﻪ و زﺑﻮن ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ در زﯾﺮ ﺟﺒﺎران او
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ11 .در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ«.
12ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ! ای ﺧﺪا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاز و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ! 13ﭼﺮا
ﺷﺮﯾﺮ ﺧﺪا را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟« 14اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺪهای
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺸﻘﺖ و ﻏﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮی ،ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ .ﻣﺴﮑﯿﻦ اﻣﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪدﮐﺎر ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ15 .ﺑﺎزوی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را ﺑﺸﮑﻦ .و اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮ را از ﺷﺮارت او
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﻧﯿﺎﺑﯽ.

16ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .اﻣﺖﻫﺎ از زﻣﯿﻦ او ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدهای ،دل اﯾﺸﺎن را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدهای و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪای18 ،ﺗﺎ
ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﮐﻮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را دادرﺳﯽ ﮐﻨﯽ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارم .ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﻮد

ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﯿﺪ«؟ 2زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺷﺮﯾﺮان ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺗﯿﺮ را ﺑﻪ زه ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ راﺳﺖدﻻن در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ارﮐﺎن ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮد ﻋﺎدل ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟
4ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪس ﺧﻮد اﺳﺖ و ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺳﻤﺎن .ﭼﺸﻤﺎن او ﻣﯽﻧﮕﺮد،
ﭘﻠﮑﻬﺎی وی ﺑﻨﯽآدم را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد ﻋﺎدل را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﻣﺎ از ﺷﺮﯾﺮ و
ﻇﻠﻢدوﺳﺖ ،ﺟﺎن او ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارد6 .ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮ داﻣﻬﺎ و آﺗﺶ و ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎراﻧﯿﺪ ،و ﺑﺎد ﺳﻤﻮم
ﺣﺼﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و راﺳﺘﺎن روی
او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮﺛﻤﺎﻧﯽ .ﻣﺰﻣﻮر داود
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻘﺪس ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﻨﺎء از ﻣﯿﺎن

ﺑﻨﯽآدم ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ! 2ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﭼﺎﭘﻠﻮس و دل ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽراﻧﻨﺪ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﭼﺎﭘﻠﻮس را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ
ﺑﮕﻮﯾﺪ4 ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽآﯾﯿﻢ .ﻟﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟«
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﺎرت ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن و ﻧﺎﻟﻪ ﻓﻘﯿﺮان ،اﻵن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و او را در
ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آه ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ«.
6ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺮه ﻣﺼﻔﺎی در ﻗﺎل زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه
اﺳﺖ.
7ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؛ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻓﺮﻣﻮد8 .ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺎﺛﺖ در ﺑﻨﯽآدم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ روی ﺧﻮد را از

ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ؟ 2ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﺑﮑﻨﻢ و در دﻟﻢ ﻫﺮروزه ﻏﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﯽ دﺷﻤﻨﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
3ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ! ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را روﺷﻦ ﮐﻦ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﻣﻮت ﺑﺨﺴﺒﻢ4 .ﻣﺒﺎدا دﺷﻤﻨﻢ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽام ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
5و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارم؛ دل ﻣﻦ در ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد6 .ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن .ﻣﺰﻣﻮر داود

14

اﺣﻤﻖ در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﮑﺮوه

ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ2 .ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺑﻨﯽآدم ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻬﯿﻢ و
ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ3 .ﻫﻤﻪ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯽ.
4آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﯽﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟
5آﻧﮕﺎه ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ6 .ﻣﺸﻮرت ﻣﺴﮑﯿﻦ را
ﺧﺠﻞ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺠﺎی اوﺳﺖ.
7ﮐﺎش ﮐﻪ ﻧﺠﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺻﻬﯿﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ! ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﯿﺮی ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﻓﺮود آﯾﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس

ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدد؟
2آﻧﮑﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ،و در دل ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺖﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ؛ 3ﮐﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺪی ﻧﮑﻨﺪ و درﺑﺎره اﻗﺎرب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺬﻣﺖ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ 4ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﻘﯿﺮ و ﺧﻮار اﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﮑﺮم ﻣﯽدارد؛ و
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ5 .ﻧﻘﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﻤﯽدﻫﺪ و رﺷﻮه ﺑﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎه
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
آﻧﮑﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

ﻣﮑﺘﻮم داود
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ای ﺧﺪا ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارم2 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ3 «.و اﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦاﻧﺪ و ﻓﺎﺿﻼن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻦ در اﯾﺸﺎن اﺳﺖ4 .دردﻫﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ )ﺧﺪای( دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ و ﮐﺎﺳﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری6 .ﺧﻄﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮش اﻓﺘﺎد .ﻣﯿﺮاث ﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺘﺒﺎرک
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽدارم .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد9 .از اﯾﻦ رو دﻟﻢ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻼﻟﻢ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺟﺴﺪم ﻧﯿﺰ در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﺟﺎﻧﻢ را در ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﻗﺪوس ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﯿﻨﺪ11 .ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﻮﺧﺖ .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ
دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻟﺬتﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد!

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ! و دﻋﺎی ﻣﺮا ﮐﻪ از ﻟﺐ

ﺑﯽرﯾﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ! 2داد ﻣﻦ از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﻮد؛ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ راﺳﺘﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ3 .دل ﻣﺮا
آزﻣﻮدهای ،ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه از آن ﺗﻔﻘﺪ ﮐﺮدهای .ﻣﺮا ﻗﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪای و ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ،زﯾﺮا ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ
زﺑﺎﻧﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ4 .و اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻼم ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ؛ ﺧﻮد را از راﻫﻬﺎی ﻇﺎﻟﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ.
5ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﻮ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ.
6ای ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪهام زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ7 .رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻣﺘﯿﺎز ده ،ای ﮐﻪ ﻣﺘﻮﮐﻼن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻫﺎﻧﯽ8 .ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه دار؛ ﻣﺮا زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎل ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ9 ،از
روی ﺷﺮﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺮاب ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،از دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ10 .دل ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ11 .اﻵن ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را دوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ12 .ﻣﺜﻞ او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در درﯾﺪن
ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﻪ ﺧﻮد در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭘﯿﺶ روی وی درآﻣﺪه ،او را ﺑﯿﻨﺪاز و ﺟﺎﻧﻢ را از ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﻮد ﺑﺮﻫﺎن14 ،از آدﻣﯿﺎن ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،از اﻫﻞ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺎﺧﺘﻪای و از اوﻻد ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،زﯾﺎدی ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﻃﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
15و اﻣﺎ ﻣﻦ روی ﺗﻮ را در ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﻮم ،از ﺻﻮرت ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ،ﻣﺰﻣﻮر داود ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ،در روزی ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و از دﺳﺖ ﺷﺎؤل رﻫﺎﯾﯽ داد .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ:
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ای ﻗﻮت ﻣﻦ! ﺗﻮ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ2 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺨﺮه ﻣﻦ اﺳﺖ و

ﻣﻠﺠﺎ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻦ .ﺧﺪاﯾﻢ ﺻﺨﺮه ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در او ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﺳﭙﺮ ﻣﻦ و ﺷﺎخ ﻧﺠﺎﺗﻢ و
ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﮐﻞ ﺣﻤﺪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ،از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﯾﺎﻓﺖ.
4رﺳﻨﻬﺎی ﻣﻮت ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،و ﺳﯿﻼﺑﻬﺎی ﺷﺮارت ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد5 .رﺳﻨﻬﺎی ﮔﻮر دور
ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و داﻣﻬﺎی ﻣﻮت ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ درآﻣﺪه6 .در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻧﺰد
ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدم .او آواز ﻣﺮا از ﻫﯿﮑﻞ ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﮔﻮش
وی رﺳﯿﺪ.
7زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺷﺪه ،اﺳﺎس ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﺮزﯾﺪ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺸﻢ او
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ8 .دﺧﺎن از ﺑﯿﻨﯽ او ﺑﺮآﻣﺪ و ﻧﺎر از دﻫﺎﻧﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮔﺸﺖ و آﺗﺸﻬﺎ از آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ9 .آﺳﻤﺎن را ﺧﻢ ﮐﺮده ،ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮد و زﯾﺮ ﭘﺎی وی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﯽﺑﻮد10 .ﺑﺮﮐﺮوﺑﯽ ﺳﻮار
ﺷﺪه ،ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎد ﻃﯿﺮان ﮐﺮد11 .ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﭘﺮده ﺧﻮد و ﺧﯿﻤﻪای ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﺎﺧﺖ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﺑﻬﺎ و اﺑﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ را12 .از ﺗﺎﺑﺶ ﭘﯿﺶ روی وی اﺑﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﮕﺮگ و
آﺗﺸﻬﺎی اﻓﺮوﺧﺘﻪ13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن رﻋﺪ ﮐﺮده ،ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ آواز ﺧﻮد را ﺑﺪاد ،ﺗﮕﺮگ و
آﺗﺸﻬﺎی اﻓﺮوﺧﺘﻪ را14 .ﭘﺲ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮﻗﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪاﺧﺖ و
اﯾﺸﺎن را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮد15 .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﻖﻫﺎی آب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﺳﺎس رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدﯾﺪ ،از
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻧﻔﺨﻪ ﺑﺎد ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ!
16ﭘﺲ ،از اﻋﻠﯽ' ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و از آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ17 .و ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎن
زورآورم رﻫﺎﯾﯽ داد و از ﺧﺼﻤﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ18 .در روز ﺑﻼی ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ
درآﻣﺪﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﻮد19 .و ﻣﺮا ﺑﺠﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﯿﺮون آورد؛ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد زﯾﺮا ﮐﻪ
در ﻣﻦ رﻏﺒﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
20ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ ﻣﺮا ﺟﺰا داد و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﻬﺎرت دﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﻣﮑﺎﻓﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪ21 .زﯾﺮا
ﮐﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻮرزﯾﺪهام22 ،و ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎم او ﭘﯿﺶ
روی ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮاﺋﺾ او را از ﺧﻮد دور ﻧﮑﺮدهام23 ،و ﻧﺰد او ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻮدهام و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از
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ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام24 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ ﭘﺎداش داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﻬﺎرت
دﺳﺘﻢ در ﻧﻈﺮ وی.
25ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ رﺣﯿﻢ ،رﺣﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺑﺎ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ،ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ26 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را ﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ ،ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻣﮑﺎر ،ﺑﻪ ﻣﮑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ27 .زﯾﺮا ﻗﻮم ﻣﻈﻠﻮم را ﺧﻮاﻫﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪ و
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺮاغ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺮوﺧﺖ؛ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﻢ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺮا روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ29 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﻮ ﺑﺮ ﻓﻮﺟﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮم و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد از
ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺟﻬﻢ.
30و اﻣﺎ ﺧﺪا ﻃﺮﯾﻖ او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻔﯽ' .او ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﮐﻼن ﺧﻮد ﺳﭙﺮ
اﺳﺖ؛ 31زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ از ﯾﻬﻮه؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﺻﺨﺮهای ﻏﯿﺮ از ﺧﺪای ﻣﺎ؟ 32ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺴﺘﻪ و راﻫﻬﺎی ﻣﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ33 .ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﻣﺜﻞ آﻫﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی
اﻋﻼی ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ34 .دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎزوی ﻣﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ35 .ﺳﭙﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ دادهای .دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻋﻤﻮد ﻣﻦ ﺷﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ36 .ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ را زﯾﺮم وﺳﻌﺖ دادی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﻠﻐﺰﯾﺪ.
37دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ.
38اﯾﺸﺎن را ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد39 .زﯾﺮا ﮐﻤﺮ ﻣﺮا
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺴﺘﻪای و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪای40 .ﮔﺮدﻧﻬﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهای ﺗﺎ ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺴﺎزم41 .ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ اﻣﺎ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ،
وﻟﯽ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد42 .اﯾﺸﺎن را ﭼﻮن ﻏﺒﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﺎد ﺳﺎﯾﯿﺪهام؛ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﯾﺸﺎن را
دور رﯾﺨﺘﻪام43 .ﻣﺮا از ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻗﻮم رﻫﺎﻧﯿﺪه ،ﺳﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪای .ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﺮا
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ44 .ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن ،ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﺮﺑﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﺬﻟﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد45 .ﻓﺮزﻧﺪان ﻏﺮﺑﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ.
46ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺻﺨﺮه ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ،و ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎل! 47ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﻮمﻫﺎ را زﯾﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد48 .ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮﺧﺼﻤﺎﻧﻢ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدهای و از ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ دادهای! 49ﻟﻬﺬا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺣﻤﺪ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺮود ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ50 ،ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد داده و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﻮﯾﺶ رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ داود و ذرﯾﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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آﺳﻤﺎن ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻠﮏ از ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ2 .روز

ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ ﺗﺎ روز و ﺷﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ3 .ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯽ و آواز
آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد4 .ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن.
5ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺮای آﻓﺘﺎب در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد؛ و او ﻣﺜﻞ داﻣﺎد از ﺣﺠﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﭘﻬﻠﻮان
از دوﯾﺪن در ﻣﯿﺪان ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ6 .ﺧﺮوﺟﺶ از ﮐﺮاﻧﻪ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﺪارش ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻪ دﯾﮕﺮ؛ و
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﺣﺮارﺗﺶ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
7ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺟﺎن را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺷﻬﺎدات ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﺎﻫﻞ
را ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ8 .ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ و دل را ﺷﺎد ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک اﺳﺖ و
ﭼﺸﻢ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ9 .ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ و ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻋﺪل اﺳﺖ10 .از ﻃﻼ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ و از زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﯿﺎر .از ﺷﻬﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮ و از ﻗﻄﺮات ﺷﺎﻧﻪ ﻋﺴﻞ.
11ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ ﺛﻮاب ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
12ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ؟ ﻣﺮا از ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺨﻔﯽام ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎز13 .ﺑﻨﺪهات را ﻧﯿﺰ
از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﺑﺎز دار ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﻮد؛ آﻧﮕﺎه ﺑﯽﻋﯿﺐ و از ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺒﺮا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
14ﺳﺨﻨﺎن زﺑﺎﻧﻢ و ﺗﻔﮑﺮ دﻟﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺨﺮه ﻣﻦ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ!
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در روز ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﻧﺎم ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻮ را ﺳﺮاﻓﺮاز

ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .ﻧﺼﺮت ﺑﺮای ﺗﻮ از ﻗﺪس ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺗﻮ را از ﺻﻬﯿﻮن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ3 .ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻮ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﺳﻼه4 .ﻣﻮاﻓﻖ دل ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ

830

5ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺮاﺷﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ6 .اﻵن داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد را ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ .از
ﻓﻠﮏ ﻗﺪس ﺧﻮد او را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮت ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ7 .اﯾﻨﺎن اراﺑﻪﻫﺎ
را و آﻧﺎن اﺳﺒﻬﺎ را ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد8 .اﯾﺸﺎن ﺧﻢ ﺷﺪه ،اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه! ﭘﺎدﺷﺎه در روزی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻮت ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ وﺟﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ2 .ﻣﺮاد دل او را ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪی و ﻣﺴﺄﻟﺖ زﺑﺎﻧﺶ را از او درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ .ﺳﻼه3 .زﯾﺮا ﺑﻪ
ﺑﺮﮐﺎت ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ ﻣﺮاد او ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﯽ .ﺗﺎﺟﯽ از زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺳﺮ وی ﻧﻬﺎدی4 .ﺣﯿﺎت را از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺖ
و آن را ﺑﻪ وی دادی ،و ﻃﻮل اﯾﺎم را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد5 .ﺟﻼل او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪه .اﮐﺮام و
ﺣﺸﻤﺖ را ﺑﺮ او ﻧﻬﺎدهای6 .زﯾﺮا او را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎﺧﺘﻪای ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد او را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهای7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارد ،و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
8دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ9 .در وﻗﺖ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﭼﻮن ﺗﻨﻮر آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ و آﺗﺶ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد10 .ﺛﻤﺮه اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽآدم11 .زﯾﺮا ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﮑﺎﯾﺪی را
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﺎ آورد12 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را روﮔﺮدان ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮ زﻫﻬﺎی
ﺧﻮد ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ روی اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ13 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻮ .ﺟﺒﺮوت
ﺗﻮ را ﺗﺮﻧﻢ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
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ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدهای و از ﻧﺠﺎت ﻣﻦ و ﺳﺨﻨﺎن

ﻓﺮﯾﺎدم دور ﻫﺴﺘﯽ؟ 2ای ﺧﺪای ﻣﻦ در روز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ .در ﺷﺐ ﻧﯿﺰ و ﻣﺮا
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ3 .و اﻣﺎ ﺗﻮ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﯽ ،ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪای4 .ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺧﻼﺻﯽ دادی؛ 5ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
6و اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﺮم ﻫﺴﺘﻢ و اﻧﺴﺎن ﻧﯽ؛ ﻋﺎر آدﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﻗﻮم7 .ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ )و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ(:
»8ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ ﭘﺲ او را ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺪﻫﺪ .او را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ وی رﻏﺒﺖ ﻣﯽدارد9 «.زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا از ﺷﮑﻢ ﺑﯿﺮون آوردی؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻏﻮش ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻮدم ﻣﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ10 .از رﺣﻢ
ﺑﺮ ﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪم؛ از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرم ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ11 .از ﻣﻦ دور ﻣﺒﺎش زﯾﺮا ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪد ﮐﻨﺪ12 .ﮔﺎوان ﻧﺮ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ زورﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﺎن ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ13 .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ درﻧﺪه ﻏﺮان14 .ﻣﺜﻞ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهام و ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ؛ دﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻮم ﮔﺮدﯾﺪه ،در ﻣﯿﺎن اﺣﺸﺎﯾﻢ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ15 .ﻗﻮت ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺎل ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه؛ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻮت ﻧﻬﺎدهای16 .زﯾﺮا ﺳﮕﺎن دور
ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺷﺮار ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﺳﻔﺘﻪاﻧﺪ17 .ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی
ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻤﺎرم .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ،ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ18 .رﺧﺖ ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﻣـﻦ ﻗﺮﻋـﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ.
19اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﻣﺒﺎش .ای ﻗﻮت ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺼﺮت ﻣﻦ ﺷﺘﺎب ﮐﻦ20 .ﺟﺎن ﻣﺮا از
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻼص ﮐﻦ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺳﮕﺎن21 .ﻣﺮا از دﻫﺎن ﺷﯿﺮ ﺧﻼﺻﯽ ده ،ای ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺷﺎﺧﻬﺎی ﮔﺎو وﺣﺸﯽ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدهای22 .ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؛ در ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
23ای ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ؛ ﺗﻤﺎم ذرﯾﺖ ﯾﻌﻘﻮب او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺟﻤﯿﻊ
ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از وی ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ24 .زﯾﺮا ﻣﺴﮑﻨﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺣﻘﯿﺮ و ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺮده ،و روی ﺧﻮد را از او
ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؛ و ﭼﻮن ﻧﺰد وی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد او را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد25 .ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ
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از ﺗﻮ اﺳﺖ .ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ادا ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد26 .ﺣﻠﯿﻤﺎن ﻏﺬا ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؛ و دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد27 .ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؛ و ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد28 .زﯾﺮا ﺳﻠﻄﻨﺖ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ
اﺳﺖ29 .ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻤﻮﻻن زﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺧﻮرده ،ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻓﺮو
ﻣﯽرود رﮐﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؛ و ﮐﺴﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ30 .ذرﯾﺘﯽ او را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪ را اﺧﺒﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد31 .اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و از ﻋﺪاﻟﺖ او ﺧﺒﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد2 .در ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺳﺒﺰ

ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ .ﻧﺰد آﺑﻬﺎی راﺣﺖ ﻣﺮا رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد
ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ4 .ﭼﻮن در وادی ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻧﯿﺰ راه روم از ﺑﺪی ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ
زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﻋﺼﺎ و ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد5 .ﺳﻔﺮهای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﯽ .ﺳﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮدهای و ﮐﺎﺳﻪام ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ6 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
و رﺣﻤﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮم در ﭘﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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زﻣﯿﻦ و ﭘﺮی آن از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،رﺑﻊ

ﻣﺴﮑﻮن و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن2 .زﯾﺮا ﮐﻪ

او اﺳﺎس آن را ﺑﺮ درﯾﺎﻫﺎ ﻧﻬﺎد و آن را ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ3 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﯾﺪ؟
و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻗﺪس او ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد؟ 4او ﮐﻪ ﭘﺎک دﺳﺖ و ﺻﺎفدل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
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ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﺪﻫﺪ و ﻗﺴﻢ دروغ ﻧﺨﻮرد5 .او ﺑﺮﮐﺖ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻋﺪاﻟﺖ را از ﺧﺪای
ﻧﺠﺎت ﺧﻮد6 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن او ،ﻃﺎﻟﺒﺎن روی ﺗﻮ ای )ﺧﺪای( ﯾﻌﻘﻮب .ﺳﻼه.
7ای دروازهﻫﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ! ای درﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل
داﺧﻞ ﺷﻮد! 8اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﯾﺮ و ﺟﺒﺎر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﺒﺎر اﺳﺖ! 9ای
دروازهﻫﺎ ،ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ! ای درﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل داﺧﻞ ﺷﻮد! 10اﯾﻦ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﮐﯿﺴﺖ؟ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل اوﺳﺖ! ﺳﻼه.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ

ﻣﯽدارم2 .ﭘﺲ ﻣﮕﺬار ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﺑﺸﻮم و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .ﺑﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ4 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز و راﻫﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ده5 .ﻣﺮا ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﮔﺮدان و ﻣﺮا
ﺗﻌﻠﯿﻢ ده زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻮدهام6 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺣﺴﺎﻧﺎت و
رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ از ازل ﺑﻮده اﺳﺖ7 .ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺟﻮاﻧﯽ و ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ را ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎور.
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻦ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ و ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﮐﺎران ﻃﺮﯾﻖ را ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ9 .ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد10 .ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ و ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و
ﺷﻬﺎدات او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ،ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ12 .ﮐﯿﺴﺖ آن آدﻣﯽ
ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟ او را ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ13 .ﺟﺎن او در ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ذرﯾﺖ او وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ14 .ﺳﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن او اﺳﺖ و
ﻋﻬﺪ او ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ15 .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ داﺋﻤﺎ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا از
دام ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد16 .ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،رﺣﻤﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ17 .ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی
دل ﻣﻦ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮا از ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آور18 .ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻨﺖ و رﻧﺞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻦ و
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ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻄﺎﯾﺎﯾﻢ را ﺑﯿﺎﻣﺮز19 .ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪ
ﻣﯽورزﻧﺪ20 .ﺟﺎﻧﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ و ﻣﺮا رﻫﺎﯾﯽ ده ﺗﺎ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮم زﯾﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم21 .ﮐﻤﺎل و
راﺳﺘﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ22 .ای ﺧﺪا ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻼﺻﯽ ده ،از ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی وی.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا داد ﺑﺪه زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهام و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻪام ،ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻟﻐﺰﯾﺪ2 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻦ و ﻣﺮا ﺑﯿﺎزﻣﺎ .ﺑﺎﻃﻦ و ﻗﻠﺐ ﻣﺮا
ﻣﺼﻔﯽ ﮔﺮدان3 .زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و در راﺳﺘﯽ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهام؛ 4ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪام و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ5 .از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺪﮐﺎران ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارم و ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺤﯿﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ6 .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮاف ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 ،ﺗﺎ
آواز ﺣﻤﺪ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮاﻧﻢ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺗﻮ را اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و ﻣﻘﺎم ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺟﻼل ﺗﻮ را9 .ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﺎ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺟﻤﻊ ﻣﮑﻦ و ﻧﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮنرﯾﺰ10 ،ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن آزار اﺳﺖ و
دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از رﺷﻮه اﺳﺖ11 .و اﻣﺎ ﻣﻦ در ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ده و
ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ12 .ﭘﺎﯾﻢ در ﺟﺎی ﻫﻤﻮار اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻣﺰﻣﻮر داود
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﻣﻦ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ؛ از ﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺠﺎی ﺟﺎن ﻣﻦ

اﺳﺖ؛ از ﮐﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﻮم؟ 2ﭼﻮن ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺼﻤﺎن و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ،اﯾﺸﺎن ﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ و اﻓﺘﺎدﻧﺪ3 .اﮔﺮ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﯾﺪ ،دﻟﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
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اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ4 .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و آن
را ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ :ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺟﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻢ و
در ﻫﯿﮑﻞ او ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ در روز ﺑﻼ ﻣﺮا در ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ ،در ﭘﺮده ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﺮا
ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺮا ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ6 .و اﻵن ﺳﺮم ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﮔﺮداﮔﺮدم
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را در ﺧﯿﻤﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود و
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ.
8دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪای(» :روی ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ «.ﺑﻠﯽ روی ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
9روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﭙﻮﺷﺎن و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را در ﺧﺸﻢ ﺑﺮﻣﮕﺮدان .ﺗﻮ ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدهای .ای ﺧﺪای
ﻧﺠﺎﺗﻢ ،ﻣﺮا رد ﻣﮑﻦ و ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ10 .ﭼﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮﻣﯽدارد.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ12 .ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﺼﻤﺎﻧﻢ ﻣﺴﭙﺎر ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ﮐﺬﺑﻪ و دﻣﻨﺪﮔﺎن ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ13 .اﮔﺮ ﺑﺎور
ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﺣﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺒﯿﻨﻢ14 .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش و ﻗﻮی ﺷﻮ و
دﻟﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎش.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورم .ای ﺻﺨﺮه ﻣﻦ ،از ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎش،

ﻣﺒﺎدا اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮی ،ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ2 .آواز ﺗﻀﺮع ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ
ﭼﻮن ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻗﺪس ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم3 .ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان و
ﺑﺪﮐﺎران ﻣﮑﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آزار در دل اﯾﺸﺎن اﺳﺖ4 .آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﺮدار اﯾﺸﺎن و ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه و
رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن رد ﻧﻤﺎ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﻋﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ وی ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
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6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﺗﻀﺮع ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت ﻣﻦ و ﺳﭙﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ .دﻟﻢ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺖ و ﻣﺪد ﯾﺎﻓﺘﻪام .ﭘﺲ دل ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮود ﺧﻮد او را
ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺠﺎت9 .ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت
ده و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﻣﺒﺎرک ﻓﺮﻣﺎ .اﯾﺸﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻦ و ﺑﺮاﻓﺮاز ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.

ﻣﺰﻣﻮر داود
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ای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻼل و ﻗﻮت را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ2 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺳﻢ او ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﯾﻨﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺳﺠﺪه
ﮐﻨﯿﺪ.
3آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻮق آﺑﻬﺎ اﺳﺖ .ﺧﺪای ﺟﻼل رﻋﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
4آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮت اﺳﺖ .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻼل اﺳﺖ5 .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ6 .آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺟﻬﺎﻧﺪ .ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﺮﯾﻮن را ﻣﺜﻞ
ﺑﭽﻪ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ7 .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی آﺗﺶ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ8 .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺮا را ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺮای ﻗﺎدش را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺳﺎزد9 .آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺰاﻟﻬﺎ را ﺑﻪ درد زه ﻣﯽاﻧﺪازد ،و
ﺟﻨﮕﻞ را ﺑﯽﺑﺮگ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و در ﻫﯿﮑﻞ او ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺟﻼل را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮده .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم
ﺧﻮد را ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺳﺮود ﺑﺮای ﻣﺘﺒﺮک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ .ﻣﺰﻣﻮر داود
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪی و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺮ

ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ2 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدم و ﻣﺮا ﺷﻔﺎ دادی3 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﻧﻢ
را از ﺣﻔﺮه ﺑﺮآوردی .ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮوﻧﺮوم.
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4ای ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ او ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ! 5زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻀﺐ او
ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ و در رﺿﺎﻣﻨﺪی او زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ .ﺷﺎﻣﮕﺎه ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺰﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺷﺎدی رخ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ6 .و اﻣﺎ ﻣﻦ در ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد«.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﮐﻮه ﻣﺮا در ﻗﻮت ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪی و ﭼﻮن روی ﺧﻮد را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪم8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورم و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ9 .در
ﺧﻮن ﻣﻦ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻓﺮو روم؟ آﯾﺎ ﺧﺎک ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را اﺧﺒﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 10ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﺎش11 .ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮا ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪای .ﭘﻼس را از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده و ﮐﻤﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺴﺘﻪای12 .ﺗﺎ ﺟﻼﻟﻢ
ﺗﺮا ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد .ای ﯾﻬﻮه ﺧـﺪای ﻣـﻦ ،ﺗـﻮ را ﺣﻤـﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺗـﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن .ﻣﺰﻣﻮر داود
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم؛ ﭘﺲ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮم ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ .در ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ

ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه2 .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺮا ﺑﻪ زودی ﺑﺮﻫﺎن .ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺨﺮهای ﻗﻮی و ﺧﺎﻧﻪای
ﺣﺼﯿﻦ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ دﻫﯽ3 .زﯾﺮا ﺻﺨﺮه و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺮا ﻫﺪاﯾﺖ و
رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﺎ4 .ﻣﺮا از داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺮون آور5 .زﯾﺮا ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ .روح ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﭙﺎرم .ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺣﻖ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﻓﺪﯾﻪ دادی6 .از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ دروغ را
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ .و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارم7 .ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ وﺟﺪ و ﺷﺎدی
ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﻣﺸﻘﺖ ﻣﺮا دﯾﺪه و ﺟﺎﻧﻢ را در ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای؛ 8ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﺳﯿﺮ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪای؛ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺠﺎی وﺳﯿﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا در ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﭼﺸﻢ ﻣﻦ از ﻏﺼﻪ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﺎﻧﻢ و ﺟﺴﺪم ﻧﯿﺰ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺎﺗﻢ از ﻏﻢ و ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﻢ از ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﻮﺗﻢ از ﮔﻨﺎﻫﻢ
ﺿﻌﯿﻒ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪ11 .ﻧﺰد ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪهام .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﺧﻮﯾﺶ؛ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮف آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﺪهام .ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻨﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد12 .ﻣﺜﻞ ﻣﺮده از
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ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪهام و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﮔﺮدﯾﺪهام13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺎن را از ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪم و
ﺧﻮف ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
14و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارم و ﮔﻔﺘﻪام ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ15 .وﻗﺘﻬﺎی ﻣﻦ در
دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ و ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺧﻼﺻﯽ ده16 .روی ﺧﻮد را ﺑﺮﺑﻨﺪهات ﺗﺎﺑﺎن
ﺳﺎز و ﻣﺮا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ17 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪهام .ﺷﺮﯾﺮان
ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﻔﺮه ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ18 .ﻟﺒﻬﺎی دروغﮔﻮ ﮔﻨﮓ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درﺷﺘﯽ و ﺗﮑﺒﺮ و
اﺳﺘﻬﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﺎدﻻن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ19 .زﻫﯽ ﻋﻈﻤﺖ اﺣﺴﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهای
و ﺑﺮای ﻣﺘﻮﮐﻼﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽآدم ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪای20 .اﯾﺸﺎن را در ﭘﺮده روی ﺧﻮد از ﻣﮑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم

ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﯾﺸﺎن را در ﺧﯿﻤﻪای از ﻋﺪاوت زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ21 .ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ22 .و اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺣﯿﺮت ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪهام .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم آواز ﺗﻀﺮع ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی.
23ای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ او را دوﺳﺖ دارﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻨﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد و ﻣﺘﮑﺒﺮان
را ﻣﺠﺎزات ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ24 .ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و دل ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ!
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ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن او آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ و ﮔﻨﺎه وی ﻣﺴﺘﻮر ﮔﺮدﯾﺪ.

2ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺟﺮﻣﯽ در ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورد و در روح او ﺣﯿﻠﻪای ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
3ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﻮدم ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷـﺪ از ﻧﻌـﺮهای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣـﯽ روز ﻣﯽزدم.
4ﭼﻮﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ روز و ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑـﻮد .رﻃﻮﺑﺘـﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘـﺎن ﻣﺒـﺪل ﮔﺮدﯾـﺪ،
ﺳـﻼه5 .ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدم و ﺟﺮم ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘـﻢ .ﮔﻔﺘـﻢ :ﻋﺼﯿـﺎن ﺧـﻮد را
ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗـﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﺗﻮ آﻻﯾﺶ ﮔﻨﺎﻫﻢ را ﻋﻔﻮ ﮐﺮدی ،ﺳﻼه6 .از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ در
وﻗﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺰد ﺗـﻮ دﻋـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .وﻗﺘـﯽ ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﯿﻼن آﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪو ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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رﺳﯿﺪ7 .ﺗﻮ ﻣﻠﺠـﺎی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮا از ﺗﻨﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮودﻫﺎی ﻧﺠﺎت اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد ،ﺳﻼه.
8ﺗﻮ را ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ارﺷﺎد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد9 .ﻣﺜﻞ اﺳﺐ و ﻗﺎﻃﺮ ﺑﯽﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای
ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ دﻫﻨﻪ و ﻟﮕﺎم زﯾﻨﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،واﻻ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
10ﻏﻤﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐـﻞ دارد رﺣﻤـﺖ او را اﺣﺎﻃـﻪ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد11 .ای ﺻﺎﻟﺤـﺎن در ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺷﺎدی و وﺟـﺪ ﮐﻨﯿـﺪ و ای ﻫﻤـﻪ راﺳﺖدﻻن ﺗﺮﻧـﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ.
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ای ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪن راﺳﺘﺎن را

ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ2 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؛ ﺑﺎ ﻋﻮد ده ﺗﺎر او را ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ3 .ﺳﺮودی ﺗﺎزه ﺑﺮای او
ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ؛ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻨﻮازﯾﺪ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ

اﺳﺖ5 .ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .ﺟﻬﺎن از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ اﺳﺖ6 .ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﻞ ﺟﻨﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ دﻫﺎن او7 .آﺑﻬﺎی درﯾﺎ را ﻣﺜﻞ ﺗﻮده ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻟﺠﻪﻫﺎ را در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ؛ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ رﺑﻊ
ﻣﺴﮑﻮن از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ و ﺷﺪ؛ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﻗﺎﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮرت
اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﺋﻞ را ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ11 .ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد؛ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﻠﺐ او ﺗﺎ دﻫﺮاﻟﺪﻫﻮر12 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
13از آﺳﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽآدم را ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ14 .از ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﺮﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن15 .او ﮐﻪ دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن
را درک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ16 .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻼص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻗﻮت رﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ17 .اﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﻮت ﺧﻮد ﮐﺴﯽ را رﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد18 .اﯾﻨﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر رﺣﻤﺖ او
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را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ19 .ﺗﺎ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن را از ﻣﻮت رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﻗﺤﻂ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد20 .ﺟﺎن ﻣﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او اﻋﺎﻧﺖ و ﺳﭙﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﻣﺎ در او ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺎم
ﻗﺪوس او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارﯾﻢ22 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪوار ﺗﻮ ﺑﻮدهاﯾﻢ.

ﻣﺰﻣﻮر داود وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و از ﺣﻀﻮر او ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪه،
ﺑﺮﻓﺖ
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ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﺗﺴﺒﯿﺢ او داﺋﻤﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2 .ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺷﻨﯿﺪه ،ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد3 .ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﺎم او را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﻢ4 .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺒﯿﺪم ،ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد
و ﻣﺮا از ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﺳﻬﺎﯾﻢ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ5 .ﺑﺴﻮی او ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻮر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن
ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪ6 .اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺷﻨﯿﺪ و او را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎﯾﺶ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
7ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن او اﺳﺖ؛ اردو زده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ.
8ﺑﭽﺸﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارد9 .ای
ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن او را ﻫﯿﭻ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ10 .ﺷﯿﺮﺑﭽﮕﺎن ﺑﯽﻧﻮا ﺷﺪه،
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .ای اﻃﻔﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ12 .ﮐﯿﺴﺖ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ آرزوﻣﻨﺪ ﺣﯿﺎت
اﺳﺖ و ﻃﻮل اﯾﺎم را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟ 13زﺑﺎﻧﺖ را از ﺑﺪی ﻧﮕﺎه دار و ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را از
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﯿﻠﻪآﻣﯿﺰ؛ 14از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﮑﻦ؛ ﺻﻠﺢ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ و در ﭘﯽ آن ﺑﮑﻮش.

15ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی وی ﺑﺴﻮی ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن16 .روی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺴﻮی ﺑﺪﮐﺎران اﺳﺖ ﺗﺎ ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد17 .ﭼﻮن )ﺻﺎﻟﺤﺎن( ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮑﺴﺘﻪدﻻن اﺳﺖ و روح ﮐﻮﻓﺘﮕﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد19 .زﺣﻤﺎت ﻣﺮد
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ20 .ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .ﺷﺮﯾﺮ را ﺷﺮارت ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از دﺷﻤﻨﺎن
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ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺆآﺧﺬه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ22 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
وی ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ﻣﺆآﺧﺬه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺰﻣﻮر داود
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎ و ﺟﻨﮓ ﮐﻦ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ2 .ﺳﭙﺮ و ﻣﺠﻦ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰ3 ،و ﻧﯿﺰه را راﺳﺖ ﮐﻦ و راه را ﭘﯿﺶ روی
ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
4ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺷﻮﻧﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ؛ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪﯾﺶ ﻣﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه
و ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ5 .ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﻧﺪ6 .راه اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺎد و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﺪ7 .زﯾﺮا دام ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯽﺳﺒﺐ در ﺣﻔﺮهای
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ8 .ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪو ﺑﺮﺳﺪ و داﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد ﺧﻮدش را ﺑﮕﯿﺮد و در آن ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدد.
9و اﻣﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺠﺎت او ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد10 .ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ را از ﺷﺨﺺ ﻗﻮیﺗﺮ از او ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ
و ﻣﺴﮑﯿﻦ وﻓﻘﯿﺮ را از ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه وی!«
11ﺷﺎﻫﺪان ﮐﯿﻨﻪور ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ12 .ﺑﻪ ﻋﻮض
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﯽﮐﺲ ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ13 .و اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﻼس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪم؛ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ روزه ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﯿﺪم و دﻋﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪام ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ14 .ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ او
دوﺳﺖ و ﺑﺮادرم ﻣﯽﺑﻮد ،ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد ،از ﺣﺰن ﺧﻢ
ﻣﯽﺷﺪم15 .وﻟﯽ ﭼﻮن اﻓﺘﺎدم ﺷﺎدیﮐﻨﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮا درﯾﺪﻧﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ16 .ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎن ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽاﻓﺸﺮدﻧﺪ.
17ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﺟﺎﻧﻢ را از ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻫﺎن و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮا از
ﺷﯿﺮﺑﭽﮕﺎن18 .و ﺗﻮ را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﺗﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ
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ﺧﻮاﻧﺪ19 .ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﻐﺾ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﮏ ﻧﺰﻧﻨﺪ20 .زﯾﺮا ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ آراﻣﻨﺪ،
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﯿﻠﻪآﻣﯿﺰ را ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ21 .و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻪﻫﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ
دﯾﺪه اﺳﺖ.
22ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ آن را دﯾﺪهای ،ﭘﺲ ﺳﮑﻮت ﻣﻔﺮﻣﺎ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ دور ﻣﺒﺎش.
23ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺮای داد ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ،ای ﺧﺪای ﻣﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ،ﺑﺮای دﻋﻮی ﻣﻦ24 .ای
ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺪل ﺧﻮد داد ﺑﺪه ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .ﺗﺎ در دل ﺧﻮد ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ
»اﯾﻨﮏ ﻣﺮاد ﻣﺎ«؛ ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ »او را ﺑﻠﻌﯿﺪهاﯾﻢ!« 26و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪی ﻣﻦ ﺷﺎدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺠﻞ و
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ؛ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺠﻠﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ27 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖ ﻣﻨﻨﺪ ﺗﺮﻧﻢ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داﺋﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
رﻏﺒﺖ دارد28 .و زﺑﺎﻧﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ را ﺗﻤﺎﻣﯽ روز.
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ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺷﺮﯾﺮ در اﻧﺪرون دل ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ او

ﻧﯿﺴﺖ2 .زﯾﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﻠﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد و ﻣﮑﺮوه ﻧﮕﺮدد.
3ﺳﺨﻨﺎن زﺑﺎﻧﺶ ﺷﺮارت و ﺣﯿﻠﻪ اﺳﺖ .از داﻧﺸﻤﻨﺪی و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ4 .ﺷﺮارت را
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮد را ﺑﻪ راه ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮده ،از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﻧﺪارد.
5ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻓﻼک6 .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﺧﺪاﺳﺖ و اﺣﮑﺎم ﺗﻮ ﻟﺠﻪ ﻋﻈﯿﻢ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﯽ7 .ای ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ
ﭼﻪ ارﺟﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﯽآدم زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ8 .از ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺷﺎداب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از
ﻧﻬﺮ ﺧﻮﺷﯿﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯽ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و در ﻧﻮر ﺗﻮ ﻧﻮر را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ10 .رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺎرﻓﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺪام ﻓﺮﻣﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای راﺳﺖ دﻻن.
11ﭘﺎی ﺗﮑﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ و دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺮا ﮔﺮﯾﺰان ﻧﺴﺎزد12 .در آﻧﺠﺎ ﺑﺪﮐﺮداران اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺸﻮش ﻣﺴﺎز و ﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺮ.

2زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
3ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﮑﻦ .در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎش و از اﻣﺎﻧﺖ ﭘﺮورده ﺷﻮ4 .و در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺄﻟﺖ دل ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داد5 .ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﭙﺎر و ﺑﺮ وی
ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد6 ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و اﻧﺼﺎف ﺗﻮ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻬﺮ7 .ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮ و ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﺎش و از ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻃﺮﯾﻖ و ﻣﺮد ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ
ﺧﻮد را ﻣﺸﻮش ﻣﺴﺎز8 .از ﻏﻀﺐ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮ و ﺧﺸﻢ را ﺗﺮک ﮐﻦ .ﺧﻮد را ﻣﺸﻮش ﻣﺴﺎز ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ وارث زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد10 .ﻫﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺗﺄﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد11 .و اﻣﺎ ﺣﻠﯿﻤﺎن وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺘﻠﺬذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
12ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺷﻮرا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻣﯽاﻓﺸﺮد13 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ روز او ﻣﯽآﯾﺪ14 .ﺷﺮﯾﺮان ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده و ﮐﻤﺎن را
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و راﺳﺖروان را ﻣﻘﺘﻮل ﺳﺎزﻧﺪ15 .ﺷﻤﺸﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دل ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
16ﻧﻌﻤﺖ اﻧﺪک ﯾﮏ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،از اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮان ﮐﺜﯿﺮ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺎزوﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮان ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ18 .ﺧﺪاوﻧﺪ روزﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻼن را ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯿﺮاث اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد19 .در زﻣﺎن ﺑﻼ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و در
اﯾﺎم ﻗﺤﻂ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد20 .زﯾﺮا ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﻌﻬﺎ
ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻠﯽ ﻣﺜﻞ دﺧﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ21 .ﺷﺮﯾﺮ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد و وﻓﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎ
ﺻﺎﻟﺢ رﺣﯿﻢ و ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ22 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ وارث زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻧﺪ .و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻠﻌﻮن ویاﻧﺪ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
23ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎی اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،و در ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮور ﻣﯽدارد24 .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻓﮑﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد25 .ﻣﻦ ﺟﻮان ﺑﻮدم و اﻵن ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و
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ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ را ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﺮوک ﻧﺪﯾﺪهام و ﻧﻪ ﻧﺴﻠﺶ را ﮐﻪ ﮔﺪای ﻧﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ26 .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز رﺋﻮف اﺳﺖ
و ﻗﺮض دﻫﻨﺪه ،و ذرﯾﺖ او ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

27از ﺑﺪی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﻮ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﮑﻦ .ﭘﺲ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد28 .زﯾـﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺼﺎف را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﺨـﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد .اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد .و اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ29 .ﺻﺎﻟﺤﺎن وارث زﻣﯿـﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد و در آن ﺗـﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد30 .دﻫﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ و زﺑـﺎن او اﻧﺼـﺎف را ذﮐـﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ31 .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای وی در دل اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻟﻐﺰﯾـﺪ32 .ﺷﺮﯾـﺮ ﺑﺮای
ﺻﺎﻟـﺢ ﮐﻤﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ وی ﻣﯽدارد33 .ﺧﺪاوﻧﺪ او را در دﺳﺘـﺶ ﺗـﺮک ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و
ﭼـﻮن ﺑﻪ داوری آﯾــﺪ ﺑـﺮ وی ﻓﺘـﻮا ﻧﺨﻮاﻫــﺪ داد.
34ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎش و ﻃﺮﯾﻖ او را ﻧﮕﺎه دار ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ وراﺛﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮازد .ﭼﻮن
ﺷﺮﯾﺮان ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ آن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ35 .ﺷﺮﯾﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﭘﯿﺸﻪ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﻮﻣﯽ
ﺳﺒﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ36 .اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم و ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺪ37 .ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ و ﻣﺮد راﺳﺖ را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﻣﺮد ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
38اﻣﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 39و ﻧﺠﺎت
ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و در وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ او ﻗﻠﻌﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد40 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﺮده ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﺸﺎن را از ﺷﺮﯾﺮان ﺧﻼص ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﻨﻤﺎ و در ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺄدﯾﺒﻢ ﻣﻔﺮﻣﺎ.

2زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ در ﻣﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ3 .در ﺟﺴﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺻﺤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎی ﺧﻮدم ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯽ4 .زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ از ﺳﺮم
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺑﺎر ﮔﺮان از ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪه5 .ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻔﻦ و ﻣﻘﺮوح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﻦ6 .ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﻢ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪهام .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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7زﯾﺮا ﮐﻤﺮ ﻣﻦ از ﺳﻮزش ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺟﺴﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ8 .ﻣﻦ ﺑﯽﺣﺲ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﺪهام و از ﻓﻐﺎن دل ﺧﻮد ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﻢ.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوی ﻣﻦ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
10دل ﻣﻦ ﻣﯽﻃﭙﺪ و ﻗﻮﺗﻢ از ﻣﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ11 .دوﺳﺘﺎن و رﻓﯿﻘﺎﻧﻢ از
ﺑﻼی ﻣﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﻦ دور اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ12 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ دارﻧﺪ دام
ﻣﯽﮔﺴﺘﺮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎم روز ﺣﯿﻠﻪ را ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
13و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮم؛ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﮕﻢ ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ14 .و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ
ﮔﺮدﯾﺪهام ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎﻧﺶ ﺣﺠﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را
ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﻢ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﯽ داد16 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن
ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻠﻐﺰد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺘﺎدن ﻧﺼﺐ ﺷﺪهام و درد ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ18 .زﯾﺮا ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را اﺧﺒﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و از ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ19 .اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ زﻧﺪه و
زورآورﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ20 ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺪاوت ﻣﯽورزﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻢ.
21ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ .ای ﺧﺪای ﻣﻦ از ﻣﻦ دور ﻣﺒﺎش22 ،و ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﻓﺮﻣﺎ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
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ﮔﻔﺘﻢ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻢ ﺧﻄﺎ ﻧﻮرزم .دﻫﺎن ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﻟﺠﺎم ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ2 .ﻣﻦ ﮔﻨﮓ ﺑﻮدم و ﺧﺎﻣﻮش و از
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و درد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪ3 .دﻟﻢ در اﻧﺪروﻧﻢ ﮔﺮم ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم
آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ4 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﻞ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎز و
ﻣﻘﺪار اﯾﺎﻣﻢ را ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻓﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ5 .اﯾﻨﮏ روزﻫﺎﯾﻢ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ وﺟﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪای و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽام در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻫﺮ آدﻣﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،ﺳﻼه.
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6اﯾﻨﮏ اﻧﺴﺎن در ﺧﯿﺎل رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺾ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﮔﺮدد .ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
7و اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .ﻣﺮا از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ
ﺑﺮﻫﺎن و ﻣﺮا ﻧﺰد ﺟﺎﻫﻼن ﻋﺎر ﻣﮕﺮدان9 .ﻣﻦ ﮔﻨﮓ ﺑﻮدم و زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﮑﺮدم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ را
ﮐﺮدهای10 .ﺑﻼی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮدار زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺿﺮب دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮم11 .ﭼﻮن اﻧﺴﺎن را
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﺘﺎﺑﻬﺎ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻧﻔﺎﯾﺲ او را ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬاری .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺾ
ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺳﻼه12 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﮔﻮش ﺑﺪه و از اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺳﺎﮐﺖ
ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻢ در ﻧﺰد ﺗﻮ و ﻧﺰﯾﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺪران ﺧﻮد13 .روی )ﺧﺸﻢ(
ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﮕﺮدان ﺗﺎ ﻓﺮﺣﻨﺎک ﺷﻮم ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ رﺣﻠﺖ ﮐﻨﻢ و ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺮدم.
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اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪهام ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ2 .و

ﻣﺮا از ﭼﺎه ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮآورد و از ﮔﻞ ﻟﺠﻦ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ3 .و ﺳﺮودی ﺗﺎزه در دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬارد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ را .ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺮﺳﺎن
ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد4 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارد و ﺑﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮان ﻇﺎﻟﻢ
و ﻣﺮﺗﺪان دروغ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮد.
5ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدهای و ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻧﻤﻮدهای .در ﻧﺰد ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺑﯿﺎن ﺑﮑﻨﻢ ،از ﺣﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎده
اﺳﺖ6 .در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﺪﯾﻪ رﻏﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺎز ﮐﺮدی .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه
را ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ7 .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﮏ ﻣﯽآﯾﻢ! در ﻃﻮﻣﺎر ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ8 .در ﺑﺠﺎ
آوردن اراده ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﻦ رﻏﺒﺖ ﻣﯽدارم و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ در اﻧﺪرون دل ﻣﻦ اﺳﺖ«.
9در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺸﺎرت دادهام .اﯾﻨﮏ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺗﻮ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﯽ10 .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را در دل ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪام .اﻣﺎﻧﺖ و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام.
رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮدهام11 .ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را از ﻣﻦ
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ﺑﺎز ﻣﺪار .رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ داﺋﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼﯾﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺪ .از ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮ ﻣﻦ زﯾﺎده اﺳﺖ و دل ﻣﻦ
ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ.
14آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪی ﻣﻦ
رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه و رﺳﻮا ﮔﺮدﻧﺪ15 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻪﻫﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﯿﺮان ﺷﻮﻧﺪ16 .و اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮ در ﺗﻮ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت
ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،داﺋﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ17 .و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮ ﻣﻌﺎون و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻔﺮﻣﺎ.
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ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را در روز ﺑﻼ ﺧﻼﺻﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ داد2 .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او در زﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و او را ﺑﻪ آرزوی دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد3 .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه او را در ﺑﯿﻤﺎریاش ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ.
4ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﻤﺎ .ﺟﺎن ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺑﺪه زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام«.
5دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ﻧﺎم او ﮔﻢ ﺷﻮد6 .و اﮔﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن
ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و دﻟﺶ در ﺧﻮد ﺷﺮارت را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﯿﺮون رود آن را
ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ7 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺼﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ،
8ﮐﻪ »ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺮ او رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ9 «.و
آن دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.
10و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪار ﺗﺎ ﻣﺠﺎزات ﺑﺪﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﻢ11 .از
اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻦ رﻏﺒﺖ داری زﯾﺮا ﮐﻪ دﺷﻤﻨﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ12 .و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺎﻟﻢ
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ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدهای و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ داﺋﻤﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد13 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک
ﺑﺎد .از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ .آﻣﯿﻦ و آﻣﯿﻦ.
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻫﻮ ﺑﺮای ﻧﻬﺮﻫﺎی آب ﺷﺪت اﺷﺘﯿﺎق دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ای ﺧﺪا ﺟﺎن ﻣﻦ

اﺷﺘﯿﺎق ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ دارد.
2ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺧﺪای ﺣﯽ ،ﮐﻪ ﮐﯽ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم.
3اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ روز و ﺷﺐ ﻧﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﺮا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« 4ﭼﻮن
اﯾﻦ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورم ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺰم .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ آواز ﺗﺮﻧﻢ و ﺗﺴﺒﯿﺢ در ﮔﺮوه ﻋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
5ای ﺟﺎﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪهای و ﭼﺮا در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ دار زﯾﺮا ﮐﻪ او
را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت روی او ﺑﺎز ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ.
6ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺟﺎﻧﻢ در ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ اردن ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،از
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺣﺮﻣﻮن و از ﺟﺒﻞ ﻣﺼﻐﺮ7 .ﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﻟﺠﻪ ﻧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ از آواز آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﺗﻮ؛ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺰاﺑﻬﺎ و
ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ8 .در روز ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و در ﺷﺐ ﺳﺮود او
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﻋﺎ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺣﯿﺎت ﻣﻦ9 .ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪام» :ای ﺻﺨﺮه ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدهای؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن ﺗﺮدد ﺑﮑﻨﻢ؟« 10دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪﮔﯽ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ
ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﻣﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
11ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪه و ﭼﺮا در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪای؟ ﺑﺮ ﺧﺪا اﻣﯿﺪ دار زﯾﺮا ﮐﻪ
او را ﺑﺎز ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺠﺎت روی ﻣﻦ و ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ.
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ای ﺧﺪا ﻣﺮا داوری ﮐﻦ و دﻋﻮای ﻣﺮا ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﯽرﺣﻢ ﻓﯿﺼﻞ ﻓﺮﻣﺎ و از ﻣﺮد

ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ و ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ده2 .زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪای ﻗﻮت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﭼﺮا ﻣﺮا دور اﻧﺪاﺧﺘﯽ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻢ دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﺎن ﺗﺮدد ﺑﮑﻨﻢ؟
3ﻧﻮر و راﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ و ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﺗﻮ
رﺳﺎﻧﻨﺪ4 .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮور و ﺧﺮﻣﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺗﻮ را ای
ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
5ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪهای؟ و ﭼﺮا در ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪای؟ اﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا دار زﯾﺮا
ﮐﻪ او را ﺑﺎز ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺠﺎت روی ﻣﻦ و ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن .ﻗﺼﯿﺪه ﺑﻨﯽﻗﻮرح

44

ای ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﭘﺪران ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ،از ﮐﺎری

ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن و در اﯾﺎم ﺳﻠﻒ ﮐﺮدهای2 .ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدی ،اﻣﺎ
اﯾﺸﺎن را ﻏﺮس ﻧﻤﻮدی .ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺗﺒﺎه ﮐﺮدی ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد
زﻣﯿﻦ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزوی اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﻧﺪاد ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ و ﺑﺎزو و ﻧﻮر
روی ﺗﻮ .زﯾﺮا از اﯾﺸﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدی.
4ای ﺧﺪا ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺠﺎت ﯾﻌﻘﻮب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ5 .ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ6 .زﯾﺮا ﺑﺮ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮم ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد7 .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺧﻼﺻﯽ دادی و
ﻣﺒﻐﻀﺎن ﻣﺎ را ﺧﺠﻞ ﺳﺎﺧﺘﯽ8 .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﺮ ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﻼه9 .ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﺗﻮ ﻣﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و رﺳﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽآﯾﯽ10 .و ﻣﺎ را از ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻦ روﮔﺮدان ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺧﺼﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
11ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهای و ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪای.
12ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﯽﺑﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﯽ و از ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﻔﻊ ﻧﺒﺮدی13 .ﻣﺎ را ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ ﻋﺎر
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ﮔﺮداﻧﯿﺪی .اﻫﺎﻧﺖ و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻧﺰد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺎﯾﻨﺪ14 .ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪن ﺳﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ؛ 15و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ روزه در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺠﺎﻟﺖ
روﯾﻢ ﻣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ16 ،از آواز ﻣﻼﻣﺖﮔﻮ و ﻓﺤﺎش ،از روی دﺷﻤﻦ و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه.
17اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﯾﻢ و در ﻋﻬﺪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزﯾﺪﯾﻢ18 .دل
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ19 .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ را در ﻣﮑﺎن اژدرﻫﺎ
ﮐﻮﺑﯿﺪی و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی20 .ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدﯾﻢ و دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻧﯿﻔﺮاﺷﺘﯿﻢ21 .آﯾﺎ ﺧﺪا اﯾﻦ را ﻏﻮررﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ زﯾﺮا او ﺧﻔﺎﯾﺎی ﻗﻠﺐ را
ﻣﯽداﻧﺪ22 .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺢ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
23ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﯿﺪهای؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دور ﻣﯿﻨﺪاز24 .ﭼﺮا روی ﺧﻮد را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی و ذﻟﺖ و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی؟ 25زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﮑﻢ
ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪه26 .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻓﺪﯾﻪ ده.
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دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ .اﻧﺸﺎء ﺧﻮد را درﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .زﺑﺎن

ﻣﻦ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
2ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻞﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ از ﺑﻨﯽآدم و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را
ﻣﺒﺎرک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد3 .ای ﺟﺒﺎر ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻼل و ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را4 .و ﺑﻪ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راﺳﺘﯽ و ﺣﻠﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ؛ و دﺳﺖ
راﺳﺘﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ5 .ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﺗﻮ اﻣﺖﻫﺎ زﯾﺮ ﺗﻮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
دل دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮو ﻣﯽرود.
6ای ﺧﺪا ،ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ؛ ﻋﺼﺎی راﺳﺘﯽ ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ7 .ﻋﺪاﻟﺖ را
دوﺳﺖ و ﺷﺮارت را دﺷﻤﻦ داﺷﺘﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﺗﻮ را ﺑﻪ روﻏﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
رﻓﻘﺎﯾﺖ ﻣﺴﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ8 .ﻫﻤﻪ رﺧﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺮ و ﻋﻮد و ﺳﻠﯿﺨﻪ اﺳﺖ ،از ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻋﺎج ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻫﺎ
ﺗﻮ را ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 .دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از زﻧﺎن ﻧﺠﯿﺐ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ در ﻃﻼی
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اوﻓﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ10 .ای دﺧﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺒﯿﻦ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮادار ،و ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرت را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ11 ،ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺘﺎق ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﺑﺸﻮد ،زﯾﺮا او ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ اﺳﺖ ﭘﺲ او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ12 .و
دﺧﺘﺮ ﺻﻮر ﺑﺎ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ،و دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﻗﻮم رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
13دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎﻣﺎ در اﻧﺪرون ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ و رﺧﺘﻬﺎی او ﺑﺎ ﻃﻼ ﻣﺮﺻﻊ اﺳﺖ14 .ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﻃﺮازدار ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﮐﺮهﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﺎن او در ﻋﻘﺐ وی ﻧﺰد ﺗﻮ آورده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
15ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺪراﻧﺖ
ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺮوران ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ17 .ﻧﺎم ﺗﻮ را در ﻫﻤﻪ دﻫﺮﻫﺎ
ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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ﺧﺪا ﻣﻠﺠﺎ و ﻗﻮت ﻣﺎﺳﺖ ،و ﻣﺪدﮐﺎری ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ ﻓﻮرا ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد2 .ﭘﺲ

ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد و ﮐﻮﻫﻬﺎ در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزش آﯾﺪ3 .اﮔﺮ ﭼﻪ آﺑﻬﺎﯾﺶ
آﺷﻮب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻮش آﯾﻨﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺳﺮﮐﺸﯽ آن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺳﻼه.
4ﻧﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﺧﺪا را ﻓﺮﺣﻨﺎک ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪوس ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ'
را5 .ﺧﺪا در وﺳﻂ اوﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﺧﺪا او را اﻋﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ.
6اﻣﺖﻫﺎ ﻧﻌﺮه زدﻧﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺘﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .او آواز ﺧﻮد را داد .ﭘﺲ ﺟﻬﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
7ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎ ،ﺳﻼه.
8ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻈﺎره ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد9 .او ﺟﻨﮕﻬﺎ را ﺗﺎ
اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﻧﯿـﺰه را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اراﺑﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
10ﺑﺎزاﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؛ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ،ﻣﺘﻌﺎل و در ﺟﻬﺎن ،ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ11 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎ ،ﺳﻼه.
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ای ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ دﺳﺘﮏ زﻧﯿﺪ .ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻪ آواز ﺷﺎدی ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورﯾﺪ2 .زﯾﺮا

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﺪای ﺑﺰرگ3 .ﻗﻮمﻫﺎ را در زﯾﺮ ﻣﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎ را در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺎ4 .ﻣﯿـﺮاث ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻼﻟﺖ ﯾﻌﻘـﻮب
را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺳﻼه.
5ﺧﺪا ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ6 .ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ7 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ8 .ﺧﺪا ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻗﺪس ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
9ﺳﺮوران ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن از آن ﺧﺪاﺳﺖ .او ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﯿﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﺧﺪای ﻣﺎ و در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس

ﺧﻮﯾﺶ2 .ﺟﻤﯿﻞ در ﺑﻠﻨﺪیاش و ﺷﺎدی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ،در ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﻤﺎل ،ﻗﺮﯾﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢ3 .ﺧﺪا در ﻗﺼﺮﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻣﻠﺠﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ4 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ5 .اﯾﺸﺎن ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎده ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
6ﻟﺮزه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و درد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ7 .ﺗﻮ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ
را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺷﮑﺴﺘﯽ8 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﯾﺪهاﯾﻢ ،در ﺷﻬﺮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،در ﺷﻬﺮ
ﺧﺪای ﻣﺎ؛ ﺧﺪا آن را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﻼه9 .ای ﺧﺪا در رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،در اﻧﺪرون ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻮ10 .ای ﺧﺪا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی
زﻣﯿﻦ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮ اﺳﺖ11 .ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ وﺟﺪ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ12 .ﺻﻬﯿﻮن را ﻃﻮاف ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮداﮔﺮد او ﺑﺨﺮاﻣﯿﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎی وی را
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ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ13 .دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻨﻬﯿﺪ و در ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ آﯾﻨﺪه را اﻃﻼع
دﻫﯿﺪ14 .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن اﯾﻦ را ﮔﻮش

ﮔﯿﺮﯾﺪ! 2ای ﻋﻮام و ﺧﻮاص! ای دوﻟﺘﻤﻨﺪان و ﻓﻘﯿﺮان ﺟﻤﯿﻌﺎ! 3زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ و ﺗﻔﮑﺮ
دل ﻣﻦ ﻓﻄﺎﻧﺖ اﺳﺖ4 .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﻠﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﻣﻌﻤﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺮﺑﻂ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻢ.
5ﭼﺮا در روزﻫﺎی ﺑﻼ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎه ﭘﺎﺷﻨﻪﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ 6آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
دوﻟﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﮐﺜﺮت ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﮐﻔﺎره او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ8 .زﯾﺮا ﻓﺪﯾﻪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ و
اﺑﺪا ﺑﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ 9ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﻓﺴﺎد را ﻧﺒﯿﻨﺪ10 .زﯾﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻫﻼن و اﺑﻠﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
11ﻓﮑﺮ دل اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن دورﺑﻪدور؛ و ﻧﺎﻣﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ12 .ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺴﺎن در ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮد13 .اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﯾﺸﺎن ،ﺟﻬﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و اﻋﻘﺎب اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﺳﻼه14 .ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﻫﺎوﯾﻪ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮت اﯾﺸﺎن را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن راﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﻤﺎل اﯾﺸﺎن در ﻫﺎوﯾﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺒﺎﺷﺪ15 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﺟﺎن ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻫﺎوﯾﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻼه.
16ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮدد و ﺟﻼل ﺧﺎﻧﻪ او اﻓﺰوده ﺷﻮد! 17زﯾﺮا ﭼﻮن
ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﯿﺰی از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺟﻼﻟﺶ در ﻋﻘﺐ او ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ18 .زﯾﺮا در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد،
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺒﺎرک ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﺮدم ﺗﺮا ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ19 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ20 .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ
ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺧﺪا ،ﺧﺪا ﯾﻬﻮه ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ را از ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺮﺑﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

2از ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ3 .ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .آﺗﺶ ﭘﯿﺶ روی او ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮداﮔﺮد وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .آﺳﻤﺎن را از ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و زﻣﯿﻦ را ،ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﮐﻨﺪ»5 :ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ6 «.و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از اﻧﺼﺎف او ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺧﻮد داور اﺳﺖ ،ﺳﻼه.
»7ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ،ﺧﺪای ﺗﻮ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ8 .درﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻮ داﺋﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ9 .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم و ﻧﻪ ﺑﺰی از آﻏﻞ ﺗﻮ10 .زﯾﺮاﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻞ از آن
ﻣﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰاران ﮐﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ11 .ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ12 .اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺑﻮدم ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدادم ،زﯾﺮا رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و ﭘﺮی آن از آن ﻣﻦ
اﺳﺖ13 .آﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎوان را ﺑﺨﻮرم و ﺧﻮن ﺑﺰﻫﺎ را ﺑﻨﻮﺷﻢ؟ 14ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﺮ را ﺑﮕﺬران ،و
ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ وﻓﺎ ﻧﻤﺎ15 .ﭘﺲ در روز ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺮا ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﻼﺻﯽ دﻫﻢ و
ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ«.
16و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺮا ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯽ و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎوری؟ 17ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ از ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪای و ﮐﻼم ﻣﺮا ﭘﺸﺖﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪای.
18ﭼﻮن دزد را دﯾﺪی او را ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮدی و ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﺑﺎ زﻧﺎﮐﺎران اﺳﺖ19 .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮارت
ﮔﺸﻮدهای و زﺑﺎﻧﺖ ﺣﯿﻠﻪ را اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ20 .ﻧﺸﺴﺘﻪای ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺳﺨﻦ راﻧﯽ و درﺑﺎره
ﭘﺴﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﻏﯿﺒﺖ ﮔﻮﯾﯽ21 .اﯾﻦ را ﮐﺮدی و ﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و اﯾﻦ را ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد22 .ای
ﻓﺮاﻣﻮشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،در اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ را ﺑﺪرم و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﺎﺷﺪ23 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺸﮑﺮ را ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﮑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را راﺳﺖ ﺳﺎزد ،ﻧﺠﺎت ﺧﺪا را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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ای ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ؛ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﺜﺮت رأﻓﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﻣﺤﻮ ﺳﺎز2 .ﻣﺮا از ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ده و از ﮔﻨﺎﻫﻢ ﻣﺮا ﻃﺎﻫﺮ ﮐﻦ.
3زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮔﻨﺎﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ4 .ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،و در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﺪی را ﮐﺮدهام ،ﺗﺎ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺼﺪق ﮔﺮدی و در داوری
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺰﮐﯽ' ﺷﻮی.
5اﯾﻨﮏ در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪم و ﻣﺎدرم در ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ آﺑﺴﺘﻦ ﮔﺮدﯾﺪ6 .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
در ﻗﻠﺐ راﻏﺐ ﻫﺴﺘﯽ .ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺖ را در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز7 .ﻣﺮا ﺑﺎ زوﻓﺎ ﭘﺎک ﮐﻦ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ
ﺷﻮم .ﻣﺮا ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮐﻦ ﺗﺎ از ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ ﮔﺮدم8 .ﺷﺎدی و ﺧﺮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮان ﺗﺎ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪهای ﺑﻪ وﺟﺪ آﯾﺪ9 .روی ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺮا ﻣﺤﻮ
ﮐﻦ10 .ای ﺧﺪا دل ﻃﺎﻫﺮ در ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻦ و روح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺎﻃﻨﻢ ﺗﺎزه ﺑﺴﺎز11 .ﻣﺮا از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد
ﻣﯿﻨﺪاز ،و روح ﻗﺪوس ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﮕﯿﺮ12 .ﺷﺎدی ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ده و ﺑﻪ روح آزاد ﻣﺮا
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎ13 .آﻧﮕﺎه ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﮔﻨﺎهﮐﺎران ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد14 .ﻣﺮا از ﺧﻮﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت ده! ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ! ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﻮ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ15 .ﺧﺪاوﻧﺪا ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ را اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ16 .زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﯽ واﻻ ﻣﯽدادم .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮑﺮدی17 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺪا روح ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﺎ
دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﮐﻮﺑﯿﺪه را ﺧﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد18 .ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺻﻬﯿﻮن اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﺎ و
ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎ19 .آﻧﮕﺎه از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎم راﺿﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ.
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ای ﺟﺒﺎر ﭼﺮا از ﺑﺪی ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ2 .زﺑﺎن ﺗﻮ

ﺷﺮارت را اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮه ﺗﯿﺰ ،ای ﺣﯿﻠﻪ ﺳﺎز! 3ﺑﺪی را از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽداری
و دروغ را زﯾﺎدﺗﺮ از راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ ،ﺳﻼه4 .ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻠﮏ را دوﺳﺖ ﻣﯽداری ،ای زﺑﺎن ﺣﯿﻠﻪﺑﺎز!
5ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ را رﺑﻮده ،از ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ و رﯾﺸﻪ
ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ،ﺳﻼه6 .ﻋﺎدﻻن اﯾﻦ را دﯾﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ»7 :ﻫﺎن
اﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت دوﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮد و از ﺑﺪی
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮد را زورآور ﺳﺎﺧﺖ«.
8و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ زﯾﺘﻮن ﺳﺒﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارم ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
9ﺗﻮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﯾﻦ را ﮐﺮدهای .و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ
زﯾﺮا ﻧﺰد ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ذوات اوﺗﺎر .ﻗﺼﯿﺪه داود
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اﺣﻤﻖ در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ،ﺷﺮارت ﻣﮑﺮوه

ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
2ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﯽآدم ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﯿﻢ و ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ3 .ﻫﻤﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﯽ4 .آﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﯽﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ 5آﻧﮕﺎه ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮس ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪا اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮ را از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را
ﺧﺠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪای زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
6ﮐﺎش ﮐﻪ ﻧﺠﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺻﻬﯿﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺳﯿﺮی ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﻌﻘﻮب وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و دوم و ﺳﻮم
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ای ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه و ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﻦ داوری ﻧﻤﺎ2 .ای

ﺧﺪا دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺳﺨﻨﺎن زﺑﺎﻧﻢ را ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ3 .زﯾﺮا ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﻇﺎﻟﻤﺎن
ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ؛ و ﺧﺪا را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﻼه4 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪا ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ5 .ﺑﺪی را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮد
رﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﻦ6 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ7 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ دادهای ،و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن .ﻗﺼﯿﺪه داود ﺑﺮ ذوات اوﺗﺎر
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ای ﺧﺪا ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ و ﺧﻮد را از ﺗﻀﺮع ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮑﻦ! 2ﺑﻪ ﻣﻦ

ﮔﻮش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ! زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﯿﺮم و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ 3از آواز دﺷﻤﻦ و
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻢ ﺷﺮﯾﺮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ وﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ4 .دل ﻣﻦ در
اﻧﺪروﻧﻢ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﺮﺳﻬﺎی ﻣﻮت ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ5 .ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻪ ﻣﻦ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺣﺸﺘﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ6 .و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮده،
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ7 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺠﺎی دور ﻣﯽﭘﺮﯾﺪم ،و در ﺻﺤﺮا ﻣﺄوا ﻣﯽﮔﺰﯾﺪم ،ﺳﻼه8 .ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻢ
ﺑﺴﻮی ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ از ﺑﺎد ﺗﻨﺪ و از ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﮐﻦ و زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﮓ
دﯾﺪهام10 .روز و ﺷﺐ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮارت و ﻣﺸﻘﺖ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
11ﻓﺴﺎدﻫﺎ در ﻣﯿﺎن وی اﺳﺖ و ﺟﻮر و ﺣﯿﻠﻪ از ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ دور ﻧﻤﯽﺷﻮد12 .زﯾﺮا دﺷﻤﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد واﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم؛ و ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣـﻦ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ واﻻ ﺧﻮد را از
وی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ13 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮدی ای ﻣﺮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ! ای ﯾﺎر ﺧﺎﻟﺺ و دوﺳﺖ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﻦ! 14ﮐﻪ
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ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در اﻧﺒـﻮه ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪﯾـﻢ15 .ﻣﻮت ﺑﺮ اﯾﺸـﺎن
ﻧﺎﮔﻬـﺎن آﯾـﺪ و زﻧـﺪه ﺑﮕـﻮر ﻓـﺮو روﻧﺪ .زﯾﺮا ﺷﺮارت در ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی اﯾﺸﺎن و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
16و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد17 .ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن و ﺻﺒﺢ و
ﻇﻬﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او آواز ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ18 .ﺟﺎﻧﻢ را از ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ19 .ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد ،او ﮐﻪ از ازل ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻼه .زﯾﺮاﮐﻪ در اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻠﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺧﺪا
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ20 .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻠﺢاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ دراز ﮐﺮده ،و ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
21ﺳﺨﻨﺎن ﭼﺮب زﺑﺎﻧﺶ ﻧﺮم ،ﻟﯿﮑﻦ دﻟﺶ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭼﺮبﺗﺮ از روﻏﻦ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی
ﺑﺮﻫﻨﻪ اﺳﺖ22 .ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﭙﺎر و ﺗﻮ را رزق ﺧﻮاﻫﺪ داد .او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮرد23 .و ﺗﻮ ای ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎه ﻫﻼﮐﺖ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﯽ آورد .ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﻮنرﯾﺰ و ﺣﯿﻠﻪﺳﺎز ،روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺳﺎﮐﺖ در ﺑﻼد ﺑﻌﯿﺪه .ﻣﮑﺘﻮم داود وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن او را در
ﺟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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ای ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ

روز ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ2 .ﺧﺼﻤﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ3 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﻮم ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
4در ﺧﺪا ﮐﻼم او را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺘﻮد .ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮده ،ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ 5ﻫﺮ روزه ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺮﺷﺮارت
اﺳﺖ6 .اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﻦ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ زﯾﺮا ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ.
7آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟ ای ﺧﺪا اﻣﺖﻫﺎ را در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺪاز.
8ﺗﻮ آوارﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮا ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮدهای .اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ را در ﻣﺸﮏ ﺧﻮد ﺑﮕﺬار .آﯾﺎ اﯾﻦ در دﻓﺘﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟
9آﻧﮕﺎه در روزی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ روﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ.
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10در ﺧﺪا ﮐﻼم او را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺘﻮد .در ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم او را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺘﻮد11 .ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ
دارم ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ .آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد؟ 12ای ﺧﺪا ﻧﺬرﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺣﻤﺪ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ را از ﻣﻮت رﻫﺎﻧﯿﺪهای .آﯾﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﻧﯿﺰ
از ﻟﻐﺰﯾﺪن ﻧﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﻧﻮر زﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻢ؟

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮﻻﺗﻬﻠﮏ .ﻣﮑﺘﻮم داود وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ﻓﺮار ﮐﺮد
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ای ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ! زﯾﺮا ﺟﺎﻧﻢ در ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ،و

در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﮕﺬرد2 .ﻧﺰد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ آواز ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .از آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺨﺖ
ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻼه .ﺧﺪا رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد4 .ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮان
اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن آﺗﺶاﻓﺮوزان ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ ﯾﻌﻨﯽ آدﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎﺳﺖ و زﺑﺎن
اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿـﺮ ﺑﺮﻧـﺪه اﺳﺖ5 .ای ﺧـﺪا ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻮ و ﺟﻼل ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن6 .داﻣﯽ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻢ ﺧﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﮐﻨﺪﻧﺪ ،و ﺧﻮد در ﻣﯿﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ،
ﺳﻼه.
7دل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاﯾﺎ دل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ .ﺳﺮود ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد8 .ای ﺟﻼل ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ای ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ9 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ10 .زﯾﺮا
رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻓﻼک11 .ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻮ ،و ﺟﻼل ﺗﻮ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن.
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ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮﻻﺗﻬﻠﮏ .ﻣﮑﺘﻮم داود
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آﯾﺎ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﮓ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ و ای ﺑﻨﯽآدم ،آﯾﺎ

ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 2ﺑﻠﮑﻪ در دل ﺧﻮد ﺷﺮارﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﯾﺪ و ﻇﻠﻢ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
در زﻣﯿﻦ از ﻣﯿﺰان درﻣﯽﮐﻨﯿﺪ3 .ﺷﺮﯾﺮان از رﺣﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر دروغ ﮔﻔﺘﻪ ،ﮔﻤﺮاه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ4 .اﯾﺸﺎن را زﻫﺮی اﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻫﺮ ﻣﺎر؛ ﻣﺜﻞ اﻓﻌﯽ ﮐﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪد 5ﮐﻪ آواز
اﻓﺴﻮﻧﮕﺮان را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت اﻓﺴﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
6ای ﺧﺪا دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺸﺎن را در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺸﮑﻦ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮان را ﺧﺮد ﺑﺸﮑﻦ.
7ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ آب ﺑﮕﺬرﻧﺪ .ﭼﻮن او ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽاﻧﺪازد ،در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
8ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺰون ﮐﻪ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺜﻞ ﺳﻘﻂ زن ،آﻓﺘﺎب را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ9 .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
دﯾﮕﻬﺎی ﺷﻤﺎ آﺗﺶ ﺧﺎرﻫﺎ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﭼﻪ ﺗﺮ و ﭼﻪ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
10ﻣﺮد ﻋﺎدل ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎم را دﯾﺪ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺴﺖ11 .و ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺛﻤﺮهای ﺑﺮای ﻋﺎدﻻن ﻫﺴﺖ .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺟﻬﺎن داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻻﺗﻬﻠﮏ .ﻣﮑﺘﻮم داود وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﺸﯿﮏ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺗﺎ
او را ﺑﮑﺸﻨﺪ
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ای ﺧﺪاﯾﻢ ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮﻫﺎن! ﻣﺮا از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺮاﻓﺮاز! 2ﻣﺮا از

ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺧﻼﺻﯽ ده! و از ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮنرﯾﺰ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ! 3زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ
و زورآوران ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﻣﻦ4 .ﺑﯽﻗﺼﻮر ﻣﻦ
ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﺑﺒﯿﻦ5 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﺮ ﻏﺪاران ﺑﺪﮐﺎر ﺷﻔﻘﺖ
ﻣﻔﺮﻣﺎ ،ﺳﻼه6 .ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺷﻬﺮ دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ7 .از دﻫﺎن
ﺧﻮد ﺑﺪی را ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .در ﻟﺒﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد؟«
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8و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ را اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد9 .ای
ﻗﻮت ﻣﻦ ،ﺑﺴﻮی ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ10 .ﺧﺪای رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ
روی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺮدﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ11 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺳﺎن .ﻣﺒﺎدا
ﻗﻮم ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاز ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯽ! 12ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه زﺑﺎن و ﺳﺨﻨﺎن ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ،در ﺗﮑﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻟﻌﻨﺖ
و دروﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ13 ،اﯾﺸﺎن را ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻦ ،در ﻏﻀﺐ ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا
در ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻼه14 .و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺑﺎﻧﮓ زﻧﻨﺪ و
در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﮐﻨﻨﺪ15 .و ﺑﺮای ﺧﻮراک ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه ،ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ.
16و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻮت ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ و ﺑﺎﻣﺪادان از رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و در روز ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻨﯽ17 .ای ﻗﻮت ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻗﻠﻌﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪای رﺣﻤﺖ ﻣﻦ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﻮﺳﻦ ﺷﻬﺎدت .ﻣﮑﺘﻮم داود ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارم ﻧﻬﺮﯾﻦ و ارم
ﺻﻮﺑﻪ از در ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﯾﻮآب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ادوﻣﯿﺎن را در وادی اﻟﻤﻠﺢ
ﮐﺸﺖ
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ای ﺧﺪا ﻣﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪای! ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺑﻮدی ،ﺑﺴﻮی ﻣﺎ

رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎ! 2زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪای! ﺷﮑﺴﺘﮕﯿﻬﺎﯾﺶ را ﺷﻔﺎ ده زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
آﻣﺪه اﺳﺖ3 .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهای .ﺑﺎده ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪهای.
4ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد دادهای ﺗﺎ آن را ﺑﺮای راﺳﺘﯽ ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ ،ﺳﻼه5 .ﺗﺎ ﺣﺒﯿﺒﺎن ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ده و ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ6 .ﺧﺪا در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺲ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد» :ﺷﮑﯿﻢ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و وادی ﺳﮑﻮت را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻤﻮد7 .ﺟﻠﻌﺎد از
آن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺴﯽ از آن ﻣﻦ .اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﻮد ﺳﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﯾﻬﻮدا ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ8 .ﻣﻮآب
ﻇﺮف ﻃﻬﺎرت ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ادوم ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .ای ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ
ﺑﺮآور!«
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9ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﯿﻦ درآورد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ادوم رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ؟ 10ﻣﮕﺮ ﻧﻪ
ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺎ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪای و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻣﺎ ای ﺧﺪا ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﯽ؟ 11ﻣﺮا از دﺷﻤﻦ
اﻋﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ12 .ﺑﺎ ﺧﺪا ﻇﻔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا اوﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ
را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮذوات اوﺗﺎر .ﻣﺰﻣﻮر داود
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ای ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ! 2از اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻮ را

ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻟﻢ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎ.
3زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﻮدهای و ﺑﺮج ﻗﻮی از روی دﺷﻤﻦ4 .در ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد .زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ،ﺳﻼه5 .زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﻧﺬرﻫﺎی ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪهای و ﻣﯿﺮاث
ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدهای6 .ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎه روزﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺰود و ﺳﺎﻟﻬﺎی او ﺗﺎ
ﻧﺴﻞﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ7 .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ
او را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ8 .ﭘﺲ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ روز ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را وﻓﺎ ﮐﻨﻢ.

ﺑﺮای ﯾﺪوﺗﻮن ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن .ﻣﺰﻣﻮر داود
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ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ.

2او ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺨﺮه و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ .ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد3 .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮ
ﻣﺮدی ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ او را ﻫﻼک ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﻮار ﺧﻤﺸﺪه و ﺣﺼﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮرده؟
4در اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او را از ﻣﺮﺗﺒﻪاش ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .و دروغ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در دل ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻼه.
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5ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ از وی اﺳﺖ6 .او ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺨﺮه و
ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮرم7 .ﺑﺮﺧﺪاﺳﺖ ﻧﺠﺎت و ﺟﻼل ﻣﻦ .ﺻﺨﺮه ﻗﻮت ﻣﻦ
و ﭘﻨﺎه ﻣﻦ در ﺧﺪاﺳﺖ.
8ای ﻗﻮم ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪا
ﻣﻠﺠﺎی ﻣﺎﺳﺖ ،ﺳﻼه.
9اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﯽآدم ﺑﻄﺎﻟﺖاﻧﺪ و ﺑﻨﯽﺑﺸﺮ دروغ .در ﺗﺮازو ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻌﺎ از ﺑﻄﺎﻟﺖ
ﺳﺒﮑﺘﺮﻧﺪ10 .ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻏﺎرت ﻣﻐﺮور ﻣﺸﻮﯾﺪ .ﭼﻮن دوﻟﺖ اﻓﺰوده ﺷﻮد دل در آن
ﻣﺒﻨﺪﯾﺪ.
11ﺧﺪا ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و دو ﺑﺎر اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻗﻮت از آن ﺧﺪاﺳﺖ.
12ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﺶ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﯽ داد.
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ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .در ﺳﺤﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻮ

اﺳﺖ و ﺟﺴﺪم ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﯽآب2 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺪس ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻗﻮت
و ﺟﻼل ﺗﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻢ3 .ﭼﻮﻧﮑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ از ﺣﯿﺎت ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻦ ﺗﺮا ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ4 .از اﯾﻦ رو ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻮ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ5 .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻐﺰ و ﭘﯿﻪ ،و زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ
را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ6 ،ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯽآورم و در ﭘﺎﺳﻬﺎی ﺷﺐ در ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
7زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻮدهای و زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد8 .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﺴﺒﯿﺪه
اﺳﺖ و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ9 .و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و در اﺳﻔﻞ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ10 .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ11 .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺪا ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪو ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ،ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
زﯾﺮا دﻫﺎن دروغﮔﻮﯾﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ای ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﯿﺎﺗﻢ را از ﺧﻮف دﺷﻤﻦ

ﻧﮕﺎهدار! 2ﻣﺮا از ﻣﺸﺎورت ﺷﺮﯾﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ و از ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران3 .ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺗﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻠﺦ را ﺑﺮ زه آراﺳﺘﻪاﻧﺪ4 .ﺗﺎ در ﮐﻤﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮد
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ او ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ5 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﮐﺎر زﺷﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
درﺑﺎره ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن داﻣﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟« 6ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ را ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدهاﯾﻢ «.و اﻧﺪرون و ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ.
7اﻣﺎ ﺧﺪا ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 ،و
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻮد ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﻨﺪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد9 .و ﺟﻤﯿﻊ
آدﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮐﺎر ﺧﺪا را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﻤﻞ او را درک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد10 .و ﻣﺮد
ﺻﺎﻟﺢ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارد و ﺟﻤﯿﻊ راﺳﺖدﻻن ،ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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ای ﺧﺪا ،ﺗﺴﺒﯿﺢ در ﺻﻬﯿﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺳﺖ ،و ﻧﺬرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2ای ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ! 3ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮ
ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد4 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻘﺮب ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪای ﺗﺎ ﺑﻪ
درﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و از ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻮ.
5ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک در ﻋﺪل ،ﻣﺎ را ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﯽ داد ،ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،ای
ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻌﯿﺪه درﯾﺎ ﻫﺴﺘﯽ6 ،و ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪای ،و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺴﺘﻪای7 ،و ﺗﻼﻃﻢ درﯾﺎ را ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ،ﺗﻼﻃﻢ اﻣﻮاج آن و
ﺷﻮرش اﻣﺖﻫﺎ را8 .ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن از آﯾﺎت ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻄﻠﻊﻫﺎی ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم را ﺷﺎدﻣﺎن
ﻣﯽﺳﺎزی9 .از زﻣﯿﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﯽ و آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ .ﻧﻬﺮ ﺧﺪا از
آب ﭘﺮ اﺳﺖ .ﻏﻠﻪ اﯾﺸﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهای10 .ﭘﺸﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را
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ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزی .ﺑﻪ ﺑﺎرﺷﻬﺎ آن را ﺷﺎداب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ .ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﺶ را
ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﯽ11 .ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎل را ﺗﺎﺟﺪار ﻣﯽﺳﺎزی و راﻫﻬﺎی ﺗﻮ ﭼﺮﺑﯽ را ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﺪ.
12ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﺪ و ﮐﻤﺮ ﺗﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ13 .ﭼﻤﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و درهﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻪ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ؛ از ﺷﺎدی ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ.
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ای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﻧﮓ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ! 2ﺟﻼل ﻧﺎم او را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ ،و

در ﺗﺴﺒﯿﺢ او ﺟﻼل او را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! 3ﺧﺪا را ﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ! از ﺷﺪت
ﻗﻮت ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﺬﻟﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد! 4ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد «.ﺳﻼه.
5ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .او در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ6 .درﯾﺎ را
ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮدم از ﻧﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺪو ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﯾﻢ7 .در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺮاﻗﺐ اﻣﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﻧﯿﻔﺮازﻧﺪ،
ﺳﻼه8 .ای ﻗﻮمﻫﺎ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ و آواز ﺗﺴﺒﯿﺢ او را ﺑﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ9 .ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ را در
ﺣﯿﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺎ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرد.
10زﯾﺮا ای ﺧﺪا ﺗﻮ ﻣﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدهای و ﻣﺎ را ﻏﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪای ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه را ﻏﺎل
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ11 .ﻣﺎ را ﺑﻪ دام درآوردی و ﺑﺎری ﮔﺮان ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﻧﻬﺎدی12 .ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ
ﺳﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪی و ﺑﻪ آﺗﺶ و آب در آﻣﺪﯾﻢ .ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮم ﺑﯿﺮون آوردی13 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد14 ،ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﮔﺸﻮدم و در زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آوردم15 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﭘﺮواری را
ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺨﻮر ﻗﻮﭼﻬﺎ ذﺑﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺳﻼه.
16ای ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﺗﺮﺳﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ از آﻧﭽﻪ او ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ.
17ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﻧﺰد او آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد18 .اﮔﺮ ﺑﺪی را در دل ﺧﻮد
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ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ19 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺷﻨﯿـﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ آواز دﻋـﺎی ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻣﻮده20 .ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا ﮐﻪ دﻋـﺎی ﻣـﺮا از ﺧﻮد ،و رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻦ ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد و ﻧﻮر روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ! ﺳﻼه2 .ﺗﺎ راه ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدد و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ3 .ای ﺧﺪا ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﻮ را
ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
4اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺎدی و ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و اﻣﺖﻫﺎی
ﺟﻬﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺳﻼه5 .ای ﺧﺪا ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﮔﻮﯾﻨﺪ6 .آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺧﺪا ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد7 .ﺧﺪا
ﻣﺎ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن از او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
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ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰد و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ! و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ از

ﺣﻀﻮرش ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ! 2ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دود ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎز ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮم ﭘﯿﺶ آﺗﺶ
ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻫﻼک ﮔﺮدﻧﺪ.
3اﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ وﺟﺪ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ4 .ﺑﺮای
ﺧﺪا ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و راﻫﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای او ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﺳﻮار اﺳﺖ.
ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه اﺳﺖ! ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ وﺟﺪ آﯾﯿﺪ! 5ﭘﺪر ﯾﺘﯿﻤﺎن و داور ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ،ﺧﺪاﺳﺖ در ﻣﺴﮑﻦ
ﻗﺪس ﺧﻮد! 6ﺧﺪا ﺑﯽﮐﺴﺎن را ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان در زﻣﯿﻦ ﺗﻔﺘﯿﺪه ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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7ای ﺧﺪا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺧﺮاﻣﯿﺪی،
ﺳﻼه8 .زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺎرﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ9 .ای ﺧﺪا ﺑﺎران ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎراﻧﯿﺪی و ﻣﯿﺮاﺛﺖ را ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪی.
10ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ای ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺗﺪارک دﯾﺪهای.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺒﺸﺮات اﻧﺒﻮه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ12 .ﻣﻠﻮک ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده،
ﻣﻨﻬﺰم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻏﺎرت را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ13 .اﮔﺮﭼﻪ در آﻏﻠﻬﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻼی ﺳﺮخ14 .ﭼﻮن
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را در آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﺑﺮ ﺻﻠْﻤﻮن درﺧﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
15ﮐﻮه ﺧﺪا ،ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻪﻫﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﺑﺎﺷﺎن اﺳﺖ16 .ای ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﺎ
ﻗﻠﻪﻫﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﭼﺮا ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد17 .اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﺪا ﮐﺮورﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺳﯿﻨﺎ در ﻗﺪس اﺳﺖ18 .ﺑﺮ اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ،و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدهای .از
آدﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪای .ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا در اﯾﺸﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﮔﯿﺮد19 .ﻣﺘﺒﺎرک
ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﺳﺖ ،ﺳﻼه20 .ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻣﺎ ،ﺧﺪای ﻧﺠﺎت اﺳﺖ و ﻣﻔﺮﻫﺎی ﻣﻮت از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﺳﺖ21 .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﺳﺮدﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮐﻠﻪ ﻣﻮﯾﺪار ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :از ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد .از ژرﻓﯿﻬﺎی درﯾﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد23 .ﺗﺎ ﭘﺎی
ﺧﻮد را در ﺧﻮن ﻓﺮوﺑﺮی و زﺑﺎن ﺳﮕﺎن ﺗﻮ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ24 «.ای ﺧﺪا ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺗﻮ
را دﯾﺪهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا در ﻗﺪس25 .در ﭘﯿﺶ رو ،ﻣﻐﻨﯿﺎن ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و در

ﻋﻘﺐ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و در وﺳﻂ دوﺷﯿﺰﮔﺎن دف زن26 .ﺧﺪا را در ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
را از ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ27 .آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺻﻐﯿﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺸﺎن و رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا ﻣﺤﻔﻞ اﯾﺸﺎن .رؤﺳﺎی
زﺑﻮﻟﻮن و رؤﺳﺎی ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ28 .ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﻮت را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ای ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﮐﺮدهای ،اﺳﺘﻮار ﮔﺮدان29 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﯿﮑﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺪاﯾﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آورد30 .و وﺣﺶ ﻧﯽزار را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻓﺮﻣﺎ و رﻣﻪ ﮔﺎوان را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﻧﺰد ﺗﻮ
ﮔﺮدن ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .و ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ31 .ﺳﺮوران از ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺣﺒﺸﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺰودی دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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32ای ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺳﻼه33 .ﺑﺮای او
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻮار اﺳﺖ34 .اﯾﻨﮏ آواز ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ ،آوازی ﮐﻪ ﭘﺮﻗﻮت اﺳﺖ.
35ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺟﻼل وی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻗﻮت او در اﻓﻼک36 .ای ﺧﺪا از
ﻗﺪﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ .ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻗﻮت و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ .ﻣﺰﻣﻮر داود
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ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده! زﯾﺮا آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ درآﻣﺪه اﺳﺖ2 .در ﺧﻼب ژرف

ﻓﺮو رﻓﺘﻪام ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ درآﻣﺪهام و ﺳﯿﻞ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ3 .از ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮد
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام و ﮔﻠﻮی ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪا ﺗﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ4 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺒﺐ از
ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،از ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮم زﯾﺎدهاﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻦ دارﻧﺪ
زورآورﻧﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،رد ﮐﺮدم.
5ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﯽ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ از ﺗﻮ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ6 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت،
ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ رﺳﻮا ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
7زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪهام و رﺳﻮاﯾﯽ روی ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ8 .ﻧﺰد ﺑﺮادراﻧﻢ اﺟﻨﺒﯽ
ﺷﺪهام و ﻧﺰد ﭘﺴﺮان ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻏﺮﯾﺐ9 .زﯾﺮا ﻏﯿﺮت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻣﻼﻣﺖﻫﺎی
ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻃﺎری ﮔﺮدﯾﺪه10 .روزه داﺷﺘﻪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻪام .و اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ11 .ﭘﻼس را ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪام و ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﮔﺮدﯾﺪهام.
12دروازه ﻧﺸﯿﻨﺎن درﺑﺎره ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺳﺮود ﻣﯽﮔﺴﺎران ﮔﺸﺘﻪام.
13و اﻣﺎ ﻣﻦ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺧﻮد را در وﻗﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ای ﺧﺪا در ﮐﺜﺮت
رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد و راﺳﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ14 .ﻣﺮا از ﺧﻼب ﺧﻼﺻﯽ ده ﺗﺎ ﻏﺮق ﻧﺸﻮم و
از ﻧﻔﺮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ و از ژرﻓﯿﻬﺎی آب رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮم15 .ﻣﮕﺬار ﮐﻪ ﺳﯿﻼن آب ﻣﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ژرﻓﯽ ﻣﺮا
ﺑﺒﻠﻌﺪ و ﻫﺎوﯾﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﻨﺪد16 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا رﺣﻤﺖ ﺗﻮ
ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺎﻧﯿﺘﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ17 ،و روی ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪهات ﻣﭙﻮﺷﺎن زﯾﺮا در ﺗﻨﮕﯽ
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ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺮا ﺑﺰودی ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ18 .ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،آن را رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎز .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ
ﻣﺮا ﻓﺪﯾﻪ ده.
19ﺗﻮ ﻋﺎر و ﺧﺠﺎﻟﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﯽ و ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺼﻤﺎﻧﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺪ20 .ﻋﺎر ،دل ﻣﺮا
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪهام .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﻔﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪم ،وﻟﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪﮔﺎن ،اﻣﺎ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ21 .ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﻮراک زردآب دادﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺳﺮﮐﻪ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ22 .ﭘﺲ ﻣﺎﺋﺪه
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺗﻠﻪ ﺑﺎد و ﭼﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ23 .ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺎر ﮔﺮدد ﺗﺎ
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را داﺋﻤﺎ ﻟﺮزان ﮔﺮدان24 .ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﯾﺰ و ﺳﻮرت ﻏﻀﺐ ﺗﻮ
اﯾﺸﺎن را درﯾﺎﺑﺪ25 .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﮔﺮدد و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد.
26زﯾﺮا ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ زدهای ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دردﻫﺎی ﮐﻮﻓﺘﮕﺎن ﺗﻮ را اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ27 .ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﮔﻨﺎه
اﯾﺸﺎن ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻦ و در ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ28 .از دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم
ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
29و اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﻣﺴﮑﯿﻦ و دردﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ای ﺧﺪا ،ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺮاﻓﺮاز ﺳﺎزد30 .و ﻧﺎم
ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺳﺮود ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و او را ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد31 .و اﯾﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺎده از ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎ و ﺳﻤﻬﺎ دارد32 .ﺣﻠﯿﻤﺎن اﯾﻦ را دﯾﺪه ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ،
و ای ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪا دل ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﮔﺮدد33 ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﯿﺮان را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را
ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد34 .آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .آﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ و آﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺟﻨﺒﺪ35 .زﯾﺮا
ﺧﺪا ﺻﻬﯿﻮن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
آن را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ36 .و ذرﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وارث آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او را دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن .ﻣﺰﻣﻮر داود ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری
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ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎ! 2آﻧﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪی ﻣﻦ رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ،رو
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ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه و رﺳﻮا ﮔﺮدﻧﺪ3 ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻪﻫﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﺷﻮﻧﺪ.
4و اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻮ ،در ﺗﻮ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ ،و دوﺳﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺠﺎت ﺗﻮ داﺋﻤﺎ
ﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﺧﺪا ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎد!« 5و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻦ .ﺗﻮ ﻣﺪدﮐﺎر و
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ.
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در ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهام ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ2 .ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ

ﺧﻮد ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ده و ﺑﺮﻫﺎن .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده3 .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺻﺨﺮه
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ داﺧﻞ آن ﺷﻮم .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهای ،زﯾﺮا ﺻﺨﺮه و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ4 .ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮﻫﺎن و از ﮐﻒ ﺑﺪﮐﺎر و ﻇﺎﻟﻢ.
5زﯾﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺗﻮ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﺑﻮدهای6 .از ﺷﮑﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهام .از رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدهای و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ داﺋﻤﺎ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
7ﺑﺴﯿﺎری را آﯾﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺪهام .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﻠﺠﺎی زورآور ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ8 .دﻫﺎﻧﻢ از ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺖ و
از ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز.
9در زﻣﺎن ﭘﯿﺮی ﻣﺮا دور ﻣﯿﻨﺪاز ﭼﻮن ﻗﻮﺗﻢ زاﯾﻞ ﺷﻮد ﻣﺮا ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ10 .زﯾﺮا دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﺘﺮﺻﺪان ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 11و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا او را ﺗﺮک
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮده ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ«.
12ای ﺧﺪا از ﻣﻦ دور ﻣﺸﻮ .ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﺎ13 .ﺧﺼﻤﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﺧﺠﻞ و ﻓﺎﻧﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺮر ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺎر و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﻠﺒﺲ ﮔﺮدﻧﺪ14 .و اﻣﺎ ﻣﻦ داﺋﻤﺎ
اﻣﯿﺪوار ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود15 .زﺑﺎﻧﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﻧﺠﺎﺗﺖ را ﺗﻤﺎﻣﯽ روز .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪ ﺷﻤﺎره آن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ16 .در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و از
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ و ﺑﺲ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
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17ای ﺧﺪا از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﻢ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادهای و ﺗﺎ اﻵن ،ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺗﻮ را اﻋﻼن ﮐﺮدهام18 .ﭘﺲ ای
ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮی و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻣﮑﻦ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را از ﺑﺎزوی ﺗﻮ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ و ﺟﻤﯿﻊ
آﯾﻨﺪﮔﺎن را از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮ19 .ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻋﻠﯽﻋﻠﯿﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮدهای .ﺧﺪاﯾﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟
20ای ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادهای ،رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﻣﺎ را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ؛ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺎ را از ﻋﻤﻖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯽ آورد21 .ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮا ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ22 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺘﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ای
ﺧﺪای ﻣﻦ ،و ﺗﻮ را ای ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﻮد ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد23 .ﭼﻮن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮود ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ
ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺟﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آن را ﻓﺪﯾﻪ دادهای24 .زﺑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﻮ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺮر ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
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ای ﺧﺪا ،اﻧﺼﺎف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ده و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه! 2و

او ﻗﻮم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف3 .آﻧﮕﺎه ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﻮم
ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺗﻠﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻋﺪاﻟﺖ4 .ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻗﻮم را دادرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﻓﻘﯿﺮ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ و ﻇﺎﻟﻤﺎن را زﺑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ5 .از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎت6 .او ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﺑﺮﻋﻠﻒزار ﭼﯿﺪه ﺷﺪه
ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ7 .در زﻣﺎن او ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﮑﻔﺖ و وﻓﻮر ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮدد.
8و او ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﻧﻬﺮ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی ﺟﻬﺎن9 .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی
ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﮔﺮدن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد و دﺷﻤﻨﺎن او ﺧﺎک را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ10 .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺮﺷﯿﺶ و
ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﺒﺎ و ﺳﺒﺎ ارﻣﻐﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ11 .ﺟﻤﯿﻊ ﺳﻼﻃﯿﻦ او را
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد12 .زﯾﺮا ﭼﻮن ﻣﺴﮑﯿﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﻨﺪ ،او
را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻓﻘﯿﺮی را ﮐﻪ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺪارد13 .ﺑﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد و
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ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ14 .ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و
ﺧﻮن اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ وی ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
15و او زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻃﻼی ﺷﺒﺎ ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﺪ داد .داﺋﻤﺎ ﺑﺮای وی دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ روز او را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ16 .و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﻤﺮه
آن ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و اﻫﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد17 .ﻧﺎم او
ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﺳﻢ او ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب دوام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آدﻣﯿﺎن در او ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ18 .ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه
ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ19 .و ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﻧﺎم ﻣﺠﯿﺪ او ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد .و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺟﻼل او ﭘﺮ ﺑﺸﻮد.
آﻣﯿﻦ و آﻣﯿﻦ .دﻋﺎﻫﺎی داود ﺑﻦ ﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
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ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎکدل ﻫﺴﺘﻨﺪ2 .و

اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ از راه در رود و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ ﺑﻠﻐﺰد3 .زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮان
ﺣﺴﺪ ﺑﺮدم ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﯾﺮان را دﯾﺪم4 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﻮت اﯾﺸﺎن ﻗﯿﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮت اﯾﺸﺎن
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ5 .ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم در زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ آدﻣﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
6ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺒﺮ آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
7ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﺑﺪر آﻣﺪه اﺳﺖ و از ﺧﯿﺎﻻت دل ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ8 .اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻇﻠﻢآﻣﯿﺰ را از ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ9 .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﮔﺬاردهاﻧﺪ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ10 .ﭘﺲ ﻗﻮم او ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و آﺑﻬﺎی
ﻓﺮاوان ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد11 .و اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و آﯾﺎ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﻋﻠﻢ
دارد؟« 12اﯾﻨﮏ اﯾﻨﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده ،در دوﻟﺘﻤﻨﺪی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
13ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﻦ دل ﺧﻮد را ﻋﺒﺚ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺷﺴﺘﻪام14 .و ﻣﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮم و ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ15 .اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ،
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ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮدم16 .ﭼﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻔﻬﻤﻢ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
دﺷﻮار آﻣﺪ17 .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺳﻬﺎی ﺧﺪا داﺧﻞ ﺷﺪم .آﻧﮕﺎه در آﺧﺮت اﯾﺸﺎن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم18 .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ
اﯾﺸﺎن را در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪه ﮔﺬاردهای .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ19 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ! ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ،از ﺗﺮﺳﻬﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ20 .ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ﮐﺴﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﺪار
ﺷﺪ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰی ،ﺻﻮرت اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد.
21ﻟﯿﮑﻦ دل ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﻧﺪرون ﺧﻮد ،دل رﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدم22 .و ﻣﻦ وﺣﺸﯽ ﺑﻮدم
و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﮔﺮدﯾﺪم23 .وﻟﯽ ﻣﻦ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﺮا
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهای24 .ﻣﻮاﻓﻖ رأی ﺧﻮد ﻣﺮا ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﯽ
رﺳﺎﻧﯿﺪ25 .ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن؟ و ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را در زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ26 .اﮔﺮﭼﻪ
ﺟﺴﺪ و دل ﻣﻦ زاﺋﻞ ﮔﺮدد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺨﺮه دﻟﻢ و ﺣﺼﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد27 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺗﻮ دورﻧﺪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺗﻮ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ28 .و اﻣﺎ ﻣﺮا
ﻧﯿﮑـﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﻢ .ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺗﻮ را ﺑﯿـﺎن ﮐﻨـﻢ.

ﻗﺼﯿﺪه آﺳﺎف
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ﭼﺮا ای ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدهای ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮد

اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 2ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪهای ،ﺑﯿﺎد آور و آن را ﮐﻪ ﻓﺪﯾﻪ دادهای ﺗﺎ
ﺳﺒﻂ ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن را ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدهای3 .ﻗﺪمﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی
ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺮدار زﯾﺮا دﺷﻤﻦ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻗﺪس ﺗﻮ ﺑﻮد ،ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ4 .دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻏﺮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ5 .و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺮﻫﺎ را ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ6 .و اﻵن ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه آن را ﺑﻪ
ﺗﺒﺮﻫﺎ و ﭼﮑﺸﻬﺎ ﺧﺮد ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ7 .ﻗﺪسﻫﺎی ﺗﻮ را آﺗﺶ زدهاﻧﺪ و ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ8 .و در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ «.ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻨﯿﺴﻪﻫﺎی
ﺧﺪا را در زﻣﯿﻦ ﺳﻮزاﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
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9آﯾﺎت ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .ای ﺧﺪا ،دﺷﻤﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ و آﯾﺎ ﺧﺼﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺎم ﺗﻮ را
اﻫﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ 11ﭼﺮا دﺳﺖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪهای؟ آن را از
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻦ.
12و ﺧﺪا از ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ اﺳﺖ .او در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎتﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد13 .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻮت
ﺧﻮد درﯾﺎ را ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺮﻫﺎی ﻧﻬﻨﮕﺎن را در آﺑﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ14 .ﺳﺮﻫﺎی ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را ﮐﻮﻓﺘﻪ ،و او را
ﺧﻮراک ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهای15 .ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﺳﯿﻠﻬﺎ را ﺷﮑﺎﻓﺘﯽ و ﻧﻬﺮﻫﺎی داﺋﻤﯽ را ﺧﺸﮏ
ﮔﺮداﻧﯿﺪی16 .روز از آن ﺗﻮﺳﺖ و ﺷﺐ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ .ﻧﻮر و آﻓﺘﺎب را ﺗﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدهای17 .ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﺪود ﺟﻬﺎن را ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪای .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهای.
18ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎدآور ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻞ ﻧﺎم ﺗﻮ را اﻫﺎﻧﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ19 .ﺟﺎن ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ ﻣﺴﭙﺎر .ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ20 .ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺎت ﺟﻬﺎن از ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﻇﻠﻢ ﭘﺮاﺳﺖ.
21ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮان ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ22 .ای ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰ و دﻋﻮای
ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ دار؛ و ﺑﯿﺎدآور ﮐﻪ اﺣﻤﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺗﻮ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .آواز دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ و ﻏﻮﻏﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ! ای ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ! زﯾﺮا ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و

ﻣﺮدم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ2 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺳﻢ ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ داوری ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد3 .زﻣﯿﻦ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ ارﮐﺎن آن را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدهام ،ﺳﻼه4 .ﻣﺘﮑﺒﺮان را
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻓﺨﺮ ﻣﮑﻨﯿﺪ!« و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﮐﻪ »ﺷﺎخ ﺧﻮد را ﻣﯿﻔﺮازﯾﺪ5 .ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯿﻔﺮازﯾﺪ.
و ﺑﺎ ﮔﺮدنﮐﺸﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ6 «.زﯾﺮا ﻧﻪ از ﻣﺸﺮق و ﻧﻪ از ﻣﻐﺮب ،و ﻧﻪ از ﺟﻨﻮب
ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﯽآﯾﺪ.
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7ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ،داور اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و آن را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 .زﯾﺮا در دﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﺳﻪای اﺳﺖ و ﺑﺎده آن ﭘﺮﺟﻮش .از ﺷﺮاب ﻣﻤﺰوج ﭘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽرﯾﺰد .و اﻣﺎ
دردﻫﺎﯾﺶ را ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﻬﺎن اﻓﺸﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ9 .و اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮان را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ و اﻣﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎی
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮذوات اوﺗﺎر .ﻣﺰﻣﻮر و ﺳﺮود آﺳﺎف
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ﺧﺪا در ﯾﻬﻮدا ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻧﺎم او در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ! 2ﺧﯿﻤﻪ او اﺳﺖ در

ﺷﺎﻟﯿﻢ و ﻣﺴﮑﻦ او در ﺻﻬﯿﻮن3 .در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺮﻗﻬﺎی ﮐﻤﺎن را ﺷﮑﺴﺖ .ﺳﭙﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺟﻨﮓ را ،ﺳﻼه.
4ﺗﻮ ﺟﻠﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺠﯿﺪ ،زﯾﺎده از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﯾﻐﻤﺎ! 5ﻗﻮی دﻻن ﺗﺎراج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮاب اﯾﺸﺎن را
دررﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان زورآور دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ6 .از ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎ و
اﺳﺒﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ﮔﺮان ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ7 .ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ! و در ﺣﯿﻦ ﻏﻀﺒﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺪ؟ 8از آﺳﻤﺎن داوری را ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪی .ﭘﺲ ﺟﻬﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮدﯾﺪ9 .ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺮای
داوری ﻗﯿﺎم ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺟﻬﺎن را ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺳﻼه10 ،آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﺧﺸﻢ را ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺴﺖ11 .ﻧﺬر ﮐﻨﯿﺪ و وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد .ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﻧﺰد او ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ12 .روح رؤﺳﺎ را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻬﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﯾﺪوﺗﻮن .ﻣﺰﻣﻮر آﺳﺎف
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آواز ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ آواز ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﺳﺖ .ﮔﻮش

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ2 .در روز ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ ﮐﺮدم .در ﺷﺐ ،دﺳﺖ ﻣﻦ
دراز ﺷﺪه ،ﺑﺎزﮐﺸﯿﺪه ﻧﮕﺸﺖ و ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ3 .ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮم.

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ

876

ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و روح ﻣﻦ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﻼه4 .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽداﺷﺘﯽ .ﺑﯽﺗﺎب ﻣﯽﺷﺪم و
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮔﻔﺖ5 .درﺑﺎره اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدهام .درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻠﻒ6 .ﺳﺮود
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم و در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و روح ﻣﻦ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ7 .ﻣﮕﺮ ﺧﺪا
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .آﯾﺎ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زاﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ و ﻗﻮل او ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد؟ 9آﯾﺎ ﺧﺪا رأﻓﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده؟ و رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﻏﻀﺐ ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﻼه.
10ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﺳﺖ .زﻫﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی دﺳﺖ راﺳﺖ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ! 11ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد 12و در
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﺄﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
13ای ﺧﺪا ،ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ در ﻗﺪوﺳﯿﺖ اﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﺧﺪا؟ 14ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﮔﺮداﻧﯿﺪهای15 .ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﺎزوی ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎﻧﯿﺪهای ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب و ﺑﻨﯽﯾﻮﺳﻒ را .ﺳﻼه16 .آﺑﻬﺎ ﺗﻮ را دﯾﺪ ،ای ﺧﺪا ،آﺑﻬﺎ ﺗﻮ
را دﯾﺪه ،ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ .ﻟﺠﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪ17 .اﺑﺮﻫﺎ آب ﺑﺮﯾﺨﺖ و اﻓﻼک رﻋﺪ ﺑﺪاد.
ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف روان ﮔﺮدﯾﺪ18 .ﺻﺪای رﻋﺪ ﺗﻮ در ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻮد و ﺑﺮﻗﻬﺎ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را
روﺷﻦ ﮐﺮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﻌﺶ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ19 .ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ در درﯾﺎﺳﺖ و راﻫﻬﺎی ﺗﻮ در آﺑﻬﺎی
ﻓﺮاوان و آﺛﺎر ﺗﻮ را ﻧﺘﻮان داﻧﺴﺖ20 .ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ
و ﻫﺎرون.

ﻗﺼﯿﺪه آﺳﺎف
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ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﻢ

ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪ! 2دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻄﻖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد3 ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪه و داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ4 .از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن
آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻮت او و اﻋﻤﺎل
ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﮐﻪ او ﮐﺮده اﺳﺖ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺎدﺗﯽ در ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار
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داد و ﭘﺪران ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ؛ 6ﺗﺎ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ 7و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﮑﺎم او را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ8 .و ﻣﺜﻞ
ﭘﺪران ﺧﻮد ﻧﺴﻠﯽ ﮔﺮدنﮐﺶ و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ دل ﺧﻮد را راﺳﺖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و روح اﯾﺸﺎن
ﺑﺴﻮی ﺧﺪا اﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد.
9ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ و ﮐﻤﺎنﮐﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،در روز ﺟﻨﮓ رو ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ10 .ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را ﻧﮕﺎه
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﻠﻮک ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ او اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ11 ،و اﻋﻤﺎل و ﻋﺠﺎﯾﺐ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد12 ،و در ﻧﻈﺮ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و در
دﯾﺎر ﺻﻮﻋﻦ13 .درﯾﺎ را ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﻋﺒﻮر داد و آﺑﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺗﻮده ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد14 .و اﯾﺸﺎن را
در روز ﺑﻪ اﺑﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﻮر آﺗﺶ15 .در ﺻﺤﺮا ﺻﺨﺮهﻫﺎ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺖ و اﯾﺸﺎن
را ﮔﻮﯾﺎ از ﻟﺠﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ16 .ﭘﺲ ﺳﯿﻠﻬﺎ را از ﺻﺨﺮه ﺑﯿﺮون آورد و آب را ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎری
ﺳﺎﺧﺖ17 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' در ﺻﺤﺮا ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ18 ،و در دﻟﻬﺎی
ﺧﻮد ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﻮات ﺧﻮد ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ19 .و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﺤﺮا ﺳﻔﺮهای ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﺪ؟« 20اﯾﻨﮏ ﺻﺨﺮه را زد و آﺑﻬﺎ روان ﺷﺪ و
وادﯾﻬﺎ ﺟﺎری ﮔﺸﺖ» .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﺪ .و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد؟«
21ﭘﺲ ﺧﺪا اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و آﺗﺶ در ﯾﻌﻘﻮب اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺸﺖ و ﺧﺸﻢ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدﯾﺪ22 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺠﺎت او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ23 .ﭘﺲ اﺑﺮﻫﺎ را
از ﺑﺎﻻ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و درﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮد 24و ﻣﻦ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻏﻠﻪ آﺳﻤﺎن را
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ25 .ﻣﺮدﻣﺎن ،ﻧﺎن زورآوران را ﺧﻮردﻧﺪ و آذوﻗﻪای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
26ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ را در آﺳﻤﺎن وزاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ،ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ را آورد27 ،و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﺑﺎراﻧﯿﺪ و ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﻟﺪار را ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ28 .و آن را در ﻣﯿﺎن اردوی اﯾﺸﺎن ﻓﺮود آورد،
ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی اﯾﺸﺎن29 .ﭘﺲ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﯿﮑﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻬﻮات اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن داد.
30اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﻮت ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ .و ﻏﺬا ﻫﻨﻮز در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد 31ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪان اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ.
32ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎز ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺐ او اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ33 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن را در ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺳﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را درﺗﺮس34 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ او
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را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮده ،درﺑﺎره ﺧﺪا ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ35 ،و ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺻﺨﺮه اﯾﺸﺎن،
و ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ36 .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد او را ﺗﻤﻠﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ او
دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ37 ،زﯾﺮا ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او راﺳﺖ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وی ﻣﺆﺗﻤﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
38اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺎﻧﯿﺘﺶ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺨﺖ39 .و ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺮﻧﺪ،
ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽرود و ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد40 .ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﺪو ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و او را در ﺑﺎدﯾﻪ
رﻧﺠﺎﻧﯿﺪﻧﺪ41 .و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ42 ،و ﻗﻮت او را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺷﻤﻦ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد؛ 43ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﯾﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺼﺮ
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد را در دﯾﺎر ﺻﻮﻋﻦ44 .و ﻧﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮد و
رودﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ45 .اﻧﻮاع ﭘﺸﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و
ﻏﻮﮐﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ 46و ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺮم ﺻﺪ ﭘﺎ ﺳﭙﺮد و ﻋﻤﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻠﺦ داد47 .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﮕﺮگ ﺧﺮاب ﮐﺮد و درﺧﺘﺎن ﺟﻤﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی درﺷﺖ.
48ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﮕﺮگ ﺳﭙﺮد و ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺑﺮق49 .و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻏﻀﺐ و ﻏﯿﻆ و ﺿﯿﻖ را ،ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷﺮﯾﺮ50 .و راﻫﯽ ﺑﺮای ﻏﻀﺐ ﺧﻮد
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺟﺎن اﯾﺸﺎن را از ﻣﻮت ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد51 .و ﻫﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻣﺼﺮ را ﮐﺸﺖ ،اواﯾﻞ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن را در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺣﺎم.
52و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﺻﺤﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد53 .و
اﯾﺸﺎن را در اﻣﻨﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ و درﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ54 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪود
ﻣﻘﺪس ﺧﻮد آورد ،ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد55 .و اﻣﺖﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر
اﯾﺸﺎن راﻧﺪ و ﻣﯿﺮاث را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
56ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ،ﺑﺪو ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺎدات او را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ57 .و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺎن ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ58 .و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻏﯿﺮت او را ﺟﻨﺒﺶ دادﻧﺪ59 .ﭼﻮن ﺧﺪا
اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﯿﺪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﮑﺮوه داﺷﺖ60 .ﭘﺲ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﯿﻠﻮ را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮد ،آن ﺧﯿﻤﻪای را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد61 ،و )ﺗﺎﺑﻮت( ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی داد
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و ﺟﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺳﭙﺮد62 ،و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ63 .ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﺮای دوﺷﯿﺰﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺮود ﻧﮑﺎح ﻧﺸﺪ.
64ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﯿﻮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
65آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎری ﮐﻪ از ﺷﺮاب ﻣﯽﺧﺮوﺷﺪ،
66و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ زد و اﯾﺸﺎن را ﻋﺎر اﺑﺪی ﮔﺮداﻧﯿﺪ67 .و ﺧﯿﻤﻪ ﯾﻮﺳﻒ را رد ﻧﻤﻮده ،ﺳﺒﻂ
اﻓﺮاﯾﻢ را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪ68 .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ69 .و
ﻗﺪس ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ آن را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد70 .و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
داود را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و او را از آﻏﻠﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﺮﻓﺖ71 .از ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺸﻬﺎی ﺷﯿﺮده او را آورد ﺗﺎ ﻗﻮم او
ﯾﻌﻘﻮب و ﻣﯿﺮاث او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ72 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﻤﺎل دل ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد
و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
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ای ﺧﺪا ،اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪس ﺗﻮ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .ﻻﺷﻬﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺮای ﺧﻮراک دادﻧﺪ و
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ را ﺑﻪ وﺣﻮش ﺻﺤﺮا3 .ﺧﻮن اﯾﺸﺎن را ﮔﺮداﮔﺮد اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ آب رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ4 .ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﻢ و ﻧﺰد ﻣﺠﺎوران ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻬﺰا و
ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ5 .ﺗﺎ ﮐﯽ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻏﯿﺮت ﺗﻮ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد؟ 6ﻗﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ! 7زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮرده ،و ﻣﺴﮑﻦ او را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
8ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺪاد ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎور .رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺰودی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ آﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ذﻟﯿﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ9 .ای ﺧﺪا ،ای ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻼل ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت ده و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز10 .ﭼﺮا اﻣﺖﻫﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد11 .ﻧﺎﻟﻪ اﺳﯿﺮان ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎزوی ﺧﻮد آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﻫﺎن12 .و
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ﺟﺰای ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ آﻏﻮش ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ رﺳﺎن ،ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ.
13ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮﺗﻊ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺷﮑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ را
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
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ای ﺷﺒﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ! ای ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ! ای ﮐﻪ ﺑﺮ

ﮐﺮوﺑﯿﯿﻦ ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮدهای ،ﺗﺠﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎ! 2ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاﯾﻢ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺴﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﺎ! 3ای ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺎز آور و روی ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ!
4ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ دﻋﺎی ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد5 ،ﻧﺎن ﻣﺎﺗﻢ
را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮراﻧﯽ و اﺷﮑﻬﺎی ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯽ؟ 6ﻣﺎ را ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪای و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .ای ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎزآور و روی
ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ! 8ﻣﻮی را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی .اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را
ﻏﺮس ﻧﻤﻮدی9 .ﭘﯿﺶ روی آن را وﺳﻌﺖ دادی .ﭘﺲ رﯾﺸﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ زده ،زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
10ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪاش ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ11 .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ
درﯾﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد و ﻓﺮﻋﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺮ12 .ﭘﺲ ﭼﺮا دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ
راﻫﮕﺬری آن را ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ؟ 13ﮔﺮازﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ آن را وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا آن را ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ.
14ای ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ رﺟﻮع ﮐﺮده ،از آﺳﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ و از اﯾﻦ ﻣﻮ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎ 15و از اﯾﻦ
ﻧﻬﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻏﺮس ﮐﺮده اﺳﺖ و از آن ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪای!
16ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰم در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻋﺘﺎب روی ﺗﻮ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ! 17دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺮد دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﺴﺮ آدم ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪای18 .و ﻣﺎ از ﺗﻮ رو ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺗﺎﻓﺖ .ﻣﺎ را ﺣﯿﺎت ﺑﺪه ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ19 .ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎزآور و روی ﺧﻮد را
روﺷﻦ ﺳﺎز ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ.
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ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ

دﻫﯿﺪ! 2ﺳﺮود را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و دف را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮﺑﻂ دﻟﻨﻮاز را ﺑﺎ رﺑﺎب! 3ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ در اول ﻣﺎه،
در ﻣﺎه ﺗﻤﺎم و در روز ﻋﯿﺪ ﻣﺎ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺳﺖ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﮑﻤﯽ از ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب.
5اﯾﻦ را ﺷﻬﺎدﺗﯽ در ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻐﺘﯽ را ﮐﻪ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدم ﺷﻨﯿﺪم:
»6دوش او را از ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ آزاد ﺳﺎﺧﺘﻢ و دﺳﺘﻬﺎی او از ﺳﺒﺪ رﻫﺎ ﺷﺪ7 .در ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺘﺪﻋﺎ
ﻧﻤﻮدی و ﺗﻮ را ﺧﻼﺻﯽ دادم .در ﺳﺘﺮ رﻋﺪ ،ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم و ﺗﻮ را ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﻪ اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﻤﻮدم .ﺳﻼه»8 .ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ و ﺗﻮ را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯽ9 .در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎ10 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎز ﮐﻦ و آن را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ دﻟﺸﺎن ﺗﺮک ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .ای ﮐﺎش ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﻦ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ14 .آﻧﮕﺎه دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺰودی ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ و دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮﺧﺼﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪم15 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﺑﺪو ﮔﺮدن ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد16 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﭘﺮورد؛ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺴﻞ از ﺻﺨﺮه
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدم«.
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ﺧﺪا در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ»2 :ﺗﺎ ﺑﻪ

ﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ داوری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺷﺮﯾﺮان را ﻃﺮﻓﺪاری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﺳﻼه3 .ﻓﻘﯿﺮان و ﯾﺘﯿﻤﺎن
را دادرﺳﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را اﻧﺼﺎف دﻫﯿﺪ4 .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻓﻘﯿﺮان را ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را
از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﻼﺻﯽ دﻫﯿﺪ.
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»5ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺎس زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
6ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ7 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺜﻞ آدﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد و
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوران ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد!«
8ای ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺟﻬﺎن را داوری ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
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ای ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ! ای ﺧﺪا ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺒﺎش و ﻣﯿﺎرام! 2زﯾﺮا اﯾﻨﮏ

دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺷﻮرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ3 .ﺑﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ
ﻣﮑﺎﯾﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ وﺑﺮ ﭘﻨﺎهآوردﮔﺎن ﺗﻮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ4 .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﻮد«.
5زﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ دل ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ6 .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ادوم و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن و ﻣﻮآب و ﻫﺎﺟﺮﯾﺎن7 .ﺟﺒﺎل و ﻋﻤﻮن و ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺻﻮر8 .آﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزوﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﯽﻟﻮط ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﻼه.
9ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺎن ﮐﺮدی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺮا و ﯾﺎﺑﯿﻦ در وادی ﻗﯿﺸﻮن،
10ﮐﻪ در ﻋﯿﻨﺪور ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ11 .ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻏﺮاب و
ذﺋﺐ ﮔﺮدان و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺮای اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ذﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻨﺎع12 ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﺪا را ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.
13ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،اﯾﺸﺎن را ﭼﻮن ﻏﺒﺎر ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﺴﺎز و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎد14 .ﻣﺜﻞ آﺗﺸﯽ
ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺳﺎزد15 .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﺪ
ﺑﺎد ﺧﻮد ﺑﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺸﺎن را آﺷﻔﺘﻪ ﮔﺮدان16 .روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ذﻟﺖ ﭘﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺎم
ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ17 .ﺧﺠﻞ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﻫﻼک ﮔﺮدﻧﺪ18 .و
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ اﺳﻤﺖ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﯽ.
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ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﭼﻪ دلﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﺗﻮ! 2ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻠﮑﻪ

ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ .دﻟﻢ و ﺟﺴﺪم ﺑﺮای ﺧﺪای ﺣﯽ ﺻﯿﺤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ3 .ﮔﻨﺠﺸﮏ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮک ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ آﺷﯿﺎﻧﻪای ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در
آن ﺑﮕﺬارد ،در ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ4 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را داﺋﻤﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺳﻼه5 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن
در ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺗﻮ در دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن6 .ﭼﻮن از وادی ﺑﮑﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن را ﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎران آن را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ7 .از ﻗﻮت ﺗﺎ ﻗﻮت ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن در
ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺰد ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
8ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ! دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! ای ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﯿﺮ! ﺳﻼه.
9ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﻪ روی ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز10 .زﯾﺮا ﯾﮏ روز در ﺻﺤﻨﻬﺎی
ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﺰار .اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم از ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﺷﺮار11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا آﻓﺘﺎب و ﺳﭙﺮ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯿﺾ و ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ را ﻣﻨﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ12 .ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارد.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺷﺪهای .اﺳﯿﺮی ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺎز آوردهای.

2ﻋﺼﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﮐﺮدهای .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهای ،ﺳﻼه3 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ رﺟﻮع ﮐﺮدهای4 .ای ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺮدان و ﻏﯿﻆ ﺧﻮد
را از ﻣﺎ ﺑﺮدار5 .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد؟ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫﯽ داد؟ 6آﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺎ را ﺣﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد ﺗﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
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7ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻦ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ8 .آﻧﭽﻪ ﺧﺪا
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﻮی
ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ9 .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻧﺠﺎت او ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻼل در زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد.
10رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻮﺳﯿﺪهاﻧﺪ11 .راﺳﺘﯽ از
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ از آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ12 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد13 .ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺶ روی او ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و آﺛﺎر ﺧﻮد
را ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

دﻋﺎی داود
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﻣﺴﮑﯿﻦ و

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ! 2ﺟﺎن ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دار زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣﺘﻘﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ
دارد ،ﻧﺠﺎت ﺑﺪه3 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ! 4ﺟﺎن ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
را ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدان زﯾﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽدارم5 .زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﯿﮑﻮ و ﻏﻔﺎر
ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ6 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ آواز
ﺗﻀﺮع ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ! 7در روز ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮﻣﻮد.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎری ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﯽ9 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهای آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
10زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ.
11ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﺗﺎ در راﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﮏ ﺷﻮم .دل ﻣﺮا واﺣﺪ ﺳﺎز ﺗﺎ
از ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻢ12 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﻧﺎم ﺗﻮ را
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد13 .زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻣﺮا از ﻫﺎوﯾﻪ اﺳﻔﻞ
رﻫﺎﻧﯿﺪهای14 .ای ﺧﺪا ﻣﺘﮑﺒﺮان ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ دارﻧﺪ و ﺗﻮ را
در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ15 .و ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯽ .دﯾﺮ ﻏﻀﺐ و ﭘﺮ از
رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ16 .ﺑﺴﻮی ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﮐﻦ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ .ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺑﺪه و ﭘﺴﺮ
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ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ17 .ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ آن را
دﯾﺪه ،ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯽ دادهای.
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اﺳﺎس او در ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ2 .ﺧﺪاوﻧﺪ دروازهﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮن را دوﺳﺖ

ﻣﯽدارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب3 .ﺳﺨﻨﻬﺎی ﻣﺠﯿﺪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ای ﺷﻬﺮ ﺧﺪا!
ﺳﻼه4 .رﻫﺐ و ﺑﺎﺑﻞ را از ﺷﻨﺎﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﯾﻨﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺻﻮر و ﺣﺒﺶ ،اﯾﻦ در
آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ5 .و درﺑﺎره ﺻﻬﯿﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ و آن در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .و
ﺧﻮد ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ آن را اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد6 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻼه7 .ﻣﻐﻨﯿﺎن و رﻗﺺﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ .ﺟﻤﯿﻊ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﻦ در ﺗﻮ
اﺳﺖ.

ﺳﺮود و ﻣﺰﻣﻮر ﺑﻨﯽﻗﻮرح ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻠﺖ ﻟﻌﻨﻮت .ﻗﺼﯿﺪه ﻫﯿﻤﺎن ازراﺣﯽ
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ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ،ﺷﺐ و روز ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدهام2 .دﻋﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﯿﺮ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ از ﺑﻼﯾﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽام ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه4 .از ﻓﺮوروﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪهام و ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺑﯽﻗﻮت
ﮔﺸﺘﻪام5 .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯽ آورد و از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ6 .ﻣﺮا در ﻫﺎوﯾﻪ اﺳﻔﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ،در ﻇﻠﻤﺖ در
ژرﻓﯿﻬﺎ7 .ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮاج ﺧﻮد ﻣﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﺳﻼه.
8آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ را از ﻣﻦ دور ﮐﺮده ،و ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهای .ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه ،ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻣﺪ.
9ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﻣﺬﻟﺖ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدهام ﺗﻤﺎﻣﯽ روز .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ
دراز ﮐﺮدهام.
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10آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﺎری ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ؟ ﺳﻼه11 .آﯾﺎ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ در ﻗﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ در ﻫﻼﮐﺖ؟ 12آﯾﺎ ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺐ
ﺗﻮ در ﻇﻠﻤﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ؟ 13و اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮآوردهام و ﺑﺎﻣﺪادان دﻋﺎی ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ14 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮا ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،و روی
ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮدهای15 .ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺷﺪهام .ﺗﺮﺳﻬﺎی ﺗﻮ را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪهام16 .ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮفﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﺮا ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻪ17 .ﻣﺜﻞ آب دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز و ﻣﺮا از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده18 .ﯾﺎران و
دوﺳﺘﺎن را از ﻣﻦ دور ﮐﺮدهای و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ.
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رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ .اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد

ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد2 .زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻢ رﺣﻤﺖ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
در اﻓﻼک ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
3ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪام .ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ داود ﻗﺴﻢ ﺧﻮردهام4 .ﮐﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ را
ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﺗﺨﺖ ﺗﻮ را ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺳﻼه.
5و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ را ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ را در ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﻘﺪﺳﺎن6 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ و از ﻓﺮزﻧﺪان زورآوران ﮐﻪ را
ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺗﻮان ﻧﻤﻮد؟ 7ﺧﺪا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎن و ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ ﺑﺮ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد او ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﮐﯿﺴﺖ ای ﯾﺎه ﻗﺪﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ؟ و اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ ،ﺗﻮ
را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ9 .ﺑﺮ ﺗﮑﺒﺮ درﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯽ .ﭼﻮن اﻣﻮاﺟﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ10 .رﻫﺐ را ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺮد ﺷﮑﺴﺘﻪای .ﺑﻪ ﺑﺎزوی زورآور ﺧﻮﯾﺶ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮدهای11 .آﺳﻤﺎن از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و ﭘﺮی آن را ﺗﻮ ﺑﻨﯿﺎد
ﻧﻬﺎدهای12 .ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب را ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪهای .ﺗﺎﺑﻮر و ﺣﺮﻣﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ13 .ﺑﺎزوی ﺗﻮ ﺑﺎ
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ﻗﻮت اﺳﺖ .دﺳﺖ ﺗﻮ زورآور اﺳﺖ و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺘﻌﺎل14 .ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺎس ﺗﺨﺖ ﺗﻮ
اﺳﺖ .رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ.
15ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﻧﻮر روی ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺮاﻣﯿﺪ16 .در ﻧﺎم ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز و در ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
17زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ ﺷﺎخ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﭙﺮ
ﻣﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ از آن ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ19 .آﻧﮕﺎه در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺮت را ﺑﺮ ﻣﺮدی زورآور ﻧﻬﺎدم و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از ﻗﻮم را ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺮدم.
20ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود را ﯾﺎﻓﺘﻢ و او را ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﮐﺮدم21 .ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ او اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎزوی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ22 .دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮ او ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﭘﺴﺮ
ﻇﻠﻢ ﺑﺪو اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ23 .و ﺧﺼﻤﺎن او را ﭘﯿﺶ روی وی ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از او
ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ24 .و اﻣﺎﻧﺖ و رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺎم ﻣﻦ ﺷﺎخ او
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .دﺳﺖ او را ﺑﺮ درﯾﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺖ راﺳﺖ او را ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ26 .او
ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﺪای ﻣﻦ و ﺻﺨﺮه ﻧﺠﺎت ﻣﻦ27 .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را ﻧﺨﺴﺖزاده
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن28 .رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای وی ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ او اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد29 .و ذرﯾﺖ وی را ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﺗﺨﺖ
او را ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی آﺳﻤﺎن.
30اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،و در اﺣﮑﺎم ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ31 ،اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﺾ
ﻣﺮا ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ ،و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﻧﺪ32 ،آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﯿﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﮔﻨﺎه
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ33 .ﻟﯿﮑﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از او ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ34 .ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و آﻧﭽﻪ را از دﻫﺎﻧﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد.
35ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم و ﺑﻪ داود ﻫﺮﮔﺰ دروغ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ36 .ﮐﻪ ذرﯾﺖ او
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﺗﺨﺖ او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب37 ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ در آﺳﻤﺎن ،ﺳﻼه.
38ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺗﺮک ﮐﺮدهای و دور اﻧﺪاﺧﺘﻪای و ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪهای39 .ﻋﻬﺪ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺗﺎج او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮدهای40 .ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ را
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی او را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدهای41 .ﻫﻤﻪ راه ﮔﺬران او را ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
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ﺧﻮد ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ42 .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺼﻤﺎن او را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،و ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﻣﺴﺮور
ﺳﺎﺧﺘﻪای43 .دم ﺷﻤﺸﯿﺮ او را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪهای و او را در ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺴﺎﺧﺘﻪای44 .ﺟﻼل او را
ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺨﺖ او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪای45 .اﯾﺎم ﺷﺒﺎﺑﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ،و او را ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهای ،ﺳﻼه.
46ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 47ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ اﯾﺎم ﺣﯿﺎﺗﻢ ﭼﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽآدم را ﺑﺮای ﺑﻄﺎﻟﺖ
آﻓﺮﯾﺪهای؟ 48ﮐﺪام آدﻣﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮت را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ؟ و ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻗﺒﺮ
ﺧﻼص ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ ﺳﻼه49 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داود ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ
ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی؟ 50ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ آن را از ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر در
ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ51 .ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﺛﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮ را
ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ52 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .آﻣﯿﻦ و آﻣﯿﻦ.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدهای ،در ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺴﻞﻫﺎ2 ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ

وﺟﻮد آﯾﺪ و زﻣﯿﻦ و رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯽ .از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ3 .اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻏﺒﺎر
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ای ﺑﻨﯽآدم رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ5 .ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻼب اﯾﺸﺎن را رﻓﺘﻪای و ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎﻣﺪادان ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ6 .ﺑﺎﻣﺪادان ﻣﯽﺷﮑﻔﺪ و ﻣﯽروﯾﺪ .ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﺑﺮﯾﺪه و ﭘﮋﻣﺮده
ﻣﯽﺷﻮد7 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و در ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ8 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺎ را در ﻧﻈـﺮ ﺧﻮد ﮔـﺬاردهای و ﺧﻔﺎﯾـﺎی ﻣﺎ را در ﻧـﻮر روی ﺧﻮﯾﺶ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻣﺎ در
ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدهاﯾﻢ10 .اﯾﺎم ﻋﻤـﺮ ﻣﺎ ﻫﻔﺘـﺎد ﺳـﺎل اﺳﺖ و
اﮔـﺮ از ﺑﻨﯿﻪ ،ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺎﺷـﺪ .ﻟﯿﮑـﻦ ﻓﺨﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻨﺖ و ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ زودی ﺗﻤـﺎم ﺷﺪه،
ﭘـﺮواز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ11 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﺪ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟
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12ﻣـﺎ را ﺗﻌﻠﯿـﻢ ده ﺗﺎ اﯾﺎم ﺧﻮد را ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ ﺗﺎ دل ﺧﺮدﻣﻨﺪی را ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ13 .رﺟﻮع ﮐﻦ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ! ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐﯽ؟ و ﺑـﺮ ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد ﺷﻔﻘـﺖ ﻓﺮﻣﺎ14 .ﺻﺒﺤﮕﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ را از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﺳﯿـﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد ﺗﺮﻧـﻢ و ﺷـﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ15 .ﻣﺎ را ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﺎﻣـﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺒﺘـﻼ ﺳﺎﺧﺘـﯽ و ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪی را دﯾﺪهاﯾﻢ16 .اﻋﻤﺎل ﺗـﻮ ﺑـﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺸﻮد و
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان اﯾﺸﺎن17 .ﺟﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑـﺎد و ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ
اﺳﺘﻮار ﺳﺎز! ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ را اﺳﺘﻮار ﮔﺮدان!
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آﻧﮑﻪ در ﺳﺘﺮ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد2 .درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﻣﻠﺠﺎ و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارم3 .زﯾﺮا
ﮐﻪ او ﺗﻮ را از دام ﺻﯿﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و از وﺑﺎی ﺧﺒﯿﺚ4 .ﺑﻪ ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و
زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ .راﺳﺘﯽ او ﺗﻮ را ﻣﺠﻦ و ﺳﭙﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .از ﺧﻮﻓﯽ در ﺷﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻪ از ﺗﯿﺮی ﮐﻪ در روز ﻣﯽﭘﺮد6 .و ﻧﻪ از وﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ و ﻧﻪ از ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ ﮐﻪ
وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ7 .ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و دهﻫﺰار ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ .ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ8 .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﭘﺎداش ﺷﺮﯾﺮان را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ.
9زﯾﺮا ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ را ﻣﺄوای ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای.
10ﻫﯿﭻ ﺑﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻼﯾﯽ ﻧﺰد ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را
درﺑﺎره ﺗﻮ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .ﺗﻮ را ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﻧﯽ13 .ﺑﺮ ﺷﯿﺮ و اﻓﻌﯽ ﭘﺎی ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻬﺎد؛ ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ و
اژدﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
»14ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻏﺒﺖ دارد او را ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻋﺎرف اﺳﺖ او را
ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .ﭼﻮن ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪ او را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و
او را ﻧﺠﺎت داده ،ﻣﻌﺰز ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .ﺑﻪ ﻃﻮل اﯾﺎم او را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪو
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪن ،ای ﺣﻀﺮت

اﻋﻠﯽ'2 .ﺑﺎﻣﺪادان رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن و در ﻫﺮ ﺷﺐ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ را3 .ﺑﺮ ذات ده اوﺗﺎر و ﺑﺮ رﺑﺎب
و ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺠﺎﯾﻮن و ﺑﺮﺑﻂ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدت ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪای .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻋﻤﯿﻖ6 .ﻣﺮد وﺣﺸﯽ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺟﺎﻫﻞ در اﯾﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ7 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ
ﻣﯽروﯾﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺪﮐﺎران ﻣﯽﺷﮑﻔﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک ﮔﺮدﻧﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد9 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺪﮐﺎران ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
10و اﻣﺎ ﺷﺎخ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺎخ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدهای و ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺎزه ﻣﺴﺢ ﺷﺪهام11 .و ﭼﺸﻢ
ﻣﻦ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﻦ از ﺷﺮﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﻨﯿﺪ.
12ﻋﺎدل ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﻔﺖ و ﻣﺜﻞ ﺳﺮو آزاد در ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
13آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺮس ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﻔﺖ14 .در وﻗﺖ
ﭘﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺗﺮ و ﺗﺎزه و ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد15 .ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ
اﺳﺖ .او ﺻﺨﺮه ﻣﻦ اﺳﺖ و در وی ﻫﯿﭻ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻼل آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را

آراﺳﺘﻪ و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد2 .ﺗﺨﺖ ﺗﻮ از ازل ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ از ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﯽ3 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ آواز ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ ﺧﺮوش ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ4 .ﻓﻮق آواز آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر،
ﻓﻮق اﻣﻮاج زورآور درﯾﺎ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻋﻠﯽ اﻋﻠﯿﯿﻦ زورآورﺗﺮ اﺳﺖ5 .ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽزﯾﺒﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ذواﻻﻧﺘﻘﺎم ،ای ﺧﺪای ذواﻻﻧﺘﻘﺎم ،ﺗﺠﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎ! 2ای داور ﺟﻬﺎن

ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻮ و ﺑﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮان ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺮﺳﺎن! 3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﺮان ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺷﺮﯾﺮان ﻓﺨﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ 4ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺘﻢآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺪﮐﺎران ﻻف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ5 .ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و
ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ 6و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
7ای اﺣﻤﻘﺎن ﻗﻮم ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ! و ای اﺑﻠﻬﺎن ﮐﯽ ﺗﻌﻘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 8او ﮐﻪ ﮔﻮش را ﻏﺮس ﻧﻤﻮد،
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد؟ او ﮐﻪ ﭼﺸﻢ را ﺳﺎﺧﺖ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؟ 9او ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮﺑﯿﺦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،او ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد؟ 10ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﮑﺮﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺾ
ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
11ای ﯾﺎه ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد او را ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽدﻫﯽ 12ﺗﺎ او را از روزﻫﺎی ﺑﻼ راﺣﺖ ﺑﺨﺸﯽ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﺮه ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮان ﮐﻨﺪه ﺷﻮد13 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را رد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 .زﯾﺮا ﮐﻪ داوری ﺑﻪ
اﻧﺼﺎف رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ راﺳﺖ دﻻن ﭘﯿﺮوی آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
15ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎران ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد16 .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ زودی در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪ.
17ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﻟﻐﺰد ،ﭘﺲ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
18در ﮐﺜﺮت اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دل ﻣﻦ ،ﺗﺴﻠﯽﻫﺎی ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻢ را آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ19 .آﯾﺎ ﮐﺮﺳﯽ
ﺷﺮارت ﺑﺎ ﺗـﻮ رﻓﺎﻗﺖ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤـﻮد ،ﮐﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 20ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺮد ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻓﺘﻮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و
ﺧﺪاﯾﻢ ﺻﺨﺮه ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ22 .و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن راﺟﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را در
ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﯾﯿﻢ و ﺻﺨﺮه ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﻢ! 2ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻮﯾﻢ! و ﺑﺎ ﻣﺰاﻣﯿﺮ او را آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﻢ! 3زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺑﺰرگ
اﺳﺖ4 ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن .ﻧﺸﯿﺒﻬﺎی زﻣﯿﻦ در دﺳﺖ وی اﺳﺖ و ﻓﺮازﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ از
آن او5 .درﯾﺎ از آن اوﺳﺖ ،او آن را ﺑﺴﺎﺧﺖ؛ و دﺳﺘﻬﺎی وی ﺧﺸﮑﯽ را ﻣﺼﻮر ﻧﻤﻮد.
6ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮ زﻧﯿﻢ! 7زﯾﺮا ﮐﻪ او
ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ! و ﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﺮﺗﻊ و ﮔﻠﻪ دﺳﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ! اﻣﺮوز ﮐﺎش آواز او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﺪ! 8دل
ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮﯾﺒﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮم ﻣﺴﺎ در ﺻﺤﺮا9 .ﭼﻮن اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﻣﺮا آزﻣﻮدﻧﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ10 .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از آن ﻗﻮم ﻣﺤﺰون ﺑﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻮم ﮔﻤﺮاه دل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮق ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ11 .ﭘﺲ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ،ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﻦ داﺧﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﯾﻬﻮه را ﺳﺮود ﺗﺎزه ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ! ای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ! روز ﺑﻪ روز ﻧﺠﺎت او را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ3 .در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻼل او
را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او را در ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ4 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ .و
او ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن5 .زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺘﻬﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪ.
6ﻣﺠﺪ و ﺟﻼل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﺳﺖ و ﻗﻮت و ﺟﻤﺎل در ﻗﺪس وی.
7ای ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻮم ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻗﻮت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!
8ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺳﻢ او ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻬﺎی او ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ! 9ﺧﺪاوﻧﺪ را در

زﯾﻨﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ! ای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺣﻀﻮر وی ﺑﻠﺮزﯾﺪ! 10در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
11آﺳﻤﺎن ﺷﺎدی ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺮور ﮔﺮدد .درﯾﺎ و ﭘﺮی آن ﻏﺮش ﻧﻤﺎﯾﺪ12 .ﺻﺤﺮا و ﻫﺮ ﭼﻪ
در آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺟﺪ آﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد 13ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا
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ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای داوری ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﮐﻨﺪ و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﻧﺪ2 .اﺑﺮﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﮔﺮداﮔﺮد اوﺳﺖ .ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺨﺖ اوﺳﺖ3 .آﺗﺶ
ﭘﯿﺶ روی وی ﻣﯽرود و دﺷﻤﻨﺎن او را ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ4 .ﺑﺮقﻫﺎﯾﺶ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد .زﻣﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ و ﺑﻠﺮزﯾﺪ5 .ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮم ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن6 .آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺖ او را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺟﻼل او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
7ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺧﺠﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ای ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن او را
ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ.
8ﺻﻬﯿﻮن ﺷﻨﯿﺪ و ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ و دﺧﺘﺮان ﯾﻬﻮدا ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﯽ .ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر
اﻋﻠﯽ' ﻫﺴﺘﯽ.
10ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ،از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﮐﻨﯿﺪ! او ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﺎن
ﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ11 .ﻧﻮر ﺑﺮای ﻋﺎدﻻن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای راﺳﺖدﻻن12 .ای ﻋﺎدﻻن ،در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ! و ذﮐﺮ ﻗﺪوﺳﯿﺖ او را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
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ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺗﺎزه ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﺳﺖ

راﺳﺖ و ﺑﺎزوی ﻗﺪوس او ،او را ﻣﻈﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ2 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ،و ﻋﺪاﻟﺘﺶ
را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ3 .رﺣﻤﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد.
ﻫﻤﻪ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﺪای ﻣﺎ را دﯾﺪهاﻧﺪ.
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4ای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎﻧﮓ زﻧﯿﺪ و ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ! ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ و ﺑﺎ آواز ﻧﻐﻤﺎت! 6ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و آواز ﺳﺮﻧﺎ! ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﭘﺎدﺷﺎه
آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ! 7درﯾﺎ و ﭘﺮی آن ﺑﺨﺮوﺷﺪ! رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن! 8ﻧﻬﺮﻫﺎ دﺳﺘﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ! و
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ داوری ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ
اﻧﺼﺎف داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﻠﺮزﻧﺪ! ﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﯿﻦ ﺟﻠﻮس

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدد! 2ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﯿﻬﻮن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ!
3اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ او ﻗﺪوس اﺳﺖ4 .و ﻗﻮت ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻧﺼﺎف را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد .ﺗﻮ راﺳﺘﯽ را ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺮده ،و اﻧﺼـﺎف و ﻋـﺪاﻟﺖ را در ﯾﻌﻘـﻮب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهای.
5ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ و ﻧﺰد ﻗﺪﻣﮕﺎه او ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ او ﻗﺪوس اﺳﺖ6 .ﻣﻮﺳﯽ
و ﻫﺎرون از ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم او .ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و او اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
7در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺷﻬﺎدات او و ﻓﺮﯾﻀﻪای را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن داد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ.
8ای ﯾﻬـﻮه ﺧﺪای ﻣـﺎ ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدی .اﯾﺸﺎن را ﺧﺪای ﻏﻔﻮر ﺑﻮدی .اﻣﺎ از اﻋﻤﺎل
اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪی9 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻧﺰد ﮐﻮه ﻣﻘﺪس او ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻗﺪوس اﺳﺖ.

100

ای ﺗﻤﺎﻣﯽ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ2 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺷﺎدی

ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ3 .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ؛ او ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ .ﻣﺎ ﻗﻮم او
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮﺗﻊ او4 .ﺑﻪ دروازهﻫﺎی او ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻬﺎی او ﺑﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ! او را ﺣﻤﺪ
ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ! 5زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او اﺑﺪی و اﻣﺎﻧﺖ وی ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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رﺣﻤﺖ و اﻧﺼﺎف را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ .ﻧﺰد ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.

2در ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻧﺰد ﻣﻦ ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ؟ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ دل
ﺳﻠﯿﻢ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ3 .ﭼﯿﺰی ﺑﺪ را ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎر ﮐﺞ روان را ﻣﮑﺮوه
ﻣﯽدارم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪ4 .دل ﮐﺞ از ﻣﻦ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
5ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﺧﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻏﯿﺒﺖ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﻨﺪ و
دل ﻣﺘﮑﺒﺮ دارد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد6 .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ اﻣﻨﺎی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎدم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دروغﮔﻮ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ8 .ﻫﻤﻪ ﺷﺮﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﺑﺪﮐﺎران را از ﺷﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم.

دﻋﺎی ﻣﺴﮑﯿﻦ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ﺷﺪه ،ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﻣﯽرﯾﺰد
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ ،و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ2 .در روز ﺗﻨﮕﯽام روی

ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﭙﻮﺷﺎن .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،و روزی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ زودی اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ.
3زﯾﺮا روزﻫﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ دود ﺗﻠﻒ ﺷﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰم ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ4 .دل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه زده
ﺷﺪه و ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻢ5 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آواز ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد،
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ6 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ ﺳﻘﺎی ﺻﺤﺮا ﺷﺪه ،و ﻣﺜﻞ ﺑﻮم ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ
ﮔﺮدﯾﺪهام7 .ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ،ﻣﻨﻔﺮد ﮔﺸﺘﻪام8 .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻣﺮا
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .زﯾﺮا ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﻣﺜﻞ ﻧﺎن
ﺧﻮردهام و ﻣﺸﺮوب ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﮏ آﻣﯿﺨﺘﻪام10 ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﺗﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ
و ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪهای11 .روزﻫﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ زوال ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪهام.
12ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدهای ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد! و ذﮐﺮ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺴﻞﻫﺎﺳﺖ! 13ﺗﻮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او رأﻓﺖ ﮐﻨﯽ و زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ رﺳﯿﺪه

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﺻﺪ و ﯾﮑﻢ و دوم

896

اﺳﺖ14 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ در ﺳﻨﮕﻬﺎی وی رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎک او ﺷﻔﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ15 .ﭘﺲ
اﻣﺖﻫﺎ از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن از ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮ16 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن
را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،و در ﺟﻼل ﺧﻮد ﻇﻬﻮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ17 .ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،و دﻋﺎی اﯾﺸﺎن
را ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ.
18اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪس ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤـﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻈـﺮ اﻓﮑﻨـﺪه اﺳﺖ.
20ﺗﺎ ﻧﺎﻟـﻪ اﺳﯿﺮان را ﺑﺸﻨﻮد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮت ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧـﺪ آزاد ﻧﻤﺎﯾـﺪ21 .ﺗﺎ ﻧـﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را
در ﺻﯿﻬﻮن ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ او را در اورﺷﻠﯿﻢ22 ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤـﻊ ﺷﻮﻧـﺪ و ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻧﯿـﺰ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒـﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.
23ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮا در راه ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ و روزﻫﺎی ﻣﺮا ﮐﻮﺗﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪ24 .ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪای ﻣﻦ
ﻣﺮا در ﻧﺼﻒ روزﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﻣﺪار .ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺴﻞﻫﺎ اﺳﺖ25 .از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎدی و
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ26 .آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺪرس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﻣﺜﻞ ردا آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗـﻮ ﻫﻤﺎن
ﻫﺴﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ28 .ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن
در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد«.

ﻣﺰﻣﻮر داود
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ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان! و ﻫﺮﭼﻪ در درون ﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم

ﻗﺪوس او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ2 .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان و ﺟﻤﯿﻊ اﺣﺴﺎنﻫﺎی او را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ! 3ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﯽآﻣﺮزد و ﻫﻤﻪﻣﺮضﻫﺎی ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛ 4ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ
را از ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎج رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻬﺪ؛ 5ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻧﯿﮑﻮ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺗﺎزه ﺷﻮد.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد و اﻧﺼﺎف را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن7 .ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد و ﻋﻤﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن و ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ؛ دﯾﺮ ﻏﻀﺐ و
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ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ9 .ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﺸﻢ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ10 .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺟﺰا ﻧﺪاده اﺳﺖ11 .زﯾﺮا آﻧﻘﺪر ﮐﻪ آﺳﻤﺎن از
زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر رﺣﻤﺖ او ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ12 .ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﺸﺮق از
ﻣﻐﺮب دور اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را از ﻣﺎ دور ﮐﺮده اﺳﺖ13 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد رﺋﻮف اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد رأﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ14 .زﯾﺮا ﺟﺒﻠﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽداﻧﺪ و
ﯾﺎد ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺎک ﻫﺴﺘﯿﻢ15 .و اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ،اﯾﺎم او ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺻﺤﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﯽﺷﮑﻔﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎد ﺑﺮ آن ﻣﯽوزد و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﮑﺎﻧﺶ دﯾﮕﺮ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
17ﻟﯿﮑﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از ازل ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻓﺮزﻧﺪان18 .ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﯾﺎد ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻧﺪ.
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ.
20ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او ﮐﻪ در ﻗﻮت زورآورﯾﺪ و ﮐﻼم او را ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽآورﯾﺪ و آواز ﮐﻼم او را ﮔﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ! 21ای ﺟﻤﯿﻊ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی او ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ! و
ای ﺧﺎدﻣﺎن او ﮐﻪ اراده او را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ! 22ای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ! در
ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ او .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان!
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ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان! ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ

ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ! ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﻣﻠﺒﺲ ﻫﺴﺘﯽ2 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺜﻞ ردا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهای .آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را
ﻣﺜﻞ ﭘﺮده ﭘﻬﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪای3 .آن ﮐﻪ ﻏﺮﻓﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ آﺑﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﺮﻫﺎ را ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎد ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ؛ 4ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را آﺗﺶ
ﻣﺸﺘﻌﻞ؛ 5ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎﺳﺶ اﺳﺘﻮار ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮرد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد6 .آن را ﺑﻪ ﻟﺠﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ردا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهای ،ﮐﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ7 .از ﻋﺘﺎب ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .از آواز رﻋﺪ ﺗﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ8 .ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻮارﯾﻬﺎ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪای9 .ﺣﺪی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادهای ﮐﻪ از آن ﻧﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ10 .ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ را در وادﯾﻬﺎ ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ روان ﺑﺸﻮﻧﺪ11 .ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را
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ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮرﺧﺮان ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ12 .ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از
ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ آواز ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﻨﺪ13 .او از ﻏﺮﻓﺎت ﺧﻮد ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺛﻤﺮات
اﻋﻤﺎل ﺗﻮ زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
14ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﺑﺮای ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ و ﺳﺒﺰهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،و ﻧﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآورد15 ،و ﺷﺮاب را ﮐﻪ دل اﻧﺴﺎن را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻬﺮه او را ﺑﻪ روﻏﻦ ﺷﺎداب ﻣﯽﺳﺎزد؛ و
دل اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن ﻗﻮی ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ16 .درﺧﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎداﺑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ
ﻏﺮس ﮐﺮده اﺳﺖ17 ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺮﻏﺎن آﺷﯿﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻣﺎ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻟﻖﻟﻖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ18 .ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺰﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺮﺑﻮع ﻣﻠﺠﺎء اﺳﺖ19 .ﻣﺎه را ﺑﺮای
ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ و آﻓﺘﺎب ﻣﻐﺮب ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺪ.
20ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺳﺎزی و ﺷﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻠﯽ راه ﻣﯽروﻧﺪ21 .ﺷﯿﺮ
ﺑﭽﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺧﻮد ﻏﺮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮراک ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﺪا ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ22 .ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ23 .اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه.
24ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ! ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺮدهای .زﻣﯿﻦ از دوﻟﺖ ﺗﻮ
ﭘﺮ اﺳﺖ25 .و آن درﯾﺎی ﺑﺰرگ و وﺳﯿﻊ اﻻﻃﺮاف ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آن ﺣﺸﺮات از ﺣﺪ ﺷﻤﺎره زﯾﺎدهاﻧﺪ و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺮد و ﺑﺰرگ26 .و در آن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ راه ﻣﯽروﻧﺪ و آن ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در
آن آﻓﺮﯾﺪهای27 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ از ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮراک آﻧﻬﺎ را در وﻗﺘﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ28 .آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﯽ ،ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
29روی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .روح آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ30 .ﭼﻮن روح ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ ،آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و روی زﻣﯿﻦ را ﺗﺎزه
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ.
31ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد32 .ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻣﯽﻟﺮزد .ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ آﺗﺶﻓﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ33 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺮاﯾﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ وﺟﻮد دارم34 .ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ او را ﻟﺬﯾﺬ
ﺑﺸﻮد و ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد35 .ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﯾﺮان دﯾﮕﺮ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮان! ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﺎرم

899

105

ﯾﻬﻮه را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻋﻤﺎل او را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ اﻋﻼم

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ2 .او را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ ﺑﺮای او ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ3 .در ﻧﺎم
ﻗﺪوس او ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﺪ .دل ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ4 .ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮت او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ؛ روی او را
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ5 .ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ را ﮐﻪ او ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .آﯾﺎت او و داورﯾﻬﺎی دﻫﺎن
او را.
6ای ذرﯾﺖ ﺑﻨﺪه او اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ای ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او7 ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ! داورﯾﻬﺎی
او در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ8 .ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎد ﻣﯽدارد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰاران ﭘﺸﺖ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ9 .آن ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﻗﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺤﺎق ﺧﻮرده اﺳﺖ10 .و آن
را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﯾﻀﻪای اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ11 .و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺣﺼﻪ ﻣﯿﺮاث ﺷﻤﺎ ﺷﻮد12 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪدی ﻣﻌﺪود ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻠﯿﻞاﻟﻌﺪد و ﻏﺮﺑﺎ
در آﻧﺠﺎ13 ،و از اﻣﺘﯽ ﺗﺎ اﻣﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و از ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ14 .او ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮد 15ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺤﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ
ﻣﮕﺬارﯾﺪ و اﻧﺒﯿﺎی ﻣﺮا ﺿﺮر ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ16 .ﭘﺲ ﻗﺤﻄﯽ را ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮام ﻧﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ17 ،و ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
18ﭘﺎﯾﻬﺎی وی را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺧﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎن او در آﻫﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ19 ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او واﻗﻊ ﺷﺪ و
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮد20 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻨﺪﻫﺎی او را ﮔﺸﺎد و ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻮمﻫﺎ او را
آزاد ﺳﺎﺧﺖ21 .او را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار داد و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ22 ،ﺗﺎ ﺑﻪ اراده
ﺧﻮد ﺳﺮوران او را ﺑﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ او را ﺣﮑﻤﺖ آﻣﻮزد.
23ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ درآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﻌﻘﻮب در زﻣﯿﻦ ﺣﺎم ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ24 .و او ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺎرور ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﻮیﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ25 .ﻟﯿﮑﻦ دل اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم او ﮐﯿﻨﻪ ورزﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن وی ﺣﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ26 .ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻫﺎرون را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد27 .ﮐﻠﻤﺎت و آﯾﺎت او را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺠﺎﯾﺐ او را در
زﻣﯿﻦ ﺣﺎم28 .ﻇﻠﻤﺖ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ29 .آﺑﻬﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﯽراﻧﯿﺪ30 .زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻏﻮﮐﻬﺎ را ﺑﻪ ازدﺣﺎم ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ در ﺣﺮﻣﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن.
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31او ﮔﻔﺖ و اﻧﻮاع ﻣﮕﺴﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﭘﺸﻪﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺣﺪود اﯾﺸﺎن32 .ﺗﮕﺮگ را ﺑﻪ ﻋﻮض
ﺑﺎران ﺑﺎراﻧﯿﺪ و آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ را در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن33 .ﻣﻮﻫﺎ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را زد و درﺧﺘﺎن ﻣﺤﺎل
اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﺴﺖ34 .او ﮔﻔﺖ و ﻣﻠﺦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﮐﺮﻣﻬﺎ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎره اﻓﺰون35 .و ﻫﺮ ﺳﻬﻢ را در
زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮردﻧﺪ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮردﻧﺪ36 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن را در زﻣﯿﻦ
اﯾﺸﺎن زد ،اواﯾﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن را37 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ در اﺳﺒﺎط اﯾﺸﺎن
ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺒﻮد38 .ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﺎد ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮف اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد39 .اﺑﺮی ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﺪ40 .ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ
ﺳﻠﻮی ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را از ﻧﺎن آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ41 .ﺻﺨﺮه را ﺑﺸﮑﺎﻓﺖ و آب
ﺟﺎری ﺷﺪ؛ در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ روان ﮔﺮدﯾﺪ42 .زﯾﺮا ﮐﻼم ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و
ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را43 .و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ.
44و زﻣﯿﻨﻬﺎی اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺪﯾﺸﺎن داد و زﺣﻤﺖ ﻗﻮمﻫﺎ را وارث ﺷﺪﻧﺪ45 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه
دارﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ او را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ

اﺑﺪاﻵﺑﺎد! 2ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت او را ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ؟ 3ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل
آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و آن ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد4 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﯾﺎد
ﮐﻦ ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪیﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽداری؛ و ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از ﻣﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎ5 .ﺗﺎ ﺳﻌﺎدت
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﺴﺮور ﺷﻮم و ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
6ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪه ،ﺷﺮارت ﮐﺮدهاﯾﻢ7 .ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ را در ﻣﺼﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد درﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮ
ﻗﻠﺰم ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت داد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ9 .و
ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم را ﻋﺘﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را در ﻟﺠﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮد10 .و
اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻧﺠﺎت داد و از دﺳﺖ ﺧﺼﻢ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ11 .و آب ،دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ12 .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻼم او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺣﻤﺪ او را ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ.
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13ﻟﯿﮑﻦ اﻋﻤﺎل او را ﺑﻪ زودی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻮرت او را اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ14 .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺑﺎدﯾﻪ؛ و ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ در ﻫﺎﻣﻮن15 .و ﻣﺴﺄﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن داد .ﻟﯿﮑﻦ
ﻻﻏﺮی در ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
16ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ در اردو ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺎرون ،ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮه17 .و زﻣﯿﻦ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه،
داﺗﺎن را ﻓﺮو ﺑﺮد و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺑﯿﺮام را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ18 .و آﺗﺶ ،در ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻌﻠﻪ
آﺗﺶ ﺷﺮﯾﺮان را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ19 .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای در ﺣﻮرﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺘﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
20و ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﮔﺎوی ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮرد21 .و ﺧﺪای ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺼﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد22 ،و اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺒﻪ را در زﻣﯿﻦ ﺣﺎم و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﺮﺳﻨﺎک را در ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم23 .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺑﮑﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او ﻣﻮﺳﯽ در ﺷﮑﺎف
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎد ،ﺗﺎ ﻏﻀﺐ او را از ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ24 .و زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب را ﺧﻮار
ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼم وی اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ25 .و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﻬﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را
اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ26 .ﻟﻬﺬا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺻﺤﺮا از ﭘﺎ درآورد27 .و
ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازد و اﯾﺸﺎن را در زﻣﯿﻨﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﺪ28 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮدﮔﺎن را ﺧﻮردﻧﺪ29 .و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ و وﺑﺎ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ آﻣﺪ30 .آﻧﮕﺎه ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،داوری ﻧﻤﻮد و وﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ31 .و اﯾﻦ ﺑﺮای
او ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
32و او را ﻧﺰد آب ﻣﺮﯾﺒﻪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن آزاری ﻋﺎرض
ﮔﺮدﯾﺪ33 .زﯾﺮا ﮐﻪ روح او را ﺗﻠﺦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ34 .و آن ﻗﻮمﻫﺎ را ﻫﻼک
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد35 .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ36 .و ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دام ﮔﺮدﯾﺪ37 .و ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای دﯾﻮﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ38 ،و ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه را رﯾﺨﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی ﮐﻨﻌﺎن ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ از ﺧﻮن ﻣﻠﻮث ﮔﺮدﯾﺪ39 .و از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺷﺪﻧﺪ و در اﻓﻌﺎل ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺎﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ40 .ﻟﻬﺬا ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﮑﺮوه داﺷﺖ41 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺖﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ42 .و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
زﯾﺮ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ذﻟﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ43 .ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺸﺎن را ﺧﻼﺻﯽ داد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
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ﺑﺮاو ﻓﺘﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ44 .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮ ﺗﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﺮد،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ45 .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و در ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮد46 .و اﯾﺸﺎن را ﺣﺮﻣﺖ داد ،در ﻧﻈﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن.
47ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ده! و ﻣﺎ را از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ! ﺗﺎ ﻧﺎم ﻗﺪوس ﺗﻮ را
ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﻢ و در ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ48 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد از ازل ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻣﯿﻦ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!

107

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ

اﺑﺪاﻵﺑﺎد2 .ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ3 .و
اﯾﺸﺎن را از ﺑﻠﺪان ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب4 .در ﺻﺤﺮا آواره ﺷﺪﻧﺪ و در
ﺑﺎدﯾﻪای ﺑﯽﻃﺮﯾﻖ و ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ5 .ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن در اﯾﺸﺎن
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .آﻧﮕﺎه در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن
رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ7 ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺴﮑﻮن درآﻣﺪﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ وی ﺑﺎ ﺑﻨﯽآدم.
9زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن آرزوﻣﻨﺪ را ﺳﯿﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺟﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ را از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ10 ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺬﻟﺖ و آﻫﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ11 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ12 .و او دل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺑﻠﻐﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺪد ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﻮد13 .آﻧﮕﺎه در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن
را از ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ14 .اﯾﺸﺎن را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻨﺪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﺴﺴﺖ.
15ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او ﺑﺎ ﺑﻨﯽآدم.
16زﯾﺮا ﮐﻪ دروازهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،و ﺑﻨﺪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ را ﭘﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ17 .اﺣﻤﻘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ18 .ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﻗﺴﻢ

ﺧﻮراک را ﻣﮑﺮوه داﺷﺖ و ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﻣﻮت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ19 .آﻧﮕﺎه در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ20 .ﮐﻼم ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﻫﻼﮐﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪ.
21ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او ﺑﺎ ﺑﻨﯽآدم.
22و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺸﮑﺮ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و اﻋﻤﺎل وی را ﺑﻪ ﺗﺮﻧﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ23 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ
رﻓﺘﻨﺪ ،و در آﺑﻬﺎی ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ24 .اﯾﻨﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺐ او را در
ﻟﺠﻪﻫﺎ25 .او ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺑﺎد ﺗﻨﺪ را وزاﻧﯿﺪ و اﻣﻮاج آن را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ26 .ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻟﺠﻪﻫﺎ ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن از ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ27 .ﺳﺮﮔﺮدان ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎن و
ﺧﯿﺰان ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻘﻞ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﯿﺮان ﮔﺮدﯾﺪ28 .آﻧﮕﺎه در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ
و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ29 .ﻃﻮﻓﺎن را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎﯾﺶ
ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ30 .ﭘﺲ ﻣﺴﺮور ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ.
31ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او ﺑﺎ ﺑﻨﯽآدم.
32و او را در ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮم ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ33 .او ﻧﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺑﺎدﯾﻪ ﻣﺒﺪل ﮐﺮد و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺸﻨﻪ34 .و زﻣﯿﻦ ﺑﺎرور را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮرهزار ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺮارت ﺳﺎﮐﻨﺎن آن35 .ﺑﺎدﯾﻪ را ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ آب ﻣﺒﺪل ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب36 .و
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ37 .و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ38 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﮐﺜﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺬارد ﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ39 .و ﺑﺎز ﮐﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ذﻟﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﻇﻠﻢ و ﺷﻘﺎوت و
ﺣﺰن40 .ذﻟﺖ را ﺑﺮ رؤﺳﺎ ﻣﯽرﯾﺰد و اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎدﯾﻪای ﮐﻪ راه ﻧﺪارد آواره ﻣﯽﺳﺎزد41 .اﻣﺎ ﻣﺴﮑﯿﻦ
را از ﻣﺸﻘﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ42 .ﺻﺎﻟﺤﺎن اﯾﻦ را دﯾﺪه،
ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ43 .ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
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ای ﺧﺪا دل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ و ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و

ﺟﻼل ﻣﻦ ﻧﯿﺰ2 .ای ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ! ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ3 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ
را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ
ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻓﻮق آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ! و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ اﻓﻼک ﻣﯽرﺳﺪ! 5ای ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻓﻮق آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎش و
ﺟﻼل ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ! 6ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﺗﻮ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ده و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ
ﻓﺮﻣﺎ.
7ﺧﺪا در ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﺷﮑﯿﻢ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
وادی ﺳﮑﻮت را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻤﻮد8 .ﺟﻠﻌﺎد از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻨﺴﯽ از آن ﻣﻦ .و اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﻮد ﺳﺮ ﻣﻦ .و
ﯾﻬﻮدا ﻋﺼﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ9 .ﻣﻮآب ﻇﺮف ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ادوم ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺼﯿﻦ درآورد؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﻪ ادوم رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 11آﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدهای؟ و ﺗﻮ ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی
ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﯽ؟ 12ﻣﺎ را ﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﻣﺪاد ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺪد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ13 .در ﺧﺪا ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و او دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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ای ﺧﺪای ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎش! 2زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن ﺷﺮارت و دﻫﺎن

ﻓﺮﯾﺐ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ زﺑﺎن دروغ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ3 .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﯿﻨﻪ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ4 .ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﻦ
دﻋﺎ5 .و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺤﺒﺖ ،ﻋﺪاوت ﻧﻤﻮده6 .ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﺮ را
ﺑﺮ او ﺑﮕﻤﺎر ،و دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ او ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ7 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون آﯾﺪ
و دﻋﺎی او ﮔﻨﺎه ﺑﺸﻮد8 .اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﮐﻢ ﺷﻮد و ﻣﻨﺼﺐ او را دﯾﮕﺮی ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ9 .ﻓﺮزﻧﺪان او ﯾﺘﯿﻢ
ﺑﺸﻮﻧﺪ و زوﺟﻪ وی ﺑﯿﻮه ﮔﺮدد10 .و ﻓﺮزﻧﺪان او آواره ﺷﺪه ،ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ و از ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻮت را
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ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ11 .ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺟﻨﺒﯿﺎن ﻣﺤﻨﺖ او را ﺗﺎراج ﮐﻨﻨﺪ12 .ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ او رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻤﺎن وی اﺣﺪی رأﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ13 .ذرﯾﺖ وی ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻌﺪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﻮد14 .ﻋﺼﯿﺎن ﭘﺪراﻧﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﺷﻮد و ﮔﻨﺎه ﻣﺎدرش ﻣﺤﻮ
ﻧﮕﺮدد15 .و آﻧﻬﺎ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺋﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﺎری اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺑﺒﺮد16 .زﯾﺮا ﮐﻪ
رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮدن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺟﻔﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ دل ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ17 .ﭼﻮن ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺪو رﺳﯿﺪه و ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ،از او
دور ﺷﺪه اﺳﺖ18 .و ﻟﻌﻨﺖ را ﻣﺜﻞ ردای ﺧﻮد در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺜﻞ آب ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ درآﻣﺪ و ﻣﺜﻞ
روﻏﻦ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی19 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ او را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .اﯾﻦ اﺳﺖ اﺟﺮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
21اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ،
ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ده22 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ و دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﻣﺠﺮوح اﺳﺖ23 .ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ در زوال ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺘﻪام و ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ راﻧﺪه ﺷﺪهام24 .زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ از روزه داﺷﺘﻦ ﻣﯽﻟﺮزد و
ﮔﻮﺷﺘﻢ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد25 .و ﻣﻦ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪهام .ﭼﻮن ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ26 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا اﻋﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده27 ،ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺗﻮ ،و ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮐﺮدهای28 .اﯾﺸﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺪه .اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮد29 .ﺟﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﻠﺒﺲ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ردا ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ30 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و او
را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ او را از
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن او ﻓﺘﻮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
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ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﭘﺎی

اﻧﺪاز ﺗﻮ ﺳﺎزم2 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﺎی ﻗﻮت ﺗﻮ را از ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻦ3 .ﻗﻮم ﺗﻮ در روز ﻗﻮت ﺗﻮ ،ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﯾﻨﺘﻬﺎی ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﺷﺒﻨﻢ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ از رﺣﻢ ﺻﺤﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ4 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮ
ﮐﺎﻫﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﯿﺼﺪق5 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ؛ در روز ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد6 .در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﻻﺷﻬﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ7 .از ﻧﻬﺮ ﺳﺮ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺮاﺷﺖ.
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،در ﻣﺠﻠﺲ راﺳﺘﺎن و در

ﺟﻤﺎﻋﺖ2 .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
3ﮐﺎر او ﺟﻼل و ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ وی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد4 .ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ5 .ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را رزﻗﯽ ﻧﯿﮑﻮ داده اﺳﺖ .ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد6 .ﻗﻮت اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث
اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ7 .ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ راﺳﺘﯽ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ وی
اﻣﯿﻦ8 .آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .در راﺳﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺮده ﺷﺪه9 .ﻓﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ اﺑﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد .ﻧﺎم او ﻗﺪوس و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ10 .ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺘﺪای
ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ .ﺣﻤﺪ او ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و در وﺻﺎﯾﺎی او ﺑﺴﯿﺎر

رﻏﺒﺖ دارد2 .ذرﯾﺘﺶ در زﻣﯿﻦ زورآور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪ راﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ3 .ﺗﻮاﻧﮕﺮی و
دوﻟﺖ در ﺧﺎﻧﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ4 .ﻧﻮر ﺑﺮای راﺳﺘﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻃﻠﻮع
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ و ﻋﺎدل اﺳﺖ5 .ﻓﺮﺧﻨﺪه اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ رﺋﻮف و ﻗﺮض دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف اﺳﺘﻮار ﻣﯽدارد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .از ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ .دل او ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارد8 .دل
او اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ آرزوی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ9 .ﺑﺬل ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻓﻘﺮا
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺷﺎخ او ﺑﺎ ﻋﺰت اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﺷﺮﯾﺮ اﯾﻦ را
دﯾﺪه ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻓﺸﺮده ،ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .آرزوی ﺷﺮﯾﺮان زاﯾﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

2ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ،از اﻵن و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد3 .از ﻣﻄْﻠﻊ آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﻣﻐﺮب آن ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد4 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﺟﻼل وی ﻓﻮق آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ5 .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ 6و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ؛
7ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ را از ﺧﺎک ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻓﻘﯿﺮ را از ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد8 .ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ9 .زن ﻧﺎزاد را ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺎدر ﻓﺮﺣﻨﺎک ﻓﺮزﻧﺪان .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب از ﻗﻮم اﺟﻨﺒﯽ

زﺑﺎن2 ،ﯾﻬﻮدا ﻣﻘﺪس او ﺑﻮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ وی3 .درﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ و ﮔﺮﯾﺨﺖ و اردن ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ4 .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﭼﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﻦ درآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻠﻪ5 .ای درﯾﺎ ﺗﻮ را ﭼﻪ
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ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﯽ؟ و ای اردن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ 6ای ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﭼﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﻦ درآﻣﺪﯾﺪ
و ای ﺗﻠﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮهﻫﺎی ﮔﻠﻪ7 .ای زﻣﯿﻦ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﻮ و از ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب.
8ﮐﻪ ﺻﺨﺮه را درﯾﺎﭼﻪ آب ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا را ﭼﺸﻤﻪ آب.
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ﻣﺎ را ﻧﯽ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻣﺎ را ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺟﻼل ده! ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺘﺖ

و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ2 .اﻣﺖﻫﺎ ﭼﺮا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﻵن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« 3اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ در
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اراده ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ4 .ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺳﺖ ،از ﺻﻨﻌﺖ
دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن5 .آﻧﻬﺎ را دﻫﺎن اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را ﭼﺸﻤﻬﺎﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ6 .آﻧﻬﺎ را
ﮔﻮﺷﻬﺎﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺑﻮﯾﻨﺪ7 .دﺳﺘﻬﺎ دارﻧﺪ و ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﭘﺎﯾﻬﺎ و
راه ﻧﻤﯽروﻧﺪ .و ﺑﻪ ﮔﻠﻮی ﺧﻮد ﺗﻨﻄﻖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﮐﻞ دارد.
9ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎ .او ﻣﻌﺎون و ﺳﭙﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ10 .ای ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎرون ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .او ﻣﻌﺎون و ﺳﭙﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ11 .ای ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .او ﻣﻌﺎون و ﺳﭙﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ12 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎرون را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد13 .ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد ،ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ را15 .ﺷﻤﺎ
ﻣﺒﺎرک ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ.
16آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و اﻣﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد17 .ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎه
را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ و ﻧﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﯾﺎه را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺧﻮاﻧﺪ ،از اﻵن و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﻣﻦ و ﺗﻀﺮع ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.

2زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺪت ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،او را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
3رﯾﺴﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮت ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد و ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻨﮕﯽ و ﻏﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم4 .آﻧﮕﺎه ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم .آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن ﻣﺮا رﻫﺎﯾﯽ ده! 5ﺧﺪاوﻧﺪ رﺋﻮف و ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﺎ
رﺣﯿﻢ اﺳﺖ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎده دﻻن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ذﻟﯿﻞ ﺑﻮدم و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد.
7ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن
ﻣﺮا از ﻣﻮت ﺧﻼﺻﯽ دادی و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را از اﺷﮏ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را از ﻟﻐﺰﯾﺪن9 .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﻟﮏ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن10 .اﯾﻤﺎن آوردم ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪم11 .در
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن دروﻏﮕﻮﯾﻨﺪ12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻪ ادا ﮐﻨﻢ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 13ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻧﺠﺎت را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ14 .ﻧﺬرﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ادا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم او15 .ﻣﻮت ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ وی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ16 .آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ! ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮا
ﮔﺸﻮدهای! 17ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺸﮑﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ18 .ﻧﺬرﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ادا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم وی19 ،در ﺻﺤﻦﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در
اﻧﺪرون ﺗﻮ ای اورﺷﻠﯿﻢ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ای ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ! ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ! او را ﺣﻤﺪ

ﮔﻮﯾﯿﺪ! 2زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.

2اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ3 «.ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎرون ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ4 «.ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ«.
5در ﺗﻨﮕﯽ ﯾﺎه را ﺧﻮاﻧﺪم .ﯾﺎه ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،در ﺟﺎی وﺳﯿﻊ آورد6 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ 7ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ از ﻣﺪدﮐﺎران ﻣﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻦ
ﺑﺮ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد آرزوی ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ8 .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ آدﻣﯿﺎن9 .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ اﻣﯿﺮان10 .ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺮا
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد11 .ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و دور ﻣﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد12 .ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ ﺧﺎرﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد13 .ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ
ﻫﺠﻮم آوردی ﺗﺎ ﺑﯿﻔﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد.
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت و ﺳﺮود ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ15 .آواز ﺗﺮﻧﻢ و ﻧﺠﺎت در

ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ16 .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ17 .ﻧﻤﯽﻣﯿﺮم ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﺎه را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد18 .ﯾﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻮت ﻧﺴﭙﺮده اﺳﺖ.
19دروازهﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ! ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﯾﺎه را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ.
20دروازه ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻋﺎدﻻن ﺑﺪان داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ21 .ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺷﺪهای22 .ﺳﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران رد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
23اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.
24اﯾﻦ اﺳﺖ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .درآن وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد25 .آه

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺒﺨﺶ! آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﺎدت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ! 26ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ27 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ذﺑﯿﺤﻪ را ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ28 .ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ،ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ29 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ
او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
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ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻼن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﻟﮑﻨﺪ2 .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل

آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ3 .ﮐﺞ روی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی وی ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ4 .ﺗﻮ وﺻﺎﯾﺎی ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهای ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ.
5ﮐﺎش ﮐﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ6 .آﻧﮕﺎه ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم
اواﻣﺮ ﺗﻮ را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دارم7 .ﺗﻮ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دل ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن داورﯾﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ
را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮم8 .ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم .ﻣﺮا ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﻪ ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ.
ب
9ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮ
د ﺟﻮان راه ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺗﻮ10 .ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺗﻮ را ﻃﻠﺒﯿﺪم.
ﻣﮕﺬار ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮم11 .ﮐﻼم ﺗﻮ را در دل ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزم.
12ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻣﺘﺒﺎرک ﻫﺴﺘﯽ ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز13 .ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﺗﻤﺎﻣﯽ
داوریﻫﺎی دﻫﺎن ﺗﻮ را14 .در ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻢ15 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ،در
وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد16 .از ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم ،ﭘﺲ
ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ج
17ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺣﺴﺎن ﺑﻨﻤﺎ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮم و ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻢ18 .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮا ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ از
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯿﻨﻢ19 .ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻢ .اواﻣﺮ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار.
20ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از اﺷﺘﯿﺎق داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ در ﻫﺮ وﻗﺖ21 .ﻣﺘﮑﺒﺮان ﻣﻠﻌﻮن را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮدی،
ﮐﻪ از اواﻣﺮ ﺗﻮ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ22 .ﻧﻨﮓ و رﺳﻮاﯾﯽ را از ﻣﻦ ﺑﮕﺮدان ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدهام23 .ﺳﺮوران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ در ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
24ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻧﯿﺰ اﺑﺘﻬﺎج ﻣﻦ و ﻣﺸﻮرت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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د
25ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﻮد زﻧﺪه ﺳﺎز26 .راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ذﮐﺮ
ﮐﺮدم و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدی .ﭘﺲ ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز27 .ﻃﺮﯾﻖ وﺻﺎﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻔﻬﻤﺎن و در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد28 .ﺟﺎن ﻣﻦ از ﺣﺰن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺪار29 .راه دروغ را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ30 .ﻃﺮﯾﻖ

راﺳﺘﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدم و داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ31 .ﺑﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﭼﺴﺒﯿﺪم .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا ﺧﺠﻞ ﻣﺴﺎز32 .در ﻃﺮﯾﻖ اواﻣﺮ ﺗﻮ دوان ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دل ﻣﺮا وﺳﻌﺖ دادی.
ه
33ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ34 .ﻣﺮا ﻓﻬﻢ ﺑﺪه و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد35 .ﻣﺮا در ﺳﺒﯿﻞ اواﻣﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﮔﺮدان زﯾﺮا ﮐﻪ در آن رﻏﺒﺖ دارم36 .دل ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدات
ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدان و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻤﻊ37 .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را از دﯾﺪن ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺮدان و در ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﻣﺮا
زﻧﺪه ﺳﺎز38 .ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ39 .ﻧﻨﮓ ﻣﺮا
ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ از ﻣﻦ دور ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ40 .ﻫﺎن ﺑﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ اﺷﺘﯿﺎق
دارم .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز.
و
41ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺗﻮ42 .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻼﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﺟﻮاب دﻫﻢ زﯾﺮا ﺑﺮ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم43 .و ﮐﻼم راﺳﺘﯽ را از دﻫﺎﻧﻢ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﮕﯿﺮ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﻪ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ اﻣﯿﺪوارم 44و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را داﺋﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد45 ،و ﺑﻪ آزادی
راه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻃﻠﺒﯿﺪهام46 .و در ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺨﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ47 ،و از وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﺗﻠﺬذ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم؛
48و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ و در ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد.
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ز
49ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ آن اﻣﯿﺪوار ﮔﺮداﻧﯿﺪی50 .اﯾﻦ در
ﻣﺼﯿﺒﺘﻢ ﺗﺴﻠﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﻮل ﺗﻮ ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ51 .ﻣﺘﮑﺒﺮان ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻬﺰا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ از
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ رو ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪم52 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ را از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯽ
دادم53 .ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
54ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ55 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم ﺗﻮ را در ﺷﺐ ﺑﻪ ﯾﺎد
آوردم و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ56 .اﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ.
ح
57ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ58 .رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪم .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ59 .در راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدم و
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ60 .ﺷﺘﺎﺑﯿﺪم و درﻧﮓ ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارم.
61رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم62 .در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮای داورﯾﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ63 .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را رﻓﯿﻖ ﻫﺴﺘﻢ ،و
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ64 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ از رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز.
ط
65ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدی ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ66 .ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آوردم67 .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪم
ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ68 .ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز.
69ﻣﺘﮑﺒﺮان ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ70 .دل اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ
ﭘﯿﻪ ﻓﺮﺑﻪ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻣﻦ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﺗﻠﺬذ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ71 .ﻣﺮا ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ را دﯾﺪم ،ﺗﺎ
ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم72 .ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﺰاران ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه.
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ی
73دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮا ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدان ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزم.

74ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ75 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﻋﺪل اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺮا ﻣﺼﯿﺒﺖ دادهای76 .ﭘﺲ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ
ﻣﻦ ﺑﺸﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ77 .رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮم زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﺗﻠﺬذ ﻣﻦ اﺳﺖ78 .ﻣﺘﮑﺒﺮان ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ دروغ ﻣﺮا اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻦ در
وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ79 .ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
80دل ﻣﻦ در ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮم.
ک
81ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ82 .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ
ﺑﺮای ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﯽ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯽ داد83 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮏ در دود
ﮔﺮدﯾﺪهام .ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهام84 .ﭼﻨﺪ اﺳﺖ روزﻫﺎی ﺑﻨﺪه ﺗﻮ؟ و ﮐﯽ ﺑﺮ ﺟﻔﺎ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ 85ﻣﺘﮑﺒﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻔﺮهﻫﺎ زدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ86 .ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﺗﻮ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻖ ﺟﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮا اﻣﺪاد ﻓﺮﻣﺎ87 .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮا از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدم88 .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه
ﺳﺎز ﺗﺎ ﺷﻬﺎدات دﻫﺎن ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارم.
ل
89ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ90 .اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ.
زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪهای و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ91 .ﺑﺮای داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ92 .اﮔﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﺗﻠﺬذ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ در ﻣﺬﻟﺖ ﺧﻮد ﻫﻼک ﻣﯽﺷﺪم93 .وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪای94 .ﻣﻦ از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده
زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻃﻠﺒﯿﺪم95 .ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ در
ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ96 .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دﯾﺪم ،ﻟﯿﮑﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ.
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م
97ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ ﻣﯽدارم؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ98 .اواﻣﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا از
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺣﮑﯿﻢﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ99 .از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻓﻬﯿﻢﺗﺮ
ﺷﺪم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ100 .از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪم زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻢ101 .ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را از ﻫﺮ راه ﺑﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ102 .از داورﯾﻬﺎی
ﺗﻮ رو ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادی103 .ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ
دﻫﺎﻧﻢ از ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ104 .از وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ راه دروغ را ﻣﮑﺮوه
ﻣﯽدارم.
ن
105ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﻦ ﭼﺮاغ ،و ﺑﺮای راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ106 .ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم و آن را
وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ داورﯾﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ107 .ﺑﺴﯿﺎر ذﻟﯿﻞ ﺷﺪهام .ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز! 108ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ دﻫﺎن ﻣﺮا ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻣﺎ و داورﯾﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز109 .ﺟﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻒ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
110ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ دام ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ از وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﺪم111 .ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪام زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دل ﻣﻦ اﺳﺖ112 .دل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن ﻓﺮاﯾﺾ
ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ.
س
113ﻣﺮدﻣﺎن دو رو را ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻪام ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم114 .ﺳﺘﺮ و ﺳﭙﺮ
ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ .ﺑﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ115 .ای ﺑﺪﮐﺎران ،از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ! و اواﻣﺮ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ
را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ116 .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮم و از اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﺧﺠﻞ
ﻧﮕﺮدم117 .ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدم و ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ داﺋﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ118 .ﻫﻤﻪﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از
ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدهای زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﮑﺮ اﯾﺸﺎن دروغ اﺳﺖ119 .ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﯾﺮان زﻣﯿﻦ
را ﻣﺜﻞ درد ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم120 .ﻣﻮی ﺑﺪن ﻣﻦ از ﺧﻮف ﺗﻮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و از داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﺮﺳﯿﺪم.
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ع
121داد و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ آوردم .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻇﻠﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻨﻤﺎ122 .ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮان ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ123 .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺗﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﮐﻼم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ124 .ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ رﺣﻤﺎﻧﯿﺘﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز.

125ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺮا ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدان ﺗﺎ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ126 .وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ127 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اواﻣﺮ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،زﯾﺎدﺗﺮ از
ﻃﻼ و زر ﺧﺎﻟﺺ128 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ راﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ،و ﻫﺮ راه دروغ را
ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارم.
ف
129ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .ازﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺎن ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد130 .ﮐﺸﻒ ﮐﻼم ﺗﻮ
ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﺎده دﻻن را ﻓﻬﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ131 .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻧﻔﺲ زدم زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺎق وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ ﺑﻮدم132 .ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺗﻮ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ133 .ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺮا در ﮐﻼم ﺧﻮدت ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎز ،ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺪی ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺎﺑﺪ.
134ﻣﺮا از ﻇﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﺧﻼﺻﯽ ده ،ﺗﺎ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارم135 .روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد روﺷﻦ
ﺳﺎز ،و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز136 .ﻧﻬﺮﻫﺎی آب از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارﻧﺪ.
ص
137ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ و داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ138 .ﺷﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی و ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ139 .ﻏﯿﺮت ﻣﻦ ﻣﺮا ﻫﻼک ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﮐﻼم
ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ140 .ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺼﻔﯽ' اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﺗﻮ آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد141 .ﻣﻦ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم142 .ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﻋﺪل اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ143 .ﺗﻨﮕﯽ و ﺿﯿﻖ ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اواﻣﺮ ﺗﻮ ﺗﻠﺬذ ﻣﻦ اﺳﺖ.
144ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .ﻣﺮا ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدان ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮم.
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ق
145ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮاﻧﺪهام .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺟﻮاب ده ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارم! 146ﺗﻮ را
ﺧﻮاﻧﺪهام ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده .و ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ147 .ﺑﺮ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ،
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮدم ،و ﮐﻼم ﺗﻮ را اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪم148 .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﻬﺎی ﺷﺐ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،ﺗﺎ در ﮐﻼم
ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ149 .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ داورﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه
ﺳﺎز150 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﺒﺎﺛﺖ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ151 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ152 .ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را از زﻣﺎن ﭘﯿﺶ داﻧﺴﺘﻪام
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮدهای ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
ر
153ﺑﺮ ﻣﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ده زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهام154 .در
دﻋﻮای ﻣﻦ دادرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ده و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز155 .ﻧﺠﺎت از
ﺷﺮﯾﺮان دور اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻨﺪ156 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ داورﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز157 .ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺼﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ از ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ رو
ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪم158 .ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران را دﯾﺪم و ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارﻧﺪ159 .ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ
وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز! 160ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼم ﺗﻮ
راﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ داوری ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
ش
161ﺳﺮوران ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ دل ﻣﻦ از ﮐﻼم ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎن اﺳﺖ162 .ﻣﻦ در
ﮐﻼم ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ واﻓﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ163 .از دروغ ﮐﺮاﻫﺖ و ﻧﻔﺮت
دارم .اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم164 .ﻫﺮ روز ﺗﻮ را ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﺑﺮای
داورﯾﻬﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ165 .آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ166 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ و اواﻣﺮ ﺗﻮ را
ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورم167 .ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم.
168وﺻﺎﯾﺎ و ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪام زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﻦ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ.
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ت
169ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺮا ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدان.
170ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ده171 .ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻦ ﺣﻤﺪ ﺗﻮ را
ﺟﺎری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪای172 .زﺑﺎن ﻣﻦ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺑﺴﺮاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اواﻣﺮ ﺗﻮ ﻋﺪل اﺳﺖ173 .دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ وﺻﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام174 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدهام و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﺗﻠﺬذ ﻣﻦ اﺳﺖ175 .ﺟﺎن ﻣﻦ زﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﻌﺎون ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ176 .ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻢ ﺷﺪه ،آواره ﮔﺸﺘﻢ .ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم.
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ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد2 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺟﺎن ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ ده از ﻟﺐ دروغ و از زﺑﺎن ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ3 .ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﻮد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮ
اﻓﺰوده ﮔﺮدد ،ای زﺑﺎن ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ؟ 4ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﺟﺒﺎران ﺑﺎ اﺧﮕﺮﻫﺎی ﻃﺎق!
5وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﮏ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪهام و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻗﯿﺪار ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهام6 .ﭼﻪ ﻃﻮﯾﻞ
ﺷﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را دﺷﻤﻦ ﻣﯽدارد! 7ﻣﻦ از اﻫﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم ،ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ.

2اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ3 .او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﻮ
ﻟﻐﺰش ﺧﻮرد .او ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ4 .اﯾﻨﮏ او ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮاب ﻧﻤﯽرود.
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5ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ6 .آﻓﺘﺎب در روز ﺑﻪ ﺗﻮ
اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻫﺘﺎب در ﺷﺐ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﺑﺪی ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .او ﺟﺎن ﺗﻮ را
ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮوج و دﺧﻮﻟﺖ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،از اﻵن و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪم ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوﯾﻢ2 «.ﭘﺎﯾﻬﺎی

ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ اﻧﺪرون دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ،ای اورﺷﻠﯿﻢ! 3ای اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهای ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ4 ،ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ اﺳﺒﺎط ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺒﺎط ﯾﺎه ،ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﺎ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی داوری ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﺪان داود.
6ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ7 .ﺳﻼﻣﺘـﯽ در ﺑﺎرهﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و رﻓﺎﻫﯿﺖ در ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺗﻮ8 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮادران و ﯾﺎران
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد9 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﺳﻌﺎدت ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
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ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم ،ای ﮐﻪ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮس

ﻓﺮﻣﻮدهای! 2اﯾﻨﮏ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،و ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﺗﻮن
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﺮم ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ3 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﺮم ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر از اﻫﺎﻧﺖ ﭘﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ4 .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎن ﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
اﺳﺘﻬﺰای ﻣﺴﺘﺮﯾﺤﺎن و اﻫﺎﻧﺖ ﻣﺘﮑﺒﺮان.
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اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻵن ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ 2اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﻮد،

وﻗﺘﯽﮐﻪ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ3 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن
ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد4 .آﻧﮕﺎه آﺑﻬﺎ ﻣﺎ را ﻏﺮق ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ5 .آﻧﮕﺎه آﺑﻬﺎی ﭘﺮ
زور ،از ﺟﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
6ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺷﮑﺎر ﺑﺮای دﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺎﺧﺖ7 .ﺟﺎن ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ از
دام ﺻﯿﺎدان ﺧﻼص ﺷﺪ .دام ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ8 .اﻋﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ.
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آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮناﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮرد

و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد2 .ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺮداﮔﺮد اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻗﻮم ﺧﻮد ،از اﻵن و
ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺎدﻻن ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﻋﺎدﻻن
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دراز ﮐﻨﻨﺪ4 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺳﺖ دل
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ5 .و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﮐﺞ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎران رﻫﺒﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎد.
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ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﯿﺮان ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﺎز آورد ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪﯾﻢ.

2آﻧﮕﺎه دﻫﺎن ﻣﺎ از ﺧﻨﺪه ﭘﺮ ﺷﺪ و زﺑﺎن ﻣﺎ از ﺗﺮﻧﻢ .آﻧﮕﺎه در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
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3ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ4 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﯿﺮان ﻣﺎ را ﺑﺎز آور ،ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﺟﻨﻮب5 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ درو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
6آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﺗﺨﻢ ﺑﺮای زراﻋﺖ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺑﺎﻓﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﯾﺎﻧﺶ زﺣﻤﺖ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﮔﺮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ را ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ2 .ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺷﺐ دﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻧﺎن ﻣﺸﻘﺖ را ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ3 .اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮان ﻣﯿﺮاث از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺛﻤﺮه رﺣﻢ ،اﺟﺮﺗﯽ از اوﺳﺖ4 .ﻣﺜﻞ
ﺗﯿﺮﻫﺎ در دﺳﺖ ﻣﺮد زور آور ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﯽ5 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻮد را
از اﯾﺸﺎن ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ،در دروازه ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ.
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ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

2ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺗﻮ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .زن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻮ
ﺑﺎرآور ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎی زﯾﺘﻮن ،ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﻔﺮه ﺗﻮ4 .اﯾﻨﮏ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد ،و در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﺳﻌﺎدت اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ6 .ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎد.
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ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﻢ ﻣﺮا اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻵن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ2 :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر

از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﻢ ﻣﺮا اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ3 .ﺷﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺷﯿﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را دراز ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
4اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮان را ﮔﺴﯿﺨﺖ5 .ﺧﺠﻞ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﻬﯿﻮن ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ6 .ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ آن را
ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ7 .ﮐﻪ دروﻧﺪه دﺳﺖ ﺧﻮد را از آن ﭘﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ آﻏﻮش ﺧﻮد را8 .و
راﻫﮕﺬران ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم2 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ! آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و

ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ آواز ﺗﻀﺮع ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﻮد3 .ای ﯾﺎه ،اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آوری ،ﮐﯿﺴﺖ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟ 4ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ5 .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻼم او اﻣﯿﺪوارم6 .ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺎده از ﻣﻨﺘﻈﺮان
ﺻﺒﺢ؛ ﺑﻠﯽ زﯾﺎده از ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺻﺒﺢ7 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻧﺰد اوﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻓﺮاوان8 .و او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،از ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن وی.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دل ﻣﻦ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ2 .ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪای از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﻣﺎدر ﺧﻮد .ﺟﺎﻧﻢ در ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ
ﺑﭽﻪ از ﺷﯿﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه3 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﻵن و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.

ﺳﺮود درﺟﺎت
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای داود ﺑﻪ ﯾﺎد آور ،ﻫﻤﻪ ﻣﺬﻟﺘﻬﺎی او را2 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﺑﺮای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺬر ﻧﻤﻮد 3ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ4 ،ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد و ﻧﻪ
ﭘﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ5 ،ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﯾﻌﻘﻮب.
6اﯾﻨﮏ ذﮐﺮ آن را در اﻓﺮاﺗﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و آن را در ﺻﺤﺮای ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ7 .ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی او داﺧﻞ
ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﺰد ﻗﺪﻣﮕﺎه وی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺎ ،ﺗﻮ و ﺗﺎﺑﻮت ﻗﻮت
ﺗﻮ9 .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ10 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود ،روی
ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﮕﺮدان11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای داود ﺑﻪ راﺳﺘـﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و از آن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ
»از ﺛﻤـﺮه ﺻﻠﺐ ﺗـﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ12 .اﮔﺮ ﭘﺴﺮان ﺗـﻮ ﻋﻬﺪ ﻣـﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺷﻬﺎداﺗﻢ
را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﻮزم ،ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ«.
13زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و آن را ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﺮﻣﻮده.
»14اﯾﻦ اﺳﺖ آراﻣﮕﺎه ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد زﯾﺮا در اﯾﻦ رﻏﺒﺖ دارم15 .آذوﻗﻪ آن
را ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻓﻘﯿﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 ،و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﺠﺎت
ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺶ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد17 .در آﻧﺠﺎ ﺷﺎخ داود را ﺧﻮاﻫﻢ
روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ18 .دﺷﻤﻨﺎن او را ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎج او ﺑﺮ وی ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد«.
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اﯾﻨﮏ ﭼﻪ ﺧﻮش و ﭼﻪ دﻟﭙﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺑﻪ ﯾﮑﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻦ

ﺷﻮﻧﺪ2 .ﻣﺜﻞ روﻏﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺶ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﯾﺶ ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ
رداﯾﺶ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ3 .و ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺣﺮﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺻﻬﯿﻮن ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﺎت را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.

ﺳﺮود درﺟﺎت
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ﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ای ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه در

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ! 2دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪس ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺗﻮ را از ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ! ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

2ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ ،در ﺻﺤﻦﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ3 .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ
اﺳﺖ! ﻧﺎم او را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻟﭙﺴﻨﺪ اﺳﺖ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ5 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮ
اﺳﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن.
6ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﮐﺮد ،در آﺳﻤﺎن و در زﻣﯿﻦ و در درﯾﺎ و در ﻫﻤﻪ ﻟﺠﻪﻫﺎ.
7اﺑﺮﻫﺎ را از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآورد و ﺑﺮﻗﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎران ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎدﻫﺎ را از ﻣﺨﺰﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد8 .ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻣﺼﺮ را ﮐﺸﺖ ،ﻫﻢ از اﻧﺴﺎن ﻫﻢ از ﺑﻬﺎﯾﻢ9 .آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات را
در وﺳﻂ ﺗﻮ ای ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن وی10 .ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را زد و
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ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﻈﯿﻢ را ﮐﺸﺖ11 .ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن و ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﻨﻌﺎن را.
12و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث داد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
13ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد؛ و ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﺎدﮔﺎری ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎت14 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد15 .ﺑﺘﻬﺎی اﻣﺖﻫﺎ
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن16 .دﻫﻨﻬﺎ دارﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﭼﺸﻤﺎن دارﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؛ 17ﮔﻮﺷﻬﺎ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ18 .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ
ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﮐﻞ دارد19 .ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ای ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎرون ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ20 .ای ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ .ای
ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ21 .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ،ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه.
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ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.

2ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
3رب اﻻرﺑﺎب را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
4او را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
5او را ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
6او را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ آﺑﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
7او را ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
8آﻓﺘﺎب را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ روز ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
9ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺐ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
10ﮐﻪ ﻣﺼـﺮ را در ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎﻧـﺶ زد ،زﯾــﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
11و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
12ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی دراز ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
13او را ﮐﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم را ﺑﻪ دو ﺑﻬﺮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
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14و اﺳﺮاﺋﯿــﻞ را از ﻣﯿــﺎن آن ﮔﺬراﻧﯿـﺪ ،زﯾـﺮا ﮐـﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
15و ﻓﺮﻋﻮن و ﻟﺸﮑـﺮ او را در ﺑﺤـﺮﻗﻠـﺰم اﻧﺪاﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
16او را ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را در ﺻﺤﺮا رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎاﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
17او را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ را زد ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
18و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺎﻣﻮر را ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
19ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن را ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
20و ﻋﻮج ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺷـﺎن را ،زﯾـﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
21و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
22ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
23و ﻣﺎ را در ﻣﺬﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
24و ﻣﺎرا از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ رﻫﺎﯾﯽ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
25ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ را روزی ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
26ﺧـﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬـﺎ را ﺣﻤـﺪ ﮔﻮﯾﯿـﺪ ،زﯾـﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
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ﻧﺰد ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﯾﺎد

آوردﯾﻢ2 .ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺧﻮد را آوﯾﺨﺘﯿﻢ ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد3 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ از ﻣﺎ ﺳﺮود ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ؛ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎراج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
)ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ( ﮐﻪ »ﯾﮑﯽ از ﺳﺮودﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ«.
4ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮود ﺧﺪاوﻧﺪ را ،در زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟
5اﮔﺮ ﺗﻮ را ای اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ6 .اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻧﯿﺎورم ،آﻧﮕﺎه زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻢ ﺑﭽﺴﺒﺪ ،اﮔﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﻢ7 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،روز اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮای ﺑﻨﯽادوم ﺑﻪ ﯾﺎد آور ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎدش ﻣﻨﻬﺪم
ﺳﺎزﯾﺪ!«

ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﻣﯿﺮ  /ﻓﺼﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ

927

8ای دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰا دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺰا
دادی! 9ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﮑﻪ اﻃﻔﺎل ﺗﻮ را ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺑﺰﻧﺪ.
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ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ

ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ2 .ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪس ﺗﻮ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ .زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﻢ ﺧﻮد ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮدهای3 .در روزی ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدی .و ﻣﺮا ﺑﺎ ﻗﻮت در ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺠﺎع ﺳﺎﺧﺘﯽ.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻼم دﻫﺎن ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
5و ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ6 .زﯾﺮاﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﻓﺮوﺗﻨﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮان را از دور ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ7 .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮕﯽ راه
ﻣﯽروم ،ﻣﺮا زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ دراز ﻣﯽﮐﻨﯽ و دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﻣﺮا
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی
دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا آزﻣﻮده و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای2 .ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﺮا ﻣﯽداﻧﯽ و

ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﺮا از دور ﻓﻬﻤﯿﺪهای3 .راه و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮدهای و ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﺮا داﻧﺴﺘﻪای.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺗﻤﺎﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪای5 .از ﻋﻘﺐ و از
ﭘﯿﺶ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهای و دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎدهای6 .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯾﻢ زﯾﺎده ﻋﺠﯿﺐ
اﺳﺖ .و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ رﺳﯿﺪ.
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7از روح ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ و از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰم؟ 8اﮔﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ آﻧﺠﺎ
ﻫﺴﺘﯽ! و اﮔﺮ در ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻢ اﯾﻨﮏ ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ! 9اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺳﺤﺮ را ﺑﮕﯿﺮم و در
اﻗﺼﺎی درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم10 ،در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
11و ﮔﻔﺘﻢ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ «.ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﺐ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ12 .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺐ ﻣﺜﻞ روز روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ دل ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﻣﺮا در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﯽ14 .ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻬﯿﺐ و ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهام .ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽداﻧﺪ15 .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺒﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم و در اﺳﻔﻞ زﻣﯿﻦ
ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ16 .ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ و در دﻓﺘﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
17ای ﺧﺪا ،ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻪ ﻗﺪر ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! 18اﮔﺮ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرم ،از رﯾﮓ زﯾﺎده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮم ﻫﻨﻮز ﻧﺰد ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ19 .ﯾﻘﯿﻨﺎ ای
ﺧﺪا ﺷﺮﯾﺮان را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ ای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮن رﯾﺰ از ﻣﻦ دور ﺷﻮﯾﺪ20 .زﯾﺮا ﺳﺨﻨﺎن ﻣﮑﺮآﻣﯿﺰ
درﺑﺎره ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ21 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﻧﻔﺮت ﻧﻤﯽدارم از
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارﻧﺪ ،و آﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻮ را ﻣﮑﺮوه ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرم؟ 22اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﺮت ﺗﺎم
ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارم .اﯾﺸﺎن را دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﺷﻤﺎرم.
23ای ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻦ و دل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎس .ﻣﺮا ﺑﯿﺎزﻣﺎ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺪان24 ،و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ
آﯾﺎ در ﻣﻦ راه ﻓﺴﺎد اﺳﺖ! و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ.

ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن .ﻣﺰﻣﻮر داود

140

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮا از ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ رﻫﺎﯾﯽ ده و از ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺮا ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎ!

2ﮐﻪ در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد در ﺷﺮارت ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ3 .دﻧﺪاﻧﻬﺎی
ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﺗﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻫﺮ اﻓﻌﯽ زﯾﺮ ﻟﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺳﻼه4 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از دﺳﺖ
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ﺷﺮﯾﺮ ﻧﮕﺎه دار ،از ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻠﻐﺰاﻧﻨﺪ5 .ﻣﺘﮑﺒﺮان
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻠﻪ و رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و دام ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﮔﺴﺘﺮده ،و ﮐﻤﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،ﺳﻼه.
6ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آواز ﺗﻀﺮع ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ!« 7ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﻮت ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﺮا در روز ﺟﻨﮓ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهای8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آرزوﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻣﯿﺎور و ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎدا ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻼه9 .و اﻣﺎ ﺳﺮﻫﺎی
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮارت ﻟﺒﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ10 .اﺧﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮزﻧﺪه را
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ ،اﯾﺸﺎن را در آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و در ژرﻓﯿﻬﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ11 .ﻣﺮد ﺑﺪﮔﻮ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ را ﺷﺮارت ﺻﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ او را
ﻫﻼک ﮐﻨﺪ12 .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻓﻘﯿﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و داوری ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
13ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻋﺎدﻻن ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و راﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺸﺘﺎب! و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ آواز ﻣﺮا

ﺑﺸﻨﻮ! 2دﻋﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺨﻮر آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎم3 .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ دﻫﺎن ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎ و در ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﻧﮕﺎه دار4 .دل ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﮕﺮدان ﺗﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺪﮐﺎر ﻧﺸﻮم .و از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮرم5 .ﻣﺮد ﻋﺎدل ﻣﺮا ﺑﺰﻧﺪ
و ﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﺮا ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و روﻏﻦ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! و ﺳﺮ ﻣﻦ آن را اﺑﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺑﺪﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ دﻋﺎی ﻣﻦ داﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 .ﭼﻮن داوران اﯾﺸﺎن از ﺳﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ7 .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را
ﻓﻼﺣﺖ و ﺷﯿﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺗﻮﺳﺖ .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارم .ﭘﺲ ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻤﺎ! 9ﻣﺮا از داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﻧﮕﺎه دار و از ﮐﻤﻨﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران10 .ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ داﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ در
ﺑﮕﺬرم.
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ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورم .ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ2 .ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر او ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ .ﺗﻨﮕﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد3 .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ روح ﻣﻦ در ﻣﻦ ﻣﺪﻫﻮش ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺮا داﻧﺴﺘﻪای .در راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروم دام ﺑﺮای
ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ4 .ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻣﻠﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ5 .ﻧﺰد ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﻠﺠﺎ و ﺣﺼﻪ ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯽ6 .ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ذﻟﯿﻠﻢ! ﻣﺮا از
ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺮﻫﺎن ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ زورآورﺗﺮﻧﺪ7 .ﺟﺎن ﻣﺮا از زﻧﺪان درآور ﺗﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻢ.
ﻋﺎدﻻن ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدهای.
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ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه! در اﻣﺎﻧﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ

ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ! 2و ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮﻣﯿﺎ .زﯾﺮا زﻧﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد3 .زﯾﺮا ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﮐﺮده ،ﺣﯿﺎت ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮا
در ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ4 .ﭘﺲ روح ﻣﻦ در ﻣﻦ ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪه،
و دﻟﻢ در اﻧﺪروﻧﻢ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
5اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم .در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،در ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺄﻣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻢ6 .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ دراز ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ،ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺳﻼه.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺰودی ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا روح ﻣﻦ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .روی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﻣﭙﻮﺷﺎن،
ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻞ ﻓﺮوروﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﺸﻮم8 .ﺑﺎﻣﺪادان رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺗﻮﮐﻞ دارم .ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮآن ﺑﺮوم ،ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﻮز زﯾﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم.
9ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮﻫﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهام10 .ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ ده ﺗﺎ اراده ﺗﻮ را
ﺑﺠﺎ آورم زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ .روح ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮ ﻣﺮا در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ11 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
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ﻧﺎم ﺧﻮد ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا زﻧﺪه ﺳﺎز؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎن ﻣﺮا از ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺮﻫﺎن؛ 12و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ،دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎز .و ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎن ﻣﺮا ﻫﻼک ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺨﺮه ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد؛ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و

اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺮب ﺗﻌﻠﯿﻢ داد! 2رﺣﻤﺖ ﻣﻦ اوﺳﺖ و ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻦ و رﻫﺎﻧﻨﺪه ﻣﻦ و
ﺳﭙﺮ ﻣﻦ و آﻧﮑﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارم ،ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا در زﯾﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻣﯽدارد3 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آدﻣﯽ
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ؟ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎوری؟ 4اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ و
روزﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد.
5ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻓﺮود ﺑﯿﺎ .و ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻦ ﺗﺎ دود ﺷﻮﻧﺪ.
6رﻋﺪ را ﺟﻬﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎز .ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻬﺰم ﻧﻤﺎ7 .دﺳﺖ
ﺧﻮد را از اﻋﻠﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﻣﺮا رﻫﺎﻧﯿﺪه ،از آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻼﺻﯽ ده ،ﯾﻌﻨﯽ از دﺳﺖ ﭘﺴﺮان اﺟﻨﺒﯽ
8ﮐﻪ دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،دﺳﺖ دروغ اﺳﺖ9 .ای ﺧﺪا ،ﺗﻮ را
ﺳﺮودی ﺗﺎزه ﻣﯽﺳﺮاﯾﻢ .ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ذات ده ﺗﺎر ،ﺗﻮ را ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود را از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻬﻠﮏ ﻣﯽرﻫﺎﻧﯽ.
11ﻣﺮا از دﺳﺖ اﺟﻨﺒﯿﺎن ﺑﺮﻫﺎن و ﺧﻼﺻﯽ ده ،ﮐﻪ دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن دﺳﺖ دروغ اﺳﺖ12 .ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎی زاوﯾﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻗﺼﺮ13 .و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻧﻌﻤﺖ رﯾﺰان ﺷﻮﻧﺪ .و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺰارﻫﺎ و ﮐﺮورﻫﺎ در ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺰاﯾﻨﺪ14 .و ﮔﺎوان ﻣﺎ ﺑﺎرﺑﺮدار
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ رﺧﻨﻪ و ﺧﺮوج و ﻧﺎﻟﻪای در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ15 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن
اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آن ﻗﻮم ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
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ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ را ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﻣﺘﺒﺎرک

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد! 2ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺗﻮ را ﻣﺘﺒﺎرک ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﺪوح ،و ﻋﻈﻤﺖ او را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد4 .ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ اﻋﻤﺎل
ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد5 .در ﻣﺠﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮ و در
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻮ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .در ﻗﻮت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﯿﺐ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ .و ﻣﻦ
ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﺜﺮت اﺣﺴﺎن ﺗﻮ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ8 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ و دﯾﺮ ﻏﻀﺐ و ﮐﺜﯿﺮاﻻﺣﺴﺎن9 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن
ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،و رﺣﻤﺖﻫﺎی وی ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل وی اﺳﺖ10 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﻣﺘﺒﺎرک ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ11 .درﺑﺎره ﺟﻼل ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ12 .ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ و ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺠﯿﺪ
ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ را13 .ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ،ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ دﻫﺮﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم دورﻫﺎ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺘﺎدﮔﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻢﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ15 .ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ ﻃﻌﺎم اﯾﺸﺎن را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻣﯽدﻫﯽ16 .دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ و آرزوی ﻫﻤﻪ
زﻧﺪﮔﺎن را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ17 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ در ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد و رﺣﯿﻢ در ﮐﻞ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮﯾﺶ18 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ او را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
19آرزوی ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ.
20ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻫﻤﻪ ﺷﺮﯾﺮان را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ21 .دﻫﺎن ﻣﻦ
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﺎم ﻗﺪوس او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮان! 2ﺗﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارم ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ3 .ﺑﺮ رؤﺳﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮑﻨﯿﺪ و
ﻧﻪ ﺑﺮ اﺑﻦ آدم ﮐﻪ ﻧﺰد او اﻋﺎﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ4 .روح او ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و او ﺑﻪ ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و در
ﻫﻤﺎن روز ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
5ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺪدﮐﺎر اوﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪ او ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
6ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ را ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد؛
7ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را دادرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﻧﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﯿﺮان را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮران را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻢ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدﻻن را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد9 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﯿﮑﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﺮان را ﮐﺞ ﻣﯽﺳﺎزد10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﺧﺪای ﺗﻮ ای ﺻﻬﯿﻮن،
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه ،زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ را ﺳﺮاﯾﯿﺪن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و دلﭘﺴﻨﺪ ،و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪن

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ3 .ﺷﮑﺴﺘﻪ
دﻻن را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد4 .ﻋﺪد ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ را

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻗﻮت او ﻋﻈﯿﻢ و ﺣﮑﻤﺖ وی ﻏﯿﺮﻣﺘﻨﺎﻫﯽ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد و ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد7 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ .ﺧﺪای ﻣﺎ را
ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ8 .ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎران را ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﮔﯿﺎه را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ9 .ﮐﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ را آذوﻗﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻏﺮاب را ﮐﻪ او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.
10در ﻗﻮت اﺳﺐ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارد ،و از ﺳﺎﻗﻬﺎی اﻧﺴﺎن راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ11 .رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن وی اﺳﺖ و از آﻧﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ وی اﻣﯿﺪوارﻧﺪ.
12ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮان .ای ﺻﻬﯿﻮن ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی دروازهﻫﺎﯾﺖ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را در اﻧﺪروﻧﺖ ﻣﺒﺎرک ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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14ﮐﻪ ﺣﺪود ﺗﻮ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻮ را از ﻣﻐﺰ ﮔﻨﺪم ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ15 .ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﻗﻮل او ﺑﻪ زودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﯽدود16 .ﮐﻪ ﺑﺮف را ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ ،و ژاﻟﻪ را
ﻣﺜﻞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ17 .ﮐﻪ ﺗﮕﺮگ ﺧﻮد را در ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد؛ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎی او
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟ 18ﮐﻼم ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﺪازد .ﺑﺎد ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽوزاﻧﺪ ،ﭘﺲ آﺑﻬﺎ ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد19 .ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،و ﻓﺮاﯾﺾ و داورﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ20 .ﺑﺎ ﻫﯿﭻ
اﻣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و داورﯾﻬﺎی او را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ﺧﺪاوﻧﺪ را از آﺳﻤﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ! در اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ او را ﺗﺴﺒﯿﺢ

ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ! 2ای ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ای ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی او او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ3 .ای
آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ای ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻮر او را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ4 .ای ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک او
را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،و ای آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮق آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯿﺪ5 .ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ6 .و آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ از آن در ﻧﮕﺬرﻧﺪ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ را از زﻣﯿﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ای ﻧﻬﻨﮕﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﻟﺠﻪﻫﺎ8 .ای آﺗﺶ و ﺗﮕﺮگ وﺑﺮف و
ﻣﻪ و ﺑﺎد ﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن او را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ9 .ای ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻬﺎ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهدار و ﻫﻤﻪ
ﺳﺮوﻫﺎی آزاد10 .ای وﺣﻮش و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات و ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﻟﺪار11 .ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ و
ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ و ﺳﺮوران و ﻫﻤﻪ داوران ﺟﻬﺎن12 .ای ﺟﻮاﻧﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ و ﭘﯿﺮان و اﻃﻔﺎل13 .ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿـﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ ،زﯾـﺮا ﻧﺎم او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﺟﻼل او ﻓﻮق زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن14 .و او
ﺷﺎﺧﯽ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑـﺮاﻓﺮاﺷﺘـﻪ اﺳﺖ ،ﺗـﺎ ﻓﺨﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﻣﻘﺪﺳـﺎن او ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﺮای
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻘﺮب او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺮود ﺗﺎزه ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ او را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎن!

2اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺴﺮان ﺻﻬﯿﻮن در ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .ﻧﺎم او را
ﺑﺎ رﻗﺺ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد او را ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ4 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ رﺿﺎﻣﻨﺪی دارد.
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻧﺠﺎتْ ﺟﻤﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد5 .ﻣﻘﺪﺳﺎن از ﺟﻼل ﻓﺨﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺮﻧﻢ
ﺑﮑﻨﻨﺪ6 .ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪا در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و ﺷﻤﺸﯿﺮ دو دﻣﻪ در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن7 .ﺗﺎ از اﻣﺖﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﺄدﯾﺐﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ8 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺳﺮوران
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ9 .و داوری را ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺟﺮا دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن او .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه! ﺧﺪا را در ﻗﺪس او ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﻓﻠﮏ ﻗﻮت او ،او را ﺗﺴﺒﯿﺢ

ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ! 2او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ او ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .او را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﮐﺜﺮت ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ3 .او را ﺑﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .او را ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ4 .او را ﺑﺎ دف و
رﻗﺺ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .او را ﺑﺎ ذوات اوﺗﺎر و ﻧﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ5 .او را ﺑﺎ ﺻﻨﺠﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪآواز ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .او را ﺑﺎ ﺻﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮشﺻﺪا ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ6 .ﻫﺮﮐﻪ روح دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺒﯽ
1

اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ2 ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺪل ،و ﺑﺮای

ﻓﻬﻤﯿﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﻓﻄﺎﻧﺖ؛ 3ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﮐﺘﺴﺎب ادب ﻣﻌﺮﻓﺖآﻣﯿﺰ ،و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ؛ 4ﺗﺎ
ﺳﺎدهدﻻن را زﯾﺮﮐﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻤﯿﺰ؛ 5ﺗﺎ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺸﻨﻮد و ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،و
ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ 6ﺗﺎ اﻣﺜﺎل و ﮐﻨﺎﯾﺎت را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻏﻮاﻣﺾ اﯾﺸﺎن
را7 .ﺗﺮس ﯾﻬﻮه آﻏﺎز ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎﻫﻼن ﺣﮑﻤﺖ و ادب را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
8ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺗﺄدﯾﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺗﺎج زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺗﻮ ،و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺗﻮ را
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻣﻨﻤﺎ11 .اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮن در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ،و ﺑﺮای
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﯽﺟﻬﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﯾﻢ12 ،ﻣﺜﻞ ﻫﺎوﯾﻪ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻠﻌﯿﺪ ،و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ13 .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﻧﻔﯿﺴﻪ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻣﻤﻠﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ14 .ﻗﺮﻋﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪاز .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
15ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در راه ﻣﺮو .و ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎز دار16 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﺮارت ﻣﯽدود و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ17 .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮔﺴﺘﺮدن دام
در ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺑﺎﻟﺪاری ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ18 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮن ﺧﻮد ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺟﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ19 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ راﻫﻬﺎی ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻃﻤﺎع ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آن ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮏ
ﺧﻮد را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد.
20ﺣﮑﻤﺖ در ﺑﯿﺮون ﻧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺷﻮارع ﻋﺎم آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ21 .در ﺳﺮ
ﭼﻬﺎرراﻫﻬﺎ در دﻫﻨﻪ دروازهﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد 22ﮐﻪ »ای ﺟﺎﻫﻼن
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺟﻬﺎﻟﺖ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﯿﻦ از اﺳﺘﻬﺰا ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﺣﻤﻘﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 23ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻨﮏ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺷﻤﺎ اﺑﺎ
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ﻧﻤﻮدﯾﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را اﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮد25 .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﺪ و
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ26 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﭼﻮن ﺗﺮس ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد27 .ﭼﻮن ﺧﻮف ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض ﺷﻮد ،و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺜﻞ
ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دررﺳﺪ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯽ و ﺿﯿﻖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺪ28 .آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ29 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را
ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ30 ،و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﺑﯿﺦ
ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ31 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﯿﻮه ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ،و از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ32 .زﯾﺮا ﮐﻪ ارﺗﺪاد ﺟﺎﻫﻼن ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ و راﺣﺖ ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ اﺣﻤﻘﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ33 .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و از ﺗﺮس ﺑﻼ ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ«.
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ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻣﯽﻧﻤﻮدی و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﯽ،

2ﺗﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻓﺮا ﮔﯿﺮی و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮداﻧﯽ3 ،اﮔﺮ ﻓﻬﻢ را دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﺮدی و آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدی4 ،اﮔﺮ آن را ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪی و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدی5 ،آﻧﮕﺎه ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا را ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮدی6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و از دﻫﺎن وی ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد7 .ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎن ،ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺳﭙﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 ،ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی اﻧﺼﺎف را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﮕﺎه دارد.
9ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ،و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﮑﻮ را10 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ دل ﺗﻮ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺰد ﺟﺎن ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﮔﺸﺖ11 .ﺗﻤﯿﺰ ،ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻓﻄﺎﻧﺖ ،ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ12 ،ﺗﺎ ﺗﻮ را از راه ﺷﺮﯾﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺞ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ13 .ﮐﻪ راﻫﻬﺎی راﺳﺘﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﮏ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ14 .از ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ ،و از دروﻏﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ15 .ﮐﻪ در راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﻮﺟﻨﺪ ،و
در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺞرو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ16 .ﺗﺎ ﺗﻮ را از زن اﺟﻨﺒﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و از زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ
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ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ17 ،ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،و ﻋﻬﺪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ18 .زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻪ ﻣﻮت ﻓﺮو ﻣﯽرود و ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی او ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن19 .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد وی روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺣﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ20 .ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻋﺎدﻻن را ﻧﮕﺎه داری21 .زﯾﺮا ﮐﻪ راﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﺎﻣﻼن
در آن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ22 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮﯾﺮان از زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و رﯾﺸﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران از آن
ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.

3

ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ و دل ﺗﻮ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارد2 ،زﯾﺮا ﮐﻪ

ﻃﻮل اﯾﺎم و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺣﯿﺎت و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود3 .زﻧﻬﺎر ﮐﻪ رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را
ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺮ ﻟﻮح دل ﺧﻮد ﻣﺮﻗﻮم دار4 .آﻧﮕﺎه ﻧﻌﻤﺖ و رﺿﺎﻣﻨﺪی
ﻧﯿﮑﻮ ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ5 .ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎ و ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد
ﻣﮑﻦ6 .در ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد او را ﺑﺸﻨﺎس ،و او ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﺖ را راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
7ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺣﮑﯿﻢ ﻣﭙﻨﺪار ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮس و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎ8 .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺎف ﺗﻮ ﺷﻔﺎ،
و ﺑﺮای اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .از ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎ و از ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﯾﺶ10 .آﻧﮕﺎه اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎی ﺗﻮ از ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر
ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ11 .ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر ،و ﺗﻮﺑﯿﺦ او را ﻣﮑﺮوه ﻣﺪار.
12زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ را دوﺳﺖ دارد ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ از او ﻣﺴﺮور
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ13 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ14 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت آن از ﺗﺠﺎرت ﻧﻘﺮه و ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ15 .از ﻟﻌﻠﻬﺎ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ
و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد16 .ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ وی ﻃﻮل اﯾﺎم اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭼﭙﺶ دوﻟﺖ و ﺟﻼل17 .ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی وی ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎی وی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
18ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،درﺧﺖ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺠﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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19ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد ،و ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ آﺳﻤﺎن را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد.
20ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او ﻟﺠﻪﻫﺎ ﻣﻨﺸﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﻓﻼک ﺷﺒﻨﻢ را ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﯿﺪ21 .ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
دور ﻧﺸﻮد .ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﯿﺰ را ﻧﮕﺎه دار22 .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺟﺎن ﺗﻮ ﺣﯿﺎت ،و ﺑﺮای ﮔﺮدﻧﺖ زﯾﻨﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد23 .آﻧﮕﺎه در راه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﻟﮏﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﭘﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ24 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﺑﯽ ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﭼﻮن دراز ﺷﻮی ﺧﻮاﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .از ﺧﻮف ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﻧﻪ از ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﺮﯾﺮان ﭼﻮن واﻗﻊ ﺷﻮد26 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺎی ﺗﻮ را از
دام ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد27 .اﺣﺴﺎن را از اﻫﻠﺶ ﺑﺎز ﻣﺪار ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺶ در ﻗﻮت دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﺖ28 .ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﮕﻮ ﺑﺮو و ﺑﺎزﮔﺮد ،و ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
29ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﻣﮑﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻧﺰد ﺗﻮ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ30 .ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺪی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻨﻤﺎ31 .ﺑﺮ ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺮ و ﻫﯿﭽﮑﺪام از راﻫﻬﺎﯾﺶ را

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮑﻦ32 .زﯾﺮا ﮐﺞﺧﻠﻘﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوﻫﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮ او ﻧﺰد راﺳﺘﺎن اﺳﺖ33 .ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺎدﻻن را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ34 .ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﯿﻦ را اﺳﺘﻬﺰا
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎن را ﻓﯿﺾ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ35 .ﺣﮑﯿﻤﺎن وارث ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻘﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
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ای ﭘﺴﺮان ،ﺗﺄدﯾﺐ ﭘﺪر را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ2 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻢ .ﭘﺲ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﺴﺮ ﺑﻮدم،
و در ﻧﻈﺮ ﻣﺎدرم ﻋﺰﯾﺰ و ﯾﮕﺎﻧﻪ4 .و او ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دل ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮد،
و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دار ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ5 .ﺣﮑﻤﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎ و ﻓﻬﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ و از
ﮐﻠﻤﺎت دﻫﺎﻧﻢ اﻧﺤﺮاف ﻣﻮرز6 .آن را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .آن را دوﺳﺖ دار
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ7 .ﺣﮑﻤﺖ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﻓﻬﻢ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻦ8 .آن را ﻣﺤﺘﺮم دار ،و ﺗﻮ را ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و
اﮔﺮ او را در آﻏﻮش ﺑﮑﺸﯽ ﺗﻮ را ﻣﻌﻈﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ9 .ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺗﺎج زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد .و اﻓﺴﺮ
ﺟﻼل ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
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10ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .راه
ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدم12 .ﭼﻮن در راه ﺑﺮوی
ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﺪوی ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد13 .ادب را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آور و آن را
ﻓﺮو ﻣﮕﺬار .آن را ﻧﮕﺎه دار زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ اﺳﺖ14 .ﺑﻪ راه ﺷﺮﯾﺮان داﺧﻞ ﻣﺸﻮ ،و در ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺒﺎش15 .آن را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﺑﻪ آن ﮔﺬر ﻣﻨﻤﺎ ،و از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﺬر16 .زﯾﺮا
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺪی ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻠﻐﺰاﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاب از اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﻣﯽﺷﻮد17 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺎن ﺷﺮارت را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و ﺷﺮاب ﻇﻠﻢ را ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن ﻣﺜﻞ
ﻧﻮر ﻣﺸﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎر ﮐﺎﻣﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن در ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .و اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺜﻞ
ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ.
20ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻓﺮا ﮔﯿﺮ21 .آﻧﻬﺎ از
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ دور ﻧﺸﻮد .آﻧﻬﺎ را در اﻧﺪرون دل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار22 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﺮای او ﺣﯿﺎت
اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺴﺪ او ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ23 .دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎه دار ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺨﺮجﻫﺎی
ﺣﯿﺎت از آن اﺳﺖ24 .دﻫﺎن دروﻏﮕﻮ را از ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪاز ،و ﻟﺒﻬﺎی ﮐﺞ را از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دور ﻧﻤﺎ.
25ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﮋﮔﺎﻧﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ26 .ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را
ﻫﻤﻮار ﺑﺴﺎز ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ27 .ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺸﻮ ،و ﭘﺎی ﺧﻮد
را از ﺑﺪی ﻧﮕﺎه دار.
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ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ ،و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ2 ،ﺗﺎ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻧﮕﺎه دارد3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی زن اﺟﻨﺒﯽ ﻋﺴﻞ را
ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﺪ ،و دﻫﺎن او از روﻏﻦ ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ اﺳﺖ4 .ﻟﯿﮑﻦ آﺧﺮ او ﻣﺜﻞ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺸﯿﺮ دودم5 .ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮت ﻓﺮو ﻣﯽرود ،و ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﯿﺎت ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺎﻟﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ آواره ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ7 .و اﻵن ای ﭘﺴﺮاﻧﻢ ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و از ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﻢ اﻧﺤﺮاف ﻣﻮرزﯾﺪ8 .ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را از او دور ﺳﺎز ،و ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﺸﻮ9 .ﻣﺒﺎدا ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻫﯽ ،و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺘﻢﮐﯿﺸﺎن10 .و
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ﻏﺮﯾﺒﺎن از اﻣﻮال ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺛﻤﺮه ﻣﺤﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ رود11 .ﮐﻪ در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد
ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺪﻧﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ12 ،و ﮔﻮﯾﯽ ﭼﺮا ادب را ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻢ،
و دل ﻣﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮد13 ،و آواز ﻣﺮﺷﺪان ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪم ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﮔﻮش ﻧﺪادم.
14ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮم ،در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم و ﺟﻤﺎﻋﺖ.
15آب را از ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮد ﺑﻨﻮش ،و ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺟﺎری را از ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶ16 .ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ ،و ﻧﻬﺮﻫﺎی آب در ﺷﻮارع ﻋﺎم17 ،و از آن ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ از آن
ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ18 .ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ ،و از زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺮور ﺑﺎش19 ،ﻣﺜﻞ ﻏﺰال ﻣﺤﺒﻮب و
آﻫﻮی ﺟﻤﯿﻞ .ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮم ﺳﺎزد ،و از ﻣﺤﺒﺖ او داﺋﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎش20 .ﻟﯿﮑﻦ ای
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﭼﺮا از زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮی؟ و ﺳﯿﻨﻪ زن ﻏﺮﯾﺐ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮی؟ 21زﯾﺮا ﮐﻪ راﻫﻬﺎی
اﻧﺴﺎن در ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی وی را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ22 .ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد23 .او ﺑﺪون ادب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺣﻤﺎﻗﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

6

ای ﭘﺴﺮم ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دﺳﺖ

داده ﺑﺎﺷﯽ2 ،و از ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎن ﺧﻮد در دام اﻓﺘﺎده ،و از ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ3 ،ﭘﺲ ای
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،اﯾﻦ را ﺑﮑﻦ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را رﻫﺎﯾﯽ ده ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات اﻓﺘﺎدهای .ﺑﺮو و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎز و از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﺎ4 .ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد راه ﻣﺪه ،و ﻧﻪ ﭘﯿﻨﮑﯽ را ﺑﻪ
ﻣﮋﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ5 .ﻣﺜﻞ آﻫﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﮐﻤﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ از دﺳﺖ ﺻﯿﺎد ﺧﻼص ﮐﻦ.
6ای ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻫﻞ ﻧﺰد ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﺮو ،و در راﻫﻬﺎی او ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ و ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮز7 ،ﮐﻪ وی
را ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺮور و ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯽ8 .اﻣﺎ ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و آذوﻗﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ9 .ای ﮐﺎﻫﻞ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و از ﺧﻮاب ﺧﻮد ﮐﯽ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؟ 10اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻔﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاب ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاب.
11ﭘﺲ ﻓﻘﺮ ﻣﺜﻞ راﻫﺰن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ.

ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

942

12ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ و ﻣﺮد زﺷﺖﺧﻮی ،ﺑﺎ اﻋﻮﺟﺎج دﻫﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ13 .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻏﻤﺰه
ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ14 .در دﻟﺶ دروﻏﻬﺎ
اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺮارت را اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺰاﻋﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ15 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ او ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در ﻟﺤﻈﻪای ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
16ﺷﺶ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺟﺎن وی ﻣﮑﺮوه
اﺳﺖ17 .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮ و زﺑﺎن دروﻏﮕﻮ؛ و دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﻣﯽرﯾﺰد؛ 18دﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﻓﺎﺳﺪ را اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﯾﺎنﮐﺎری ﺗﯿﺰرو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 19ﺷﺎﻫﺪ دروﻏﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺬب
ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮد؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﺑﭙﺎﺷﺪ.
20ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اواﻣﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ21 .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
دل ﺧﻮد داﺋﻤﺎ ﺑﺒﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎوﯾﺰ22 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻣﯽروی ﺗﻮ را ﻫﺪاﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮی ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد23 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم )اﯾﺸﺎن( ﭼﺮاغ و ﺗﻌﻠﯿﻢ )اﯾﺸﺎن( ﻧﻮر اﺳﺖ ،و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺗﺪﺑﯿﺮآﻣﯿﺰ ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﯿﺎت اﺳﺖ24 .ﺗﺎ ﺗﻮ را از زن ﺧﺒﯿﺜﻪ ﻧﮕﺎه دارد ،و از ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ زﺑﺎن زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ25 .در دﻟﺖ ﻣﺸﺘﺎق
ﺟﻤﺎل وی ﻣﺒﺎش ،و از ﭘﻠﮑﻬﺎﯾﺶ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﺸﻮ26 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زن زاﻧﯿﻪ ،ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺮص
ﻧﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮد ،و زن ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎن ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ27 .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ آﺗﺶ را در آﻏﻮش
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﺎﻣﻪاش ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد؟ 28ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﺧﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮزﻧﺪه راه رود و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﻧﮕﺮدد؟ 29ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
30دزد را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ دزدی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
31ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان رد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد32 .اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ33 .او ﺿﺮب و رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﻨﮓ او ﻣﺤﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ34 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﯿﺮت ،ﺷﺪت
ﺧﺸﻢ ﻣﺮد اﺳﺖ و در روز اﻧﺘﻘﺎم ،ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد35 .ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻔﺎرهای ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻋﻄﺎﯾﺎ را زﯾﺎده ﮐﻨﯽ ،ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دار ،و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎ2 .اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه

دار ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ3 .آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮ ﻟﻮح ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﺮﻗﻮم دار4 .ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻓﻬﻢ را دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺨﻮان 5ﺗﺎ ﺗﻮ را از زن اﺟﻨﺒﯽ ﻧﮕﺎه دارد ،و از زن ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
6زﯾﺮا ﮐﻪ از درﯾﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،و از ﭘﺸﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮﯾﺶ7 .در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻫﻼن
دﯾﺪم ،و در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم8 ،ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺴﻮی ﮔﻮﺷﻪ او
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ راه ﺧﺎﻧﻪ وی ﻣﯽرﻓﺖ9 ،در ﺷﺎم در ﺣﯿﻦ زوال روز ،در ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ و در ﻇﻠﻤﺖ
ﻏﻠﯿﻆ؛ 10ﮐﻪ اﯾﻨﮏ زﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﻣﯽآﻣﺪ ،در ﻟﺒﺎس زاﻧﯿﻪ و در ﺧﺒﺎﺛﺖ دل11 .زﻧﯽ ﯾﺎوهﮔﻮ و
ﺳﺮﮐﺶ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد12 .ﮔﺎﻫﯽ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ در ﺷﻮارع ﻋﺎم ،و ﻧﺰد
ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪای در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ13 .ﭘﺲ او را ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،او را
ﮔﻔﺖ»14 :ﻧﺰد ﻣﻦ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را وﻓﺎ ﻧﻤﻮدم15 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﺗﺎ روی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻄﻠﺒﻢ و ﺣﺎل ﺗﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻢ16 .ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد
دوﺷﮑﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪهام ،ﺑﺎ دﯾﺒﺎﻫﺎ از ﮐﺘﺎن ﻣﺼﺮی17 .ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮ و ﻋﻮد و ﺳﻠﯿﺨﻪ ﻣﻌﻄﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪام18 .ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ از ﻋﺸﻖ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺮم ﺳﺎزﯾﻢ19 .زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﻔﺮ دور رﻓﺘﻪ اﺳﺖ20 .ﮐﯿﺴﻪ ﻧﻘﺮهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ روز ﺑﺪر ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
21ﭘﺲ او را از زﯾﺎدﺗﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﮐﺮد ،و از ﺗﻤﻠﻖ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ او را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد22 .در
ﺳﺎﻋﺖ از ﻋﻘﺐ او ﻣﺜﻞ ﮔﺎوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼخﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ،رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﻖ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی
ﻗﺼﺎص23 .ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﮕﺮش ﻓﺮو رود ،ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دام ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرود.
24ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﭘﺴﺮان ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ25 .دل ﺗﻮ ﺑﻪ راﻫﻬﺎﯾﺶ
ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮد ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﺶ ﮔﻤﺮاه ﻣﺸﻮ26 ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺠﺮوح اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ
ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﺶ زورآوراﻧﻨﺪ27 .ﺧﺎﻧﻪ او ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎوﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻮت ﻣﺆدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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آﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓﻄﺎﻧﺖ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 2ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی

ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎره راه ،در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﯾﻘﻬﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ3 .ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دروازهﻫﺎ ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺰد ﻣﺪﺧﻞ
دروازهﻫﺎ ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ4 .ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ای ﻣﺮدان ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و آواز ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم اﺳﺖ5 .ای ﺟﺎﻫﻼن
زﯾﺮﮐﯽ را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و ای اﺣﻤﻘﺎن ﻋﻘﻞ را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ
و ﮔﺸﺎدن ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ7 .دﻫﺎﻧﻢ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻨﻄﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺷﺮارت را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد.
8ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ و در آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺞ ﯾﺎ ﻣﻌﻮج ﻧﯿﺴﺖ9 .ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﻣﺮد
ﻓﻬﯿﻢ واﺿﺢ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﯾﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ10 .ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﻧﻘﺮه را ،و
ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ از ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﺎﯾﺲ را ﺑﻪ او
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد12 .ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺘﻢ و در زﯾﺮﮐﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارم ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ را ﯾﺎﻓﺘﻪام13 .ﺗﺮس
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻦ ﺑﺪی اﺳﺖ .ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ و راه ﺑﺪ و دﻫﺎن دروﻏﮕﻮ را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارم.
14ﻣﺸﻮرت و ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﻮت از آن ﻣﻦ اﺳﺖ15 .ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎنْ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و داوران ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ16 .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮوران ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﺷﺮﯾﻔﺎن و ﺟﻤﯿﻊ داوران ﺟﻬﺎن17 .ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﺑﻄﻠﺒﺪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ18 .دوﻟﺖ و ﺟﻼل ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺟﺎوداﻧﯽ و
ﻋﺪاﻟﺖ19 .ﺛﻤﺮه ﻣﻦ از ﻃﻼ و زر ﻧﺎب ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ از ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ20 .در ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﯽﺧﺮاﻣﻢ ،در ﻣﯿﺎن راﻫﻬﺎی اﻧﺼﺎف21 ،ﺗﺎ ﻣﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﻢ ،و ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎزم.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺒﺪاء ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ از ازل23 .ﻣﻦ از ازل ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﻮدم ،از اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶ از ﺑﻮدن ﺟﻬﺎن24 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺠﻬﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی
ﭘﺮ از آب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ25 .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از ﺗﻠﻬﺎ ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدﯾﺪم26 .ﭼﻮن زﻣﯿﻦ
و ﺻﺤﺮاﻫﺎ را ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ اول ﻏﺒﺎر رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را27 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او آﺳﻤﺎن را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﯾﺮه را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻟﺠﻪ ﻗﺮار داد28 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﻼک را ﺑﺎﻻ
اﺳﺘﻮار ﮐﺮد ،و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻟﺠﻪ را اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ29 .ﭼﻮن ﺑﻪ درﯾﺎ ﺣﺪ ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ آﺑﻬﺎ از ﻓﺮﻣﺎن او
ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎد30 .آﻧﮕﺎه ﻧﺰد او ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻮدم ،و روزﺑﺮوز ﺷﺎدی
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ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او اﻫﺘﺰاز ﻣﯽﮐﺮدم31 .و اﻫﺘﺰاز ﻣﻦ در آﺑﺎدی زﻣﯿﻦ وی ،و ﺷﺎدی ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺑﻨﯽآدم ﻣﯽﺑﻮد.
32ﭘﺲ اﻵن ای ﭘﺴﺮان ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
33ﺗﺄدﯾﺐ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و آن را رد ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ34 .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد ،و ﻫﺮ
روز ﻧﺰد درﻫﺎی ﻣﻦ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی دروازهﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ35 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﯾﺎﺑﺪ ﺣﯿﺎت را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،و رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ36 .و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮد ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮا دﺷﻤﻦ دارد ،ﻣﻮت را دوﺳﺖ دارد.
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ﺣﮑﻤﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،و ﻫﻔﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﺳﺖ2 .ذﺑﺎﯾﺢ

ﺧﻮد را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﻣﻤﺰوج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻔﺮه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ3 .ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد
را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻧﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮ»4 :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ
ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ اﺳﺖ «،او را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»5 .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از ﻏﺬای ﻣﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و از ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺰوج ﺳﺎﺧﺘﻪام
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ6 .ﺟﻬﺎﻟﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ7 .ﻫﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه را
ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ رﺳﻮاﯾﯽ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻋﯿﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻨﻤﺎ ﻣﺒﺎدا از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ را
دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ9 .ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را ﭘﻨﺪ ده ﮐﻪ زﯾﺎده ﺣﮑﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮد ﻋﺎدل را ﺗﻌﻠﯿﻢ ده ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود10 .اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺪوس ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
11زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻦ روزﻫﺎی ﺗﻮ ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ از ﺑﺮاﯾﺖ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
12اﮔﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ .و اﮔﺮ اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﻮد«.
13زن اﺣﻤﻖ ﯾﺎوهﮔﻮ اﺳﺖ ،ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺪ14 ،و ﻧﺰد در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،در
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ15 ،ﺗﺎ راهروﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺘﯽ
ﻣﯽروﻧﺪ16 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»17 :آﺑﻬﺎی دزدﯾﺪه ﺷﺪه
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ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﺎن ﺧﻔﯿﻪ ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ18 «.و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻋﻤﻘﻬﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﭘﺴﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮ اﺣﻤﻖ ﺑﺎﻋﺚ

ﺣﺰن ﻣﺎدرش ﻣﯽﺷﻮد.
2ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺷﺮارت ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﻮت رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن ﻣﺮد ﻋﺎدل را ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ آرزوی ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
4ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺴﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ دﺳﺖ ﭼﺎﺑﮏ ﻏﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
5ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ،
ﭘﺴﺮ ﺷﺮمآورﻧﺪه اﺳﺖ.
6ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺎدﻻن ﺑﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﻠﻢ دﻫﺎن ﺷﺮﯾﺮان را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
7ﯾﺎدﮔﺎر ﻋﺎدﻻن ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﻢ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻨﺪﯾﺪ.
8داﻧﺎدل ،اﺣﮑﺎم را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻖ ﭘﺮﮔﻮ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
9ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ راه رود ،در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﮔﺮدد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﮐﺞ ﻣﯽﺳﺎزد
آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
10ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ اﻟﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻖ ﭘﺮﮔﻮ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
11دﻫﺎن ﻋﺎدﻻن ﭼﺸﻤﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﻠﻢ دﻫﺎن ﺷﺮﯾﺮان را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
12ﺑﻐﺾ ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮ ﮔﻨﺎه را ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﺳﺎزد.
13در ﻟﺒﻬﺎی ﻓﻄﺎﻧﺖﭘﯿﺸﮕﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﺮد
ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ اﺳﺖ.
14ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻋﻠﻢ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻫﺎن اﺣﻤﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ.
15اﻣﻮال دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ﻓﻘﯿﺮان ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
16ﻋﻤﻞ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﻣﺆدی ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
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17ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﺐ را ﻧﮕﺎه دارد در ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد.
18ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺎن را ﺷﯿﻮع دﻫﺪ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ.
19ﮐﺜﺮت ﮐﻼم از ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ.
20زﺑﺎن ﻋﺎدﻻن ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دل ﺷﺮﯾﺮان ﻻﺷﯽء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
21ﻟﺒﻬﺎی ﻋﺎدﻻن ﺑﺴﯿﺎری را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻘﺎن از ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
22ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻫﯿﭻ زﺣﻤﺖ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
23ﺟﺎﻫﻞ در ﻋﻤﻞ ﺑﺪ اﻫﺘﺰاز دارد ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻄﺎﻧﺖ در ﺣﮑﻤﺖ.
24ﺧﻮف ﺷﺮﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و آرزوی ﻋﺎدﻻن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
25ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮔﺮدﺑﺎد ،ﺷﺮﯾﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ.
26ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺮای دﻧﺪان و دود ﺑﺮای ﭼﺸﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ ﺑﺮای
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
27ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ را ﻃﻮﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
28اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎدﻻن ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺮﯾﺮان ﺿﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
29ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻼن ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻣﻼن ﺷﺮ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
30ﻣﺮد ﻋﺎدل ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
31دﻫﺎن ﺻﺪﯾﻘﺎن ﺣﮑﻤﺖ را ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ زﺑﺎن دروﻏﮕﻮﯾﺎن از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
32ﻟﺒﻬﺎی ﻋﺎدﻻن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻋﺎرف اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻫﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﭘﺮ از دروغﻫﺎ اﺳﺖ.

11

ﺗﺮازوی ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه او اﺳﺖ.

2ﭼﻮن ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎن اﺳﺖ.
3ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ راﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺠﯽ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد.
4ﺗﻮاﻧﮕﺮی در روز ﻏﻀﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﻮت رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
5ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﯾﻖ او را راﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮ از ﺷﺮارت ﺧﻮد ﻫﻼک ﻣﯽﮔﺮدد.
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6ﻋﺪاﻟﺖ راﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻼﺻﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران در ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
7ﭼﻮن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻤﯿﺮد اﻣﯿﺪ او ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﻧﺘﻈﺎر زورآوران ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
8ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻼص ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻣﯽآﯾﺪ.
9ﻣﺮد ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻋﺎدﻻن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
10از ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻋﺎدﻻن ،ﺷﻬﺮ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻫﻼﮐﺖ ﺷﺮﯾﺮان اﺑﺘﻬﺎج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
11از ﺑﺮﮐﺖ راﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از دﻫﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﮔﺮدد.
12ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺳﺎﮐﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
13ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻫﺎ را ﻓﺎش ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ اﻣﯿﻦدل ،اﻣﺮ را
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽدارد.
14ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﮐﺜﺮت ﻣﺸﯿﺮان اﺳﺖ.
15ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺐ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﻣﮑﺮوه
دارد اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
16زن ﻧﯿﮑﻮﺳﯿﺮت ﻋﺰت را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زورآوران دوﻟﺖ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
17ﻣﺮد رﺣﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺳﺘﻢﮐﯿﺶ ﺟﺴﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﺪ.
18ﺷﺮﯾﺮ اﺟﺮت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﻧﺪه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺰد ﺣﻘﯿﻘﯽ را.
19ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺆدی ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮارت را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ
ﻣﻮت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
20ﮐﺞﺧﻠﻘﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼن ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
21ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺒﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ذرﯾﺖ ﻋﺎدﻻن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
22زن ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺑﯽﻋﻘﻞ ﺣﻠﻘﻪ زرﯾﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮاز.
23آرزوی ﻋﺎدﻻن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮﯾﺮان ،ﻏﻀﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
24ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽاﻧﺪوزﻧﺪ؛ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎده از آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
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25ﺷﺨﺺ ﺳﺨﯽ ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
26ﻫﺮ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ را ﻧﮕﺎه دارد ﻣﺮدم او را ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
27ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻄﻠﺒﺪ رﺿﺎﻣﻨﺪی را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺪی را ﺑﻄﻠﺒﺪ ﺑﺮ او ﻋﺎرض
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
28ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﻋﺎدﻻن ﻣﺜﻞ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺷﮑﻮﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
29ﻫﺮ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ او ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﺣﻤﻖ ﺑﻨﺪه ﺣﮑﯿﻢدﻻن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
30ﺛﻤﺮه ﻣﺮد ﻋﺎدل درﺧﺖ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ.
31اﯾﻨﮏ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر.
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ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﺐ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﻣﻌﺮﻓﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ از

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﺪ وﺣﺸﯽ اﺳﺖ.
2ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ او ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ را ﻣﻠﺰم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
3اﻧﺴﺎن از ﺑﺪی اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ رﯾﺸﻪ ﻋﺎدﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
4زن ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺗﺎج ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﺳﺎزد ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ در
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
5ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻋﺎدﻻن اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
6ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻮن در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻫﺎن راﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
7ﺷﺮﯾﺮان واژﮔﻮن ﺷﺪه ،ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎدﻻن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
8اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻘﻠﺶ ﻣﻤﺪوح ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺞدﻻن ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
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9ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮازد و
ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
10ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﺮای ﺟﺎن ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ رﺣﻤﺘﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮان ﺳﺘﻢﮐﯿﺸﯽ اﺳﺖ.
11ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را زرع ﮐﻨﺪ از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ را ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ اﺳﺖ.
12ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﺪﮐﺎران ﻃﻤﻊ ﻣﯽورزد ،اﻣﺎ رﯾﺸﻪ ﻋﺎدﻻن ﻣﯿﻮه ﻣﯽآورد.
13در ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻟﺒﻬﺎ دام ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
14اﻧﺴﺎن از ﺛﻤﺮه دﻫﺎن ﺧﻮد از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﮑﺎﻓﺎت دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او رد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
15راه اﺣﻤﻖ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش راﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ را ﺑﺸﻨﻮد ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ.
16ﻏﻀﺐ اﺣﻤﻖ ﻓﻮرا آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
17ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻨﻄﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﺎﻫﺪ دروغ ،ﻓﺮﯾﺐ را.
18ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺿﺮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ زﺑﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
19ﻟﺐ راﺳﺘﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ زﺑﺎن دروﻏﮕﻮ ﻃﺮﻓﮥاﻟﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
20در دل ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﻮرتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺻﻠﺢ را ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
21ﻫﯿﭻ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان از ﺑﻼ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
22ﻟﺒﻬﺎی دروﻏﮕﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼن راﺳﺘﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
23ﻣﺮد زﯾﺮک ﻋﻠﻢ را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽدارد ،اﻣﺎ دل اﺣﻤﻘﺎن ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﺳﺎزد.
24دﺳﺖ ﺷﺨﺺ زرﻧﮓ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
25ﮐﺪورت دل اﻧﺴﺎن ،او را ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ او را ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
26ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻫﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ راه ﺷﺮﯾﺮان اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
27ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زرﻧﮕﯽ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
28در ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،و در ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺖ.
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ﭘﺴﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺄدﯾﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﯾﺪ را

ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد.
2ﻣﺮد از ﻣﯿﻮه دﻫﺎﻧﺶ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺟﺎن ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ،ﻇﻠﻢ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
3ﻫﺮ ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
4ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻫﻞ آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ زرﻧﮓ ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
5ﻣﺮد ﻋﺎدل از دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻔﺮت دارد ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮ رﺳﻮا و ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
6ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮارت ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را
ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد.
7ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﻘﯿﺮ
ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ.
8دوﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﻓﺪﯾﻪ ﺟﺎن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
9ﻧﻮر ﻋﺎدﻻن ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
10از ﺗﮑﺒﺮ ﺟﺰ ﻧﺰاع ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ.
11دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻄﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد در ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪوزد در
ﺗﺰاﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
12اﻣﯿﺪی ﮐﻪ در آن ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری دل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺼﻮل ﻣﺮاد درﺧﺖ ﺣﯿﺎت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
13ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﻼم را ﺧﻮار ﺷﻤﺎرد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ
ﺛﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
14ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﭼﺸﻤﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﺗﺎ از داﻣﻬﺎی ﻣﺮگ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ.
15ﻋﻘﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻌﻤﺖ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ راه ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ،ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
16ﻫﺮ ﺷﺨﺺ زﯾﺮک ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻖ ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
17ﻗﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﺮ در ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
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18ﻓﻘﺮ و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﺐ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ
ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
19آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺪی ،ﻣﮑﺮوه اﺣﻤﻘﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
20ﺑﺎ ﺣﮑﯿﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻦ و ﺣﮑﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ رﻓﯿﻖ ﺟﺎﻫﻼن ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
21ﺑﻼ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺎدﻻن ،ﺟﺰای ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
22ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان را ارث ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و دوﻟﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺮای ﻋﺎدﻻن ذﺧﯿﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
23در ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻘﯿﺮان ﺧﻮراک ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
24ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻮب را ﺑﺎز دارد ،از ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد او را ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
25ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﺮای ﺳﯿﺮی ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺷﮑﻢ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

14

ﻫﺮ زن ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ زن ﺟﺎﻫﻞ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد

ﺧﺮاب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
2ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد
ﮐﺞرﻓﺘﺎر اﺳﺖ او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
3در دﻫﺎن اﺣﻤﻖ ﭼﻮب ﺗﮑﺒﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺒﻬﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
4ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎو ﻧﯿﺴﺖ ،آﺧﻮر ﭘﺎک اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از ﻗﻮت ﮔﺎو ،ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
5ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ دروغ ﺑﻪ ﮐﺬب ﺗﻨﻄﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
6اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻤﺖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ ﻋﻠﻢ آﺳﺎن اﺳﺖ.
7از ﺣﻀﻮر ﻣﺮد اﺣﻤﻖ دور ﺷﻮ ،زﯾﺮا ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ را در او ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
8ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺮد زﯾﺮک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺣﻤﻘﺎن ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
9اﺣﻤﻘﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن راﺳﺘﺎن رﺿﺎﻣﻨﺪی اﺳﺖ.
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10دل ﺷﺨﺺ ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻏﺮﯾﺐ در ﺧﻮﺷﯽ آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪارد.
11ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻤﻪ راﺳﺘﺎن ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
12راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آدﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ،ﻃﺮق ﻣﻮت اﺳﺖ.
13ﻫﻢ در ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ دل ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﺣﺰن اﺳﺖ.
14ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دل ﻣﺮﺗﺪ اﺳﺖ از راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺮ
اﺳﺖ.
15ﻣﺮد ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد زﯾﺮک در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
16ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﻖ از ﻏﺮور ﺧﻮد اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
17ﻣﺮد ﮐﺞﺧﻠﻖ ،اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و )ﻣﺮدم( از ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺆﻇﻦ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ.
18ﻧﺼﯿﺐ ﺟﺎﻫﻼن ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﺎج زﯾﺮﮐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
19ﺑﺪﮐﺎران در ﺣﻀﻮر ﻧﯿﮑﺎن ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺰد دروازهﻫﺎی ﻋﺎدﻻن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ.
20ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺰ از او ﻧﻔﺮت دارد ،اﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ.
21ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد ﮔﻨﺎه ﻣﯽورزد ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان
ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
22آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
23از ﻫﺮ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻼم ﻟﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺤﺾ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
24ﺗﺎج ﺣﮑﯿﻤﺎن دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺣﻤﻘﺎن ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.
25ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺗﻨﻄﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺤﺾ
اﺳﺖ.
26در ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮی اﺳﺖ ،و ﻓﺮزﻧﺪان او را ﻣﻠﺠﺄ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
27ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،ﺗﺎ از داﻣﻬﺎی ﻣﻮت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
28ﺟﻼل ﭘﺎدﺷﺎه از ﮐﺜﺮت ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻠﻄﺎن از ﮐﻤﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
29ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺮﻏﻀﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺜﯿﺮاﻟﻔﻬﻢ اﺳﺖ ،و ﮐﺞﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
30دل آرام ﺣﯿﺎت ﺑﺪن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺴﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
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31ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﺪ
او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
32ﺷﺮﯾﺮ از ﺷﺮارت ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﭼﻮن ﺑﻤﯿﺮد اﻋﺘﻤﺎد دارد.
33ﺣﮑﻤﺖ در دل ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در اﻧﺪرون ﺟﺎﻫﻼن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
34ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻮم را رﻓﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﻗﻮم ،ﻋﺎر اﺳﺖ.
35رﺿﺎﻣﻨﺪی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺧﺎدم ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻏﻀﺐ او ﺑﺮ ﭘﺴﺖﻓﻄﺮﺗﺎن.
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ﺟﻮاب ﻧﺮم ﺧﺸﻢ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺗﻠﺦ ﻏﯿﻆ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآورد.

2زﺑﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻋﻠﻢ را زﯾﻨﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ دﻫﺎن اﺣﻤﻘﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﻨﻄﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
3ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺑﺪان و ﻧﯿﮑﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮد.
4زﺑﺎن ﻣﻼﯾﻢ ،درﺧﺖ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﮐﺠﯽ آن ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روح اﺳﺖ.
5اﺣﻤﻖ ﺗﺄدﯾﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ را ﻧﮕﺎه دارد زﯾﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
6در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮔﻨﺞ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﯾﺮان ،ﮐﺪورت اﺳﺖ.
7ﻟﺒﻬﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ دل اﺣﻤﻘﺎن ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
8ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻋﺎی راﺳﺘﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اوﺳﺖ.
9راه ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺮوان ﻋﺪاﻟﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد.
10ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺄدﯾﺐ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
11ﻫﺎوﯾﻪ و اﺑﺪون در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده دﻟﻬﺎی ﺑﻨﯽآدم.
12اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﺒﯿﻪ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،و ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
13دل ﺷﺎدﻣﺎن ﭼﻬﺮه را زﯾﻨﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ از ﺗﻠﺨﯽ دل روح ﻣﻨﮑﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
14دل ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﻣﺎ دﻫﺎن اﺣﻤﻘﺎن ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﻣﯽﭼﺮد.
15ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖﮐﺸﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﯽ دل ﺿﯿﺎﻓﺖ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ.
16اﻣﻮال اﻧﺪک ﺑﺎ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔﻨﺞ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب.
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17ﺧﻮان ﺑﻘﻮل در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮔﺎو ﭘﺮواری ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻋﺪاوت ﺑﺎﺷﺪ.
18ﻣﺮد ﺗﻨﺪﺧﻮ ﻧﺰاع را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﺮﻏﻀﺐ ﺧﺼﻮﻣﺖ را ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
19راه ﮐﺎﻫﻼن ﻣﺜﻞ ﺧﺎرﺑﺴﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻖ راﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺮاه اﺳﺖ.
20ﭘﺴﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﭘﺪر را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻣﺮد اﺣﻤﻖ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
21ﺣﻤﺎﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
22از ﻋﺪم ﻣﺸﻮرت ،ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﮐﺜﺮت ﻣﺸﻮرتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
23ﺑﺮای اﻧﺴﺎن از ﺟﻮاب دﻫﺎﻧﺶ ﺷﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ.
24ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت ﺑﺮای ﻋﺎﻗﻼن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺗﺎ از ﻫﺎوﯾﻪ اﺳﻔﻞ دور ﺷﻮد.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺣﺪود ﺑﯿﻮهزن را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
26ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺮای ﻃﺎﻫﺮان اﺳﺖ.
27ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﺺ ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﮑﺪر ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ ﻧﻔﺮت
دارد ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ.
28دل ﻣﺮد ﻋﺎدل در ﺟﻮاب دادن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻫﺎن ﺷﺮﯾﺮان ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ را ﺟﺎری
ﻣﯽﺳﺎزد.
29ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺮﯾﺮان دور اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻋﺎی ﻋﺎدﻻن را ﻣﯽﺷﻨﻮد.
30ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎن دل را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺧﺒﺮ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را ﭘﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
31ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺣﯿﺎت را ﺑﺸﻨﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
32ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﺐ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ را ﺑﺸﻨﻮد
ﻋﻘﻞ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
33ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ادﯾﺐ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﺮو ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی دل از آن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻄﻖ زﺑﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

2ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎی اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﭘﺎک اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺣﻬﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزد.
3اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﻏﺎﯾﺖ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﺮﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای روز ﺑﻼ.
5ﻫﺮ ﮐﻪ دل ﻣﻐﺮور دارد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،و او ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺒﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
6از رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ،ﮔﻨﺎه ﮐﻔﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
7ﭼﻮن راﻫﻬﺎی ﺷﺨﺺ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽآورد.
8اﻣﻮال اﻧﺪک ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،از دﺧﻞ ﻓﺮاوان ﺑﺪون اﻧﺼﺎف.
9دل اﻧﺴﺎن در ﻃﺮﯾﻘﺶ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.
10وﺣﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،و دﻫﺎن او در داوری ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
11ﺗﺮازو و ﺳﻨﮕﻬﺎی راﺳﺖ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻨﻌﺖ وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽ اﯾﺸﺎن از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
13ﻟﺒﻬﺎی راﺳﺘﮕﻮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،و راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ.
14ﻏﻀﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،رﺳﻮﻻن ﻣﻮت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ آن را ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ.
15در ﻧﻮر ﭼﻬﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،و رﺿﺎﻣﻨﺪی او ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﻧﻮﺑﻬﺎری اﺳﺖ.
16ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﮑﻤﺖ از زر ﺧﺎﻟﺺ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻬﻢ از ﻧﻘﺮه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮ.
17ﻃﺮﯾﻖ راﺳﺘﺎن ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮدن از ﺑﺪی اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ راه ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ
را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
18ﺗﮑﺒﺮ ﭘﯿﺶرو ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ ،و دل ﻣﻐﺮور ﭘﯿﺶرو ﺧﺮاﺑﯽ.
19ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺰد ﺣﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮان.
20ﻫﺮ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺗﻌﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل او.
21ﻫﺮ ﮐﻪ دل ﺣﮑﯿﻢ دارد ﻓﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻢ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
22ﻋﻘﻞ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺄدﯾﺐ اﺣﻤﻘﺎن ،ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ.
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23دل ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ دﻫﺎن او را ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
24ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﺜﻞ ﺷﺎن ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪه.
25راﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن راﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن راه ،ﻣﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
26اﺷﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺶ او را ﺑﺮ آن ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
27ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ ﺷﺮارت را ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،و ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه اﺳﺖ.
28ﻣﺮد دروﻏﮕﻮ ﻧﺰاع ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،و ﻧﻤﺎم دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﺺ را از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
29ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻏﻮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او را ﺑﻪ راه ﻏﯿﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
30ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ دروغ را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺧﺎﯾﺪ و ﺑﺪی را
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
31ﺳﻔﯿﺪﻣﻮﯾﯽ ﺗﺎج ﺟﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در راه ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
32ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺮﻏﻀﺐ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺒﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ روح ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ از
ﺗﺴﺨﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺷﻬﺮ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ.
33ﻗﺮﻋﻪ در داﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻢ آن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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ﻟﻘﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ از ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ.

2ﺑﻨﺪه ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺖﻓﻄﺮت ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﯿﺮاث را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد.
3ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺮه و ﮐﻮره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻼ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺘﺤﺎنﮐﻨﻨﺪه دﻟﻬﺎ اﺳﺖ.
4ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی دروﻏﮕﻮ اﺻﻐﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮد ﮐﺎذب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ.
5ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ را اﺳﺘﻬﺰا ﮐﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺑﻼ ﺧﻮش
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
6ﺗﺎج ﭘﯿﺮان ،ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮاﻧﻨﺪ ،و ﺟﻼل ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭘﺪران اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ.
7ﮐﻼم ﮐﺒﺮآﻣﯿﺰ اﺣﻤﻖ را ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﻟﺒﻬﺎی دروﻏﮕﻮ ﻧﺠﺒﺎ را.
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8ﻫﺪﯾﻪ در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ آن ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد.
9ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﻣﺴﺘﻮر ﮐﻨﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻣﺮی را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ دوﺳﺘﺎن
ﺧﺎﻟﺺ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد.
10ﯾﮏ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺟﺎﻫﻞ.
11ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﻟﻬﺬا ﻗﺎﺻﺪ ﺳﺘﻤﮑﯿﺶ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
12اﮔﺮ ﺧﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺮد اﺣﻤﻖ در
ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد.
13ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻼ از ﺧﺎﻧﻪ او دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
14اﺑﺘﺪای ﻧﺰاع ﻣﺜﻞ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدن آب اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ را ﺗﺮک ﮐﻦ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

15ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ را ﻋﺎدل ﺷﻤﺎرد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺎدل را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد ،ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﮑﺮوﻫﻨـﺪ.
16ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪن ﺣﮑﻤﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارد.
17دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
18ﻣﺮد ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
19ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ را دوﺳﺖ دارد ﻣﻨﺎزﻋﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﺳﺎزد ﺧﺮاﺑﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
20ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دل ﮐﺞ دارد ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .و ﻫﺮ ﮐﻪ زﺑﺎن دروﻏﮕﻮ دارد در ﺑﻼ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
21ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﻖ آورد ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻏﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻠﻪ ﺷﺎدی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
22دل ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻔﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ روح ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
23ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ رﺷﻮه را از ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ راﻫﻬﺎی اﻧﺼﺎف را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد.
24ﺣﮑﻤﺖ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﺣﻤﻖ در اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
25ﭘﺴﺮ اﺣﻤﻖ ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺰن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ.
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26ﻋﺎدﻻن را ﻧﯿﺰ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻪ ﺿﺮب زدن ﺑﻪ ﻧﺠﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺳﺘﯽ
اﯾﺸﺎن.
27ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ روح ﺣﻠﯿﻢ دارد ﻣﺮد ﻓﻄﺎﻧﺖﭘﯿﺸﻪ
اﺳﺖ.
28ﻣﺮد اﺣﻤﻖ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ او را ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽﺑﻨﺪد ﻓﻬﯿﻢ اﺳﺖ.
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ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺰل ،ﻫﻮس ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺠﺎدﻟﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.
2اﺣﻤﻖ از ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﺴﺮور ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد.
3ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﻘﺎرت ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﺎ اﻫﺎﻧﺖ ،ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
4ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎن اﻧﺴﺎن آب ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،و ﭼﺸﻤﻪ ﺣﮑﻤﺖ ،ﻧﻬﺮ ﺟﺎری اﺳﺖ.
5ﻃﺮﻓﺪاری ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ داوری ﻋﺎدﻻن ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
6ﻟﺒﻬﺎی اﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻬﺎ ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ.
7دﻫﺎن اﺣﻤﻖ ﻫﻼﮐﺖ وی اﺳﺖ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮدش دام اﺳﺖ.
8ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻤﺎم ﻣﺜﻞ ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺷﮑﻢ ﻓﺮو ﻣﯽرود.
9او ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد اﻫﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮادر ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
10اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮج ﺣﺼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل در آن ﻣﯽدود و اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
11ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﮑﻢ او اﺳﺖ ،و در ﺗﺼﻮر وی ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺎر ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ.
12ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،دل اﻧﺴﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺰت اﺳﺖ.
13ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ را ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺟﻮاب دﻫﺪ ﺑﺮای وی ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻋﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
14روح اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎری او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ روح ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن
ﺑﺸﻮد.
15دل ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮔﻮش ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
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16ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺨﺺ ،از ﺑﺮاﯾﺶ وﺳﻌﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
17ﻫﺮ ﮐﻪ در دﻋﻮی ﺧﻮد اول آﯾﺪ ﺻﺎدق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و او را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ.
18ﻗﺮﻋﻪ ﻧﺰاﻋﻬﺎ را ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و زورآوران را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
19ﺑﺮادر رﻧﺠﯿﺪه از ﺷﻬﺮ ﻗﻮی ﺳﺨﺘﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺼﺮ اﺳﺖ.
20دل آدﻣﯽ از ﻣﯿﻮه دﻫﺎﻧﺶ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ،ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
21ﻣﻮت و ﺣﯿﺎت در ﻗﺪرت زﺑﺎن اﺳﺖ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﯿﻮهاش را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
22ﻫﺮ ﮐﻪ زوﺟﻪای ﯾﺎﺑﺪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
23ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ.
24ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر دارد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮادر
ﭼﺴﺒﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ ،از دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ.
2دﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارد ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
3ﺣﻤﺎﻗﺖ اﻧﺴﺎن ،راه او را ﮐﺞ ﻣﯽﺳﺎزد ،و دﻟﺶ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮد.
4ﺗﻮاﻧﮕﺮی دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
5ﺷﺎﻫﺪ دروﻏﮕﻮ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺗﻨﻄﻖ ﮐﻨﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
6ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺮان ﺗﺬﻟﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ دوﺳﺖ ﺑﺬلﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
7ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ از او ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ' دوﺳﺘﺎﻧﺶ از او دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
8ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﻧﮕﺎه دارد،
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
9ﺷﺎﻫﺪ دروﻏﮕﻮ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺬب ﺗﻨﻄﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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10ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت اﺣﻤﻖ را ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺠﺒﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
11ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﺧﺸﻢ او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺟﻼل او اﺳﺖ.
12ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺜﻞ ﻏﺮش ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ،و رﺿﺎﻣﻨﺪی او ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ.
13ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻢ ﭘﺪرش اﺳﺖ ،و ﻧﺰاﻋﻬﺎی زن ﻣﺜﻞ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻢ در ﭼﮑﯿﺪن
ﺑﺎﺷﺪ.
14ﺧﺎﻧﻪ و دوﻟﺖ ارث اﺟﺪادی اﺳﺖ ،اﻣﺎ زوﺟﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
15ﮐﺎﻫﻠﯽ ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽآورد ،و ﺷﺨﺺ اﻫﻤﺎلﮐﺎر ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
16ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ را ﻧﮕﺎه دارد ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را
ﺳﺒﮏ ﮔﯿﺮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
17ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮض ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﺣﺴﺎن او را ﺑﻪ او رد ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد.
18ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ او واﻣﺪار.
19ﺷﺨﺺ ﺗﻨﺪﺧﻮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ او را ﺧﻼﺻﯽ دﻫﯽ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺮر
ﺑﺠﺎ آوری.
20ﭘﻨﺪ را ﺑﺸﻨﻮ و ﺗﺄدﯾﺐ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺸﻮی.
21ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
22زﯾﻨﺖ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎن او اﺳﺖ ،و ﻓﻘﯿﺮ از دروﻏﮕﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
23ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆدی ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ آن را دارد در ﺳﯿﺮی ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
24ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺑﻐﻠﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽآورد.
25اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺟﺎﻫﻼن زﯾﺮک ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﻓﻬﯿﻢ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
را درک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
26ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎدرش را ﺑﺮاﻧﺪ ،ﭘﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ و ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﯽآورد.
27ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﮐﻼم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزد.
28ﺷﺎﻫﺪ ﻟﺌﯿﻢ اﻧﺼﺎف را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﻫﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﮔﻨﺎه را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ.

ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن  /ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ
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29ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ ،و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ اﺣﻤﻘﺎن.
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ﺷﺮاب اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﮑﺮات ﻋﺮﺑﺪه ﻣﯽآورد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﻮد

ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
2ﻫﯿﺒﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺜﻞ ﻏﺮش ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد
ﺧﻄﺎ ﻣﯽورزد.
3از ﻧﺰاع دور ﺷﺪن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻋﺰت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺮد اﺣﻤﻖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
4ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﯿﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﻬﺬا در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
5ﻣﺸﻮرت در دل اﻧﺴﺎن آب ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ آن را ﻣﯽﮐﺸﺪ.
6ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ اﺣﺴﺎن ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد اﻣﯿﻦ را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
7ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻌﺪ از او ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
8ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داوری ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪی را از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد.
9ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺪ» :دل ﺧﻮد را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و از ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎک ﺷﺪم؟«
10ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
11ﻃﻔﻞ ﻧﯿﺰ از اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ آﯾﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎک و راﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
12ﮔﻮش ﺷﻨﻮا و ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
13ﺧﻮاب را دوﺳﺖ ﻣﺪار ﻣﺒﺎدا ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮی .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﮔﺮدی.
14ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن رﻓﺖ آﻧﮕﺎه ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
15ﻃﻼ ﻫﺴﺖ و ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ،اﻣﺎ ﻟﺒﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ.
16ﺟﺎﻣﻪ آﻧﮑﺲ را ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ،و او را ﺑﻪ رﻫﻦ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﺳﺖ.
17ﻧﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ دﻫﺎﻧﺶ از ﺳﻨﮓرﯾﺰهﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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18ﻓﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎ.
19ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﺪ ،اﺳﺮار را ﻓﺎش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﻨﻤﺎ.
20ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﻏﺶ در ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
21اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اوﻻ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ﻣﺒﺎرک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
22ﻣﮕﻮ ﮐﻪ از ﺑﺪی اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎ و ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
23ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،و ﺗﺮازوﻫﺎی ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
24ﻗﺪﻣﻬﺎی اﻧﺴﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮد راه ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ؟
25ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻧﺬر ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
دام ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
26ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺷﺮﯾﺮان را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﻮم را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
27روح اﻧﺴﺎن ،ﭼﺮاغ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻘﻬﺎی دل را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
28رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺮﺳﯽ او ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
29ﺟﻼل ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻮت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻋﺰت ﭘﯿﺮان ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ.
30ﺿﺮﺑﻬﺎی ﺳﺨﺖ از ﺑﺪی ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دل ﻓﺮو ﻣﯽرود.
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دل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎی آب در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ

ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
2ﻫﺮ راه اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش راﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﻬﺎ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ.
3ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آوردن ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
4ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ و دل ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﺮان ،ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
5ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﺮد زرﻧﮓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺠﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎج
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
6ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻨﺠﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دروﻏﮕﻮ ،ﺑﺨﺎری اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻮا ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮت.
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964

7ﻇﻠﻢ ﺷﺮﯾﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺑﺠﺎ آوردن اﻧﺼﺎف اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
8ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدی ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر )ﮔﻨﺎه( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮد ﻃﺎﻫﺮ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.
9در زاوﯾﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،از ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎ زن ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺸﺘﺮک.
10ﺟﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺮارت اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
11ﭼﻮن اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺟﺎﻫﻼن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
12ﻣﺮد ﻋﺎدل در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﺮار ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ واژﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
13ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد را از ﻓﺮﯾﺎد ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،او ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
14ﻫﺪﯾﻪای در ﺧﻔﺎ ﺧﺸﻢ را ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،و رﺷﻮهای در ﺑﻐﻞ ،ﻏﻀﺐ ﺳﺨﺖ را.
15اﻧﺼﺎف ﮐﺮدن ﺧﺮﻣﯽ ﻋﺎدﻻن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪﮐﺎران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
16ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻘﻞ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد ،در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
17ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﯿﺶ را دوﺳﺖ دارد ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮاب و روﻏﻦ را دوﺳﺖ دارد
دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
18ﺷﺮﯾﺮان ﻓﺪﯾﻪ ﻋﺎدﻻن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﺑﻪ ﻋﻮض راﺳﺘﺎن.
19در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﻮدن ﺑﺎ زن ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮ و ﺟﻨﮕﺠﻮی.
20در ﻣﻨﺰل ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﺮﻏﻮب و روﻏﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮد اﺣﻤﻖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
21ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺖ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﯿﺎت و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
22ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺒﺎران ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﻗﻠﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.
23ﻫﺮ ﮐﻪ دﻫﺎن و زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﮕﺎه دارد ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
24ﻣﺮد ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻣﻐﺮور ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﯽ ﺗﮑﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
25ﺷﻬﻮت ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ او را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ از ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
26ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺮﯾﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﺬل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺴﺎک
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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27ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮان ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺪی آﻧﻬﺎ
را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.
28ﺷﺎﻫﺪ دروﻏﮕﻮ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
29ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ روی ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﺮد راﺳﺖ ،ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
30ﺣﮑﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻓﻄﺎﻧﺘﯽ و ﻧﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ.
31اﺳﺐ ﺑﺮای روز ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺼﺮت از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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ﻧﯿﮏﻧﺎﻣﯽ از ﮐﺜﺮت دوﻟﺘﻤﻨﺪی اﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،و ﻓﯿﺾ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻬﺘﺮ.

2دوﻟﺘﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
3ﻣﺮد زﯾﺮک ،ﺑﻼ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺟﺎﻫﻼن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و در ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
4ﺟﺰای ﺗﻮاﺿﻊ و ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ،دوﻟﺖ و ﺟﻼل و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ.
5ﺧﺎرﻫﺎ و داﻣﻬﺎ در راه ﮐﺠﺮوان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد از آﻧﻬﺎ دور ﻣﯽﺷﻮد.
6ﻃﻔﻞ را در راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎ ،و ﭼﻮن ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﺷﻮد از آن اﻧﺤﺮاف ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ورزﯾﺪ.
7ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺴﻠﻂ دارد ،و ﻣﺪﯾﻮن ﻏﻼم ﻃﻠﺐﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
8ﻫﺮ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﮑﺎرد ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﺪ دروﯾﺪ ،و ﻋﺼﺎی ﻏﻀﺒﺶ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
9ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯽدﻫﺪ.
10اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه را دور ﻧﻤﺎ و ﻧﺰاع رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
11ﻫﺮ ﮐﻪ ﻃﻬﺎرت دل را دوﺳﺖ دارد و ﻟﺒﻬﺎی ﻇﺮﯾﻒ دارد ،ﭘﺎدﺷﺎه دوﺳﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
13ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮم.
14دﻫﺎن زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻐﻀﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم

966

15ﺣﻤﺎﻗﺖ در دل ﻃﻔﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮب ﺗﺄدﯾﺐ آن را از او دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
16ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﺑﺒﺨﺸﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﺎج
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
17ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا داﺷﺘﻪ ،ﮐﻼم ﺣﮑﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮ ،و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدان،
18زﯾﺮا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در دل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داری ،و ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ؛
19ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم.
20آﯾﺎ اﻣﻮر ﺷﺮﯾﻒ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ؟ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﻌﺮﻓﺖ؛
21ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻼم راﺳﺘﯽ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺗﻮ ﮐﻼم راﺳﺘﯽ را ﻧﺰد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﭘﺲ
ﺑﺒﺮی؟
22ﻓﻘﯿﺮ را از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ذﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﺎراج ﻣﻨﻤﺎ ،و ﻣﺴﮑﯿﻦ را در درﺑﺎر ،ﺳﺘﻢ ﻣﺮﺳﺎن،
23زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮی اﯾﺸﺎن را ﻓﯿﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺟﺎن ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎراج
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
24ﺑﺎ ﻣﺮد ﺗﻨﺪﺧﻮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﮑﻦ ،و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﺞﺧﻠﻖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺎش،
25ﻣﺒﺎدا راﻫﻬﺎی او را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮی و ﺟﺎن ﺧﻮد را در دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزی.
26از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺒﺎش و ﻧﻪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺿﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
27اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاری ﮐﻪ ادا ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮ را از زﯾﺮت ﺑﺮدارد.
28ﺣﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺴﺎز.
29آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ در ﺷﻐﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ او در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﺴﺘﺎد ،ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺖﻓﻄﺮﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد.

23

ﭼﻮن ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺸﯿﻨﯽ ،در آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎ.

2و اﮔﺮ ﻣﺮد اﮐﻮل ﻫﺴﺘﯽ ،ﮐﺎرد ﺑﺮ ﮔﻠﻮی ﺧﻮد ﺑﮕﺬار.
3ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ او ﺣﺮﯾﺺ ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺬای ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ.
4ﺑﺮای دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد را زﺣﻤﺖ ﻣﺮﺳﺎن و از ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز اﯾﺴﺖ.
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5آﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﯽ دوﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮد.
6ﻧﺎن ﻣﺮد ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ را ﻣﺨﻮر ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراﮐﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ او ﺣﺮﯾﺺ ﻣﺒﺎش.
7زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد او ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﻮر و ﺑﻨﻮش،
اﻣﺎ دﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
8ﻟﻘﻤﻪای را ﮐﻪ ﺧﻮردهای ﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﯽ داد.
9ﺑﻪ ﮔﻮش اﺣﻤﻖ ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ ،زﯾﺮا ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻼﻣﺖ را ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺮد.
10ﺣﺪ ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺴﺎز ،و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن داﺧﻞ ﻣﺸﻮ،
11زﯾﺮا ﮐﻪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن زورآور اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻮ در دﻋﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
12دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ادب ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدان ،و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻌﺮﻓﺖ.
13از ﻃﻔﻞ ﺧﻮد ﺗﺄدﯾﺐ را ﺑﺎز ﻣﺪار ﮐﻪ اﮔﺮ او را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺰﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد؛
14ﭘﺲ او را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺰن ،و ﺟﺎن او را از ﻫﺎوﯾﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد.
15ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ دل ﺗﻮ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دل ﻣﻦ )ﺑﻠﯽ دل( ﻣﻦ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛
16و ﮔﺮدهﻫﺎﯾﻢ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮد.
17دل ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻏﯿﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻏﯿﻮر ﺑﺎش،
18زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آﺧﺮت ﻫﺴﺖ ،و اﻣﯿﺪ ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
19ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮم ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎش ،و دل ﺧﻮد را در ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺮدان.
20از زﻣﺮه ﻣﯿﮕﺴﺎران ﻣﺒﺎش ،و از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
21زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎر و ﻣﺴﺮف ،ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺧﺮﻗﻪﻫﺎ ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
22ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮔﻮش ﮔﯿﺮ ،و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﭼﻮن ﭘﯿﺮ ﺷﻮد ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر.
23راﺳﺘﯽ را ﺑﺨﺮ و آن را ﻣﻔﺮوش ،و ﺣﮑﻤﺖ و ادب و ﻓﻬﻢ را.
24ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و واﻟﺪ ﭘﺴﺮ ﺣﮑﯿﻢ از او ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
25ﭘﺪرت و ﻣﺎدرت ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و واﻟﺪه ﺗﻮ ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
26ای ﭘﺴﺮم دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛
27ﭼﻮﻧﮑﻪ زن زاﻧﯿﻪ ﺣﻔﺮهای ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،و زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺗﻨﮓ.
28او ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ راﻫﺰن در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

968

29وای از آن ﮐﯿﺴﺖ و ﺷﻘﺎوت از آن ﮐﻪ ،و ﻧﺰاﻋﻬﺎ از آن ﮐﺪام ،و زاری از آن ﮐﯿﺴﺖ و
ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی ﺑﯽﺳﺒﺐ از آن ﮐﻪ ،و ﺳﺮﺧﯽ ﭼﺸﻤﺎن از آن ﮐﺪام؟
30آﻧﺎﻧﯽ را اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮب ﻣﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﭼﺸﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﻤﺰوج داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
31ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻧﮕﺎه ﻣﮑﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮخﻓﺎم اﺳﺖ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺎم ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرود؛
32اﻣﺎ در آﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﯽ ﻧﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
33ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،و دل ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﺞ ﺗﻨﻄﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
34و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﮐﻞ ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﯽﺧﺴﺒﺪ؛
35و ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا زدﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ درد را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدم ،ﻣﺮا زﺟﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم.
ﭘﺲ ﮐﯽ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎودت ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.

24

ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﺮ ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺮ ،و آرزو ﻣﺪار ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﯽ،

2زﯾﺮا ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن در ﻇﻠﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺒﻬﺎی اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺸﻘﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
3ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﻓﻄﺎﻧﺖ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮔﺮدد،
4و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻃﺎﻗﻬﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻧﻔﺎﯾﺲ.
5ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ در ﻗﺪرت ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
6زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﮑﻨﯽ ،و از ﮐﺜﺮت ﻣﺸﻮرتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺼﺮت اﺳﺖ.
7ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮای اﺣﻤﻖ زﯾﺎده ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،دﻫﺎن ﺧﻮد را در درﺑﺎر ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
8ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
9ﻓﮑﺮ اﺣﻤﻘﺎن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰد آدﻣﯿﺎن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
10اﮔﺮ در روز ﺗﻨﮕﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻗﻮت ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
11آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮت ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻼص ﮐﻦ ،و از رﻫﺎﻧﯿﺪن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻣﻬﯿﺎاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻨﻤﺎ.
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12اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ آزﻣﺎﯾﻨﺪه دﻟﻬﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ؟ و ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؟ و
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد؟
13ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻋﺴﻞ را ﺑﺨﻮر زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ،و ﺷﺎن ﻋﺴﻞ را ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ
اﺳﺖ.
14ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮز ،اﮔﺮ آن را ﺑﯿﺎﺑﯽ آﻧﮕﺎه اﺟﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و
اﻣﯿﺪ ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
15ای ﺷﺮﯾﺮ ،ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﻣﺮد ﻋﺎدل در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎش ،و آراﻣﮕﺎه او را ﺧﺮاب ﻣﮑﻦ،
16زﯾﺮا ﻣﺮد ﻋﺎدل اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان در ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺘﺎد.
17ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺷﺎدی ﻣﮑﻦ ،و ﭼﻮن ﺑﻠﻐﺰد دﻟﺖ وﺟﺪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ،
18ﻣﺒﺎدا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و در ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
19ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﮐﺎران رﻧﺠﯿﺪه ﻣﺴﺎز ،و ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺮ،
20زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﮐﺎران اﺟﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
21ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺘﺮس ،و ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﻨﻤﺎ،
22زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﺪ؟
23اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ از )ﺳﺨﻨﺎن( ﺣﮑﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪاری در داوری ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
24ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ ،اﻣﺖﻫﺎ او را ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻃﻮاﯾﻒ از او
ﻧﻔﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
25اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﺮﮐﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
26آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم راﺳﺖ ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ ،ﻟﺒﻬﺎ را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ.
27ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺧﺎرج آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ ،و آن را در ﻣﻠﮏ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎ.
28ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﺪه ،و ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪه؛
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29و ﻣﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮد را ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﻢ داد.
30از ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ ،و از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﮔﺬﺷﺘﻢ.
31و اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺧﺎرﻫﺎ ﻣﯽروﯾﯿﺪ ،و ﺧﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ روی آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و دﯾﻮار
ﺳﻨﮕﯿﺶ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد.
32ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺷﺪم ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم و ادب آﻣﻮﺧﺘﻢ.
33اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻔﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاب ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاب.
34ﭘﺲ ﻓﻘﺮ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ راﻫﺰن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ.
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اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ از اﻣﺜﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
2ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻦ اﻣﺮ ﺟﻼل ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮدن اﻣﺮ ﺟﻼل ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ.
3آﺳﻤﺎن را در ﺑﻠﻨﺪیاش و زﻣﯿﻦ را در ﻋﻤﻘﺶ ،و دل ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﺘﻮان ﻧﻤﻮد.
4درد را از ﻧﻘﺮه دور ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای زرﮔﺮ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ.
5ﺷﺮﯾﺮان را از ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه دور ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﮐﺮﺳﯽ او در ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
6در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﻣﯿﻔﺮاز ،و در ﺟﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎﯾﺴﺖ،
7زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎ ،از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮوری ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
او را دﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﻮ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ.
8ﺑﺮای ﻧﺰاع ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﺮو ،ﻣﺒﺎدا در آﺧﺮش ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﺗﻮ را ﺧﺠﻞ ﺳﺎزد،
ﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
9دﻋﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﺑﮑﻦ ،اﻣﺎ راز دﯾﮕﺮی را ﻓﺎش ﻣﺴﺎز؛
10ﻣﺒﺎدا ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﺗﻮ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺗﻮ رﻓﻊ ﻧﺸﻮد.
11ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺒﻬﺎی ﻃﻼ در ﻣﺮﺻﻌﮑﺎری ﻧﻘﺮه اﺳﺖ.
12ﻣﺆدب ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺮای ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ،ﻣﺜﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ و زﯾﻮر زر ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ.
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13رﺳﻮل اﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﭼﻮن ﺧﻨﮑﯽ ﯾﺦ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
14ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺸﺸﻬﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺑﺮﻫﺎ و ﺑﺎد ﺑﯽﺑﺎران اﺳﺖ.
15ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ داور را ﺑﻪ رأی ﺧﻮد ﺗﻮان آورد ،و زﺑﺎن ﻣﻼﯾﻢ ،اﺳﺘﺨﻮان را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
16اﮔﺮ ﻋﺴﻞ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮر ،ﻣﺒﺎدا از آن ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﻗﯽ ﮐﻨﯽ.
17ﭘﺎی ﺧﻮد را از زﯾﺎد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﺑﺎز دار ،ﻣﺒﺎدا از ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،از ﺗﻮ ﻧﻔﺮت
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
18ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت دروغ دﻫﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺮزﯾﻦ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﯿﺮ ﺗﯿﺰ
اﺳﺖ.
19اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر در روز ﺗﻨﮕﯽ ،ﻣﺜﻞ دﻧﺪان ﮐﺮمزده و ﭘﺎی ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
20ﺳﺮاﯾﯿﺪن ﺳﺮودﻫﺎ ﺑﺮای دﻟﺘﻨﮓ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺪن ﺟﺎﻣﻪ در وﻗﺖ ﺳﺮﻣﺎ و رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻮره
اﺳﺖ.
21اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻧﺎن ﺑﺨﻮران ،و اﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را آب ﺑﻨﻮﺷﺎن،
22زﯾﺮا اﺧﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ داد.
23ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺑﺎران ﻣﯽآورد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن زﺑﺎن ﻏﯿﺒﺘﮕﻮ ﭼﻬﺮه را ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﯽﺳﺎزد.
24ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدن در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﻮدن ﺑﺎ زن ﺟﻨﮕﺠﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک.
25ﺧﺒﺮ ﺧﻮش از وﻻﯾﺖ دور ،ﻣﺜﻞ آب ﺳﺮد ﺑﺮای ﺟﺎن ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ.
26ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻢ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻞآﻟﻮد و ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ.
27زﯾﺎد ﻋﺴﻞ ﺧﻮردن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺟﻼل ﺧﻮد ﺟﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
28ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روح ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻬﺪم و ﺑﯽﺣﺼﺎر اﺳﺖ.
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮف در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎران در ﺣﺼﺎد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺮای اﺣﻤﻖ

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
2ﻟﻌﻨﺖ ،ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏ در ﻃﯿﺮان و ﭘﺮﺳﺘﻮک در ﭘﺮﯾﺪن.
3ﺷﻼق ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺐ و ﻟﮕﺎم ﺑﺮای اﻻغ ،و ﭼﻮب از ﺑﺮای ﭘﺸﺖ اﺣﻤﻘﺎن اﺳﺖ.
4اﺣﻤﻖ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻤﺎﻗﺘﺶ ﺟﻮاب ﻣﺪه ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺸﻮی.
5اﺣﻤﻖ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻤﺎﻗﺘﺶ ﺟﻮاب ﺑﺪه ،ﻣﺒﺎدا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺸﻤﺎرد.
6ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺣﻤﻖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺮد و ﺿﺮر ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ.
7ﺳﺎﻗﻬﺎی ﺷﺨﺺ ﻟﻨﮓ ﺑﯽﺗﻤﮑﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎن اﺣﻤﻖ ﺑﺮآﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ.
8ﻫﺮ ﮐﻪ اﺣﻤﻖ را ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺟﻮاﻫﺮ در ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻬﺎ اﺳﺖ.
9ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎن اﺣﻤﻖ ﺑﺮآﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
10ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻫﻤﻪ را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ اﺣﻤﻖ را ﺑﻪ ﻣﺰد ﮔﯿﺮد و ﺧﻄﺎﮐﺎران
را اﺟﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
11ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﮓ ﺑﻪ ﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﻖ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
12آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ؟ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﺣﻤﻖ از اﻣﯿﺪ ﺑﺮ او
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
13ﮐﺎﻫﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ در راه اﺳﺖ ،و اﺳﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
14ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪاش ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ.
15ﮐﺎﻫﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺎب ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و از ﺑﺮآوردن آن ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
16ﮐﺎﻫﻞ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ از ﻫﻔﺖ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
17ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮود و در ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ﻣﺘﻌﺮض ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺳﮓ را ﺑﮕﯿﺮد.
18آدم دﯾﻮاﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﻣﻮت را ﻣﯽاﻧﺪازد،
19ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم؟
20از ﻧﺒﻮدن ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻧﺒﻮدن ﻧﻤﺎم ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
21زﻏﺎل ﺑﺮای اﺧﮕﺮﻫﺎ و ﻫﯿﺰم ﺑﺮای آﺗﺶ اﺳﺖ ،و ﻣﺮد ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻧﺰاع.
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22ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻤﺎم ﻣﺜﻞ ﺧﻮراک ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻬﺎی دل ﻓﺮو ﻣﯽرود.
23ﻟﺒﻬﺎی ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ دل ﺷﺮﯾﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮهای ﭘﺮدرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ اﻧﺪوده ﺷﻮد.
24ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ دارد ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در دل ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺐ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
25ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻮﯾﺪ ،او را ﺑﺎور ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﺶ ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
26ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻐﺾ او ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺒﺎﺛﺖ او در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ.
27ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﻔﺮهای ﺑﮑﻨﺪ در آن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﺪ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
28زﺑﺎن دروﻏﮕﻮ از ﻣﺠﺮوحﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﻔﺮت دارد ،و دﻫﺎن ﭼﺎﭘﻠﻮس ﻫﻼﮐﺖ را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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درﺑﺎره ﻓﺮدا ﻓﺨﺮ ﻣﻨﻤﺎ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ روز ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ.

2دﯾﮕﺮی ﺗﻮ را ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ و ﻧﻪ دﻫﺎن ﺧﻮدت؛ ﻏﺮﯾﺒﯽ و ﻧﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ.
3ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و رﯾﮓ ﺛﻘﯿﻞ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻢ اﺣﻤﻖ از ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ.
4ﻏﻀﺐ ﺳﺘﻢﮐﯿﺶ اﺳﺖ و ﺧﺸﻢ ﺳﯿﻞ؛ اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟
5ﺗﻨﺒﯿﻪ آﺷﮑﺎر از ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
6ﺟﺮاﺣﺎت دوﺳﺖ وﻓﺎدار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻮﺳﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ اﻓﺮاط اﺳﺖ.
7ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ از ﺷﺎن ﻋﺴﻞ ﮐﺮاﻫﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﻠﺨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
8ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد آواره ﺑﺸﻮد ،ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺷﯿﺎﻧﻪاش آواره ﮔﺮدد.
9روﻏﻦ و ﻋﻄﺮ دل را ﺷﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻼوت دوﺳﺖ از ﻣﺸﻮرت دل.
10دوﺳﺖ ﺧﻮد و دوﺳﺖ ﭘﺪرت را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ ،و در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادرت
داﺧﻞ ﻣﺸﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ از ﺑﺮادر دور ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
11ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮز و دل ﻣﺮا ﺷﺎد ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺠﺎب ﺳﺎزم.
12ﻣﺮد زﯾﺮک ،ﺑﻼ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد؛ اﻣﺎ ﺟﺎﻫﻼن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و در
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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13ﺟﺎﻣﻪ آن ﮐﺲ را ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ؛ و او را ﺑﻪ رﻫﻦ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﺳﺖ.
14ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،از ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
15ﭼﮑﯿﺪن داﺋﻤﯽ آب در روز ﺑﺎران ،و زن ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ.
16ﻫﺮﮐﻪ او را ﺑﺎز دارد ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد را ﻧﮕﺎه دارد ،ﯾﺎ روﻏﻦ را ﮐﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
17آﻫﻦ ،آﻫﻦ را ﺗﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد روی دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.
18ﻫﺮ ﮐﻪ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ را ﻧﮕﺎه دارد ﻣﯿﻮهاش را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد را
ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
19ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آب ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن.
20ﻫﺎوﯾﻪ و اﺑﺪون ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
21ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺮه و ﮐﻮره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻼﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺴﺎن از دﻫﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
)آزﻣﻮده ﻣﯽﺷﻮد(.
22اﺣﻤﻖ را ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻐﻮر در ﻫﺎون ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﮑﻮب ،و ﺣﻤﺎﻗﺘﺶ از آن ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
23ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ ،و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎز،
24زﯾﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﺎج ﻫﻢ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ )ﭘﺎﯾﺪار( ﻧﯽ.
25ﻋﻠﻒ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ ﻣﯽروﯾﺪ ،و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد،
26ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﺗﻮ ،و ﺑﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺎره زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
27و ﺷﯿﺮ ﺑﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺗﻮ و ﺧﻮراک ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ،و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺷﺮﯾﺮان ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺎدﻻن ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ

ﺷﺠﺎﻋﻨﺪ.
2از ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻓﻬﯿﻢ و داﻧﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺶ ﺑﺮﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
3ﻣﺮد رﺋﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ،ﺧﻮراک ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬارد.
4ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﯾﺮان را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﺎه دارد از
اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت دارد.
5ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ اﻧﺼﺎف را درک ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ.
6ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺞروﻧﺪه دو راه اﮔﺮ ﭼﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
7ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﺎه دارد ﭘﺴﺮی ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺮﻓﺎن ،ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را
رﺳﻮا ﻣﯽﺳﺎزد.
8ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺑﺎ و ﺳﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
9ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد را از ﺷﻨﯿﺪن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،دﻋﺎی او ﻫﻢ ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺷﻮد.
10ﻫﺮ ﮐﻪ راﺳﺘﺎن را ﺑﻪ راه ﺑﺪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻧﯿﮑﻮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
11ﻣﺮد دوﻟﺘﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ او را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
12ﭼﻮن ﻋﺎدﻻن ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺨﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
13ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ آن را اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ و ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
14ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
15ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﺴﮑﯿﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻏﺮﻧﺪه و ﺧﺮس ﮔﺮدﻧﺪه اﺳﺖ.
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16ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ از رﺷﻮه ﻧﻔﺮت ﮐﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را دراز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
17ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺧﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ .زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ او را ﺑﺎز ﻧﺪارد.
18ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ در دو راه ﮐﺞرو ﺑﺎﺷﺪ
در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
19ﻫﺮ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را زرع ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺑﺎﻃﻼن ﮐﻨﺪ از
ﻓﻘﺮ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
20ﻣﺮد اﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ آﻧﮑﻪ در ﭘﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
21ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ،آدﻣﯽ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
22ﻣﺮد ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ در ﭘﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی او را درﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
23ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﺧﺮ ﺷﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
24ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺪ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
25ﻣﺮد ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺰاع را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
26آﻧﮑﻪ ﺑﺮ دل ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺣﻤﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
27ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺬل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
28وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن
ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺎدﻻن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و

ﻋﻼﺟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
2ﭼﻮن ﻋﺎدﻻن اﻓﺰوده ﮔﺮدﻧﺪ ﻗﻮم ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺮﯾﺮان ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﺮدم ﻧﺎﻟﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
3ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ را دوﺳﺖ دارد ،ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺳﺎزد؛ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ اﻣﻮال را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
4ﭘﺎدﺷﺎه وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد رﺷﻮهﺧﻮار آن را وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎزد.
5ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دام ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ.
6در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ داﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺎدل ﺗﺮﻧﻢ و ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
7ﻣﺮد ﻋﺎدل دﻋﻮی ﻓﻘﯿﺮ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ آن ﻓﻬﻢ ﻧﺪارد.
8اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺷﻮب ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺧﺸﻢ را ﻓﺮوﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.
9اﮔﺮ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎ اﺣﻤﻖ دﻋﻮی دارد ،ﺧﻮاه ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮد ﺧﻮاه ﺑﺨﻨﺪد ،او را راﺣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
10ﻣﺮدان ﺧﻮنرﯾﺰ از ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،اﻣﺎ راﺳﺘﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎن او را ﻃﺎﻟﺒﻨﺪ.
11اﺣﻤﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ آن را ﻓﺮوﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ.
12ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﮔﻮش ﮔﯿﺮد ،ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
13ﻓﻘﯿﺮ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ.
14ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺮﺳﯽ وی ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
15ﭼﻮب و ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﯽﻟﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ.
16ﭼﻮن ﺷﺮﯾﺮان اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ زﯾﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻋﺎدﻻن ،اﻓﺘﺎدن اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ17 .ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ را راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﻟﺬات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
18ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رؤﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻮم ﮔﺮدﻧﮑﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارد.
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19ﺧﺎدم ،ﻣﺤﺾ ﺳﺨﻦ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
20آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺠﻮل اﺳﺖ؟ اﻣﯿﺪ ﺑﺮ اﺣﻤﻖ زﯾﺎده اﺳﺖ از اﻣﯿﺪ
ﺑﺮ او.
21ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد را از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎز ﻣﯽﭘﺮورد ،آﺧﺮ ﭘﺴﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
22ﻣﺮد ﺗﻨﺪﺧﻮ ﻧﺰاع ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﮐﺞﺧﻠﻖ در ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
23ﺗﮑﺒﺮ ﺷﺨﺺ او را ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﺣﻠﯿﻢدل ،ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
24ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ دزد ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را دﺷﻤﻦ دارد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮد و اﻋﺘﺮاف
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
25ﺗﺮس از اﻧﺴﺎن دام ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
26ﺑﺴﯿﺎری ﻟﻄﻒ ﺣﺎﮐﻢ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ داوری اﻧﺴﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
27ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺰد ﻋﺎدﻻن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ﻧﺰد ﺷﺮﯾﺮان ﻣﮑﺮوه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

30

ﮐﻠﻤﺎت و ﭘﯿﻐﺎم آﮐﻮر ﺑﻦﯾﺎﻗﻪ .وﺣﯽ آن ﻣﺮد ﺑﻪ اﯾﺘﯿﺌﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺘﯿﺌﯿﻞ و اﮐﺎل.

2ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﻦ از ﻫﺮ آدﻣﯽ وﺣﺸﯽﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن را ﻧﺪارم.
3ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪام و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺪوس را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪام.
4ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻧﺰول ﮐﺮد؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد را در ﻣﺸﺖ ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آب را در ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ را اﺳﺘﻮار
ﺳﺎﺧﺖ؟ ﻧﺎم او ﭼﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮ او ﭼﻪ اﺳﻢ دارد؟ ﺑﮕﻮ اﮔﺮ اﻃﻼع داری.
5ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪا ﻣﺼﻔﯽ' اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﮐﻼن ﺧﻮد ﺳﭙﺮ اﺳﺖ.
6ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻔﺰا ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﻮی.
7دو ﭼﯿﺰ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ،آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮم از ﻣﻦ ﺑﺎزﻣﺪار:
8ﺑﻄﺎﻟﺖ و دروغ را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ ،ﻣﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﺮ ده و ﻧﻪ دوﻟﺖ .ﺑﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﺑﭙﺮور،
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9ﻣﺒﺎدا ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻮ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ .و ﻣﺒﺎدا ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،دزدی
ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮم.
10ﺑﻨﺪه را ﻧﺰد آﻗﺎﯾﺶ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺎز ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﺷﻮی.
11ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
12ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﺎکاﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻏﺴﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
13ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﮋﮔﺎﻧﺸﺎن ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ.
14ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ ،و دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺳﯿﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺎردﻫﺎ ﺗﺎ
ﻓﻘﯿﺮان را از روی زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
15زاﻟﻮ را دو دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪه ﺑﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻬﺎر
ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ:
16ﻫﺎوﯾﻪ و رﺣﻢ ﻧﺎزاد ،و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آب ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و آﺗﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.
17ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎدر را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﻏﺮاﺑﻬﺎی وادی آن را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻋﻘﺎب آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
18ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ زﯾﺎده ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ:
19ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺎب در ﻫﻮا و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎر ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ،و راه ﮐﺸﺘـﯽ در ﻣﯿـﺎن درﯾـﺎ و راه ﻣﺮد ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه.
20ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﻃﺮﯾﻖ زن زاﻧﯿﻪ؛ ﻣﯽﺧﻮرد و دﻫﺎن ﺧـﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮔﻨـﺎه
ﻧﮑﺮدم.
21ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد:
22ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺣﻤﻘﯽ ﮐﻪ از ﻏﺬا ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
23ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زن ﻣﮑﺮوﻫﻪ ﭼﻮن ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺷﻮد ،و ﮐﻨﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارث ﺧﺎﺗﻮن ﺧﻮد ﮔﺮدد.
24ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
25ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﯽﻗﻮﺗﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮراک ﺧﻮد را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
26وﻧﮑﻬﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺻﺨﺮه ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
27ﻣﻠﺨﻬﺎ را ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ.
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28ﭼﻠﭙﺎﺳﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻗﺼﺮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
29ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮشﺧﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮشﻗﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
30ﺷﯿﺮ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،و از ﻫﯿﭽﮑﺪام روﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺖ؛
31ﺗﺎزی و ﺑﺰ ﻧﺮ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد.
32اﮔﺮ از روی ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪای و اﮔﺮ ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهای ،ﭘﺲ دﺳﺖ ﺑﺮ دﻫﺎن
ﺧﻮد ﺑﮕﺬار؛
33زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻓﺸﺮدن ﺷﯿﺮ ،ﭘﻨﯿﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾـﺪ ،و از ﻓﺸـﺮدن ﺑﯿﻨـﯽ ،ﺧـﻮن ﺑﯿـﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻓﺸﺮدن ﻏﻀﺐ ﻧﺰاع ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.

31

ﮐﻼم ﻟﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ داد.

2ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ای ﭘﺴﺮ رﺣﻢ ﻣﻦ! و ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ای ﭘﺴﺮ ﻧﺬرﻫﺎی ﻣﻦ!
3ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺪه ،و ﻧﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺖ.
4ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ ای ﻟﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻧﻤﯽﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،و ﻧﻪ اﻣﯿﺮان را
ﮐﻪ ﻣﺴﮑﺮات را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
5ﻣﺒﺎدا ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،و داوری ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﯿﻼن را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ.
6ﻣﺴﮑﺮات را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺘﻨﺪ ﺑﺪه و ﺷﺮاب را ﺑﻪ ﺗﻠﺦﺟﺎﻧﺎن،
7ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻓﻘﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورﻧﺪ.
8دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﻨﮕﺎن ﺑﺎز ﮐﻦ ،و ﺑﺮای دادرﺳﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن.
9دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﻧﻤﺎ ،و ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را دادرﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎ.
10زن ﺻﺎﻟﺤﻪ را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ ﻗﯿﻤﺖ او از ﻟﻌﻠﻬﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ.
11دل ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد دارد ،و ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
12ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﺪی.
13ﭘﺸﻢ و ﮐﺘﺎن را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .و ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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14او ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺠﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺧﻮد را از دور ﻣﯽآورد.
15وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺐ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،و ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﻮراک و ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﺣﺼﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ.
16درﺑﺎره ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ،آن را ﻣﯽﺧﺮد ،و از ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﺮس
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
17ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮت ﻣﯽﺑﻨﺪد ،و ﺑﺎزوﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻮی ﻣﯽﺳﺎزد.
18ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،و ﭼﺮاﻏﺶ در ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد.
19دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دوک دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯾﺶ ﭼﺮخ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
20ﮐﻔﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮان ﻣﺒﺴﻮط ﻣﯽﺳﺎزد ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن دراز
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
21ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش از ﺑﺮف ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻪ اﻃﻠﺲ ﻣﻠﺒﺲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
22ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺒﺎﺑﻬﺎی زﯾﻨﺖ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻟﺒﺎﺳﺶ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ارﻏﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
23ﺷﻮﻫﺮش در درﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ وﻻﯾﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.
24ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮان ﻣﯽدﻫﺪ.
25ﻗﻮت و ﻋﺰت ،ﻟﺒﺎس او اﺳﺖ ،و درﺑﺎره وﻗﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺧﻨﺪد.
26دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮ زﺑﺎن وی اﺳﺖ.
27ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﻮراک ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
28ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺰ او را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ.
29دﺧﺘﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺗﺮی داری.
30ﺟﻤـﺎل ،ﻓﺮﯾﺒﻨـﺪه و زﯾﺒﺎﯾـﯽ ،ﺑﺎﻃـﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﻣﻤﺪوح ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
31وی را از ﺛﻤﺮه دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺶ او را ﻧﺰد دروازهﻫﺎ ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ
1

ﮐﻼم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻦ داود ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد2 :ﺑﺎﻃﻞ اﺑﺎﻃﯿﻞ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،

ﺑﺎﻃﻞ اﺑﺎﻃﯿـﻞ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ3 .اﻧﺴﺎن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﺶ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ؟ 4ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑـﺪ ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ.
5آﻓﺘـﺎب ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ6 .ﺑﺎد
ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﯽرود و ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل دور ﻣﯽزﻧﺪ؛ دورزﻧﺎن دورزﻧﺎن ﻣـﯽرود و ﺑـﺎد ﺑﻪ ﻣﺪارﻫـﺎی
ﺧـﻮد ﺑﺮﻣـﯽﮔﺮدد7 .ﺟﻤﯿـﻊ ﻧﻬﺮﻫـﺎ ﺑﻪ درﯾـﺎ ﺟـﺎری ﻣﯽﺷـﻮد اﻣﺎ درﯾﺎ ﭘﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻬﺮﻫﺎ از آن ﺟﺎری ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد8 .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘـﺮ از ﺧﺴﺘﮕـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن
آن را ﺑﯿـﺎن ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﮐـﺮد .ﭼﺸـﻢ از دﯾـﺪن ﺳﯿـﺮ ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﮔـﻮش از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻤﻠﻮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
9آﻧﭽﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﯾـﺮ
آﻓﺘﺎب ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰ ﺗـﺎزه ﻧﯿﺴﺖ10 .آﯾﺎ ﭼﯿـﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﻮد ﺑﺒﯿـﻦ اﯾﻦ ﺗﺎزه
اﺳﺖ؟ در دﻫﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺎ ﺑـﻮد آن ﭼﯿﺰ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد11 .ذﮐﺮی از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و از
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿـﺰ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ﻧﺰد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ذﮐﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
12ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدم13 ،و دل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدم
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺸﻘﺖ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ
آﺳﻤﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ15 .ﮐﺞ را
راﺳﺖ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد و ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﺸﻤﺎر ﻧﺘﻮان آورد16 .در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ
را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﻓﺰودم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و دل ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
را ﺑﺴﯿﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد؛ 17و دل ﺧﻮد را ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ در ﮐﺜﺮت ﺣﮑﻤﺖ
ﮐﺜﺮت ﻏﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋِﻠﻢ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺣﺰن را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
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ﻣﻦ در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﻵن ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ؛ ﭘﺲ

ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ .و اﯾﻨﮏ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﻮد2 .درﺑﺎره ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ و
درﺑﺎره ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .در دل ﺧﻮد ﻏﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاب ﺑﭙﺮورم ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
دل ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ )ارﺷﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ( و ﺣﻤﺎﻗﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽآدم ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ4 .ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺮدم و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم5 .ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﻓﺮدوﺳﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ و در آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ درﺧﺖ ﻣﯿﻮهدار ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم6 .ﺣﻮﺿﻬﺎی آب ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ درﺧﺘﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد ،آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﻢ7 .ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان
ﺧﺮﯾﺪم و ﺧﺎﻧﻪزادان داﺷﺘﻢ و ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﻮال
از رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ ﺑﻮد8 .ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و اﻣﻮال ﺧﺎﺻﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم؛ و
ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎت و ﻟﺬات ﺑﻨﯽآدم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﻮ و ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ9 .ﭘﺲ ﺑﺰرگ ﺷﺪم و ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺣﮑﻤﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ10 ،و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ آرزو ﻣﯽﮐﺮد از آﻧﻬﺎ درﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و دل ﺧﻮد را از ﻫﯿﭻ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻢ زﯾﺮا
دﻟﻢ در ﻫﺮ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘّﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد11 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ؛ و اﯾﻨﮏ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻮد و در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺒﻮد.
12ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺖ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد؟ 13و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی
ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻮر ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ14 .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ در ﺳﺮ وی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
اﺣﻤﻖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽرود .ﺑﺎ وﺟﻮد آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ15 .ﭘﺲ در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﻖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺸﻮم؟ و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ16 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ذﮐﺮی از ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ و ﻣﺮد اﺣﻤﻖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﯾﺎم آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم
ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد آﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﺣﻤﻖ؟
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17ﻟﻬﺬا ﻣﻦ از ﺣﯿﺎت ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻢ زﯾﺮا اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ18 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد را
ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻢ ،از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ
واﮔﺬارم19 .و ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺣﮑﯿﻢ ﯾﺎ اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻬﺬا ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،او ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
20ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دل ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﻣﺄﯾﻮس ﺳﺎﺧﺘﻢ.
21زﯾﺮا ﻣﺮدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻨﺖ او ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ و آن را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ22 .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن را
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖ و رﻧﺞ دل ﺧﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ 23زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ
روزﻫﺎﯾﺶ ﺣﺰن ،و ﻣﺸﻘﺘﺶ ﻏﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ دﻟﺶ آراﻣﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
24ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﻣﺸﻘﺘﺶ ﺧﻮش ﺳﺎزد .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ25 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون او ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮد؟ 26زﯾﺮا ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷﯽ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺸﻘﺖ
اﻧﺪوﺧﺘﻦ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.

3

ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ2 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای

وﻻدت و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮت .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻏﺮس ﻧﻤﻮدن و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن ﻣﻐﺮوس3 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ
و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻔﺎ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن4 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﻪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
ﺧﻨﺪه .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای رﻗﺺ5 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن6 .وﻗﺘﯽ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺴﺎرت .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای دوراﻧﺪاﺧﺘﻦ7 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
درﯾﺪن و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای دوﺧﺘﻦ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮت و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ8 .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ و وﻗﺘﯽ
ﺑﺮای ﻧﻔﺮت .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ.

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ  /ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

985

9ﭘﺲ ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪه را از زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ؟ 10ﻣﺸﻘّﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺑﻨﯽآدم داده اﺳﺖ ﺗﺎ در آن زﺣﻤﺖ ﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم11 .او ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را در وﻗﺘﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ اﺑﺪﯾﺖ را در دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،از اﺑﺘﺪا
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد12 .ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎدی
ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ13 .و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آدﻣﯽ ﺑﺨﻮرد و
ﺑﻨﻮﺷﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪ14 .و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی ﻧﺘﻮان اﻓﺰود و از آن ﭼﯿﺰی ﻧﺘﻮان ﮐﺎﺳﺖ و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد
ﺗﺎ از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ15 .آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ؛ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
16و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎن اﻧﺼﺎف را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﮑﺎن ﻋﺪاﻟﺖ را ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ17 .و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﺎدل و ﻇﺎﻟﻢ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ اﻣﺮ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ در آﻧﺠﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ.
18و درﺑﺎره اﻣﻮر ﺑﻨﯽآدم در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ﺗﺎ
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻨﯽآدم ﻣﺜﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﯾﮏ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ
اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ20 .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﻪ از
ﺧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک رﺟﻮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ21 .ﮐﯿﺴﺖ روح اﻧﺴﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ روح ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﻧﺰول ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 22ﻟﻬﺬا ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺴﺮور ﺷﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
او را ﺑﺎزآورد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

4

ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﻠﻤﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﮐﺮدم .و اﯾﻨﮏ اﺷﮑﻬﺎی ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﺒﻮد! و زور ﺑﻄﺮف ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﺒﻮد! 2و ﻣﻦ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل زﻧﺪهاﻧﺪ آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ3 .و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،از
ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ را ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
4و ﺗﻤﺎﻣﯽِ ﻣﺤﻨﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺪ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ5 .ﻣﺮد ﮐﺎﻫﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﺎده،
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽﺧﻮرد6 .ﯾﮏ ﮐﻒ ﭘﺮ از راﺣﺖ از دو ﮐﻒ ﭘﺮ از ﻣﺸﻘّﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
7ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻄﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ را زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم8 .ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و او
را ﭘﺴﺮی ﯾﺎ ﺑﺮادری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﻘﺘﺶ را اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯽ و ﭼﺸﻤﺶ ﻧﯿﺰ از دوﻟﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
از ﺑﺮای ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزم؟ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﻣﺸﻘّﺖ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ9 .دو از ﯾﮏ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﺸﻘﺘﺸﺎن اﺟﺮت ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ 10زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ .ﻟﮑﻦ وای ﺑﺮ آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﻔﺘﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ11 .و اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ،ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮم ﺷﻮد12 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورد ،ﻫﺮ دو ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻪﻻ ﺑﺰودی ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
13ﺟﻮان ﻓﻘﯿﺮ و ﺣﮑﯿﻢ از ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺮ و ﺧﺮف ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ او از زﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد15 .دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن راه ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻄﺮف آن ﭘﺴﺮ دوم ﮐﻪ ﺑﺠﺎی او
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ
اﻋﻘﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او رﻏﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.

5

ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮوی ،ﭘﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار ،زﯾﺮا ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

اﺳﺘﻤﺎع ،از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
2ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﻨﻤﺎ و دﻟﺖ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﭘﺲ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ3 .زﯾﺮا ﺧﻮاب از ﮐﺜﺮت ﻣﺸﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
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آواز اﺣﻤﻖ از ﮐﺜﺮت ﺳﺨﻨﺎن4 .ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬر ﻧﻤﺎﯾﯽ در وﻓﺎی آن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ او از
اﺣﻤﻘﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺬر ﮐﺮدی وﻓﺎ ﻧﻤﺎ5 .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺬر ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺬر
ﻧﻤﻮده ،وﻓﺎ ﻧﮑﻨﯽ6 .ﻣﮕﺬار ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺖ ﺟﺴﺪ ﺗﻮ را ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺳﺎزد؛ و در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻮا
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮل ﺗﻮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد؟ 7زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
از ﮐﺜﺮت ﺧﻮاﺑﻬﺎ و اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﮐﺜﺮت ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس.
8اﮔﺮ ﻇﻠﻢ را ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و ﺑﺮﮐﻨﺪن اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﮐﺸﻮری ﺑﯿﻨﯽ ،از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻮش
ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﻓﻮق اﯾﺸﺎن اﺳﺖ9 .و ﻣﻨﻔﻌﺖ
زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ10 .آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه را دوﺳﺖ دارد از
ﻧﻘﺮه ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی را دوﺳﺖ دارد از دﺧﻞ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
11ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖ زﯾﺎده ﺷﻮد ،ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎﻧﺶ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از
آﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
12ﺧﻮاب ﻋﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاه ﮐﻢ و ﺧﻮاه زﯾﺎد ﺑﺨﻮرد؛ اﻣﺎ ﺳﯿﺮی ﻣﺮد دوﻟﺘﻤﻨﺪ او را
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
13ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﺑﺮای ﺿﺮر
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد14 .و آن دوﻟﺖ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی آورد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی در دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ15 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدرش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
از ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد16 .و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻼی ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؛ و او را ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﯽ ﺑﺎد
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ 17و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری و ﺧﺸﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺷﻮد.
18اﯾﻨﮏ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ19 .و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﻟﺖ و اﻣﻮال ﺑﻪ او
ﺑﺒﺨﺸﺪ و او را ﻗﻮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد و ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،از ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺮور
ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ20 .زﯾﺮا روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا او را از
ﺷﺎدی دﻟﺶ اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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6

ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم و آن ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ2 :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺧﺪا ﺑﻪ او دوﻟﺖ و اﻣﻮال و ﻋﺰت دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻧﺶ آرزو ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﺪا او را ﻗﻮت ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﯽ از آن ﺑﺨﻮرد .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
3اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺎورد و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻧﺶ از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺎزهای ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻘﻂﺷﺪه از
او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ رﻓﺖ و ﻧﺎم او در ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ5 .و
آﻓﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﻧﺪﯾﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن آراﻣﯽ دارد6 .و اﮔﺮ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻠﮑﻪ دو ﭼﻨﺪان آن
زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﯽروﻧﺪ؟ 7ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘّﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای دﻫﺎﻧﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻣﻌﻬﺬا ﺟﺎن او ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را از اﺣﻤﻖ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ؟ و ﺑﺮای
ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ زﻧﺪﮔﺎن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ؟
9رؤﯾﺖ ﭼﺸﻢ از ﺷﻬﻮت ﻧﻔﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و در ﭘﯽ ﺑﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.
10ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او آدم
اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻄﺎﻟﺖ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن را ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؟ 12زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،در ﻣﺪت اﯾﺎمِ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻃﻞِ وی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از او زﯾﺮ آﻓﺘﺎب واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزد؟

7

ﻧﯿﮏﻧﺎﻣﯽ از روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و روز ﻣﻤﺎت از روز وﻻدت2 .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺎﺗﻢ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮت ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ را
در دل ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ3 .ﺣﺰن از ﺧﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻏﻤﮕﯿﻨﯽِ ﺻﻮرت ،دل اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.
4دل ﺣﮑﯿﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺗﻢ اﺳﺖ و دل اﺣﻤﻘﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ.
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5ﺷﻨﯿﺪن ﻋﺘﺎب ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺮود اﺣﻤﻘﺎن6 ،زﯾﺮا ﺧﻨﺪه اﺣﻤﻘﺎن ﻣﺜﻞ
ﺻﺪای ﺧﺎرﻫﺎ در زﯾﺮ دﯾﮓ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ7 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ،ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را ﺟﺎﻫﻞ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و رﺷﻮه ،دل را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
8اﻧﺘﻬﺎی اﻣﺮ از اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ و دل ﺣﻠﯿﻢ از دل ﻣﻐﺮور ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ9 .در دل ﺧﻮد ﺑﻪ زودی
ﺧﺸﻤﻨﺎک ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ در ﺳﯿﻨﻪ اﺣﻤﻘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
10ﻣﮕﻮ ﭼﺮا روزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از روی ﺣﮑﻤﺖ
ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ.
11ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن آﻓﺘﺎب ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺮه ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ؛ اﻣﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ را زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
13اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﮐﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ راﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 14در روز ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش و در روز ﺷﻘﺎوت ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ را ﺑﻪ ازاء آن
ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
15اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را در روزﻫﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮد دﯾﺪم .ﻣﺮد ﻋﺎدل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻫﻼک
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮارﺗﺶ ﻋﻤﺮ دراز دارد16 .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاط ﻋﺎدل ﻣﺒﺎش و
ﺧﻮد را زﯾﺎده ﺣﮑﯿﻢ ﻣﭙﻨﺪار ﻣﺒﺎدا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻼک ﮐﻨﯽ17 .و ﺑﻪ اﻓﺮاط ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺒﺎش و اﺣﻤﻖ ﻣﺸﻮ
ﻣﺒﺎدا ﭘﯿﺶ از اﺟﻠﺖ ﺑﻤﯿﺮی18 .ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮی و از آن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮﻧﺪاری زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،از اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
19ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ20 .زﯾﺮا
ﻣﺮد ﻋﺎدﻟﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ورزد و ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
21و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد دل ﺧﻮد را ﻣﻨﻪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮی22 .زﯾﺮا دﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﮕﺮان را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮدهای.
23اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ آزﻣﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ آن از ﻣﻦ دور ﺑﻮد.
24آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ،دور و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 25ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ دل
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺤﺚ و ﻃﻠﺐ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻘﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺮارت ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ
و ﺣﻤﺎﻗﺖ دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ26 .و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ داﻣﻬﺎ و ﺗﻠﻪﻫﺎ اﺳﺖ و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﮐﻤﻨﺪﻫﺎ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰ ﺗﻠﺨﺘﺮ از ﻣﻮت اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ،از وی رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﺎر وی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
27ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ را درﯾﺎﺑﻢ اﯾﻦ را
درﯾﺎﻓﺘﻢ28 ،ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﯾﮏ ﻣﺮد از ﻫﺰار ﯾﺎﻓﺘﻢ اﻣﺎ از
ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ زﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ29 .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ را ﻓﻘﻂ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا آدﻣﯽ را راﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ.
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ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﺮ را ﺑﻔﻬﻤﺪ؟ ﺣﮑﻤﺖ روی

اﻧﺴﺎن را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺨﺘﯽ ﭼﻬﺮه او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
2ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﮕﺎه دار و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﺪا3 .ﺷﺘﺎب ﻣﮑﻦ ﺗﺎ
از ﺣﻀﻮر وی ﺑﺮوی و در اﻣﺮ ﺑﺪ ﺟﺰم ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد4 .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺨﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﻗﻮت ﻫﺴﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 5ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ را ﻧﮕﺎه دارد
ﻫﯿﭻ اﻣﺮ ﺑﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .و دل ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ وﻗﺖ و ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﯽداﻧﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ
وﻗﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮارت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ وی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ7 .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
او ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 8ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روح ﺗﺴﻠﻂ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روح ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ روز ﻣﻮت ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد؛ و در وﻗﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮارت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
9اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را دﯾﺪم و دل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﺷﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻢ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮرش ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ10 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان دﻓﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ،و آﻣﺪﻧﺪ و از ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس رﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺘﻮی ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﺑﺰودی ﻣﺠﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دل
ﺑﻨﯽآدم در اﻧﺪرون اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪﮐﺮداری ﺟﺎزم ﻣﯽﺷﻮد12 .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺮارت
ورزد و ﻋﻤﺮ دراز ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻬﺬا ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺧﺎﺋﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ،ﻋﻤﺮ دراز ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﮐﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ14 .ﺑﻄﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﯾﺮان واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮﯾﺮاناﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻻن واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ15 .آﻧﮕﺎه ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺪح ﮐﺮدم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾّﺎم
ﻋﻤﺮش ﮐﻪ ﺧﺪا در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ وی دﻫﺪ ،در ﻣﺤﻨﺘﺶ ﺑﺎ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
16ﭼﻮﻧﮑﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدم ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻔﻬﻤﻢ و ﺗﺎ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮐﺮده
ﺷﻮد ﺑﺒﯿﻨﻢ )ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ(17 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪا را دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﮐﺎری را ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﺴﺲ آن زﯾﺎدهﺗﺮ ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن را ﮐﻤﺘﺮ درک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮد
ﺣﮑﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ آن را ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ آن را درک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدم و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﻏﻮر ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ

ﻋﺎدﻻن و ﺣﮑﯿﻤﺎن و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن در دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺧﻮاه ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮاه ﻧﻔﺮت ،اﻧﺴﺎن آن را
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤـﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ2 .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان ﯾﮏ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﺧﻮﺑﺎن و ﻃﺎﻫﺮان و ﻧﺠﺴﺎن؛ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ واﻗﻌﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﯿﮑﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﻨﺪ؛ و آﻧﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و
آﻧﮑﻪ از ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﻣﺴﺎویاﻧﺪ.
3در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻨﮑﻪ دل ﺑﻨﯽآدم از ﺷﺮارت ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ در دل
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ4 .زﯾﺮا ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،اﻣﯿﺪ
ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﮓ زﻧﺪه از ﺷﯿﺮ ﻣﺮده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ5 .زاﻧﺮو ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺮدﮔﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ اﺟﺮت ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد6 .ﻫﻢ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻢ ﻧﻔﺮت و ﺣﺴﺪ اﯾﺸﺎن ،ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ  /ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

992

7ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺑﺨﻮر و ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ ﺑﻨﻮش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا
اﻋﻤﺎل ﺗﻮ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ8 .ﻟﺒﺎس ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ روﻏﻦ ﮐﻢ
ﻧﺸﻮد9 .ﺟﻤﯿﻊ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ او ﺗﻮ را در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ
ﻣﯽداری در ﺟﻤﯿﻊ روزﻫﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﻮش ﺑﮕﺬران .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد و از زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ
آﻓﺘﺎب ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ10 .ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽروی ﻧﻪ ﮐﺎر و ﻧﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ
ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ11 .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ ﺑﺮای ﺗﯿﺰروان و ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺷﺠﺎﻋﺎن و
ﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﮑﯿﻤﺎن و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﯿﻤﺎن و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد12 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻮر ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﮔﻨﺠﺸﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽآدم ﺑﻪ وﻗﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه آن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
13و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪم و آن ﻧﺰد ﻣﻦ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد14 :ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدان در آن ﻗﻠﯿﻞاﻟﻌﺪد ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ آن آﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد15 .و در آن ﺷﻬﺮ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮِ ﺣﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪ،
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ آن ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد16 .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﮑﻤﺖ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ17 .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ،از ﻓﺮﯾﺎد ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﺣﻤﻘﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎده ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﮔﺮدد18 .ﺣﮑﻤﺖ از اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر را ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد.

10

ﻣﮕﺴﻬﺎی ﻣﺮده روﻏﻦ ﻋﻄﺎر را ﻣﺘﻌﻔﻦ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ،و اﻧﺪک ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ از

ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺰت ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ2 .دل ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻄﺮف راﺳﺘﺶ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ و دل اﺣﻤﻖ ﺑﻄﺮف
ﭼﭙﺶ3 .و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﺣﻤﻖ ﺑﻪ راه ﻣﯽرود ،ﻋﻘﻠﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﻖ
ﻫﺴﺘﻢ.
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4اﮔﺮ ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺗﻮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﮑﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺧﻄﺎﯾﺎی
ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ.
5ﺑﺪیای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب دﯾﺪهام ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد.
6ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻟﺘﻤﻨﺪان در ﻣﮑﺎن اﺳﻔﻞ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ7 .ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﺮ
اﺳﺒﺎن دﯾﺪم و اﻣﯿﺮان را ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ روان.
8آﻧﮑﻪ ﭼﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ در آن ﻣﯽاﻓﺘﺪ و آﻧﮑﻪ دﯾﻮار را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ ،ﻣﺎر وی را ﻣﯽﮔﺰد9 .آﻧﮑﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﮑﻪ درﺧﺘﺎن را ﻣﯽﺑﺮد از آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
10اﮔﺮ آﻫﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺶ را ﺗﯿﺰ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮت زﯾﺎده ﺑﮑﺎر آورد؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ11 .اﮔﺮ ﻣﺎر ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻓﺴﻮن ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﺰد ،ﭘﺲ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه
دارد؟
12ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﻓﯿﺾﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺒﻬﺎی اﺣﻤﻖ ﺧﻮدش را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ13 .اﺑﺘﺪای
ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﺶ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ و اﻧﺘﻬﺎی ﮔﻔﺘﺎرش دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻮذی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ14 .اﺣﻤﻖ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را از آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از وی
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزد؟ 15ﻣﺤﻨﺖ اﺣﻤﻘﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ.
16وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای زﻣﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﻃﻔﻞ اﺳﺖ و ﺳﺮوراﻧﺖ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
17ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺗﻮ ای زﻣﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻧﺠﺒﺎ اﺳﺖ و ﺳﺮوراﻧﺖ در وﻗﺘﺶ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﯽ.
18از ﮐﺎﻫﻠﯽ ﺳﻘﻒ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﺴﺘﯽِ دﺳﺘﻬﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ آب ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ.
19ﺑﺰم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺮه ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
20ﭘﺎدﺷﺎه را در ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﮑﻦ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ را در اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻨﻤﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻫﻮا آواز ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺑﺎﻟﺪار ،اﻣﺮ را ﺷﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ  /ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

994

11

ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮوی آﺑﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪاز ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آن را ﺧﻮاﻫﯽ

ﯾﺎﻓﺖ2 .ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺒﺨﺶ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻼ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ3 .اﮔﺮ اﺑﺮﻫﺎ ﭘﺮ از ﺑﺎران ﺷﻮد ،آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ و اﮔﺮ درﺧﺖ ﺑﺴﻮی ﺟﻨﻮب ﯾﺎ ﺑﺴﻮی
ﺷﻤﺎل ﺑﯿﻔﺘﺪ ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺧﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ4 .آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺖ و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ دروﯾﺪ5 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ راه ﺑﺎد ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ در رﺣﻢ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﮐﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ.
6ﺑﺎﻣﺪادان ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﺪار زﯾﺮا ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ7 .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ
اﺳﺖ و دﯾﺪن آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ8 .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﺮ
ﭼﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
9ای ﺟﻮان در وﻗﺖ ﺷﺒﺎب ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎش و در روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽات دﻟﺖ ﺗﻮ را ﺧﻮش
ﺳﺎزد و در راﻫﻬﺎی ﻗﻠﺒﺖ و ﺑﺮ وﻓﻖ رؤﯾﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد10 .ﭘﺲ ﻏﻢ را از دل ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ و ﺑﺪی را از ﺟﺴﺪ ﺧﻮﯾﺶ
دور ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺒﺎب ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

12

ﭘﺲ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد را در روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽات ﺑﯿﺎد آور ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ روزﻫﺎی ﺑﻼ

ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﺮا از اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ2 .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ آﻓﺘﺎب و ﻧﻮر و ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻮد و اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﺑﺮﮔﺮدد؛ 3در روزی ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﺮزﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﻮت ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﺳﺘﺎسﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻢاﻧـﺪ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻨـﺪ و آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ از
ﭘﻨﺠﺮهﻫـﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻮﻧـﺪ4 .و درﻫـﺎ در ﮐﻮﭼـﻪ ﺑﺴﺘـﻪ ﺷﻮد و آواز آﺳﯿﺎب ﭘﺴﺖ ﮔـﺮدد و
از ﺻـﺪای ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻐﻨﯿﺎت ذﻟﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ5 .و از ﻫﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺧﻮﻓﻬﺎ در راه
ﺑﺎﺷﺪ و درﺧﺖ ﺑﺎدام ﺷﮑﻮﻓـﻪ آورد و ﻣﻠﺨـﯽ ﺑـﺎر ﺳﻨﮕﯿـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮﯾـﺪه ﺷـﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ
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اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرود و ﻧﻮﺣﻪﮔـﺮان در ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ6 .ﻗﺒـﻞ از آﻧﮑﻪ
ﻣﻔﺘـﻮل ﻧﻘـﺮه ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﺳﻪ ﻃﻼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد و ﺳﺒﻮ ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺮد ﺷﻮد و ﭼﺮخ ﺑﺮ ﭼﺎه
ﻣﻨﮑﺴﺮ ﮔﺮدد7 ،و ﺧﺎک ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ ﺑﻮد ،و روح ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد
رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾـﺪ.
8ﺑﺎﻃﻞاﺑﺎﻃﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺳﺖ9 .و دﯾﮕﺮ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮد ﺑﺎز
ﻫﻢ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻏﻮر رﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺜﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد.
10ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺒﻮل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت راﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﺎﺷﺪ11 .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﮑﻬﺎی ﮔﺎوراﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﻤﺎت ارﺑﺎب ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻣﺤﮑﻢ
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺷﺒﺎن داده ﺷﻮد.
12و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮ .ﺳﺎﺧﺘﻦِ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﯾﺎد،
ﺗﻌﺐ ﺑﺪن اﺳﺖ13 .ﭘﺲ ﺧﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﻣﺮ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دار ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ14 .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﺮ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮاه ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮاه ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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ﮐﺘﺎب ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن
1

ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ ﮐﻪ از آن ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ2 .او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪﻫﺎی دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﻮﺳﺪ .زﯾﺮا

ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ از ﺷﺮاب ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ3 .ﻋﻄﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﻮی ﺧﻮش دارد و اﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ،ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ4 .ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ﺗﺎ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺑﺪوﯾﻢ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺣﺠﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد آورد .از ﺗﻮ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ را از ﺷﺮاب زﯾﺎده ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد .ﺗﻮ را از روی ﺧﻠﻮص دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ5 .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻣﻦ ﺳﯿﻪ ﻓﺎم اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ،
ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻗﯿﺪار و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن6 .ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﯿﻪﻓﺎم ﻫﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
آﻓﺘﺎب ﻣﺮا ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺴﺮان ﻣﺎدرم ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮا ﻧﺎﻃﻮر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻧﻨﻤﻮدم7 .ای ﺣﺒﯿﺐ ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ده ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﭼﺮاﻧﯽ و در وﻗﺖ
ﻇﻬﺮ ﮔﻠﻪ را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﯽ؟ زﯾﺮا ﭼﺮا ﻧﺰد ﮔﻠﻪﻫﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ آواره ﮔﺮدم.
8ای ﺟﻤﯿﻞﺗﺮ از زﻧﺎن ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،در اﺛﺮ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون رو و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻧﺰد
ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﭽﺮان9 .ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ در اراﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ دادهام.
10رﺧﺴﺎرﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮﻫﺎ و ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
11زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﺑﺎ ﺣﺒﻪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ12 .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﻮد
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺳﻨﺒﻞ ﻣﻦ ﺑﻮی ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ13 .ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻠﻪ ﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ.
14ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﻪﺑﺎن در ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻋﯿﻦﺟﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ
ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ ،اﯾﻨﮏ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ.
16اﯾﻨﮏ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ و ﺗﺨﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
17ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ از ﺳﺮو آزاد اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ ﻣﺎ از ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ.
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2

ﻣﻦ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﺎرون و ﺳﻮﺳﻦ وادﯾﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ2 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻮﺳﻦ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
3ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﺐ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان اﺳﺖ .در
ﺳﺎﯾﻪ وی ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻣﯿﻮهاش ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد4 .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ آورد و ﻋﻠﻢ وی
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد5 .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺮﺻﻬﺎی ﮐﺸﻤﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻫﯿﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﺒﻬﺎ ﺗﺎزه ﺳﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ6 .دﺳﺖ ﭼﭙﺶ در زﯾﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻣﺮا در آﻏﻮش
ﻣﯽﮐﺸﺪ7 .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻏﺰاﻟﻬﺎ و آﻫﻮﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮا ﺗﺎ
ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ8 .آواز ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺴﺘﺎن و ﺑﺮ
ﺗﻠﻬﺎ ﺧﯿﺰان ﻣﯽآﯾﺪ9 .ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰال ﯾﺎ ﺑﭽﻪ آﻫﻮ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ او در ﻋﻘﺐ دﯾﻮار ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎده،
از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮد و از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد10 .ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ و ای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺎ11 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎران ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ12 .ﮔﻠﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و زﻣﺎن اﻟﺤﺎن رﺳﯿﺪه و آواز ﻓﺎﺧﺘﻪ در وﻻﯾﺖ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد13 .درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻮﻫﺎ ﮔﻞ آورده ،راﯾﺤﻪ ﺧﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
ﻣﻦ و ای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻦ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺎ«.
14ای ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺻﺨﺮه و در ﺳﺘﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺧﺎرا ﻫﺴﺘﯽ ،ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ و آوازت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮان زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﺗﻮ ﻟﺬﯾﺬ و ﭼﻬﺮهات ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ اﺳﺖ15 .ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ،
ﺷﻐﺎﻟﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﮔﻞ
آورده اﺳﺖ.
16ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ از آن وی ﻫﺴﺘﻢ .در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ17 .ای
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﺑﺮﮔﺮد و ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻢ روز ﺑﻮزد و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ( ﻏﺰال ﯾﺎ ﺑﭽﻪ آﻫﻮ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﺑﺎﺗﺮ ﺑﺎش.
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ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد او را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﻃﻠﺒﯿﺪم .او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم

اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ2 .ﮔﻔﺘﻢ اﻵن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺷﻮارع ﺷﻬﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،او را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد
ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ .او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ3 .ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺟﺎن ﻣﺮا دﯾﺪهاﯾﺪ؟« 4از اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ او را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﯾﺎﻓﺘﻢ .و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻫﺎ ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺣﺠﺮه واﻟﺪهﺧﻮﯾﺶ در
آوردم5 .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻏﺰاﻟﻬﺎ و آﻫﻮﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮا ﺗﺎ
ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻣﯿﻨﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ6 .اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دود از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺮ و ﺑﺨﻮر و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺗﺎﺟﺮان ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ؟ 7اﯾﻨﮏ ﺗﺨﺖ روان ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺼﺖ ﺟﺒﺎر از ﺟﺒﺎران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ8 .ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﮓ
آزﻣﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮف ﺷﺐ ﺑﺮ راﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ9 .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺨﺖ
رواﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ از ﭼﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎﺧﺖ10 .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ را از ﻧﻘﺮه و ﺳﻘﻔﺶ را از ﻃﻼ و ﮐﺮﺳﯽاش
را از ارﻏﻮان ﺳﺎﺧﺖ ،و وﺳﻄﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻌﺮق ﺑﻮد11 .ای دﺧﺘﺮان ﺻﻬﯿﻮن،
ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در روز ﻋﺮوﺳﯽ وی و در روز ﺷﺎدی
دﻟﺶ آن را ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻧﻬﺎد.
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اﯾﻨﮏ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ ،اﯾﻨﮏ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ از ﭘﺸﺖ

ﺑﺮﻗﻊ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﺑﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮه ﺟﻠﻌﺎد
ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ2 .دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺸﻢ ﺑﺮﯾﺪه ﮐﻪ از ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮأم زاﯾﯿﺪه و در آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﺎزاد ﻧﺒﺎﺷﺪ3 .ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ رﺷﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ و دﻫﺎﻧﺖ ﺟﻤﯿﻞ اﺳﺖ و
ﺷﻘﯿﻘﻪﻫﺎﯾﺖ در ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻗﻊ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎره اﻧﺎر اﺳﺖ4 .ﮔﺮدﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺮج داود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺳﻼح ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﻫﺰار ﺳﭙﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎن آوﯾﺰان اﺳﺖ5 .دو
ﭘﺴﺘﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ دو ﺑﭽﻪ ﺗﻮأم آﻫﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ6 ،ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻢ روز ﺑﻮزد و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ
ﺑﮕﺮﯾﺰد .ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﺮ و ﺑﻪ ﺗﻞ ﮐﻨﺪر ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ.
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7ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮ زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻮ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ8 .ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ای ﻋﺮوس،
ﺑﺎ ﻣﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺎ .از ﻗﻠﻪ اﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻠﻪ ﺷﻨﯿﺮ و ﺣﺮﻣﻮن از ﻣﻐﺎرهﻫﺎی ﺷﯿﺮﻫﺎ و از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﭘﻠﻨﮕﻬﺎ ﺑﻨﮕﺮ.
9ای ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﺮوس ﻣﻦ ،دﻟﻢ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﺮدﻧﺖ رﺑﻮدی.
10ای ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﻣﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ .ﻣﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺖ از ﺷﺮاب ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻮی ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻄﺮﻫﺎ11 .ای ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ ﻋﺴﻞ را ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﺪ زﯾﺮ زﺑﺎن ﺗﻮ
ﻋﺴﻞ و ﺷﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻮی ﻟﺒﺎﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻮی ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ12 .ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻘﻔﻞ و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ13 .ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﺎن اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻔﯿﺴﻪ و ﺑﺎن و ﺳﻨﺒﻞ
اﺳﺖ14 .ﺳﻨﺒﻞ و زﻋﻔﺮان و ﻧﯽ و دارﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﮐﻨﺪر ،ﻣﺮ و ﻋﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻄﺮﻫﺎی
ﻧﻔﯿﺴﻪ15 .ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺑﺮﮐﻪ آب زﻧﺪه و ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ.
16ای ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ای ﺑﺎد ﺟﻨﻮب ،ﺑﯿﺎ .ﺑﺮ ﺑﺎغ ﻣﻦ ﺑﻮز ﺗﺎ ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﯿﻮه ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرد.
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ای ﺧﻮاﻫﺮ و ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮد آﻣﺪم .ﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﻢ ﭼﯿﺪم .ﺷﺎﻧﻪ

ﻋﺴﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮردم .ﺷﺮاب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﺷﯿﺪم.
ای دوﺳﺘﺎن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ای ﯾﺎران ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ.
2ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ دﻟﻢ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ .آواز ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در را ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ )و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(» :از ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﻦ ای ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ! ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ و ﮐﺒﻮﺗﺮم و ای ﮐﺎﻣﻠﻪ ﻣﻦ! زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺳﺮ ﻣﻦ از ﺷﺒﻨﻢ و زﻟﻔﻬﺎﯾﻢ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺷﺐ ﭘﺮ اﺳﺖ3 «.رﺧﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﭙﻮﺷﻢ؟
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﭼﺮﮐﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 4ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺳﻮراخ در
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﺸﺎﯾﻢ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﻣﺪ5 .ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ در را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺎز
ﮐﻨﻢ ،و از دﺳﺘﻢ ﻣﺮ و از اﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣﺮ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﻪ ﻗﻔﻞ ﺑﭽﮑﯿﺪ6 .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺎز
ﮐﺮدم؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﺎن از ﻣﻦ ﺑﺪر ﺷﺪه ﺑﻮد .او را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم و ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ او را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺟﻮاﺑﻢ ﻧﺪاد7 .ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮا
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ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺰدﻧﺪ و ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .دﯾﺪهﺑﺎﻧﻬﺎی ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻗﻊ ﻣﺮا از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ8 .ای دﺧﺘﺮان
اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮا ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،وی را ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﻢ.
9ای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﯽ؟
10ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮخ ﻓﺎم اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻫﺰارﻫﺎ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ11 .ﺳﺮ او ﻃﻼی
ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و زﻟﻔﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮاب ﺳﯿﺎه ﻓﺎم اﺳﺖ12 .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻧﺰد
ﻧﻬﺮﻫﺎی آب اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﭼﺸﻤﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ13 .رﺧﺴﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ
ﺑﻠﺴﺎن و ﭘﺸﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽﭼﮑﺪ.
14دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻃﻼﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺮﺟﺪ ﻣﻨﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ او ﻋﺎج ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻗﻮت
زرد ﻣﺮﺻﻊ ﺑﻮد15 .ﺳﺎﻗﻬﺎﯾﺶ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی زر ﻧﺎب ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺪه ،ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ16 .دﻫﺎن او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻤﺎم او ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎر ﻣﻦ ،ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ.
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ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن؟ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ؟
2ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﺰد ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی ﺑﻠﺴﺎن ﻓﺮود ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ در ﺑﺎﻏﺎت ﺑﭽﺮاﻧﺪ
و ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ ﺑﭽﯿﻨﺪ3 .ﻣﻦ از آن ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد و ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ ﮔﻠﻪ را
ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ.
4ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺻﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﺷﻠﯿﻢ زﯾﺒﺎ و ﻣﺜﻞ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺑﯿﺪقدار
ﻣﻬﯿﺐ ﻫﺴﺘﯽ5 .ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدان زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﯾﻬﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ
ﺑﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮه ﺟﻠﻌﺎد ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ6 .دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮأم زاﯾﯿﺪه و در آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﺎزاد ﻧﺒﺎﺷﺪ7 .ﺷﻘﯿﻘﻪﻫﺎﯾﺖ در
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻗﻊ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎره اﻧﺎر اﺳﺖ8 .ﺷﺼﺖ ﻣﻠﮑﻪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﺘﻌﻪ و دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ9 .اﻣﺎ
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ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﻦ و ﮐﺎﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .او ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﺨﺘﺎره واﻟﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﺧﺘﺮان او را
دﯾﺪه ،ﺧﺠﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻣﻠﮑﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎ ﺑﺮ او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و او را ﻣﺪح ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
10اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﺒﺢ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ؟ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب ﻃﺎﻫﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺪقدار ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ؟
11ﺑﻪ ﺑﺎغ درﺧﺘﺎن ﺟﻮز ﻓﺮود ﺷﺪم ﺗﺎ ﺳﺒﺰﯾﻬﺎی وادی را ﺑﻨﮕﺮم و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮ ﺷﮑﻮﻓﻪ
آورده و اﻧﺎر ﮔﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ12 .ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻨﺎداب
ﺳﺎﺧﺖ.
13ﺑﺮﮔﺮد ،ﺑﺮﮔﺮد ای ﺷﻮﻟﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺮد ،ﺑﺮﮔﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ .در ﺷﻮﻟﻤﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻣﺜﻞ
ﻣﺤﻔﻞ دو ﻟﺸﮑﺮ.
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ای دﺧﺘﺮ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻒ ،ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺖ در ﻧﻌﻠﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی راﻧﻬﺎﯾﺖ

ﻣﺜﻞ زﯾﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ2 .ﻧﺎف ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺪور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاب
ﻣﻤﺰوج در آن ﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮده ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ3 .دو ﭘﺴﺘﺎن
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دو ﺑﭽﻪ ﺗﻮأم ﻏﺰال اﺳﺖ4 .ﮔﺮدن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺮج ﻋﺎج و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎی ﺣﺸﺒﻮن ﻧﺰد
دروازه ﺑﯿﺖ رﺑﯿﻢ .ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺮج ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی دﻣﺸﻖ ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .ﺳﺮت ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻣﻞ و ﻣﻮی ﺳﺮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻏﻮان اﺳﺖ .و ﭘﺎدﺷﺎه در ﻃﺮﻫﻬﺎﯾﺶ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .ای ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ،
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﺬﺗﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ7 .اﯾﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و
ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﻧﮕﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﻧﮕﻮر و ﺑﻮی ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺒﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ9 .و دﻫﺎن ﺗﻮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻓﺮو رود و ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺳﺎزد.
10ﻣﻦ از آن ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ و اﺷﺘﯿﺎق وی ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ11 .ﺑﯿﺎ ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﻢ ،و در دﻫﺎت ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﻢ12 .و ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﮕﻮر ﮔﻞ
ﮐﺮده و ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ ﮔﺸﻮده و اﻧﺎرﻫﺎ ﮔﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد13 .ﻣﻬﺮ
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ﮔﯿﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮی ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺰد درﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﻮه ﻧﻔﯿﺲ ﺗﺎزه و ﮐﻬﻨﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮای ﺗﻮ ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهام.
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ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادر ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎدر ﻣﺮا ﻣﮑﯿﺪ ﻣﯽﺑﻮدی ،ﺗﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ را

ﺑﯿﺮون ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪم و ﻣﺮا رﺳﻮا ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ2 .ﺗﻮ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم
در ﻣﯽآوردم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادی ﺗﺎ ﺷﺮاب ﻣﻤﺰوج و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم3 .دﺳﺖ
ﭼﭗ او زﯾﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد و دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻣﺮا در آﻏﻮش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ4 .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻤﺎ را
ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮا ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ.
5اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ،از ﺻﺤﺮا ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ؟
زﯾﺮ درﺧﺖ ﺳﯿﺐ ﺗﻮ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣـﺎدرت ﺗـﻮ را زاﯾﯿـﺪ .در آﻧﺠـﺎ واﻟـﺪه ﺗـﻮ
را درد زه ﮔﺮﻓﺖ6 .ﻣـﺮا ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺗـﻢ ﺑﺮ دﻟﺖ و ﻣﺜـﻞ ﻧﮕﯿـﻦ ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺖ ﺑﮕﺬار ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺜﻞ
ﻣﻮت زورآور اﺳﺖ و ﻏﯿﺮت ﻣﺜﻞ ﻫﺎوﯾﻪ ﺳﺘﻢﮐﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ و ﻟﻬﯿﺐ
ﯾﻬﻮه اﺳﺖ7 .آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﺖ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﮐـﺮد و ﺳﯿﻠﻬـﺎ آن را ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻓـﺮو ﻧﺸﺎﻧﯿـﺪ.
اﮔـﺮ ﮐﺴـﯽ ﺗﻤﺎﻣـﯽ اﻣــﻮال ﺧﺎﻧــﻪ ﺧﻮﯾـﺶ را ﺑـﺮای ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﺪﻫـﺪ ،آن را اﻟﺒﺘﻪ ﺧـﻮار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺷﻤـﺮد.
8ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺮی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد در روزی ﮐﻪ او را
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ 9اﮔﺮ دﯾﻮار ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﺑﺮج ﻧﻘﺮهای ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ و اﮔﺮ دروازه
ﻣﯽﺑﻮد ،او را ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮو آزاد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﻢ.
10ﻣﻦ دﯾﻮار ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺟﻬﺎ اﺳﺖ .ﻟﻬﺬا در ﻧﻈﺮ او از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺷﺪهام11 .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺑﻌﻞ ﻫﺎﻣﻮن داﺷﺖ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﻃﻮران ﺳﭙﺮد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮای ﻣﯿﻮهاش ﻫﺰار ﻧﻘﺮه ﺑﺪﻫﺪ12 .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮ ای
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺰار و ﺑﺮای ﻧﺎﻃﻮران ﻣﯿﻮهاش ،دوﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
13ای )ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ( ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ ،رﻓﯿﻘﺎن آواز ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﻮان.
14ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﻓﺮار ﮐﻦ و ﻣﺜﻞ ﻏﺰال ﯾﺎ ﺑﭽﻪ آﻫﻮ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺎش.
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ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ
1

رؤﯾﺎی اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﮐﻪ آن را درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ،در روزﻫﺎی ﻋﺰﯾﺎ و

ﯾﻮﺗﺎم و آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا دﯾﺪ.
2ای آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ای زﻣﯿﻦ ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺴﺮان ﭘﺮوردم و
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﻧﺪ3 .ﮔﺎو ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﯾﺶ را و اﻻغ آﺧﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ4 .وای ﺑﺮ اﻣﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر
ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ذرﯾﺖ ﺷﺮﯾﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﻔﺴﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﻮی ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
5ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﯾﺎﺑﯿﺪ و زﯾﺎده ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﻣﺮﯾﺾ.
6از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ در آن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ و زﺧﻢ ﻣﺘﻌﻔﻦ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﯿﻪ
ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ اﻟﺘﯿﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ7 .وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎ وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮﯾﺒﺎن ،زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و آن ﻣﺜﻞ واژﮔﻮﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﺮاب
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ8 .و دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﺮ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎر و ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ،ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ9 .اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ وا ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻮره ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ.
10ای ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺪوم ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﻗﻮم ﻋﻤﻮره ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﮔﻮش
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﮐﺜﺮت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ؟ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﭘﯿﻪ ﭘﺮوارﯾﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪهام و ﺑﻪ ﺧﻮن ﮔﺎوان و ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارم12 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎر ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﻨﯿﺪ؟ 13ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﺨﻮر ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﻏﺮه ﻣﺎه و ﺳﺒﺖ و دﻋﻮت
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ .ﮔﻨﺎه را ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ14 .ﻏﺮهﻫﺎ و ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻧﻔﺮت دارد؛ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام15 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
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دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭼﻮن دﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﺧﻮن اﺳﺖ16 .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺷﺴﺘﻪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دور ﮐﺮده ،از ﺷﺮارت دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ17 .ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و
اﻧﺼﺎف را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﯿﺪ ،ﯾﺘﯿﻤﺎن را دادرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ارﻏﻮان ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺶ
داﺷﺘﻪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد20 .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺑﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻤﺎ
را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد« ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
21ﺷﻬﺮ اﻣﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ زاﻧﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮑﻪ از اﻧﺼﺎف ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽﺑﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ در وی ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎل ﻗﺎﺗﻼن22 .ﻧﻘﺮه ﺗﻮ ﺑﻪ درد ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،و ﺷﺮاب ﺗﻮ از آب ﻣﻤﺰوج ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
23ﺳﺮوران ﺗﻮ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪه و رﻓﯿﻖ دزدان ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن رﺷﻮه را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و در
ﭘﯽ ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﯾﺘﯿﻤﺎن را دادرﺳﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﻋﻮی ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ24 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺎن ﻣﻦ از ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ و
از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ25 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،درد ﺗﻮ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭘﺎک
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﻤﺖ را دور ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ26 .و داوران ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اول و ﻣﺸﯿﺮان ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ
اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺮﯾﻪ اﻣﯿﻦ ﻣﺴﻤﯽ' ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
27ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻓﺪﯾﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ28 .و ﻫﻼﮐﺖ
ﻋﺎﺻﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
29زﯾﺮا اﯾﺸﺎن از درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺑﺎﻏﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺶ ﭘﮋﻣﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ
آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ31 .و ﻣﺮد زورآور ﭘﺮزه ﮐﺘﺎن و ﻋﻤﻠﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮدوی
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪ.

2و در اﯾﺎم آﺧﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻮق
ﺗﻠﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺴﻮی آن روان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ3 .و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﺑﻪ راﻫﻬﺎی وی ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﺻﻬﯿﻮن و ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .و او اﻣﺖﻫﺎ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺎوآﻫﻦ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ارهﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ و اﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ5 .ای
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
6زﯾﺮا ﻗﻮم ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﺮک ﮐﺮدهای ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از رﺳﻮم ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻣﻤﻠﻮ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻏﺮﺑﺎ دﺳﺖ زدهاﻧﺪ7 ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﭘﺮ
ﺷﺪه و ﺧﺰاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از اﺳﺒﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ و اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ 8و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ؛ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .و ﻣﺮدم ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻣﺮدان ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺮزﯾﺪ.
10از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺟﻼل وی ﺑﻪ ﺻﺨﺮه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺧﺎک
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ11 .ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺖ و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﺮدان ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،و آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ 13و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺑﻠﻨﺪ و رﻓﯿﻊ
ﻟﺒﻨﺎن و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن؛ 14و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ؛ 15و ﺑﺮ ﻫﺮﺑﺮج
ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺣﺼﺎر ﻣﻨﯿﻊ؛ 16و ﺑﺮﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﺑﺮﻫﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺮﻏﻮب؛ 17و ﮐﺒﺮﯾﺎی
اﻧﺴﺎن ﺧﻢ ﺷﻮد و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﺮدان ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد18 ،و ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
19و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻐﺎرهﻫﺎی ﺻﺨﺮهﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺧﺎک داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺟﻼل وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد20 .در آن روز ﻣﺮدﻣﺎن،
ﺑﺘﻬﺎی ﻧﻘﺮه و ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻮشﮐﻮران و ﺧﻔﺎﺷﻬﺎ
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ21 ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎرهﻫﺎی ﺻﺨﺮهﻫﺎ و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺟﻼل وی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎزد22 .ﺷﻤﺎ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻔﺲ او در ﺑﯿﻨﯽاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟

3

زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎﯾﻪ و رﮐﻦ را از اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﻪ آب را دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد2 ،و ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و داوران و اﻧﺒﯿﺎ و
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و ﻣﺸﺎﯾﺦ را3 ،و ﺳﺮداران ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ و ﺷﺮﯾﻔﺎن و ﻣﺸﯿﺮان و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺎﺣﺮان
ﺣﺎذق را4 .و اﻃﻔﺎل را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد5 .و
ﻗﻮم ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﺲ از دﺳﺖ دﯾﮕﺮی و ﻫﺮﺷﺨﺺ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ .و اﻃﻔﺎل ﺑﺮ ﭘﯿﺮان
و ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻔﺎن ﺗﻤﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد6 .ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﻣﺘﻤﺴﮏ
ﺷﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ را رﺧﻮت ﻫﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎ ﺷﻮ و اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽ در زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ«7 ،در آن
روز او آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻋﻼج ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺎن و
ﻧﻪ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻮم ﻣﺴﺎزﯾﺪ«.
8زﯾﺮا اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﯾﻬﻮدا ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻟﺴﺎن و اﻓﻌﺎل
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺟﻼل او را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ آورﻧﺪ9 .ﺳﯿﻤﺎی روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ
اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻓﺎش ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ .وای ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺷﺮارت را ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ.
10ﻋﺎدﻻن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا از ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد11 .وای ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ راﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داوری ﻗﻮﻣﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ را
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ﺧﻮردهاﯾﺪ و ﻏﺎرت ﻓﻘﯿﺮان در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ15 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ و روﯾﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮان را ﺧﺮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟«
16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺘﮑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮدن اﻓﺮاﺷﺘﻪ و
ﻏﻤﺰات ﭼﺸﻢ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎز ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﯽآورﻧﺪ«.
17ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮق ﺳﺮ دﺧﺘﺮان ﺻﻬﯿﻮن را ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮرت اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد18 .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﻨﺖ ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ را دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
19و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ و دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ و روﺑﻨﺪﻫﺎ را20 ،و دﺳﺘﺎرﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻄﺮداﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻮﯾﺬﻫﺎ
را21 ،و اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ را22 ،و رﺧﻮت ﻧﻔﯿﺴﻪ و رداﻫﺎ و ﺷﺎﻟﻬﺎ و ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ را23 ،و آﯾﻨﻪﻫﺎ و
ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻗﻊﻫﺎ را24 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻋﻄﺮﯾﺎت ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،رﯾﺴﻤﺎن و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ ﻋﻮض ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ،زﻧﺎر ﭘﻼس و ﺑﻪ
ﻋﻮض زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .ﻣﺮداﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﺖ در ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد26 .و
دروازهﻫﺎی وی ﻧﺎﻟﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و او ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ.

4

و در آن روز ﻫﻔﺖ زن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎن ﺧﻮد را

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد و رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﻋﺎر ﻣﺎ را ﺑﺮدار«.
2در آن روز ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺒﺎ و ﺟﻠﯿﻞ و ﻣﯿﻮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺟﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺨﺮ و
زﯾﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺮک ﺷﻮد،
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ4 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮک دﺧﺘﺮان ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺧﻮن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ روح اﻧﺼﺎف و روح ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را از
ﻣﯿﺎﻧﺶ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻠﻬﺎﯾﺶ اﺑﺮ و دود در روز و
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ در ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ آﻓﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻼل آن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
6و در وﻗﺖ روز ﺳﺎﯾﻪﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﻪ از ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﺠﺎء و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎران
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺳﺮود ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺴﺮاﯾﻢ.

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرور داﺷﺖ2 ،و آن را ﮐﻨﺪه از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭘﺎک ﮐﺮده و ﻣﻮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ در آن ﻏﺮس ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺟﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﭼﺮﺧﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﺎورد؛ اﻣﺎ اﻧﮕﻮر ﺑﺪ آورد3 .ﭘﺲ اﻵن ای ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ،در ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ4 .ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﮑﺮدم؟ ﭘﺲ ﭼﻮن
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﺎورد ،ﭼﺮا اﻧﮕﻮر ﺑﺪ آورد؟ 5ﻟﻬﺬا اﻵن ﺷﻤﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﺼﺎرش را ﺑﺮﻣﯽدارم و ﭼﺮاﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و دﯾﻮارش را ﻣﻨﻬﺪم
ﻣﯽﺳﺎزم و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و آن را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺎزش و ﻧﻪ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎر
و ﺧﺲ در آن ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ،و اﺑﺮﻫﺎ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎران ﻧﺒﺎراﻧﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﻧﻬﺎل ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺮای اﻧﺼﺎف
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﻌﺪی و ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺪ.
8وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ و ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻠﺼﻖ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ .و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ9 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در ﮔﻮش ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﻮشﻧﻤﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ ده ﺟﻔﺖ ﮔﺎو زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ ﺗﺨﻢ ﯾﮏ اﯾﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
11وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﯽ ﻣﺴﮑﺮات ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺷﺐ دﯾﺮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاب
اﯾﺸﺎن را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ 12و در ﺑﺰﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و دف و ﻧﺎی و ﺷﺮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی وی ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻔﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻋﻮام اﯾﺸﺎن از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه14 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺎوﯾﻪ
ﺣﺮص ﺧﻮد را زﯾﺎد ﮐﺮده و دﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﺣﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺟﻼل و ﺟﻤﻬﻮر و ﺷﻮﮐﺖ
اﯾﺸﺎن و ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﺸﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻓﺮو ﻣﯽرود15 .و ﻣﺮدم ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮدان
ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮان ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻣﺘﻌﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪای ﻗﺪوس ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .آﻧﮕﺎه ﺑﺮهﻫﺎی )ﻏﺮﺑﺎ( در
ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﻏﺮﯾﺒﺎن وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮوارﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
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18وای ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن را ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﮔﻨﺎه را ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب اراﺑﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
19و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺸﺘﺎﺑﺎﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .و ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ20 .وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪی را ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﺪی
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮر و ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻇﻠﻤﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،و ﺗﻠﺨﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ21 .وای ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﯿﻤﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد
ﻓﻬﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ22 .وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب زورآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺰوج ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺴﮑﺮات ﻣﺮدان ﻗﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﺮای رﺷﻮه ﻋﺎدل ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺎدﻻن را
از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ24 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاره آﺗﺶ ﮐﺎه را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ در ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن رﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﮐﻼم ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.
25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻼت ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ وی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دراز اﺳﺖ26 .و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺖﻫﺎی
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد .و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده،
ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ27 ،و درﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺣﺪی ﺧﺴﺘﻪ و ﻟﻐﺰش ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺣﺪی ﻧﻪ
ﭘﯿﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻤﺮ اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ،دوال ﻧﻌﻠﯿﻦ اﺣﺪی
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ28 .ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺗﯿﺰ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻤﻬﺎی
اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا و ﭼﺮﺧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ29 .ﻏﺮش اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﻏﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺻﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و در آن روز ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻮرش درﯾﺎ ﺷﻮرش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮد ،اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮر در اﻓﻼک آن ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ
ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮد ،و ﻫﯿﮑﻞ از داﻣﻨﻬﺎی وی ﭘﺮ ﺑﻮد2 .و ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﺑﺎﻻی آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺷﺶ
ﺑﺎل داﺷﺖ ،و ﺑﺎ دو از آﻧﻬﺎ روی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﭘﺮواز
ﻣﯽﻧﻤﻮد3 .و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﺻﺪا زده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﻗﺪوس ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
از ﺟﻼل او ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ4 «.و اﺳﺎس آﺳﺘﺎﻧﻪ از آواز او ﮐﻪ ﺻﺪا ﻣﯽزد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪ از دود ﭘﺮ ﺷﺪ.
5ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ »:وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﺪهام زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﭘﺎک ﻟﺐ ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﺎﭘﺎک ﻟﺐ
ﺳﺎﮐﻨﻢ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪه اﺳﺖ«.
6آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮاﻓﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺮﯾﺪ و در دﺳﺖ ﺧﻮد اﺧﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺮ از روی ﻣﺬﺑﺢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،داﺷﺖ7 .و آن را ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬارده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ رﻓﻊ ﺷﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺖ ﮐﻔﺎره ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ«.
8آﻧﮕﺎه آواز ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮود؟«
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻟﺒﯿﮏ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺖ9 «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﮕﻮ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ و
ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ اﻣﺎ درک ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد10 .دل اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻓﺮﺑﻪ ﺳﺎز و ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻤﺎ و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دل
ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
11ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﯾﺮان ﮔﺸﺘﻪ ،ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﮑﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪون آدﻣﯽ و زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺷﻮد12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن را دور ﮐﻨﺪ و
در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮد13 .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻋﺸﺮی در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻒ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط و ﭼﻨﺎر ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ذرﯾﺖ ﻣﻘﺪس ﮐﻨﺪه آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و در اﯾﺎم آﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه آرام

و ﻓﻘﺢﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﻓﺘﺢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ2 .و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارام در اﻓﺮاﯾﻢ اردو زدهاﻧﺪ ،و دل او و دل ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ
ﺑﻠﺮزﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ از ﺑﺎد ﻣﯽﻟﺮزد3 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﺷĤرﯾﺎﺷﻮب ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻗﻨﺎت ﺑﺮﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺎزر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﺣﺎز ﺑﯿﺮون ﺷﻮ4 .و وی را
ﺑﮕﻮ :ﺑﺎﺣﺬر و آرام ﺑﺎش ﻣﺘﺮس و دﻟﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﻮد از اﯾﻦ دو دم ﻣﺸﻌﻞ دوداﻓﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺪت
ﺧﺸﻢ رﺻﯿﻦ و ارام و ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ارام ﺑﺎ اﻓﺮاﯾﻢ و ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮای ﺿﺮر ﺗﻮ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ6 :ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﯾﯿﻢ و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭘﺴﺮ ﻃﺒﺌﯿﻞ
را در آن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ7 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺑﺠﺎ آورده ﻧﻤﯽﺷﻮد و
واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮ ارام ،دﻣﺸﻖ و ﺳﺮ دﻣﺸﻖ ،رﺻﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل اﻓﺮاﯾﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و ﺳﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﺎﻣﺮه و ﺳﺮ ﺳﺎﻣﺮه
ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺣﺎز را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»11 :آﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد از ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ
ﺑﻄﻠﺐ .آن را ﯾﺎ از ﻋﻤﻖﻫﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﯾﺎ از اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺎﻻ12 «.آﺣﺎز ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ را
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
13ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﭼﯿﺰی ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﯿﺰار ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺪای ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺰار ﮐﻨﯿﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد :اﯾﻨﮏ
ﺑﺎﮐﺮه ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ زاﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ15 .ﮐﺮه و ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺑﺪی و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ16 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ ،ﺗﺮک
ﻧﻤﻮدن ﺑﺪی و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺘﺮوک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺖ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت اﯾﺎﻣﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ از اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﻓﺮاﯾﻢ از ﯾﻬﻮدا ﺟﺪا ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را18 «.و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﮕﺴﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻧﺪ و زﻧﺒﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ آﺷﻮرﻧﺪ
ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد19 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،در وادﯾﻬﺎی وﯾﺮان و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺻﺨﺮه و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی
ﺧﺎردار و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ20 .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺮهای ﮐﻪ از
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ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ اﺟﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻣﻮی ﺳﺮ و ﻣﻮی ﭘﺎﯾﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪ و
رﯾﺶ ﻫﻢ ﺳﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮏ ﮔﺎو ﺟﻮان و دو
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ22 .و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد زﯾﺮا ﻫﺮﮐﻪ
درﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻮراﮐﺶ ﮐﺮه و ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد23 .و در آن روز ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺰار ﻣﻮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺰار ﭘﺎره ﻧﻘﺮه داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺮ از ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ25 .و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻞ
ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺗﺮس ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎوان را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻟﻮﺣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﻗﻠﻢ اﻧﺴﺎن

ﺑﺮای ﻣﻬﯿﺮ ﺷﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ ﺑﻨﻮﯾﺲ2 .و ﻣﻦ ﺷﻬﻮد اﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ و زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺒﺮﮐﯿﺎ را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﮔﯿﺮم«.
3ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮدم و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»او را ﻣﻬﯿﺮ ﺷﻼل ﺣﺎش ﺑﺰ ﺑﻨﺎم4 ،زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ای ﭘﺪرم و ای ﻣﺎدرم ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﻮال
دﻣﺸﻖ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺳﺎﻣﺮه را ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد«.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﺎز ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»6 :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم آﺑﻬﺎی ﺷﯿﻠﻮه را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،از رﺻﯿﻦ و ﭘﺴﺮ رﻣﻠﯿﺎ ﻣﺴﺮور ﺷﺪهاﻧﺪ7 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
آﺑﻬﺎی زورآور ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺸﻤﺖ او را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد و او از
ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 ،و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ،ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﺮده،
ﻃﻮل و ﻋﺮض وﻻﯾﺘﺖ را ای ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﯿﻞ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
9ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﯾﯿﺪ ای ﻗﻮﻣﻬﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ ای اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ و ﮐﻤﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ10 .ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺠﺎ آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ.
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11ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ راه اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ
و ﮔﻔﺖ»12 :ﻫﺮآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ آن را ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻨﺎﻣﯿﺪ و از ﺗﺮس اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎن و
ﺧﺎﺋﻒ ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ13 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و او ﺗﺮس و ﺧﻮف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ14 .و او )ﺑﺮای ﺷﻤﺎ(
ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم و ﺻﺨﺮه ﻟﻐﺰش دﻫﻨﺪه و
ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ دام و ﺗﻠﻪ15 .و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﻟﻐﺰش ﺧﻮرده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
16ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﭻ و ﺷﺮﯾﻌﺖ را در ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎز17 .و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
روی ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪه ،اﻣﯿﺪوار او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد18 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ و
ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ19 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و
ﺟﺎدوﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ و زﻣﺰم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ) ،ﮔﻮﯾﯿﺪ( »آﯾﺎ ﻗﻮم از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﺆال
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و آﯾﺎ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﺎن ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد؟« 20ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺷﻬﺎدت )ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( واﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .و ﺑﺎ ﻋﺴﺮت و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ22 .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و
اﯾﻨﮏ ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ راﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای او ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در زﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ زﻣﯿﻦ

زﺑﻮﻟﻮن و زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ در زﻣﺎن آﺧﺮ آن را ﺑﻪ راه درﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در
ﺟﻠﯿﻞ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ2 .ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .ﺗﻮ ﻗﻮم را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﺎدی اﯾﺸﺎن را
زﯾﺎد ﮔﺮداﻧﯿﺪی .ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ وﻗﺖ درو و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﻨﯿﻤﺖ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮغ ﺑﺎر او را و ﻋﺼﺎی ﮔﺮدﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺎی ﺟﻔﺎ
ﮐﻨﻨﺪه وی را ﺷﮑﺴﺘﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روز ﻣﺪﯾﺎن ﮐﺮدی5 .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎن در ﻏﻮﻏﺎ اﺳﺖ و
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رﺧﻮت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ دوش او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﯿﺮ
و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﺗﺮﻗﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ داود و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ وی اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ از اﻵن ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد
ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻏﯿﺮت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ9 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاﯾﻢ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻪ از ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ»10 :ﺧﺸﺘﻬﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛ ﭼﻮﺑﻬﺎی اﻓﺮاغ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺮو آزاد ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ11 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن رﺻﯿﻦ را ﺑﻀﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺧﺼﻤﺎن او را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ12 .اراﻣﯿﺎن را از ﻣﺸﺮق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﻣﻐﺮب و اﯾﺸﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ دﻫﺎن ﮔﺸﻮده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﺸﻢ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ13 .و اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺑﺴﻮی زﻧﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮده و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪهاﻧﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮ و دم و
ﻧﺨﻞ و ﻧﯽ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﯾﮏ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﯾﺪ15 .ﻣﺮد ﭘﯿﺮ و ﻣﺮد ﺷﺮﯾﻒ ﺳﺮ اﺳﺖ و ﻧﺒﯽای ﮐﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دروغ ﻣﯽدﻫﺪ ،دم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎدﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺮوان
اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
17از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن اﯾﺸﺎن
ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﺷﺮﯾﺮﻧﺪ و ﻫﺮ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮارت ﻣﺜﻞ آﺗﺶ
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺧﺎر و ﺧﺲ را ﻣﯽﺧﻮرد ،و در ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،دود ﻏﻠﯿﻆ ﭘﯿﭽﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
19از ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻮم ،ﻫﯿﺰم آﺗﺶ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺪارد20 .از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و از ﻃﺮف ﭼﭗ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد21 .ﻣﻨﺴﯽ اﻓﺮاﯾﻢ را و اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺴﯽ را و ﻫﺮ دوی
اﯾﺸﺎن ﺑﻀﺪ ﯾﻬﻮدا ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ.
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وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﻪ را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ را

ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽدارﻧﺪ2 ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را از داوری ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﻖ ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻮم ﻣﺮا ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻏﺎرت اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .ﭘﺲ در روز ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺧﺮاﺑﯽ از دور ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺴﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺟﻼل ﺧﻮد را
ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ؟ 4ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ زﯾﺮ اﺳﯿﺮان ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ و زﯾﺮ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻀﺐ
او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه و دﺳﺖ او ﻫﻨﻮز دراز اﺳﺖ.
5وای ﺑﺮ آﺷﻮر ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .او را ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻧﺰد ﻗﻮم ﻣﻐﻀﻮب ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽدارم ،ﺗﺎ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ
و ﻏﺎرﺗﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎزﻧﺪ7 .اﻣﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دﻟﺶ
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد دﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﻫﻼک و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺴﺎزد.
8زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺳﺮداران ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ 9آﯾﺎ ﮐﻠﻨﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺣﻤﺎت
ﻣﺜﻞ ارﻓﺎد ﻧﯽ ،و آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺸﻖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ10 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺘﻬﺎ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ؟
و ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه آﻧﻬﺎ از ﺑﺘﻬﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؟ 11ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه و
ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؟
12و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺛﻤﺮه دل ﻣﻐﺮور ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و از ﻓﺨﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮ وی اﻧﺘﻘﺎم
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ13 .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻗﻮت دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را
ﮐﺮدم و ﺣﺪود ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺧﺰاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدم و ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ14 .و دﺳﺖ ﻣﻦ دوﻟﺖ ﻗﻮمﻫﺎ را ﻣﺜﻞ آﺷﯿﺎﻧﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﻬﺎی ﻣﺘﺮوک را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم .و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎل را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ﯾﺎ
دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﮏ ﺟﮏ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ«.
15آﯾﺎ ﺗﺒﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ اره ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﮐﺸﺪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻮب دﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭼﻮب
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﻓﺮﺑﻬﺎن او ﻻﻏﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و زﯾﺮ ﺟﻼل
او ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و ﻧﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎر و ﻗﺪوس وی ﺷﻌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺷﺪ ،و در ﯾﮑﺮوز ﺧﺎر و ﺧﺴﺶ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد18 .و ﺷﻮﮐﺖ ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺴﺘﺎن او ﻫﻢ روح و
ﻫﻢ ﺑﺪن را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺜﻞ ﮔﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﺑﻘﯿﻪ درﺧﺘﺎن و ﺟﻨﮕﻠﺶ ﻗﻠﯿﻞ
اﻟﻌﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
20و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
زﻧﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﻼص اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد21 .و ﺑﻘﯿﻪای ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد22 .زﯾﺮا
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ از اﯾﺸﺎن ﺑﻘﯿﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻫﻼﮐﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺠﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ23 ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻫﻼﮐﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮی در
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد24 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﻗﻮم
ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ از آﺷﻮر ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻮب ﺑﺰﻧﺪ و ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ25 .زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ،ﻏﻀﺐ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 «.و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻏﺮاب .و ﻋﺼﺎی او ﺑﺮ درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن را ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد27 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر او از دوش ﺗﻮ و ﯾﻮغ او از ﮔﺮدن
ﺗﻮ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﻮغ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
28او ﺑﻪ ﻋﯿﺎت رﺳﯿﺪ و از ﻣﺠﺮون ﮔﺬﺷﺖ و در ﻣﮑﻤﺎش اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ29 .از ﻣﻌﺒﺮ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﺒﻊ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،اﻫﻞ راﻣﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و اﻫﻞ ﺟﺒﻌﻪ ﺷﺎؤل ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
30ای دﺧﺘﺮ ﺟﻠﯿﻢ ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! ای ﻟﯿﺸﻪ و ای ﻋﻨﺎﺗﻮت ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻮش ده! 31ﻣﺪﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاری
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﯿﺒﯿﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ32 .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﻧﻮب ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺒﻞ
دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن و ﮐﻮه اورﺷﻠﯿﻢ دراز ﻣﯽﺳﺎزد33 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮف ﻗﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪان ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮﺗﻔﻌﺎن ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ34 ،و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺒﺎران ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
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و ﻧﻬﺎﻟﯽ از ﺗﻨﻪ ﯾﺴﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺷﺎﺧﻪای از رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﻔﺖ2 .و

روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ روح ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻬﻢ و روح ﻣﺸﻮرت و ﻗﻮت و روح
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ3 .و ﺧﻮﺷﯽ او در ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮاﻓﻖ رؤﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
داوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺳﻤﻊ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ
ﻋﺼﺎی دﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ زده ،ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ5 .و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻤﺮش ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺶ اﻣﺎﻧﺖ.
6و ﮔﺮگ ﺑﺎ ﺑﺮه ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭘﻠﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﺷﯿﺮ و
ﭘﺮواری ﺑﺎ ﻫﻢ ،و ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ7 .و ﮔﺎو ﺑﺎ ﺧﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد8 .و ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﺮ ﺳﻮراخ ﻣﺎر ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻃﻔﻞ از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻓﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ9 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺿﺮر و ﻓﺴﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ
آﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
10و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
اﻣﺖﻫﺎ آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ از آﺷﻮر و ﻣﺼﺮ و ﻓﺘﺮوس و
ﺣﺒﺶ و ﻋﯿﻼم و ﺷﻨﻌﺎر و ﺣﻤﺎت و از ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی درﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز آورد.
12و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺖﻫﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮدا را از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد13 .و ﺣﺴﺪ اﻓﺮاﯾﻢ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﺴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﯾﻬﻮدا اﻓﺮاﯾﻢ را دﺷﻤﻨﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 .و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮب ﺑﺮ دوش ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﭘﺮﯾﺪه ،ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ادوم و ﻣﻮْآب دراز ﮐﺮده ،ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن اﯾﺸﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد15 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ زﺑﺎﻧﻪ درﯾﺎی ﻣﺼﺮ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﻮزان ﺑﺮ ﻧﻬﺮ دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و آن
را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻬﺮش ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ آن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داد16 .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم او
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ﮐﻪ از آﺷﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎهراﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در روز ﺑﺮ آﻣﺪن
اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد.

12

و در آن روز ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻮدی ،اﻣﺎ ﻏﻀﺒﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﯽ2 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ او
ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﯾﺎه ﯾﻬﻮه ﻗﻮت و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻧﺠﺎت آب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
4و در آن روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و اﻋﻤﺎل او را در
ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ او ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ6 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺻﺪا را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﺮای زﯾﺮا ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ«.
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص آن را دﯾﺪ2 .ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺧﺸﮏ ﺑﺮﭘﺎ

ﮐﻨﯿﺪ و آواز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﻫﺎی ﻧﺠﺒﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ3 .ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎن
ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر داﺷﺘﻢ و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺒﺮﯾﺎی ﻣﻦ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻏﻀﺒﻢ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم4 .آواز ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻮهﻫﺎ ﻣﺜﻞ آواز ﺧﻠﻖ ﮐﺜﯿﺮ .آواز ﻏﻮﻏﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺳﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ5 .اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ و از
ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ6 .وﻟﻮﻟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻼﮐﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽآﯾﺪ7 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد و دﻟﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد8 .و اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،اﻟﻤﻬﺎ و
دردﻫﺎی زه ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ درد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﯿﺮت
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن روﯾﻬﺎی ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ9 .اﯾﻨﮏ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﻀﺐ و ﺷﺪت ﺧﺸﻢ و
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ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را وﯾﺮان ﺳﺎزد و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .و آﻓﺘﺎب در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎه روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪ11 .و ﻣﻦ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه و ﺷﺮﯾﺮان را
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﻏﺮور ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﺒﺮ ﺟﺒﺎران را ﺑﻪ
زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ12 .و ﻣﺮدم را از زر ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺴﺎن را از ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ ﮐﻤﯿﺎﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
13ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺳﻤﺎن را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻦ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺣﯿﻦ
ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت و در روز ﺷﺪت ﺧﺸﻢ او.
14و ﻣﺜﻞ آﻫﻮی راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد15 .و ﻫﺮﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺰه زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد16 .اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻏﺎرت ﺷﻮد و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﮔﺮدﻧﺪ17 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﺎدﯾﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﻃﻼ را
دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ18 .و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﺑﺮ ﺛﻤﺮه رﺣﻢ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻃﻔﺎل ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد19 .و ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺟﻼل ﻣﻤﺎﻟﮏ و زﯾﻨﺖ ﻓﺨﺮ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ آﺑﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﻋﺮاب در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮔﻠﻪﻫﺎ
را در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ21 .ﺑﻠﮑﻪ وﺣﻮش ﺻﺤﺮا در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن از
ﺑﻮﻣﻬﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺘﺮﻣﺮغ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻏﻮﻻن در آﻧﺠﺎ رﻗﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد22 ،و
ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ در ﻗﺼﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﮔﺮﮔﻬﺎ در ﮐﻮﺷﮑﻬﺎی ﺧﻮشﻧﻤﺎ ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و زﻣﺎﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ و روزﻫﺎﯾﺶ ﻃﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
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زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و

اﯾﺸﺎن را در زﻣﯿﻨﺸﺎن آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد .و ﻏﺮﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻠﺼﻖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ2 .و ﻗﻮمﻫﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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اﯾﺸﺎن را در زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ،ﻣﻤﻠﻮک ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺧﻮﯾﺶ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
3و در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از اﻟﻢ و اﺿﻄﺮاﺑﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ
ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 4ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ زده ،ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن
ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و آن ﺟﻮر ﭘﯿﺸﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ! 5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﺎی ﺷﺮﯾﺮان و ﭼﻮﮔﺎن ﺣﺎﮐﻤﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ6 .آﻧﮑﻪ ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽزد و ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺑﺎ ﺟﻔﺎی ﺑﯿﺤﺪ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد7 ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ آرام ﺷﺪه و ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﻧﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
8ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ و ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻟﺒﻨﺎن درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪهای
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ«.
9ﻫﺎوﯾﻪ از زﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺮدﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﺖﻫﺎ را از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﻣﯽدارد10 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪهای و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﮔﺮدﯾﺪهای؟« 11ﺟﻼل ﺗﻮ و ﺻﺪای ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮﻣﻬﺎ زﯾﺮ ﺗﻮ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه
ﺷﺪه و ﻣﻮرﻫﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
12ای زﻫﺮه دﺧﺘﺮ ﺻﺒﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎدهای؟ ای ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪهای؟ 13و ﺗﻮ در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ» :ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮده ،ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎﻻی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ ،و ﺑﺮ ﮐﻮه اﺟﺘﻤﺎع در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺟﻠﻮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
14ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی اﺑﺮﻫﺎ ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ،ﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ15 «.ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی
ﺣﻔﺮه ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
16آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و در ﺗﻮ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ آن
ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ؟ 17ﮐﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را وﯾﺮان
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد؟«
18ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ19 .اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻗﺒﺮ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﮑﺮوه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺣﻔﺮه ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻻﺷﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه20 .ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در دﻓﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد
ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را وﯾﺮان ﮐﺮده ،ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺸﺘﻪای .ذرﯾﺖ ﺷﺮﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
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ﺷﺪ21 .ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺘﻞ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ و در زﻣﯿﻦ
ﺗﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و روی رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺮ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
22و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪاﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳـﻢ
و ﺑﻘﯿـﻪ را و ﻧﺴـﻞ و ذرﯾـﺖ را از ﺑﺎﺑـﻞ ﻣﻨﻘﻄـﻊ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳﺎﺧﺖ23 .و آن را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺎرﭘﺸﺘﻬﺎ و
ﺧﻼﺑﻬـﺎی آب ﺧﻮاﻫـﻢ ﮔﺮداﻧﯿـﺪ و آن را ﺑﺎ ﺟﺎروب ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ «.ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
24ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدهام ﻫﻤﭽﻨﺎن واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدهام ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺠﺎ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ25 .و آﺷﻮر را در زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدم ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و او را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﯾﻮغ او از اﯾﺸﺎن رﻓﻊ ﺷﺪه،
ﺑﺎر وی از ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 «.ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪر ﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ.
و دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ دراز ﺷﺪه ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ27 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﺪ؟ و دﺳﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ دراز ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟
28در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد اﯾﻦ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ29 :ای ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺎدی ﻣﮑﻦ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽزد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ ﻣﺎر اﻓﻌﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
او اژدﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و ﻧﺨﺴﺖزادﮔﺎن ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﻓﻘﯿﺮان در
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و رﯾﺸﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ31 .ای دروازه وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ! و ای ﺷﻬﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل دود ﻣﯽآﯾﺪ و از ﺻﻔﻮف وی ﮐﺴﯽ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد32 .ﭘﺲ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن اﻣﺖﻫﺎ
ﭼﻪ ﺟﻮاب داده ﺷﻮد» :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻗﻮم وی در آن ﭘﻨﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد«.
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﻣﻮآب :زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷﺒﯽ ﻋﺎر ﻣﻮآب ﺧﺮاب و ﻫﻼک ﺷﺪه اﺳﺖ؛

زﯾﺮا در ﺷﺒﯽ ﻗﯿﺮ ﻣﻮآب ﺧﺮاب و ﻫﻼک ﺷﺪه اﺳﺖ2 .ﺑﻪ ﺑﺘﮑﺪه و دﯾﺒﻮن ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣﻮآب ﺑﺮای ﻧﺒﻮ و ﻣﯿﺪﺑﺎ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﺮی اﺳﺖ و
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رﯾﺸﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ3 .در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻼس ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺑﺎﻣﻬﺎ و در ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺮﮐﺲ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺷﮑﻬﺎ ﻣﯽرﯾﺰد4 .و ﺣﺸﺒﻮن و اﻟْﻌﺎﻟﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ .آواز اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﯾﺎﻫﺺ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﺤﺎن ﻣﻮآب ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎن
اﯾﺸﺎن در اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزد.
5دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورد .ﻓﺮارﯾﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﻏﺮ و ﻋﺠﻠﺖ ﺷﻠﺸﯿﺎ ﻧﻌﺮه
ﻣﯽزﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻟﻮﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ از راه ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﺻﺪای ﻫﻼﮐﺖ
ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻤﺮﯾﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮑﯿﺪه و ﮔﯿﺎه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ7 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ وادی
ﺑﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن ﺣﺪود ﻣﻮآب را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده و وﻟﻮﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﺟﻼﯾﻢ و وﻟﻮﻟﻪ
اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺌﺮ اﯾﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ9 .ﭼﻮﻧﮑﻪ آﺑﻬﺎی دﯾﻤﻮن از ﺧﻮن ﭘﺮ ﺷﺪه زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻤﻮن )ﺑﻼﯾﺎی(
زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺮی را ﺑﺮ ﻓﺮارﯾﺎن ﻣﻮآب و ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ زﻣﯿﻨﺶ )ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ(.
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ﺑﺮهﻫﺎ را ﮐﻪ ﺧﺮاج ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎﻟﻊ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه دﺧﺘﺮ

ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ2 .و دﺧﺘﺮان ﻣﻮآب ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن آواره و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮک ﺷﺪه ﻧﺰد ﻣﻌﺒﺮﻫﺎی
ارﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ3 .ﻣﺸﻮرت ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺐ
ﺑﮕﺮدان .راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ و ﻓﺮارﯾﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻨﻤﺎ4 .ای ﻣﻮآب ﺑﮕﺬار ﮐﻪ راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن ﻣﻦ
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از روی ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﭘﻨﺎهﮔﺎه ﺑﺎش .زﯾﺮا ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺘﻤﮑﺎر از زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮ آن در ﺧﯿﻤﻪ داود ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ داوری ﮐﻨﺪ و اﻧﺼﺎف را ﺑﻄﻠﺒﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
6ﻏﺮور ﻣﻮآب و ﺑﺴﯿﺎری ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﯿﻼء و ﮐﺒﺮ و ﺧﺸﻢ او را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﻓﺨﺮ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
7ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮآب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻗﯿﺮ ﺣﺎرﺳﺖ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻀﺮوب ﻣﯽﺷﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺣﺸﺒﻮن و
ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺒﻤﻪ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪ و ﺳﺮوران اﻣﺖﻫﺎ ﺗﺎﮐﻬﺎﯾﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و در
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ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،از درﯾﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮ ﺳﺒﻤﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﻪﯾﻌﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ای ﺣﺸﺒﻮن و اﻟﻌﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﺖ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ10 .ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج از ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﻧﻢ و آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﺷﺮاب را در ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺪای
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪم11 .ﻟﻬﺬا اﺣﺸﺎی ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻄﻦ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﯿﺮ ﺣﺎرس12 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮآب در ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

13اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﻮآب از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ14 .اﻣﺎ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺰدور ،ﺟﻼل ﻣﻮآب ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮ
او ﻣﺤﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺑﯽﻗﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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وﺣﯽ درﺑﺎره دﻣﺸﻖ :اﯾﻨﮏ دﻣﺸﻖ از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮده

ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ2 .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ3 .و ﺣﺼﺎر از اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ از دﻣﺸﻖ و از ﺑﻘﯿﻪ
ارام .و ﻣﺜﻞ ﺟﻼل ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ4 .و در آن روز
ﺟﻼل ﯾﻌﻘﻮب ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺑﻬﯽ ﺟﺴﺪش ﺑﻪ ﻻﻏﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد5 .و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
دروﮔﺮان زرع را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎ را درو ﮐﻨﺪ .و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
وادی رﻓﺎﯾﻢ ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎ را ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ6 .و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺘﻮن را
ﺑﺘﮑﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ داﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ داﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎرور آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
7در آن روز اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﻮی ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ8 .و ﺑﺴﻮی ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﯾﻌﻨﯽ اﺷﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺘﻬﺎی آﻓﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
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9در آن روز ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﯿﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﺻﺨﺮه ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد و ﻗﻠﻤﻪﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺎﺷﺖ11 .در روزی ﮐﻪ ﻏﺮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،آن را ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﯽ داد و
در ﺻﺒﺢ ﻣﺰروع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ در روز آﻓﺖ ﻣﻬﻠﮏ و ﺣﺰن
ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
12وای ﺑﺮ ﺷﻮرش ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮرش درﯾﺎ ﺷﻮرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺧﺮوش ﻃﻮاﯾﻔﯽ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوش آﺑﻬﺎی زورآور ﺧﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ13 .ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوش آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺧﺮوﺷﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﻋﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻮﻫﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد راﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﺑﺎد14 .در وﻗﺖ ﺷﺎم اﯾﻨﮏ ﺧﻮف اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ و ﺣﺼﻪ ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
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وای ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن آواز ﺑﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮش

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ2 .و اﯾﻠﭽﯿﺎن ﺑﻪ درﯾﺎ و در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺮدی ﺑﺮ روی آﺑﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای رﺳﻮﻻن
ﺗﯿﺰرو ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﺰد اﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﺑﺮاق ،ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺖ
زورآور و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و
ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻬﺎن ،ﭼﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ4 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ آراﻣﯿﺪ و از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺜﻞ
ﮔﺮﻣﺎی ﺻﺎف ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﺷﺒﻨﻢ دار در ﺣﺮارت ﺣﺼﺎد5 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از ﺣﺼﺎد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﮔﻞ ﺑﻪ اﻧﮕﻮر رﺳﯿﺪه ،ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد او ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ارهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﯾﺪ و ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ را
ﺑﺮﯾﺪه دور ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ6 .و ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺎن ﺷﮑﺎری ﮐﻮﻫﻬﺎ و وﺣﻮش زﻣﯿﻦ واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و ﻣﺮﻏﺎن ﺷﮑﺎری ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺟﻤﯿﻊ وﺣﻮش زﻣﯿﻦ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ7 .و در آن زﻣﺎن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت از ﻗﻮم ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﺑﺮاق و از ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ
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از اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و از اﻣﺘﯽ زورآور و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

19

وﺣﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺮ :اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺑﺮ ﺗﯿﺰرو ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و

ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ از ﺣﻀﻮر وی ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﺮزﯾﺪ و دﻟﻬﺎی ﻣﺼﺮﯾﺎن در اﻧﺪرون اﯾﺸﺎن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و
ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد3 .و روح ﻣﺼﺮ در اﻧﺪروﻧﺶ اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ،ﻣﺸﻮرﺗﺶ را
ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن از ﺑﺘﻬﺎ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
4و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎی ﺳﺘﻢﮐﯿﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه زورآور ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
5و آب از درﯾﺎ )ﻧﯿﻞ( ﮐﻢ ﺷﺪه ،ﻧﻬﺮ ﺧﺮاب و ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه،
ﺟﻮﯾﻬﺎی ﻣﺎﺻﻮر ﮐﻢ ﺷﺪه ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ و ﻧﯽ و ﺑﻮرﯾﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و ﻣﺮﻏﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻞ و
ﺑﺮ دﻫﻨﻪ ﻧﯿﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﻧﯿﻞ ﺧﺸﮏ و راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ8 .و ﻣﺎﻫﯽ
ﮔﯿﺮان ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻼب ﺑﻪ ﻧﯿﻞ اﻧﺪازﻧﺪ زاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دام ﺑﺮ روی
آب ﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ9 .و ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺘﺎن ﺷﺎﻧﻪ زده و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺠﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ10 .و ارﮐﺎن او ﺳﺎﯾﯿﺪه و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺰدوران رﻧﺠﯿﺪه دل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
11ﺳﺮوران ﺻﻮﻋﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﺣﻤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﯿﺮان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن وﺣﺸﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺣﮑﻤﺎ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ12 .ﭘﺲ
ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت درﺑﺎره ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 13ﺳﺮوران ﺻﻮﻋﻦ اﺑﻠﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮوران ﻧﻮف ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ
اﺳﺒﺎط ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﺧﯿﺮﮔﯽ در وﺳﻂ آن آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﻗﯽ ﺧﻮد اﻓﺘﺎن و
ﺧﯿﺰان راه ﻣﯽروﻧﺪ15 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﯾﺎ دم ﻧﺨﻞ ﯾﺎ ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﮑﻨﺪ.
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16در آن روز اﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ آن را ﺑﺮ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآورد ﻟﺮزان و ﻫﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 .و زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮف ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ذﮐﺮ آن را ﺑﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪر
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ18 .در آن روز ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
19در آن روز ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺰد ﺣﺪودش ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و آن آﯾﺘﯽ و ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻔﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و او ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن روز ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ذﺑﺎﯾﺢ و ﻫﺪاﯾﺎ او را ﻋﺒﺎدت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده ،آن را وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ زد و
ﺑﻪ زدن ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
23در آن روز ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ
آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎ آﺷﻮرﯾﺎن ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد24 .در آن روز اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮم ﻣﺼﺮ و
آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد25 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺼﺮ و ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﻣﻦ آﺷﻮر و ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﺎن ﺑﻪ اﺷﺪود آﻣﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺟﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر او را

ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﺷﺪود ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،آن را ﮔﺮﻓﺖ2 .در آن وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص
ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﭘﻼس را از ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺸﺎ و ﻧﻌﻠﯿﻦ را از ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻦ «.و او ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮده ،ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ.
3و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ اﺷﻌﯿﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﯾﺘﯽ
و ﻋﻼﻣﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺮ و ﮐﻮش ﺑﺎﺷﺪ4 ،ﺑﻬﻤﺎن ﻃﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮ و ﺟﻼء وﻃﻨﺎن ﮐﻮش
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را از ﺟﻮاﻧﺎن وﭘﯿﺮان ﻋﺮﯾﺎن و ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ5 .و اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻮش ﮐﻪ ﻣﻠﺠﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﻄﺮب و ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
6و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮏ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟«
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺤﺮ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺮدﺑﺎد در ﺟﻨﻮب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﺎﺑﺎن از

زﻣﯿﻦ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﯽآﯾﺪ2 .رؤﯾﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﺎراج ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ای ﻋﯿﻼم ﺑﺮآی و ای ﻣﺪﯾﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎ .ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻟﻪ آن را ﺳﺎﮐﺖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪم.
3از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺮ ﻣﻦ از ﺷﺪت درد ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و درد زه ﻣﺜﻞ درد زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﻣﺮا
درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻨﻮم ،ﻣﺪﻫﻮش ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ4 .دل
ﻣﻦ ﻣﯽﻃﭙﯿﺪ و ﻫﯿﺒﺖ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .او ﺷﺐ ﻟﺬت ﻣﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮف ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ5 .ﺳﻔﺮه را
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮش را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ای ﺳﺮوران ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺳﭙﺮﻫﺎ
را روﻏﻦ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
6زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮو و دﯾﺪهﺑﺎن را ﻗﺮار ﺑﺪه ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪ
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و ﭼﻮن ﻓﻮج ﺳﻮاران ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ و ﻓﻮج اﻻﻏﺎن و ﻓﻮج ﺷﺘﺮان را ﺑﯿﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ«.
8ﭘﺲ او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺻﺪا زد ﮐﻪ »ای آﻗﺎ ﻣﻦ داﺋﻤﺎ در روز ﺑﺮ ﻣﺤﺮس اﯾﺴﺘﺎدهام و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ
ﺑﺮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ9 .و اﯾﻨﮏ ﻓﻮج ﻣﺮدان و ﺳﻮاران ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و او ﻣﺰﯾﺪ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺑﻞ اﻓﺘﺎد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺜﺎلﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺧﺪاﯾﺎﻧﺶ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ«.
10ای ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻦ و ای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ از ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
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11وﺣﯽ درﺑﺎره دوﻣﻪ :ﮐﺴﯽ از ﺳﻌﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ای دﯾﺪهﺑﺎن از ﺷﺐ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ای دﯾﺪهﺑﺎن از ﺷﺐ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟« 12دﯾﺪهﺑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺻﺒﺢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺎم ﻧﯿﺰ .اﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ«.
13وﺣﯽ درﺑﺎره ﻋﺮب :ای ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎی دداﻧﯿﺎن در ﺟﻨﮕﻞ ﻋﺮب ﻣﻨﺰل ﮐﻨﯿﺪ14 .ای ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ
ﺗﯿﻤﺎ ﺗﺸﻨﮕﺎن را ﺑﻪ آب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮارﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮه ﺷﻮﯾﺪ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
از ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﮐﻤﺎن زه ﺷﺪه و از ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻨﮓ.
16زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺰدوران ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮﮐﺖ
ﻗﯿﺪار ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﯿﺮاﻧﺪازان و ﺟﺒﺎران ﺑﻨﯽ ﻗﯿﺪار ﻗﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

22

وﺣﯽ درﺑﺎره وادی رؤﯾﺎ :اﻵن ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪی؟ 2ای ﮐﻪ

ﭘﺮ از ﺷﻮرﺷﻬﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ای ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻏﻮﻏﺎ و ای ﻗﺮﯾﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ! ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در
ﺟﻨﮓ ﻫﻼک ﻧﺸﺪهاﻧﺪ3 .ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوراﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﯿﺮاﻧﺪازان اﺳﯿﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ4 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
از ﻣﻦ ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ ﻣﻦ درﺑﺎره ﺧﺮاﺑﯽ دﺧﺘﺮ ﻗﻮﻣﻢ اﻟﺤﺎح
ﻣﮑﻨﯿﺪ.
5زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت روز آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﭘﺎﯾﻤﺎﻟﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽای در وادی رؤﯾﺎ دارد.
دﯾﻮارﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺻﺪای اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ6 .و ﻋﯿﻼم ﺑﺎ اﻓﻮاج ﻣﺮدان و
ﺳﻮاران ﺗﺮﮐﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﯿﺮ ﺳﭙﺮ را ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ7 ،و وادﯾﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺖ از اراﺑﻪﻫﺎ
ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﺳﻮاران ﭘﯿﺶ دروازهﻫﺎﯾﺖ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ 8و ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در
آن روز ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ 9و رﺧﻨﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ داود را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ
و آب ﺑﺮﮐﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؛ 10و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺣﺼﺎرﺑﻨﺪی دﯾﻮارﻫﺎ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد11 .و درﻣﯿﺎن دو دﯾﻮار ﺣﻮﺿﯽ ﺑﺮای آب ﺑﺮﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻪ آﻧﮑﻪ آن را از اﯾﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻧﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ12 .و در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت )ﺷﻤﺎ را( ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ و ﻣﺎﺗﻢ ﮐﺮدن و
ﮐﻨﺪن ﻣﻮ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ13 .و اﯾﻨﮏ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ و ﮐﺸﺘﻦ ﮔﺎوان و ذﺑﺢ ﮐﺮدن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮدا
ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ14 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در ﮔﻮش ﻣﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻔﺎره
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮو و ﻧﺰد اﯾﻦ ﺧﺰاﻧﻪدار ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ داﺧﻞ ﺷﻮ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ16 :ﺗﻮ را در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ را داری ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻗﺒﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻨﺪهای؟ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
در ﺻﺨﺮه ﻣﯽﺗﺮاﺷﯽ«.
17اﯾﻨﮏ ای ﻣﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را دور ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ18 .و
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮی ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد و در آﻧﺠﺎ اراﺑﻪﻫﺎی ﺷﻮﮐﺖ ﺗﻮ رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﺗﻮ را از ﻣﻨﺼﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
راﻧﺪ و از ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
20و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ را دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
21و او را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪت ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﻗﺘﺪار ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺧﻮاﻫﻢ داد و او ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ داود را ﺑﺮ دوش
وی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﭼﻮن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ اﺣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﺒﻨﺪد ،اﺣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺎد23 .و او را
در ﺟﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺦ ﺧﻮاﻫﻢ دوﺧﺖ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺮﺳﯽ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻼل ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش را از اوﻻد و اﺣﻔﺎد و ﻫﻤﻪ ﻇﺮوف ﮐﻮﭼﮏ را از ﻇﺮوف ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ﺗﺎ
ﻇﺮوف ﺗﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آوﯾﺨﺖ.
25و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز آن ﻣﯿﺨﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻣﺤﮑﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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وﺣﯽ درﺑﺎره ﺻﻮر ای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺪی ﺧﺮاب

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪای و ﻧﻪ ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .از زﻣﯿﻦ ﮐﺘﯿﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ2 .ای
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮان ﺻﯿﺪون ﮐﻪ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،آرام ﮔﯿﺮﯾﺪ3 .و
دﺧﻞ او از ﻣﺤﺼﻮل ﺷﯿﺤﻮر و ﺣﺼﺎد ﻧﯿﻞ ﺑﺮ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﻮد ،ﭘﺲ او ﺗﺠﺎرت ﮔﺎه اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ4 .ای ﺻﯿﺪون ﺧﺠﻞ ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ درﯾﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﻪ درﯾﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درد زه ﻧﮑﺸﯿﺪهام و
ﻧﺰاﯾﯿﺪهام و ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﭙﺮوردهام و دوﺷﯿﺰﮔﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﮑﺮدهام5 .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،از
اﺧﺒﺎر ﺻﻮر ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
6ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﮕﺬرﯾﺪ و وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ7 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ و از اﯾﺎم ﺳﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﺑﺮده ،ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ؟
8ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ را درﺑﺎره ﺻﻮر آن ﺷﻬﺮ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر وی ﺳﺮوران و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن او
ﺷﺮﻓﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 9ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ ﻗﺼﺪ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻼل را
ﺧﻮار ﺳﺎزد و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﻓﺎی ﺟﻬﺎن را ﻣﺤﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
10ای دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺷﯿﺶ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﮕﺬر زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
11او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ دراز ﮐﺮده ،ﻣﻤﻠﮑﺘﻬﺎ را ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﮐﻨﻌﺎن اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ای دوﺷﯿﺰه ﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪه و ای دﺧﺘﺮ
ﺻﯿﺪون دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬر؛ اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ راﺣﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد13 .اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و آﺷﻮر آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد.
اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎی ﺧﻮد را اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻗﺼﺮﻫﺎی آن را ﻣﻨﻬﺪم و آن را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
14ای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ وﻟْﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ.
15و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻮر ،ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؛ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺮای ﺻﻮر ﻣﺜﻞ ﺳﺮود زاﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .ای زاﻧﯿﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﺑﺮﺑﻂ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎ .ﺧﻮش ﺑﻨﻮاز و ﺳﺮودﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﺷﻮی.
17و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﻮر ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﺟﺮت
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد18 .و ﺗﺠﺎرت و
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اﺟﺮت آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
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اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﺧﺎﻟﯽ و وﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ،

ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد2 .و ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ،ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﻦ و ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ،ﻣﺜﻞ آﻗﺎﯾﺶ و ﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺰ ،ﻣﺜﻞ
ﺧﺎﺗﻮﻧﺶ و ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﺜﻞ ﻗﺮض دﻫﻨﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻣﺜﻞ ﺳﻮدﺧﻮار،
ﻣﺜﻞ ﺳﻮد دﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ4 .زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﮐﺎﻫﯿﺪه و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺷﺮﯾﻔﺎن اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ5 .زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﻠﻮث ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻊ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﯾﺾ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ،ﺟﻬﺎن را ﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺳﺰا ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ7 .ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎددﻻن آه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
8ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻓﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،آواز ﻋﺸﺮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .ﺷﺮاب
را ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﻣﺴﮑﺮات ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﻗﺮﯾﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ﻣﻨﻬﺪم
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ11 .ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاب در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﺮور زﻣﯿﻦ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .وﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎﯾﺶ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﮑﺎﻧﯿﺪن زﯾﺘﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
14اﯾﻨﺎن آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و درﺑﺎره ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از درﯾﺎ ﺻﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد15 .از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺑﻼد ﻣﺸﺮق و ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی
درﯾﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ16 .از ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺳﺮودﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﺟﻼل ﺑﺎد .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ :وا
ﺣﺴﺮﺗﺎ ،وا ﺣﺴﺮﺗﺎ ،وای ﺑﺮ ﻣﻦ! ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎران ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ17 .ای ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﺮس و ﺣﻔﺮه و دام ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ18 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ از آواز
ﺗﺮس ﺑﮕﺮﯾﺰد ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺣﻔﺮه ﺑﺮآﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
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روزﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺷﺪه .زﻣﯿﻦ
ﺗﻤﺎﻣﺎ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺤﺮک ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ20 .زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان
اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺘﺤﺮک و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺮ آن ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
21و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه ﺷﺮﯾﻔﺎن را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺸﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿـﻦ را ﺑﺮ زﻣﯿـﻦ ﺳـﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد22 .و اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺮان در ﭼﺎه ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ
و در زﻧﺪان ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،اﯾﺸﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﻣـﺎه
ﺧﺠـﻞ و آﻓﺘﺎب رﺳﻮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺸﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬـﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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ای ﯾﻬﻮه ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮدهای و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮ اﻣﺎﻧﺖ و راﺳﺘﯽ اﺳﺖ2 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮی
را ﺗﻮده و ﻗﺮﯾﻪ ﺣﺼﯿﻦ را ﺧﺮاﺑﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای و ﻗﺼﺮ ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﮕﺮدد.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ،ﺗﻮ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺮﯾﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
4ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻠﻌﻪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮدی و ﻣﻠﺠﺎ از ﻃﻮﻓﺎن و
ﺳﺎﯾﻪ از ﮔﺮﻣﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ دﯾﻮار ﻣﯽﺑﻮد5 .و ﻏﻮﻏﺎی ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﻣﺜﻞ
ﮔﺮﻣﯽ در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯽ آورد و ﺳﺮود ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻣﯽ از ﺳﺎﯾﻪ اﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
6و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ از ﻟﺬاﯾﺬ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ از ﻟﺬاﯾﺬ ﭘﺮ ﻣﻐﺰ و از ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺼﻔﺎ7 .و در اﯾﻦ ﮐﻮه روﭘﻮﺷﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺳﺘﺮی را ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .و ﻣﻮت
را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﺷﮑﻬﺎ را از ﻫﺮ ﭼﻬﺮه ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﺎر ﻗﻮم
ﺧﻮﯾﺶ را از روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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9و در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدهاﯾﻢ ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت او ﻣﺴﺮور و ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
10زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮآب در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎه در آب ﻣﺰﺑﻠﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد11 .و او دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺎد ﻣﺜﻞ
ﺷﻨﺎوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻏﺮور او را ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ
ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ12 .و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ را ﺧﻢ ﮐﺮده ،ﺑﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﺒﺎر
ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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در آن روز ،اﯾﻦ ﺳﺮود در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺳﺮاﯾﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺎ را ﺷﻬﺮی ﻗﻮی

اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎ و ﺣﺼﺎر آن ﻧﺠﺎت اﺳﺖ2 .دروازهﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺖ ﻋﺎدل ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ3 .دل ﺛﺎﺑﺖ را در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارد.
4ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﯾﺎه ﯾﻬﻮه ﺻﺨﺮه ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ5 .زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮود ﻣﯽآورد؛ و ﺷﻬﺮ رﻓﯿﻊ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺎک
ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزد6 .ﭘﺎﯾﻬﺎ آن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻓﻘﯿﺮان و ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن.
7ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ای ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻن را ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ8 .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺮﯾﻖ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ را ﮐﺸﯿﺪهاﯾﻢ .و ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ و ذﮐﺮ
ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ9 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ روح ﺧﻮد در اﻧﺪروﻧﻢ ﺗﻮ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داورﯾﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﯾﺪ ،ﺳﮑﻨﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻋﺪاﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
10ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﺗﺮﺣﻢ ﺷﻮد ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در زﻣﯿﻦ راﺳﺘﺎن ﺷﺮارت ﻣﯽورزد و
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ11 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻮن ﻏﯿﺮت ﺗﻮ را ﺑﺮای ﻗﻮم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و آﺗﺶ ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد.
12ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهای13 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﯿﻼ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﺳﻢ
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ﺗﻮ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد14 .اﯾﺸﺎن ﻣﺮدﻧﺪ و زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﯿﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﺳﺰا داده ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ذﮐﺮ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮدی15 .ﻗﻮم را اﻓﺰودی ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم را ﻣﺰﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﻼل دادی .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود زﻣﯿﻦ را وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪی.
16ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﯽ
دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻔﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ17 .ﻣﺜﻞ زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ زاﯾﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ و درد او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
آﻻم ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ18 .ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،درد زه ﻣﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎد را زاﯾﯿﺪﯾﻢ .و در زﻣﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎوردﯾﻢ و ﺳﺎﮐﻨﺎن رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﯿﻔﺘﺎدﻧﺪ.
19ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻮ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﺴﺪﻫﺎی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎک
ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺗﻮ ﺷﺒﻨﻢ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺳﺖ .و زﻣﯿﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد را
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ20 .ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ و درﻫﺎی ﺧﻮد را در

ﻋﻘﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را اﻧﺪک ﻟﺤﻈﻪای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺑﮕﺬرد21 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎی
ﺧﻮد را ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
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در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺨﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮد آن ﻣﺎر ﺗﯿﺰ رو

ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را و آن ﻣﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد و آن اژدﻫﺎ را ﮐﻪ در درﯾﺎ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﺖ2 .در آن روز ﺑﺮای آن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮاب ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ3 .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم و
ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ آن را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺷﺐ و روز آن را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﺣﺪی ﺑﻪ آن ﺿﺮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ4 .ﺧﺸﻢ ﻧﺪارم .ﮐﺎش ﮐﻪ ﺧﺲ و ﺧﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺠﻮم آورده ،آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪم5 .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
6در اﯾﺎم آﯾﻨﺪه ،ﯾﻌﻘﻮب رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻨﭽﻪ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .و اﯾﺸﺎن
روی رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را از ﻣﯿﻮه ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
7آﯾﺎ او را زد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان او را زدﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻن وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟
8ﭼﻮن او را دور ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﻮدی .ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ او را در روز ﺑﺎد
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ﺷﺮﻗﯽ زاﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﯽ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﯾﻌﻘﻮب از اﯾﻦ ﮐﻔﺎره ﺷﺪه و رﻓﻊ ﮔﻨﺎه او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎی آﻫﮏ ﻧﺮم ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺷﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺘﻬﺎی
آﻓﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺣﺼﯿﻦ ﻣﻨﻔﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻬﺠﻮر و
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و در آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را
ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد11 .ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ زﻧﺎن آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﺑﯿﻔﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﻬﺬا آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻟﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
12و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺴﯿﻞ ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ﻏﻠﻪ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ13 .و در آن روز واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ آﺷﻮر و راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﯾﻌﻨﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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وای ﺑﺮ ﺗﺎج ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯿﮕﺴﺎران اﻓﺮاﯾﻢ و ﺑﺮﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻼل وی ،ﮐﻪ ﺑﺮ

ﺳﺮ وادی ﺑﺎرور ﻣﻐﻠﻮﺑﺎن ﺷﺮاب اﺳﺖ2 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ زورآور و ﺗﻮاﻧﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﮕﺮگ
ﺷﺪﯾﺪ و ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻬﻠﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ آﺑﻬﺎی زورآور ﺳﺮﺷﺎر ،آن را ﺑﻪ زور ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
3و ﺗﺎج ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯿﮕﺴﺎران اﻓﺮاﯾﻢ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻼل وی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ وادی ﺑﺎرور اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪه آن را ﺑﯿﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد.
5و در آن روز ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎج ﺟﻼل و اﻓﺴﺮ ﺟﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
6و روح اﻧﺼﺎف ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داوری ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻗﻮت ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ دروازهﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ )ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
7وﻟﮑﻦ اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﺮاب ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻣﺴﮑﺮات ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻦ و ﻫﻢ
ﻧﺒﯽ از ﻣﺴﮑﺮات ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺷﺮاب ﺑﻠﻌﯿﺪه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .از ﻣﺴﮑﺮات ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در
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رؤﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و در داوری ﻣﺒﻬﻮت ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎ از ﻗﯽ و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
9ﮐﺪام را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ و اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از
ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و از ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ 10زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ و آﻧﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
11زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎی اﻟﮑﻦ و زﺑﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 .ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»راﺣﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ ﺳﺎزﯾﺪ و آراﻣﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ «.اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ13 .و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ و ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺣﮑﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ و آﻧﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده ،ﻣﻨﮑﺴﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دام
اﻓﺘﺎده ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﻣﺮدان اﺳﺘﻬﺰا ﮐﻨﻨﺪه و ای ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢاﻧﺪ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ15 .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮت ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﺎوﯾﻪ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ،
ﭘﺲ ﭼﻮن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﻬﻠﮏ ﺑﮕﺬرد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دروﻏﻬﺎ را ﻣﻠﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﯾﺮ ﻣﮑﺮ ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.
16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﻨﮓ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻬﺎدم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮓ
آزﻣﻮده و ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪای ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻢ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد17 .و
اﻧﺼﺎف را رﯾﺴﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺮازو و ﺗﮕﺮگ ﻣﻠﺠﺎی دروغ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻓْﺖ و آﺑﻬﺎ ﺳﺘﺮ
را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد18 .و ﻋﻬﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮت ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺎوﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﭼﻮن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮕﺬرد ﺷﻤﺎ از آن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ19 .ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرد ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﻢ در روز و ﻫﻢ در ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﻬﻤﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﯿﺒﺖ ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن دراز ﺷﻮد و ﻟﺤﺎف
ﺗﻨﮓﺗﺮ اﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ21 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻮه ﻓﺮاﺻﯿﻢ )ﮐﺮد(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در وادی ﺟﺒﻌﻮن )ﻧﻤﻮد( ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر
ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ آورد و ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ22 .ﭘﺲ اﻵن
اﺳﺘﻬﺰا ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻫﻼﮐﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮی را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪهام.
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23ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ و آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻼم ﻣﺮا اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ24 .آﯾﺎ ﺑﺮزﮔﺮ،
ﻫﻤﻪ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﯾﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 25آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ روﯾﺶ را ﻫﻤﻮار ﮐﺮد ،ﮔﺸﻨﯿﺰ را ﻧﻤﯽﭘﺎﺷﺪ و زﯾﺮه را ﻧﻤﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻨﺪم
را در ﺷﯿﺎرﻫﺎ و ﺟﻮ را در ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ذرت را در ﺣﺪودش ﻧﻤﯽﮔﺬارد؟ 26زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ او را
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽآﻣﻮزد و او را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ27 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮدون ﺗﯿﺰ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﺮخ
اراﺑﻪ ﺑﺮ زﯾﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ و زﯾﺮه ﺑﻪ ﭼﻮب ﺗﮑﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد28 .ﮔﻨﺪم آرد
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ آن را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﻣﻦﮐﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﺮخ اراﺑﻪ و اﺳﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن
ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،آن را ﺧﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ29 .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐاﻟﺮای و ﻋﻈﯿﻢاﻟﺤﮑﻤﺖ
اﺳﺖ ،ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.

29

وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! وای ﺑﺮ ارﯾﺌﯿﻞ! ﺷﻬﺮی ﮐﻪ داود در آن ﺧﯿﻤﻪ زد .ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﺎل

ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﯿﺪﻫﺎ دور زﻧﻨﺪ2 .و ﻣﻦ ارﯾﺌﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺎﺗﻢ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ارﯾﺌﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف اردو زده ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎرهﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ4 .و ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه ،از زﻣﯿﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و
ﮐﻼم ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﻏﺒﺎر ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و آواز ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ آواز ﺟﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﺑﺎن ﺗﻮ از
ﻣﯿﺎن ﻏﺒﺎر زﻣﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد5 .اﻣﺎ ﮔﺮوه دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﺮد ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﺮوه ﺳﺘﻢ ﮐﯿﺸﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .و اﯾﻦ ﺑﻐﺘﻪ در ﻟﺤﻈﻪای واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .و از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ رﻋﺪ و
زﻟﺰﻟﻪ و ﺻﻮت ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺮدﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن و ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻤﺎم اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﯾﺌﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او و ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ وی ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و او را ﺑﺘﻨﮓ ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب و رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 .و ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ﺷﮑﻢ او ﺗﻬﯽ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﮐﻪ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﻮد اﯾﻨﮏ ﺿﻌﻒ دارد و ﺟﺎﻧﺶ ﻣﺸﺘﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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9درﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮﯾﺪ و ﮐﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از
ﺷﺮاب و ﻧﻮان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻣﺴﮑﺮات10 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روح ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻋﺎرض
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻧﺒﯿﺎ و رؤﺳﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ راﺋﯿﺎن را ﻣﺤﺠﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ11 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻼم ﺗﻮﻣﺎر ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽداﻧﺪ
داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان و او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ12 .و آن ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪاﻧﺪ داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان و او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ دل ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺮس اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ 14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
آورد و ﺣﮑﻤﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﻬﻢ ﻓﻬﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرا ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟« 16ای زﯾﺮ و
زﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﭼﯿﺰ! آﯾﺎ ﮐﻮزهﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮع درﺑﺎره ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮا
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺑﺎره ﻣﺼﻮرش ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارد؟ 17آﯾﺎ در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؟ 18و در آن روز ﮐﺮان
ﮐﻼم ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮران از ﻣﯿﺎن ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ19 .و ﺣﻠﯿﻤﺎن
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻣﺮدﻣﺎن در ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد20 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻧﺎﺑﻮد و اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺪوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺷﺮارت
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ21 .ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ دام ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ و ﻋﺎدل را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ22 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را
ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
رﻧﮓ ﭼﻬﺮهاش دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮﯾﺪ23 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻨﺪ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن اﺳﻢ ﻣﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻗﺪوس ﯾﻌﻘﻮب را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و از ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ24 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روح ﮔﻤﺮاﻫﯽ دارﻧﺪ ﻓﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﻣﺘﻤﺮدان ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وای ﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از

ﻣﻦ ،و ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از روح ﻣﻦ ،ﺗﺎ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺰﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ2 .ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮود ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از دﻫﺎن ﻣﻦ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮت ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﺼﺮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ3 .ﻟﻬﺬا ﻗﻮت ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺠﺎﻟﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﻮاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮوران او در ﺻﻮﻋﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻠﭽﯿﺎن وی ﺑﻪ ﺣﺎﻧﯿﺲ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ5 .ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن از ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
6وﺣﯽ درﺑﺎره ﺑﻬﯿﻤﻮت ﺟﻨﻮﺑﯽ :از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮓ و ﺿﯿﻖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎده و اﺳﺪ
واﻓﻌﯽ و ﻣﺎر آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﻻﻏﺎن و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺎن
ﺷﺘﺮان ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ7 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻋﺒﺚ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن را رﻫﺒﺎﻟﺠﻠﻮس ﻧﺎﻣﯿﺪم8 .اﻵن ﺑﯿﺎ و اﯾﻦ را در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻟﻮﺣﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﺑﺮ ﻃﻮﻣﺎری
ﻣﺮﻗﻮم ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﺎم آﯾﻨﺪه ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺑﻤﺎﻧﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ و ﭘﺴﺮان دروﻏﮕﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ10 .ﮐﻪ ﺑﻪ راﺋﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
رؤﯾﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﯿﺪ11 .از راه ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
دور ﺳﺎزﯾﺪ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﻇﻠﻢ
و ﻓﺴﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ،ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ13 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﺎف ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﻓﺘﺎدن ﮐﻪ در دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮاﺑﯽ آن در ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻐﺘﻬﭙﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﻣﺜﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮزه ﮐﻮزهﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از
ﭘﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎرهای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺗﺶ از آﺗﺸﺪان ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب از ﺣﻮض ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﻧﺎﺑﺖ و آراﻣﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و
ﻗﻮت ﺷﻤﺎ از راﺣﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ16 .و ﮔﻔﺘﯿﺪ :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻬﺬا
ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺗﯿﺰ رو ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ ﻟﻬﺬا ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﯿﺰ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
17ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻧﻬﯿﺐ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ از ﻧﻬﯿﺐ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ ام

1040

ﺑﯿﺪق ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺗﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ18 «.و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
رأﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﻧﺼﺎف اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
19زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم در ﺻﻬﯿﻮن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ
آواز ﻓﺮﯾﺎدت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻮن ﺑﺸﻨﻮد ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد20 .و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﻧﺎن ﺿﯿﻖ و آب ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ21 .و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﻨﯽ را از ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راه اﯾﻦ
اﺳﺖ ،در آن ﺳﻠﻮک ﺑﻨﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻣﯽﮔﺮدی22 .و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ
ﻧﻘﺮه ﺧﻮﯾﺶ را و ﺳﺘﺮ اﺻﻨﺎم ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻃﻼی ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ
دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :دور ﺷﻮ.
23و ﺑﺎران ﺗﺨﻤﺖ را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آن زرع ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻧﺎن ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﺖ را
ﺧﻮاﻫﺪ داد و آن ﭘﺮ ﻣﻐﺰ و ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن زﻣﺎن ﻣﻮاﺷﯽ ﺗﻮ در ﻣﺮﺗﻊ وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭼﺮﯾﺪ24 .و ﮔﺎوان و اﻻﻏﺎﻧﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺷﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آذوﻗﻪ ﻧﻤﮏدار را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل و اوﭼﻮم
ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد25 .و در روز ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎ در آن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﻧﻬﺮﻫﺎ و

ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 .و در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد و ﺿﺮب ﺟﺮاﺣﺖ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎه ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻓﺘﺎب
و روﺷﻨﺎﯾﯽ آﻓﺘﺎب ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﻔﺖ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
27اﯾﻨﮏ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎی دور ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺳﻮزﻧﺪه و در ﺳﺘﻮن ﻏﻠﯿﻆ و
ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ و زﺑﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزان اﺳﺖ28 .و ﻧﻔﺨﻪ او ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﺳﺮﺷﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺒﯿﺰد و دﻫﻨﻪ ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﮕﺬارد29 .و
ﺷﻤﺎ را ﺳﺮودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدن ﻋﯿﺪ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دل ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آواز ﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺻﺨﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻼل آواز ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ و ﻓﺮود آوردن ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺪت ﻏﻀﺐ و ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه و ﻃﻮﻓﺎن و
ﺳﯿﻞ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﮕﺮگ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
او را ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺧﻮاﻫﺪ زد32 .و ﻫﺮ ﺿﺮب ﻋﺼﺎی ﻗﻀﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺑﺎ دف و ﺑﺮﺑﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﭘﺮ ﺷﻮرش ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد33 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺖ از ﻗﺒﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه و
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ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آن را ﻋﻤﯿﻖ و وﺳﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهاش آﺗﺶ و ﻫﯿﺰم
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﮐﺒﺮﯾﺖ آن را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

31

وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود آﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

و ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎ ،زاﻧﺮو ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﻮاران زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮیاﻧﺪ ،ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ2 .و او ﻧﯿﺰ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻼ را ﻣﯽآورد و ﮐﻼم ﺧﻮد را
ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮﯾﺮان و اﻋﺎﻧﺖ ﺑﺪﮐﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ3 .اﻣﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺪا و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﺴﺪﻧﺪ و ﻧﻪ روح و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﻨﻨﺪه را ﻟﻐﺰان و اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺷﺪه را اﻓﺘﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
4زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﺑﺮ ﺷﮑﺎر ﺧﻮد ﻏﺮش
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮوی ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺻﺪای اﯾﺸﺎن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه از ﻏﻮﻏﺎی اﯾﺸﺎن
ﺳﺮ ﻓﺮو ﻧﻤﯽآورد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﺰول ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن و ﺗﻞ آن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﮐﻪ در ﻃﯿﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اورﺷﻠﯿﻢ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،آن را رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از آن درﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
6ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺴﻮی آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهاﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
7زﯾﺮا ﮐﻪ در آن روز ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﻧﻘﺮه و ﺑﺘﻬﺎی ﻃﻼی ﺧﻮد را ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .آﻧﮕﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و او از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ ﺧﺮاج ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ9 .و ﺻﺨﺮه او از ﺗﺮس زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮوراﻧﺶ از
ﻋﻠﻢ ﻣﺒﻬﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﻬﻮه ﮐﻪ آﺗﺶ او در ﺻﻬﯿﻮن و ﮐﻮره وی در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮوران ﺑﻪ اﻧﺼﺎف

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد2 .و ﻣﺮدی ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺎهﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺎد و ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻮﯾﻬﺎی آب در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﺎﯾﻪ ﺻﺨﺮه ﻋﻈﯿﻢ در زﻣﯿﻦ ﺗﻌﺐ آورﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﭼﺸﻤﺎن
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻐﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد4 .و دل ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ و زﺑﺎن اﻟﮑﻨﺎن ﮐﻼم ﻓﺼﯿﺢ را ﺑﻪ ارﺗﺠﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ5 .و ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺮﯾﻢ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮد ﺧﺴﯿﺲ ﻧﺠﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .زﯾﺮا ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ ﺑﻪ ﻻﻣﺖ ﻣﺘﮑﻠﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﻟﺶ ﺷﺮارت را ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺗﺎ ﻧﻔﺎق را ﺑﺠﺎ آورده ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﺟﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﺗﻬﯽ ﮐﻨﺪ و آب ﺗﺸﻨﮕﺎن را دور ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .آﻻت ﻣﺮد ﻟﺌﯿﻢ ﻧﯿﺰ زﺷﺖ
اﺳﺖ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺑﻪ
اﻧﺼﺎف ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ8 .اﻣﺎ ﻣﺮد ﮐﺮﯾﻢ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮم ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
9ای زﻧﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای دﺧﺘﺮان اﯾﻤﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ.
10ای دﺧﺘﺮان اﯾﻤﻦ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ روزی ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زاﻧﺮو ﮐﻪ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ای زﻧﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻠﺮزﯾﺪ و ای دﺧﺘﺮان اﯾﻤﻦ ﻣﻀﻄﺮب
ﺷﻮﯾﺪ .ﻟﺒﺎس را ﮐﻨﺪه ،ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﻼس ﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ12 .ﺑﺮای ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی دﻟﭙﺴﻨﺪ و
ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎرور ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد13 .ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﺮ ﻣﻨﻬﺪم و ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻤﻮر ﻣﺘﺮوک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻮﻓﻞ و
دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺸﻪای ﺳﺒﺎع و ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺮج ﺧﺮان وﺣﺸﯽ و ﻣﺮﺗﻊ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
15ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روح از اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد16 .آﻧﮕﺎه اﻧﺼﺎف در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ17 .و ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آراﻣﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد18 .و ﻗﻮم
ﻣﻦ در ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و در ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ و در ﻣﻨﺰﻟﻬﺎی آراﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 .و ﺣﯿﻦ
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺟﻨﮕﻞ ﺗﮕﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ درﮐﻪ اﺳﻔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد20 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ آﺑﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﮐﺎرﯾﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﮔﺎو و اﻻغ را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ.
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وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﮐﻪ ﻏﺎرت ﻧﺸﺪی و ای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺎرت را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪی ،ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن
دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ورزﯾﺪ.
2ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎزوی اﯾﺸﺎن ﺑﺎش و
در زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﺸﻮ.
3از آواز ﻏﻮﻏﺎ ،ﻗﻮمﻫﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮازی اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ4 .و
ﻏﺎرت ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮران ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻬﯿﺪ ﺑﻄﻮری
ﮐﻪ ﻣﻠﺨﻬﺎ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زاﻧﺮو ﮐﻪ در اﻋﻠﯽﻋﻠﯿﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ و ﺻﻬﯿﻮن را از اﻧﺼﺎف و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻤﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺠﺎت و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اوﻗﺎت ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و
ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺰﯾﻨﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .اﯾﻨﮏ ﺷﺠﺎﻋﺎن اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺮون ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﺳﻮﻻن
ﺳﻼﻣﺘﯽ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎ وﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد و راهﮔﺬرﯾﺎن ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻋﻬﺪ را
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ9 .زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎرون ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎﺷﺎن و ﮐﺮﻣﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎی
ﺧﻮد را رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻵن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازم و اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ11 .و ﺷﻤﺎ از ﮐﺎه ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زاﯾﯿﺪ .و ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻫﮏ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ از آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺮدد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
13ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دور ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺮدهام ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺟﺒﺮوت ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﯿﺪ14 .ﮔﻨﺎهﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮناﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻟﺮزه ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( :ﮐﯿﺴﺖ از ﻣﺎ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﯿﺴﺖ از ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻧﺎرﻫﺎی
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟ 15اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻮد
ﻇﻠﻢ را ﺧﻮار ﺷﻤﺎرد و دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را از اﺻﻐﺎی ﺧﻮن
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رﯾﺰی ﺑﺒﻨﺪد و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از دﯾﺪن ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ؛ 16او در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﻠﺠﺎی او ﻣﻼذ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺎن او داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آب او اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
17ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را در زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ18 .دل
ﺗﻮ ﻣﺘﺬﮐﺮ آن ﺧﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )وﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ( :ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺠﺎ اﺳﺖ وزن ﮐﻨﻨﺪه )ﺧﺮاج(
و ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺑﺮﺟﻬﺎ؟ 19ﻗﻮم ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ و ﻗﻮم دﺷﻮار ﻟﻐﺖ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪ و اﻟﮑﻦ
زﺑﺎن را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ20 .ﺻﻬﯿﻮن ﺷﻬﺮ ﺟﺸﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ.
و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻤﻪای را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد و ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺶ
ﮐﻨﺪه ﻧﮕﺮدد و ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد21 .ﺑﻠﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ذواﻟﺠﻼل ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﮑﺎن ﺟﻮﯾﻬﺎی آب و ﻧﻬﺮﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎروﻫﺎ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﺰرگ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد22 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ داور ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﺎ
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد23 .رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮ ﺳﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
دﮐﻞ ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﺎدﺑﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻏﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ
و ﻟﻨﮕﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺮدﻧﺪ24 .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﮐﻦ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﻨﺎه ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺮزﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ای اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ای ﻗﻮمﻫﺎ اﺻﻐﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ﺟﻬﺎن و ﭘﺮی

آن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و ﻫﺮﭼﻪ از آن ﺻﺎدر ﺑﺎﺷﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ و
ﺧﺸﻢ وی ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺳﭙﺮده ،ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ3 .و ﮐﺸﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن دور اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .و از ﺧﻮن اﯾﺸﺎن
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد4 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻣﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آن ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮگ از ﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰد و ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس
از درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ادوم و ﺑﺮ ﻗﻮم
ﻣﻐﻀﻮب ﻣﻦ ﺑﺮای داوری ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﺪه و از ﭘﯿﻪ ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﻮن ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ و از ﭘﯿﻪ ﮔﺮده ﻗﻮﭼﻬﺎ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺑﺼﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ذﺑﺢ
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ﻋﻈﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻦ ادوم7 .و ﮔﺎوان وﺣﺸﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺎوان ﻧﺮ ،و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن
از ﺧﻮن ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه ،ﺧﺎک اﯾﺸﺎن از ﭘﯿﻪ ﻓﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
8زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را روز اﻧﺘﻘﺎم و ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﻋﻮی ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و ﻧﻬﺮﻫﺎی
آن ﺑﻪ ﻗﯿﺮ و ﻏﺒﺎر آن ﺑﻪ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﺶ ﻗﯿﺮ ﺳﻮزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ10 .ﺷﺐ و
روز ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪه ،دودش ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد در آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ11 .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ آن را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻮم و ﻏﺮاب
در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و رﯾﺴﻤﺎن ﺧﺮاﺑﯽ و ﺷﺎﻗﻮل وﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ12 .و از اﺷﺮاف
آن ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
13و در ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﺴﮏ و ﺷﺘﺮ ﺧﺎر و ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮگ و ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .و وﺣﻮش ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻏﻮل ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﻧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ
داد و ﻋﻔﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺮای ﺧﻮد آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ15 .در آﻧﺠﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎر آﺷﯿﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺨﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در
آﻧﺠﺎ ﮐﺮﮐﺴﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻨﻬﺎ ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن او اﯾﻦ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و
روح او اﯾﻨﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ17 .و او ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و دﺳﺖ او آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺘﺼﺮف آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

35

ﺑﯿﺎﺑﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺤﺮا ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮔﻞ

ﺳﺮخ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﻔﺖ2 .ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺮﻧﻢ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﻮﮐﺖ ﻟﺒﻨﺎن و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺮﻣﻞ و ﺷﺎرون ﺑﻪ آن ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻼل ﯾﻬﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد3 .دﺳﺘﻬﺎی ﺳﺴﺖ را ﻗﻮی ﺳﺎزﯾﺪ و زاﻧﻮﻫﺎی ﻟﺮزﻧﺪه را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .ﺑﻪ دﻟﻬﺎی ﺧﺎﺋﻒ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻨﮏ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽآﯾﺪ .او ﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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5آﻧﮕﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮران ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﮐﺮان ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .آﻧﮕﺎه ﻟﻨﮕﺎن
ﻣﺜﻞ ﻏﺰال ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و زﺑﺎن ﮔﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﻬﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﻬﺮﻫﺎ
در ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻮﺷﯿﺪ7 .و ﺳﺮاب ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ ﻋﻠﻒ و ﺑﻮرﯾﺎ و ﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و در آﻧﺠﺎ ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ و
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺠﺴﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ
آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻫﺮﮐﻪ در آن راه ﺳﺎﻟﮏ ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻤﺮاه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ9 .ﺷﯿﺮی در آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﯿﻮان درﻧﺪهای ﺑﺮ آن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺑﺮ آن ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ10 .و ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ
ﺗﺮﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮﺷﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد2 .و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﺑﺸﺎﻗﯽ را از ﻻﮐﯿﺶ
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﺰد ﻗﻨﺎت ﺑﺮﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه ﻣﺰرﻋﻪ
ﮔﺎزر اﯾﺴﺘﺎد3 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﻧﺰد
وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ4 .و رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 5ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت و ﻗﻮت ﺟﻨﮓ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻵن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهای؟ 6ﻫﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﺎی
اﯾﻦ ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ،
آن را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
7و اﮔﺮ ﻣﺮا ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ آﯾﺎ او آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 8ﭘﺲ
ﺣﺎل ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﺮط ﺑﺒﻨﺪ و ﻣﻦ دو ﻫﺰار اﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺳﻮاران
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ9 .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﯾﮏ واﻟﯽ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﻢ را ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
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و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺗﻮﮐﻞ داری؟ 10و آﯾﺎ ﻣﻦ اﻵن ﺑﯽ اذن ﯾﻬﻮه ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺑﺮآﻣﺪهام ؟ ﯾﻬﻮه ﻣﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآی و آن را ﺧﺮاب ﮐﻦ«.
11آﻧﮕﺎه اﻟﯿﻘﺎﯾﻢ و ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آراﻣﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮا آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد در ﮔﻮش ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﻨﻤﺎی12 «.رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻧﺰد آﻗﺎﯾﺖ و ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﮕﻮﯾﻢ؟
ﻣﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ﺑﻮل ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ؟« 13ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﺨﻨﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ14 .ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺴﺎزد و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ16 .ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﻮ ﺧﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺲ از اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرد و ﻫﺮ ﮐﺲ از آب ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﺪ17 .ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎورم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و زﻣﯿﻦ ﻧﺎن و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ18 .ﻣﺒﺎدا ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﮔﻮﯾﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ .آﯾﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟ 19ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﻤﺎت و ارﻓﺎد ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮواﯾﻢ ﮐﺠﺎ و آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه
را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ؟ 20از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟« 21اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ
ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯿﺪ22 .ﭘﺲ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ
ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪه ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭼﺎک زده و

ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ2 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻬﻨﻪ را
ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﭘﻼس ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد3 ،و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
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اﻣﺮوز روز ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﺄدﯾﺐ و اﻫﺎﻧﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻔﻢ رﺣﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻗﻮت زاﯾﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
4ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر او را ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪای ﺣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎ«.
5و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ6 .و اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﮐﻔﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﺮس7 .ﻫﻤﺎﻧﺎ روﺣﯽ ﺑﺮ او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪه ،ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او
را در وﻻﯾﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 «.ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻻﮐﯿﺶ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ9 .و او درﺑﺎره
ﺗﺮﻫﺎﻗﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻮش ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ )ﺑﺎز( اﯾﻠﭽﯿﺎن ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ11 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و آﯾﺎ ﺗﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟ 12و آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻮزان و ﺣﺎران و رﺻﻒ و ﺑﻨﯽ ﻋﺪن ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ.
13ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﮐﺠﺎ اﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ارﻓﺎد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮواﯾﻢ و ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا؟«

14و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮب را از دﺳﺖ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درآﻣﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»16 :ای ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺟﻠﻮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ! ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﺟﻬﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪهای17 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺸﻨﻮ و
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﺑﺒﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن
ﺧﺪای ﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ! 18ای ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ و
زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮده19 .و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ20 .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺎ را از دﺳﺖ او رﻫﺎﯾﯽ ده ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﯽ«.
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21ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮﻧﮑﻪ درﺑﺎره ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺰد ﻣﻦ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی22 ،ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ :آن ﺑﺎﮐﺮه دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ،اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ23 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪای و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯿﯿﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪای؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ 24ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺮآﻣﺪهام و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎی آزادش و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی اﻗﺼﺎﯾﺶ و
ﺑﻪ درﺧﺘﺴﺘﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﺪهام25 .و ﻣﻦ ﺣﻔﺮه زده ،آب ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
»26آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را از زﻣﺎن ﺳﻠﻒ ﮐﺮدهام و از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺻﻮرت دادهام و اﻵن
آن را ﺑﻪ وﻗﻮع آوردهام ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪه ،و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎر دار را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی
وﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺳﺎزی27 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﻗﻮت ﺑﻮده ،ﺗﺮﺳﺎن و ﺧﺠﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ
ﺻﺤﺮا و ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ و ﻋﻠﻒ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﻣﺜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮ ﮐﺮدﻧﺶ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ28 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺗﻮ را و ﺧﺮوج و دﺧﻮﻟﺖ و ﺧﺸﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ داری ﻣﯽداﻧﻢ29 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داری و
ﻏﺮور ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ و ﻟﮕﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ30 .و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﻏﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺳﺎل دوم آﻧﭽﻪ از آن ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﺑﺪروﯾﺪ و
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ31 .و ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد32 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪای از اورﺷﻠﯿﻢ و رﺳﺘﮕﺎران از

ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻏﯿﺮت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد33 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ در ﭘﯿﺶ او ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺮاﺷﺖ34 .ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
35زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ داود آن را ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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36ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻧﻔﺮ از اردوی آﺷﻮر را زد و
ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻻﺷﻬﺎی ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ37 .و ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻮچ
ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ در ﻧﯿﻨﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ38 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن او در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺴﺮوک ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ ادرﻣﻠﮏ و ﺷﺮآﺻﺮ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اراراط ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺮﺣﺪون ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

38

در آن اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت ﺷﺪ و اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻧﺰد

وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮی و زﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ2 «.آﻧﮕﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی دﯾﻮار ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد3 ،و ﮔﻔﺖ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎد آوری ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮدهام و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوردهام «.ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ زار زار ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ4 .و ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪرت داود ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﻋﺎی ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم و اﺷﮑﻬﺎﯾﺖ را دﯾﺪم .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ روزﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﻓﺰودم6 .و ﺗﻮ را و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و ﻋﻼﻣﺖ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد اﯾﻦ اﺳﺖ8 :اﯾﻨﮏ ﺳﺎﯾﻪ
درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ آﺣﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ده درﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ «.ﭘﺲ
آﻓﺘﺎب از درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ده درﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
9ﻣﮑﺘﻮب ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و از ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ10 :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
»اﯾﻨﮏ در ﻓﯿﺮوزی اﯾﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ درﻫﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻣﯽروم و از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮم.
11ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺎﻟﻢ
ﻓﻨﺎ اﻧﺴﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ12 .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺒﺎن از ﻣﻦ ﺑﺮده ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ
ﻧﺴﺎج ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﭽﯿﺪم .او ﻣﺮا از ﻧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﯾﺪ .روز و ﺷﺐ ﻣﺮا ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد13 .ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪم .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .روز و ﺷﺐ ﻣﺮا ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
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14ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮک ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﮐﻔﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺎش.
»15ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد او ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎﻧﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ16 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻨﻬﺎ و ﺑﺲ ﺣﯿﺎت روح ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺑﺪه و ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دار17 .اﯾﻨﮏ ﺗﻠﺨﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ .از راه ﻟﻄﻒ ﺟﺎﻧﻢ را از ﭼﺎه ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮآوردی زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﯽ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻮت ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .زﻧﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﭘﺪران ﺑﻪ ﭘﺴﺮان راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد20 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺮودﻫﺎﯾﻢ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ«.
21و اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻗﺮﺻﯽ از اﻧﺠﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﺮ دﻣﻞ ﺑﻨﻬﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ22 «.و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟«
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در آن زﻣﺎن ﻣﺮودک ﺑﻠﺪان ﺑﻦ ﺑﻠﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ و ﻫﺪﯾﻪای ﻧﺰد

ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و ﺻﺤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ2 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ از اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور ﺷﺪه،
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮﭼﻪ را
ﮐﻪ در ﺧﺰاﯾﻦ او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد و در ﺧﺎﻧﻪاش و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد3 .ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :از ﺟﺎی دور ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ
آﻣﺪﻧﺪ4 «.او ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ دﯾﺪﻧﺪ و
ﭼﯿﺰی در ﺧﺰاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم«.
5ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺑﺸﻨﻮ6 :اﯾﻨﮏ روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ

در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ7 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن
را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 «.ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮآﯾﻨﻪ در اﯾﺎم ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
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ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ! ﻗﻮم ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ! ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ2 :ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻮﯾﯿﺪ و اورا ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﻬﺎد او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﮔﻨﺎه وی آﻣﺮزﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ،و از دﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ دو ﭼﻨﺪان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ3 .ﺻﺪای ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،راه ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺎ در ﺻﺤﺮا راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 .ﻫﺮ درهای ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﻮه و ﺗﻠﯽ
ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و ﮐﺠﯿﻬﺎ راﺳﺖ و ﻧﺎﻫﻤﻮارﯾﻬﺎ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺸﻮف
ﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ6 .ﻫﺎﺗﻔﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺪا ﮐﻦ «.وی ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﺪا ﮐﻨﻢ؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﻣﺜﻞ
ﮔﻞ ﺻﺤﺮا7 .ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ و ﮔﻠﺶ ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن دﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و ﮔﻞ ﭘﮋﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻼم ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 «.ای ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮآی! و ای اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽدﻫﯽ آوازت را ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ! آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و ﻣﺘﺮس و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ »ﻫﺎن
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!« 10اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﻗﻮت ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎزوی وی ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻨﮏ اﺟﺮت او ﺑﺎ وی اﺳﺖ و ﻋﻘﻮﺑﺖ وی ﭘﯿﺶ روی او ﻣﯽآﯾﺪ11 .او ﻣﺜﻞ ﺷﺒﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ
ﭼﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺑﺮهﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﯿﺮ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻼﯾﻤﺖ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد12 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻤﻮده و اﻓﻼک را ﺑﺎ وﺟﺐ
اﻧﺪازه ﮐﺮده و ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ را در ﮐﯿﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه و ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﭙﺎن و ﺗﻠﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮازو وزن ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؟
13ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻗﺎﻧﻮن داده ﯾﺎ ﻣﺸﯿﺮ او ﺑﻮده او را ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﺎﺷﺪ14 .او از ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻓﻬﻢ ﺑﺨﺸﺪ و ﻃﺮﯾﻖ راﺳﺘﯽ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻣﻮﺧﺖ و
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راه ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ داد؟ 15اﯾﻨﮏ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮه دﻟﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر ﻣﯿﺰان ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﺮد ﺑﺮﻣﯽدارد16 .و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﯿﺰم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺶ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ17 .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻨﻈﺮ وی ﻫﯿﭻاﻧﺪ و از ﻋﺪم و ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﺰد وی ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ18 .ﭘﺲ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺪام ﺷﺒﻪ را ﺑﺎ او ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد؟ 19ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ
ﺑﺖ را ﻣﯽرﯾﺰد و زرﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽرﯾﺰد20 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﭘﻮﺳﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﺮی را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺸﻮد ﺑﺮای او ﺑﺴﺎزد.
21آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ وﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ و از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ؟ 22او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اوﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭘﺮده ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .ﮐﻪ اﻣﯿﺮان
را ﻻﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و داوران ﺟﻬﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﯽﺳﺎزد24 .ﻫﻨﻮز ﻏﺮس ﻧﺸﺪه و ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﻧﮕﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﺗﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز در زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻣﺪ و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﮔﺮد ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ.
25ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻗﺪوس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ26 :ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎره ﺑﯿﺮون
آورده ،ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ از ﮐﺜﺮت ﻗﻮت و از ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ27 .ای ﯾﻌﻘﻮب ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :راه ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و
ﺧﺪای ﻣﻦ اﻧﺼﺎف ﻣﺮا از دﺳﺖ داده اﺳﺖ28 «.آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺮﻣﺪی ﯾﻬﻮه
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ درﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﻬﻢ او را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد؟ 29ﺿﻌﯿﻔﺎن را
ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را ﻗﺪرت زﯾﺎده ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ30 .ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ درﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﮑﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ31 .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮت ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﯾﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و درﻣﺎﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮﯾﺪ! و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻗﻮت ﺗﺎزه ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ!

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ2 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از ﻣﺸﺮق
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی وی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟ اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ وی و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ
ﮐﻤﺎن وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد3 .اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ4 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺠﺎ آورده ،و ﻃﺒﻘﺎت را از اﺑﺘﺪا دﻋﻮت
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه و اول و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ5 .ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و
اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻪ ،آﻣﺪﻧﺪ6 .ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻗﻮی دل ﺑﺎش7 .ﻧﺠﺎر زرﮔﺮ را و آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻨﺪان زﻧﻨﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﺎره ﻟﺤﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺨﻬﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺘﺤﺮک
ﻧﺸﻮد.
8اﻣﺎ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ و ای ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام و ای ذرﯾﺖ دوﺳﺖ ﻣﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ9 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮ را از ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪهام و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪام ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدم10 ،ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺸﻮش ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﻣﻦ
ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ! ﺗﻮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد11 .اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻢ دارﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺪه ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ12 .آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .زﯾﺮا
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺼﺮت
ﺧﻮاﻫﻢ داد14 .ای ﮐﺮم ﯾﻌﻘﻮب و ﺷﺮذﻣﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺼﺮت ﺧﻮاﻫﻢ داد15 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﮔﺮدون ﺗﯿﺰ ﻧﻮ دﻧﺪاﻧﻪدار ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده ،ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺗﻠﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ16 .آﻧﻬﺎ را

ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﮔﺮدﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
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17ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن آب را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
18ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻬﺮﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن وادﯾﻬﺎ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻪ آب و
زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ19 .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو آزاد و ﺷﻄﯿﻢ و آس و
درﺧﺖ زﯾﺘﻮن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺻﺤﺮا ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد20 .ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮐﺮده و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﯾﻦ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ21 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻋﻮی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آورﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻗﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺮﺿﻪ دارﯾﺪ22 .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﺮای ﻣﺎ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده ،آﺧﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ23 .و ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاﯾﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎری ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺪی را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ24 .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ رﺟﺲ اﺳﺖ.
25ﮐﺴﯽ را از ﺷﻤﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ و او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﮐﺴﯽ را از ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و او ﺑﺮ ﺳﺮوران ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮزهﮔﺮی ﮐﻪ ﮔﻞ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
26ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ او راﺳﺖ اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪهای
ﻧﯿﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯽ و ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد27 .اول ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﻫﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ )ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ( و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪهای ﺑﺨﺸﯿﺪم28 .و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮐﺴﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻮرت دﻫﻨﺪهای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺟﻮاب ﺗﻮاﻧﺪ
داد29 .اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﺎد و ﺑﻄﺎﻟﺖ
اﺳﺖ.

42

اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ از او

ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻦ روح ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻣﯽﻧﻬﻢ ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎ ﺻﺎدر ﺳﺎزد2 .او ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
زد و آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آن را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ3 .ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺿﻌﯿﻒ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮداﻧﺪ4 .او ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻨﮑﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ او
ﺑﺎﺷﻨﺪ5 .ﺧﺪا ﯾﻬﻮه ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﭘﻬﻦ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﻧﻔﺲ
را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و روح را ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻟﮑﻨﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»6 :ﻣﻦ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪهام و دﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺗﻮ را ﻋﻬﺪ
ﻗﻮم و ﻧﻮر اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ7 .ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮران را ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ و اﺳﯿﺮان را از زﻧﺪان و ﻧﺸﯿﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﻇﻠﻤﺖ را از ﻣﺤﺒﺲ ﺑﯿﺮون آوری8 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد9 .اﯾﻨﮏ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ و
ﻣﻦ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﺷﻤﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ«.
10ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻓﺮود ﻣﯽروﯾﺪ ،و ای آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ! ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ
ﺳﺮود ﻧﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ وی را از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ! 11ﺻﺤﺮا و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻫﻞ ﻗﯿﺪار در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﻟﻊ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﻮده ،از ﻗﻠﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﻌﺮه زﻧﻨﺪ! 12ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻼل را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ او را در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻏﯿﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده،
ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 .از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه،
ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدم .اﻵن ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ،ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻢ زد و دم زده ،آه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ15 .ﮐﻮﻫﻬﺎ و
ﺗﻠﻬﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﯿﺎه آﻧﻬﺎ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻬﺮﻫﺎ را ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .و ﮐﻮران را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎرف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻇﻠﻤﺖ را ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر و ﮐﺠﯽ را ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺠﺎ آورده ،اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻨﺎم رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
18ای ﮐﺮان ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﮐﻮران ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ19 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ رﺳﻮل ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ؟ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ و ﮐﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ؟ 20ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽداری .ﮔﻮﺷﻬﺎ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد21 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪل ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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22ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﺎن ﻗﻮم ﻏﺎرت و ﺗﺎراج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن در ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه و در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻏﺎرت ﺷﺪه و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎراج ﮔﺸﺘﻪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ده.
23ﮐﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮش دﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﺸﻨﻮد؟ 24ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﺗﺎراج و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﯾﻢ
ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راﻫﻬﺎی او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ؟ 25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺣﺪت ﻏﻀﺐ ﺧﻮد و ﺷﺪت ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺖ و آن اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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و اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب ،و ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺪﯾﻪ دادم و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪم ﭘﺲ ﺗﻮ از آن ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﯽ2 .ﭼﻮن از آﺑﻬﺎ ﺑﮕﺬری ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﭼﻮن از ﻧﻬﺮﻫﺎ )ﻋﺒﻮرﻧﻤﺎﯾﯽ( ﺗﻮ را ﻓﺮوﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .و ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ روی ،ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪاش ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ3 .زﯾﺮا ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺼﺮ را ﻓﺪﯾﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺣﺒﺶ و ﺳﺒﺎ را
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ دادم4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻣﮑﺮم ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﭘﺲ
ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ و ﻃﻮاﯾﻒ را در ﻋﻮض ﺟﺎن ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 .ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را از ﻣﺸﺮق ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺗﻮ را از ﻣﻐﺮب ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺑﺪه" و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ "ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﮑﻦ" .ﭘﺴﺮان ﻣﺮا از ﺟﺎی دور و دﺧﺘﺮاﻧﻢ را از
ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎور7 .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد و او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه
و او را ﻣﺼﻮر ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
8ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮش دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺮون آور9 .ﺟﻤﯿﻊ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﻨﺪ .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ و
اﻣﻮر اوﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ،اﻗﺮار
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ10 .ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺷﻬﻮد ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺼﻮر
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ﻧﺸﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.

12ﻣﻦ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮده و ﻧﺠﺎت دادهام و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و درﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ13 .و از اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟«
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻓﺮارﯾﺎن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی وﺟﺪ
اﯾﺸﺎن15 .ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪوس ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ در درﯾﺎ و ﻃﺮﯾﻘﯽ در آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ17 ،آﻧﮑﻪ
اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﻬﺎ و ﻟﺸﮑﺮ و ﻗﻮت آن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد» :اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻔﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ18 .ﭼﯿﺰﻫﺎی اوﻟﯿﻦ را ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورﯾﺪ و در اﻣﻮر
ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ19 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﻮﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورم و آن اﻵن ﺑﻈﻬﻮر ﻣﯽآﯾﺪ .آﯾﺎ آن را
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ؟ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﻫﺎﻣﻮن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد20 .ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺻﺤﺮا ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ آب در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآورم ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻢ21 .اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ22 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪی و ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪی!
23ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺎوردی و ﺑﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﻨﻤﻮدی! ﺑﻪ
ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻨﻬﺎدم و ﺑﻪ ﺑﺨﻮر ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﯿﺎوردم24 .ﻧﯽ ﻣﻌﻄﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه
ﻧﺨﺮﯾﺪی و ﺑﻪ ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺳﯿﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎدی و ﺑﻪ
ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آوردی25 .ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺗﻮ را ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ را ﺑﯿﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد26 .ﻣﺮا ﯾﺎد ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎور ﺗﺎ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮی27 .اﺟﺪاد اوﻟﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و واﺳﻄﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ28 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ
ﺳﺮوران ﻗﺪس را ﺑﯽاﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﺷﻨﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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اﻣﺎ اﻵن ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺸﻨﻮ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام!

2ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪه و ﺗﻮ را از رﺣﻢ ﺑﺴﺮﺷﺖ و ﻣﻌﺎون ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ
ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﺮس! و ای ﯾﺸﺮون ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام! 3اﯾﻨﮏ ﺑﺮ )زﻣﯿﻦ( ﺗﺸﻨﻪ آب ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و
ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﺸﮏ .روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اوﻻد ﺗﻮ4 .و اﯾﺸﺎن
در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰهﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ روﯾﯿﺪ5 .ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اول
ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ آﺧﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ7 .و ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را اﻋﻼن ﮐﻨﺪ و
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﯾﻨﺪه و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻋﻼن ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ8 .ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺎ از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮ را اﺧﺒﺎر
و اﻋﻼم ﻧﻨﻤﻮدم و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺨﺮهای ﻧﯿﺴﺖ
و اﺣﺪی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ9 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد و ﺷﻬﻮد اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ10 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺘﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارد؟ 11اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﯾﺎران او ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﺎن و ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
12آﻫﻦ را ﺑﺎ ﺗﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و آن را در زﻏﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ
ﻗﻮت ﺑﺎزوی ﺧﻮﯾﺶ آن را ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﯿﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪه ،ﺑﯽﻗﻮت ﻣﯽﮔﺮدد و آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ،ﺿﻌﻒ ﺑﻬﻢ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ13 .ﭼﻮب را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و رﯾﺴﻤﺎن را ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺎ ﻗﻠﻢ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ رﻧﺪه آن را
ﺻﺎف ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺟﻤﺎل آدﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد14 .ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺪﯾﺎن و ﺑﻠﻮط را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را از
درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺸﺎد را ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎران آن را ﻧﻤﻮ ﻣﯽدﻫﺪ15 .ﭘﺲ
ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻧﺎن ﻣﯽﭘﺰد و ﺧﺪاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ و از آن ﺑﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ آن ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ16 .ﺑﻌﻀﯽ
از آن را در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮐﺒﺎب را ﺑﺮﺷﺘﻪ ﮐﺮده ،ﺳﯿﺮ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮم ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وه ﮔﺮم ﺷﺪه ،آﺗﺶ را دﯾﺪم17 .و از ﺑﻘﯿﻪ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ
را ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﯿﺶ آن ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺰد آن دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ18 .اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و دل اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ19 .و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻨﻤﻮده ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﺼﻒ
آن را در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺮ زﻏﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺎن ﭘﺨﺘﯿﻢ و ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﺒﺎب ﮐﺮده ،ﺧﻮردﯾﻢ .ﭘﺲ آﯾﺎ از
ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﺘﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ 20ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﺧﻮراک ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و دل
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده او را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در دﺳﺖ
راﺳﺖ ﻣﻦ دروغ ﻧﯿﺴﺖ.
21ای ﯾﻌﻘﻮب و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﯿﺎدآور ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ را ﺳﺮﺷﺘﻢ ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ از ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ22 .ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﭘﺲ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺗﻮ را ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮدهام23 .ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮐﺮده اﺳﺖ! و ای اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ! ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و ای ﮐﻮﻫﻬﺎ و
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
24ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻮ را از رﺣﻢ ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺎﺧﺘﻢ .آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪم و زﻣﯿﻦ را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدم؛ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻮد؟
25آﻧﮑﻪ آﯾﺎت ﮐﺎذﺑﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺟﺎدوﮔﺮان را اﺣﻤﻖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﺣﮑﯿﻤﺎن را ﺑﻌﻘﺐ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ26 .ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽدارد
و ﻣﺸﻮرت رﺳﻮﻻن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
درﺑﺎره ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی آن را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ27 .آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺠﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮ و ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ28 .و درﺑﺎره ﮐﻮرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او
ﺷﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺮت ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و درﺑﺎره ﻫﯿﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮ ﻧﻬﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮرش ﮐﻪ :دﺳﺖ راﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر وی اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزم و ﮐﻤﺮﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ ﺗﺎ درﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﻔﺘﻮح
ﻧﻤﺎﯾﻢ و دروازهﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 2ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺟﺎﯾﻬﺎی
ﻧﺎﻫﻤﻮار را ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و درﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ.
3و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﻇﻠﻤﺖ و ﺧﺰاﯾﻦ ﻣﺨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻤﺖ
ﺧﻮاﻧﺪهام ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ4 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﻠﻘﺐ ﺳﺎﺧﺘﻢ5 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ از
ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯽ .ﻣﻦ ﮐﻤﺮ ﺗﻮ را ﺑﺴﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ6 .ﺗﺎ از ﻣﺸﺮق آﻓﺘﺎب و ﻣﻐﺮب آن
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮای ﻣﻦ اﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯽ7 .ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ﻧﻮر و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه
ﻇﻠﻤﺖ .ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻼﻣﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺑﺪی .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺎﻧﻊ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ8 .ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺎراﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﻼک ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﺮو رﯾﺰد و زﻣﯿﻦ ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﻮ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را آﻓﺮﯾﺪهام9 .وای ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی
زﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ ﮐﻮزه ﺑﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮع ﺗﻮ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ او دﺳﺖ ﻧﺪارد؟ 10وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ زن ﮐﻪ ﭼﻪ
زاﯾﯿﺪی11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺻﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره اﻣﻮر آﯾﻨﺪه از ﻣﻦ
ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺴﺮان ﻣﺮا و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ12 .ﻣﻦ زﻣﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻢ و
اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪم .دﺳﺘﻬﺎی ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم13 .ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎﯾﺶ را راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺷﻬﺮ ﻣﺮا ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ،اﺳﯿﺮاﻧﻢ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺼﺮ و ﺗﺠﺎرت ﺣﺒﺶ و اﻫﻞ ﺳﺒﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮ ﺷﺪه در زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﭘﯿﺶ
ﺗﻮ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻧﺰد ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا در ﺗﻮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﯽ.
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15ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ16 .ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ17 .اﻣﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
18زﯾﺮا ﯾﻬﻮه آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺎﺧﺖ و آن را اﺳﺘﻮار
ﻧﻤﻮد و آن را ﻋﺒﺚ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ19 .در ﺧﻔﺎ و در ﺟﺎﯾﯽ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدم .و ﺑﻪ ذرﯾﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻋﺒﺚ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎی راﺳﺖ را اﻋﻼن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ20 .ای
رﻫﺎﺷﺪﮔﺎن از اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮب ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ21 .ﭘﺲ اﻋﻼن ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن
را ﻧﺰدﯾﮏ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و از
زﻣﺎن ﺳﻠﻒ اﺧﺒﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪای
ﻋﺎدل و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه و ﺳﻮای ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ22 .ای ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ23 .ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ از
دﻫﺎﻧﻢ ﺻﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زاﻧﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد24 .و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻮت ﻓﻘﻂ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺴﻮی او ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﻨﺪ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﺑﯿﻞ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﻧﺒﻮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ.

آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ﺣﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ2 .آﻧﻬﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ و
ﺧﻢ ﺷﺪه ،آن ﺑﺎر را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻣﯽروﻧﺪ3 .ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و از رﺣﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدهاﯾﺪ! 4و ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮی ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪم و ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ5 .ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ و ﻣﺴﺎوی ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﻪ
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ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮﯾﻢ؟ 6آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ را از ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ،
زرﮔﺮی را اﺟﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﯽ از آن ﺑﺴﺎزد ﭘﺲ ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ،ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .آن را ﺑﺮ
دوش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و او ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺰد او اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ.
8اﯾﻦ را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ .و ای ﻋﺎﺻﯿﺎن آن را در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!
9ﭼﯿﺰﻫﺎی اول را از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯽ10 .آﺧﺮ را از اﺑﺘﺪا و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اراده ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد11 .ﻣﺮغ ﺷﮑﺎری را از
ﻣﺸﺮق و ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را از ﺟﺎی دور ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻧﻤﻮدم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ12 .ای ﺳﺨﺘﺪﻻن ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ دور ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
13ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ آوردم و دور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﻼل ﻣﻦ اﺳﺖ در ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
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ای ﺑﺎﮐﺮه دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﻨﺸﯿﻦ و ای دﺧﺘﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ ﺑﯽﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﯿﻦ زﯾﺮا ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﻟﻄﯿﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ2 .دﺳﺘﺎس را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آرد را
ﺧﺮد ﮐﻦ .ﻧﻘﺎب را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،داﻣﻨﺖ را ﺑﺮ ﮐﺶ و ﺳﺎﻗﻬﺎ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده ،از ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻦ3 .ﻋﻮرت
ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ،رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮ اﺣﺪی ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد4 .و اﻣﺎ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎ اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .ای دﺧﺘﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ داﺧﻞ ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ6 .ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﺸﻢ
ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم .ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ
ﻧﮑﺮده ،ﯾﻮغ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ7 .و ﮔﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ
را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪادی و ﻋﺎﻗﺒﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردی.
8ﭘﺲ اﻵن ای ﮐﻪ در ﻋﺸﺮت ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮی و در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ .ای ﮐﻪ
در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻮه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﯽاوﻻدی را
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ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ9 .ﭘﺲ اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽاوﻻدی و ﺑﯿﻮﮔﯽ ﺑﻐﺘﻪ در ﯾﮑﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﺳﺤﺮ ﺗﻮ و اﻓﺮاط اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی زﯾﺎد ﺗﻮ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ10 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮارت ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﻨﺪ .و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﮔﻤﺮاه
ﺳﺎﺧﺖ و در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ11 .ﭘﺲ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﻮن آن را
ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻊ آن ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﺗﻮ را ﻓﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻼﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ12 .ﭘﺲ در اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی
ﺧـﻮد و ﮐﺜـﺮت ﺳﺤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺸﯿﺪهای ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎش ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺗﻮاﻧﯽ ﺑـﺮد و ﺷﺎﯾـﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺗﻮاﻧـﯽ ﺷـﺪ13 .از ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهای؛ ﭘﺲ
ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓـﻼک و رﺻـﺪ ﺑﻨـﺪان ﮐﻮاﮐﺐ و آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ در ﻏـﺮه ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ14 .اﯾﻨﮏ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﺒﻦ ﺷﺪه ،آﺗﺶ اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺳﻮرت زﺑﺎﻧﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و آن اﺧﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺰد
آن ﮔﺮم ﺳﺎزﻧﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺸﯿﺪی
ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد آواره
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از آب ﯾﻬﻮدا ﺻﺎدر

ﺷﺪهاﯾﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺘﯽ ،اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ
اﺳﻤﺶ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽدارﻧﺪ3 .ﭼﯿﺰﻫﺎی اول را از ﻗﺪﯾﻢ اﺧﺒﺎر ﮐﺮدم و از دﻫﺎن ﻣﻦ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم ﺑﻐﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردم و واﻗﻊ ﺷﺪ4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ دل
ﻫﺴﺘﯽ و ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﻨﺪ آﻫﻨﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ اﺳﺖ5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ را از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻗﺒﻞ
از وﻗﻮع ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم .ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورده و ﺑﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺻﻨﻢ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ6 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪی ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ .ﭘﺲ آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،و از اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ را
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ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ؟ 7در اﯾﻦ زﻣﺎن و ﻧﻪ در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ را
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدی ،ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﻮﯾﯽ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ8 .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﻮش ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﻫﺴﺘﯽ و از رﺣﻢ )ﻣﺎدرت (
ﻋﺎﺻﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪی9 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺴﺎزم10 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﻗﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ
ﻧﻘﺮه و ﺗﻮ را در ﮐﻮره ﻣﺼﯿﺒﺖ آزﻣﻮدم11 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﺧﻮد اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﻢ
زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﻮد و ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد.
12ای ﯾﻌﻘﻮب و ای دﻋﻮت ﺷﺪه ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮ! ﻣﻦ او ﻫﺴﺘﻢ! ﻣﻦ اول ﻫﺴﺘﻢ و آﺧﺮ
ﻫﺴﺘﻢ! 13ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎد و دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ14 .ﭘﺲ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﯿﺴﺖ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
اﯾﻨﻬﺎ را اﺧﺒﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﭘﺲ ﻣﺴﺮت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد و ﺑﺎزوی او ﺑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ15 .ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻦ او را ﺧﻮاﻧﺪم و او را آوردم
ﺗﺎ راه ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﺮان ﺳﺎزد16 .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .از اﺑﺘﺪا در ﺧﻔﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدم و از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ و اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺮا و روح ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺗﻮ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮی و ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ18 .ﮐﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﻣﻦ
ﮔﻮش ﻣﯽدادی ،آﻧﮕﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج درﯾﺎ ﻣﯽﺑﻮد19 .آﻧﮕﺎه ذرﯾﺖ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ رﯾﮓ و ﺛﻤﺮه ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرات آن ﻣﯽﺑﻮد و ﻧﺎم او از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻫﻼک
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ.
20از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و اﯾﻦ را ﺑﻪ آواز ﺗﺮﻧﻢ اﺧﺒﺎر و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و آن را ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب را ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ21 .و
ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آب از ﺻﺨﺮه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺻﺨﺮه را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﺑﻬﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ22 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﯾﺮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ای ﻃﻮاﯾﻒ از ﺟﺎی دور ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺮا از رﺣﻢ دﻋﻮت ﮐﺮده واز اﺣﺸﺎی ﻣﺎدرم اﺳﻢ ﻣﺮا ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ2 .و دﻫﺎن ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺗﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺮا زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﺮا ﺗﯿﺮ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻮد
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ3 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻧﻤﻮدهام! 4اﻣﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺚ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﺑﺎﻃﻞ ﺻﺮف ﮐﺮدم؛ ﻟﯿﮑﻦ
ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺟﺮت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .و اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﻌﻘﻮب را ﻧﺰد او ﺑﺎزآورم و ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )و در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻗﻮت ﻣﻦ اﺳﺖ(؛ 6ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻗﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
ﻣﻦ ﺑﺸﻮی ﺗﺎ اﺳﺒﺎط ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯽ و ﻧﺎﺟﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز آوری .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﻧﻮر اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯽ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺤﻘﺮ و ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻣﮑﺮوه و ﺑﻨﺪه ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﺪه ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮوران ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم و در روز ﻧﺠﺎت ﺗﻮ را
اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮدم .و ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﻋﻬﺪ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻣﻌﻤﻮر ﺳﺎزی و ﻧﺼﯿﺐﻫﺎی
ﺧﺮاب ﺷﺪه را )ﺑﻪ اﯾﺸﺎن( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ9 .و ﺑﻪ اﺳﯿﺮان ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺘﻨﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ .و اﯾﺸﺎن در راﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺻﺤﺮاﻫﺎی
ﮐﻮﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺣﺮارت و آﻓﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ
زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ دارد اﯾﺸﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب اﯾﺸﺎن را
رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ12 .اﯾﻨﮏ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎی دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎل و از ﻣﻐﺮب و ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﺎر ﺳﯿﻨﯿﻢ.
13ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﮐﻨﯿﺪ! و ای زﻣﯿﻦ وﺟﺪ ﻧﻤﺎ! و ای ﮐﻮﻫﻬﺎ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم
ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
14اﻣﺎ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻬﻮه ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ15 «.آﯾﺎ
زن ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاره ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺮ ﭘﺴﺮ رﺣﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟ اﯾﻨﺎن ﻓﺮاﻣﻮش
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد16 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮدم و
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ داﺋﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ17 .ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﺮاب و
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ از ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ18 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺒﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ
زﯾﻮر ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺜﻞ ﻋﺮوس ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آراﺳﺖ19 .زﯾﺮا ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ و
وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮ و زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻵن ﺗﻮ از ﮐﺜﺮت ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻫﻼک
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ20 .ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﯽاوﻻد ﻣﯽﺑﻮدی ،در ﺳﻤﻊ ﺗﻮ )ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم21 .و ﺗﻮ دردل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ:
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯽاوﻻد و ﻧﺎزاد و ﺟﻼی وﻃﻦ و ﻣﺘﺮوک
ﻣﯽﺑﻮدم .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﭘﺮورش داد .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﻮدم ﭘﺲ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ؟
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی اﻣﺖﻫﺎ دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﻗﻮمﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .و اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮاﻧـﺖ را در آﻏـﻮش ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد
و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺮ دوش اﯾﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻻﻻﻫﺎی ﺗﻮ و ﻣﻠﮑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن
داﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﺰد ﺗﻮ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ و ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

24آﯾﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺟﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ اﺳﯿﺮان از ﻣﺮد ﻗﺎﻫﺮ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﮔﺮدﻧﺪ25 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﯿﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ از دﺳﺖ ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد26 .و ﺑﻪ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﺮاب ﻣﺴﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺗﻮ و وﻟﯽ ﺗﻮ و ﻗﺪﯾﺮ ﯾﻌﻘﻮب
ﻫﺴﺘﻢ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﮐﻪ او را ﻃﻼق دادم ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟

ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ از ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ او ﻓﺮوﺧﺘﻢ؟ اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﻼق داده ﺷـﺪ2 .ﭼﻮن آﻣﺪم ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد؟ و ﭼﻮن
ﻧﺪا ﮐﺮدم ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد؟ آﯾﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷـﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﯾﺎ
در ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ رﻫﺎﯾـﯽ دﻫـﻢ؟ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻋﺘـﺎب ﺧﻮد درﯾﺎ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻬﺮﻫﺎ را
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺳـﺎزم ﮐﻪ ﻣﺎﻫـﯽ آﻧﻬﺎ از ﺑﯽآﺑﯽ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷـﻮد و از ﺗﺸﻨﮕـﯽ ﺑﻤﯿـﺮد3 .آﺳﻤــﺎن را ﺑﻪ
ﻇﻠﻤـﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﻣﯽﺳﺎزم و ﭘﻼس را ﭘﻮﺷﺶ آن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ«.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه زﺑﺎن ﺗﻼﻣﯿﺬ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﮐﻼم
ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻫﻢ .ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮش ﻣﺮا ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻼﻣﯿﺬ ﺑﺸﻨﻮم5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﮔﻮش ﻣﺮا ﮔﺸﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدم و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ6 .ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﻨﺪﮔﺎن و رﺧﺴﺎر ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻨﺎن دادم و روی ﺧﻮد را از رﺳﻮاﯾﯽ و آب دﻫﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮدم7 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺮا
اﻋﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ رﺳﻮا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ روی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ8 .آﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ 9اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻣﺮا اﻋﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد؟ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ رﺧﺖ ﻣﻨﺪرس ﺷﺪه،
ﺑﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
10ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و آواز ﺑﻨﺪه او را ﻣﯽﺷﻨﻮد؟ ﻫﺮﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺖ
ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،او ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮑﻨﺪ11 .ﻫﺎن
ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوزﯾﺪ و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ،در روﺷﻨﺎﯾﯽ آﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ و در
ﻣﺸﻌﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻓﺮوﺧﺘﻪاﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در اﻧﺪوه
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
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ای ﭘﯿﺮوان ﻋﺪاﻟﺖ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﮐﻪ از آن ﻗﻄﻊ

ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ از آن ﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ2 .ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺎره ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را زاﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا او ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او را دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم و او را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮐﺜﯿﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪم3 .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن را ﺗﺴﻠﯽ داده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺑﯿﺎﺑﺎن او را ﻣﺜﻞ ﻋﺪن و ﻫﺎﻣﻮن او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی در آن ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺴﺒﯿﺢ و آواز ﺗﺮﻧﻢ.
4ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ای ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و داوری ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﻮمﻫﺎ را روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد5 .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎزوی ﻣﻦ ﻗﻮمﻫﺎ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد6 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﻮی
زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ دود از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪرس ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد .اﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ زاﯾﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
7ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ! و ای ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ در دل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ! ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .از ﻣﺬﻣﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و از دﺷﻨﺎم اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﮐﺮم اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 .ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای ﺑﺎزوی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﻗﻮت
ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎز .ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ و دورهﻫﺎی ﺳﻠﻒ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ .آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ رﻫﺐ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده،
اژدﻫﺎ را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﯽ10 .آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ و آﺑﻬﺎی ﻟﺠﻪ ﻋﻈﯿﻢ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮدی و
ﻋﻤﻖﻫﺎی درﯾﺎ را راه ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 11و ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺗﺮﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮﺷﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و
ﺧﻮﺷﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻏﻢ و ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
12ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدﻫﻢ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد
ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ و از ﭘﺴﺮ آدم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟ 13و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای و داﺋﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز از ﺧﺸﻢ ﺳﺘﻤﮑﺎر
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻼک ﮐﺮدن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟ و ﺧﺸﻢ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 14اﺳﯿﺮان
ذﻟﯿﻞ ﺑﺰودی رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺣﻔﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽآورم ﺗﺎ اﻣﻮاﺟﺶ ﻧﻌﺮه زﻧﻨﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ.
16و ﻣﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺗﻮ را زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم ﺗﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻏﺮس ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻨﯽ ﻧﻬﻢ و ﺻﻬﯿﻮن را ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.

17ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ای اورﺷﻠﯿﻢ! ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ! ای ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺎﺳﻪ ﻏﻀﺐ او را ﻧﻮﺷﯿﺪی و درد ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﯽ را ﻧﻮﺷﯿﺪه ،آن را ﺗﺎ ﺗﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪی18 .از ﺟﻤﯿﻊ
ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ19 .اﯾﻦ دو ﺑﻼ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮاﺑﯽ و ﻫﻼﮐﺖ و ﻗﺤﻂ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻢ20 .ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را
ﺿﻌﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻫﻮ در دام ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن از ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ و از
ﻋﺘﺎب ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ21 .ﭘﺲ ای زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ! و ای ﻣﺴﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻪ از
ﺷﺮاب! 22ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه و ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ در دﻋﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﯽ را و درد ﮐﺎﺳﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪ23 .و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﻢ ﺷﻮ ﺗﺎ از ﺗﻮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ و ﻣﺜﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ راه ﮔﺬرﯾﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪای.
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ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای ﺻﻬﯿﻮن! ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش ای ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس

اورﺷﻠﯿﻢ! ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺎر دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ2 .ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮد را از ﮔﺮد ﺑﯿﻔﺸﺎن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻨﺸﯿﻦ! و ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪهای
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎ! 3زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﺸﺘﯿﺪ و ﺑﯽﻧﻘﺮه ﻓﺪﯾﻪ داده
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آﺷﻮر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .اﻣﺎ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮا ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ﺻﯿﺤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﺎم ﻣﻦ داﺋﻤﺎ ﻫﺮ روز اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .و در آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ.
7ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺮات ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺠﺎت را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 .آواز
دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻬﯿﻮن رﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ9 .ای ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ داده ،و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻓﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻗﺪوس
ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ زده اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﺪای ﻣﺎ را دﯾﺪهاﻧﺪ.
11ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻇﺮوف ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﻮﯾﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون
روﯾﺪ و ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭘﺎک را ﻟﻤﺲ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و ﮔﺮﯾﺰان رواﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
13اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻋﺎﻟﯽ و رﻓﯿﻊ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
14ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮ در ﻋﺠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ )از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮ او از ﻣﺮدﻣﺎن و ﺻﻮرت او از
ﺑﻨﯽآدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد(15 .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
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ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او

ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 2زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪ در زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ .او
را ﻧﻪ ﺻﻮرﺗﯽ و ﻧﻪ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن او را ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﻣﻨﻈﺮی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق او ﺑﺎﺷﯿﻢ3 .ﺧﻮار
و ﻧﺰد ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺮدود و ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻤﻬﺎ و رﻧﺞ دﯾﺪه و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روﯾﻬﺎ را از او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮار
ﺷﺪه ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردﯾﻢ.
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4ﻟﮑﻦ او ﻏﻢﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و دردﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد .و ﻣﺎ او را از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻀﺮوب و ﻣﺒﺘﻼ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﯾﻢ5 .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ
ﻣﺠﺮوح و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺗﺄدﯾﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ وی آﻣﺪ و از زﺧﻤﻬﺎی او ﻣﺎ
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ6 .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ را ﺑﺮوی ﻧﻬﺎد.
7او ﻣﻈﻠﻮم ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺸﻮد .ﻣﺜﻞ ﺑﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺑﺢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺸﻢ ﺑﺮﻧﺪهاش ﺑﯽزﺑﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﺸﻮد8 .از ﻇﻠﻢ و از
داوری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .و از ﻃﺒﻘﻪ او ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او از زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه
ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﻀﺮوب ﮔﺮدﯾﺪ؟ 9و ﻗﺒﺮ او را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﺑﺎ دوﻟﺘﻤﻨﺪان.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮد و در دﻫﺎن وی ﺣﯿﻠﻪای ﻧﺒﻮد.
10اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ او را ﻣﻀﺮوب ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ دردﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد .ﭼﻮن ﺟﺎن او را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه ذرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﻋﻤﺮ او دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ در
دﺳﺖ او ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ﺛﻤﺮه ﻣﺸﻘﺖ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻨﺪه
ﻋﺎدل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری را ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺣﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺎ زورآوران
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮگ رﯾﺨﺖ و از ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد.
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ای ﻋﺎﻗﺮهای ﮐﻪ ﻧﺰاﯾﯿﺪهای ﺑﺴﺮا! ای ﮐﻪ درد زه ﻧﮑﺸﯿﺪهای ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﻧﻢ

ﻧﻤﺎ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮان زن ﺑﯽﮐﺲ از ﭘﺴﺮان زن ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ زﯾﺎدهاﻧﺪ2 .ﻣﮑﺎن
ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد را وﺳﯿﻊ ﮔﺮدان و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﻬﻦ ﺑﺸﻮد درﯾﻎ ﻣﺪار و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮد را دراز
ﮐﺮده ،ﻣﯿﺨﻬﺎﯾﺖ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺎز3 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ذرﯾﺖ ﺗﻮ
اﻣﺖﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺮان را ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ4 .ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺠﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﻮش ﻣﺸﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش
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ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻋﺎر ﺑﯿﻮﮔﯽ ﺧﻮد را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯽ آورد5 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ،و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ زن ﻣﻬﺠﻮر و رﻧﺠﯿﺪه دل ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زوﺟﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪای ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ7 .زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺪک ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺮک ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﻪ
رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ ﻏﻀﺒﯽ ﺧﻮد را از
ﺗﻮ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد9 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﺑﻬﺎی ﻧﻮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻮح ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻀﺐ ﻧﮑﻨﻢ و ﺗﻮ را ﻋﺘﺎب ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ10 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺗﻠﻬﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺴﺎن ﻣﻦ از ﺗﻮ زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ
ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
11ای رﻧﺠﺎﻧﯿﺪه و ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﻮ را در ﺳﻨﮓ
ﺳﺮﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮ را در ﯾﺎﻗﻮت زرد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد12 .و ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﺗﻮ را از ﻟﻌﻞ و
دروازهﻫﺎﯾﺖ را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﻬﺮﻣﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود ﺗﻮ را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ13 .و
ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮاﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .در ﻋﺪاﻟﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و از ﻇﻠﻢ دور ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻢ از آﺷﻔﺘﮕﯽ دور ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد15 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اذن ﻣﻦ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد16 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آﻫﻨﮕﺮی را ﮐﻪ زﻏﺎل را ﺑﻪ آﺗﺶ دﻣﯿﺪه ،آﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآورد ،آﻓﺮﯾﺪم .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدن آﻓﺮﯾﺪم17 .ﻫﺮ آﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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ای ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻧﺰد آﺑﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و

ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮ را ﺑﯽﻧﻘﺮه و ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ2 .ﭼﺮا ﻧﻘﺮه را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻮش داده ،از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی
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ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻣﺘﻠﺬذ ﺷﻮد3 .ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا داﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺎ
ﺟﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﮔﺮدد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﺣﻤﺖﻫﺎی اﻣﯿﻦ داود را ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺴﺖ4 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ او را ﺑﺮای ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .رﺋﯿﺲ و ﺣﺎﮐﻢ ﻃﻮاﯾﻒ5 .ﻫﺎن اﻣﺘﯽ را ﮐﻪ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدی دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
7ﺷﺮﯾﺮ راه ﺧﻮد را و ﮔﻨﺎهﮐﺎر اﻓﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ وی
رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﻓﮑﺎر ﻣﻦ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﯽ9 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺳﻤﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺷﻤﺎ و اﻓﮑﺎر ﻣﻦ از اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ10 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﺎران و ﺑﺮف از آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎرد و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮده ،آن را ﺑﺎرور و
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮزﮔﺮ را ﺗﺨﻢ و ﺧﻮرﻧﺪه را ﻧﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ11 ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﻢ ﺻﺎدر
ﮔﺮدد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و
ﺑﺮای آﻧﭽﻪ آن را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﺎﻣﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ و
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻤﯿﻊ
درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا دﺳﺘﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد13 .ﺑﻪ ﺟﺎی درﺧﺖ ﺧﺎر ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺲ آس ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ
و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻢ و آﯾﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺼﺎف را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا

ﮐﻪ آﻣﺪن ﻧﺠﺎت ﻣﻦ و ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺷﺪن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ2 .ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ
آورد و ﺑﻨﯽآدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ و دﺳﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﺑﺎز دارد3 .ﭘﺲ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺘﺮن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮑﻠﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺧﺼﯽ ﻫﻢ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ
ﻫﺴﺘﻢ4 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﺼﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮش دارم
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اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ 5ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و در
اﻧﺪرون دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎدﮔﺎری و اﺳﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﻢ داد .اﺳﻤﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ6 .و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺘﺮن ﺷﺪه ،او را ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺪه او ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺖ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ،
آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﻧﺪ7 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻮه ﻗﺪس ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و
اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﺴﻤﯽ' ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺟﻤﻊﮐﻨﻨﺪه راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
9ای ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ای ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ! 10دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن او
ﮐﻮرﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺳﮕﺎن ﮔﻨﮓاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و دراز ﺷﺪه ،ﺧﻔﺘﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ11 .و اﯾﻦ ﺳﮕﺎن ﺣﺮﯾﺼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ
و اﯾﺸﺎن ﺷﺒﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻄﺮف ﺧﻮد
ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)12 .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮاب ﺑﯿﺎورﯾﻢ و از ﻣﺴﮑﺮات ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﻢ و
ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز روز ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺗﻠﻒ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻣﺮدان

رؤف ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن از ﻣﻌﺮض ﺑﻼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ2 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ3 .و اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ای ﭘﺴﺮان ﺳﺎﺣﺮه و اوﻻد ﻓﺎﺳﻖ و زاﻧﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯿﺪ! 4ﺑﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﻪ
دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و زﺑﺎن را دراز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اوﻻد ﻋﺼﯿﺎن و ذرﯾﺖ ﮐﺬب ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
5ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻮﻃﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﯽآورﯾﺪ و اﻃﻔﺎل را در وادﯾﻬﺎ
زﯾﺮ ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮهﻫﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
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6در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻠﺴﺎی وادی ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ رﯾﺨﺘﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮔﺬراﻧﯿﺪی آﯾﺎ ﻣﻦ از اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟ 7ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و
رﻓﯿﻊ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮدی و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪی8 .و ﭘﺸﺖ درﻫﺎ و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺧﻮد را واﮔﺬاﺷﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻣﮑﺸﻮف ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدی و درﻣﯿﺎن ﺧﻮد و اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن
را دﯾﺪی9 .و ﺑﺎ روﻏﻦ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻪ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدی و رﺳﻮﻻن ﺧﻮد را
ﺑﺠﺎی دور ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﭘﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪی10 .از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن راه درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪی
اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزﮔﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪی11 .از
ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪی ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪی و ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورده ،اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪادی؟
آﯾﺎ ﻣﻦ از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪم ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻣﻦ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪی؟ 12ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﻤﺎل
ﺗﻮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد13 .ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآوری اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدت
ﺗﻮ را ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺪﻫﺪ و ﻟﮑﻦ ﺑﺎد ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮐﻞ دارد ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و وارث ﺟﺒﻞ ﻗﺪس ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ14 .و ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ! راه را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ! و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮدارﯾﺪ!
15زﯾﺮا او ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻦ در اﺑﺪﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻢ او ﻗﺪوس اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺪس ﺳﺎﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روح اﻓﺴﺮده و ﻣﺘﻮاﺿﻊ دارد ،ﺗﺎ روح
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎن را اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ و دل اﻓﺴﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﺳﺎزم16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﺒﺎدا روﺣﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ17 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﻃﻤﻊ وی ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،او را زدم و ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮدم و
او ﺑﻪ راه دل ﺧﻮد رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺮﻓﺖ18 .ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او را دﯾﺪم و او را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و او را
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ داد19 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺛﻤﺮه ﻟﺒﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎد و ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺎد و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ20 .اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﺜﻞ درﯾﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرام ﮔﯿﺮد و
آﺑﻬﺎﯾﺶ ﮔﻞ و ﻟﺠﻦ ﺑﺮﻣﯽاﻧﺪازد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ21 .ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و درﯾﻎ ﻣﺪار و آواز ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ

ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﯾﺸﺎن را و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎ2 .و اﯾﺸﺎن ﻫﺮ روز ﻣﺮا
ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و از داﻧﺴﺘﻦ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻞ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورده،ﺣﮑﻢ
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .اﺣﮑﺎم ﻋﺪاﻟﺖ را از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،از ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﺮور
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )3و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( :ﭼﺮا روزه داﺷﺘﯿﻢ و ﻧﺪﯾﺪی و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪﯾﻢ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ.
اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ در روز روزه ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 .اﯾﻨﮏ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺰاع و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺮارت ﻣﯽزﻧﯿﺪ .اﻣﺮوز روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
آواز ﺧﻮد را در اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ5 .آﯾﺎ روزهای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ،روزی ﮐﻪ
آدﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻧﯽ ﺧﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﻼس و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ زﯾﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ را روزه و روز ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟
6ﻣﮕﺮ روزهای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﺮارت را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ و ﮔﺮهﻫﺎی ﯾﻮغ
را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را آزاد ﺳﺎزﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﻮغ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ؟ 7ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﻘﯿﺮان راﻧﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎوری و ﭼﻮن ﺑﺮﻫﻨﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯽ او را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯽ و ﺧﻮد را از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺴﺎزی؟ 8آﻧﮕﺎه ﻧﻮر ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻓﺠﺮ ﻃﺎﻟﻊ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺤﺖ ﺗﻮ ﺑﺰودی ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺎﻗﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .آﻧﮕﺎه دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد و او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ ﯾﻮغ و اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ و ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺎﺣﻖ را از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﻨﯽ10 ،و آرزوی ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﺒﺨﺸﯽ و ﺟﺎن ذﻟﯿﻼن را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯽ ،آﻧﮕﺎه
ﻧﻮر ﺗﻮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺎن ﺗﻮ را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺖ را ﻗﻮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﺳﯿﺮآب و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ آب ﮐﻪ آﺑﺶ ﮐﻢ ﻧﺸﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد12 .و ﮐﺴﺎن
ﺗﻮ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ اﺳﺎﺳﻬﺎی دورهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و ﺗﻮ را
ﻋﻤﺎرت ﮐﻨﻨﺪه رﺧﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.
13اﮔﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺒﺖ ﻧﮕﺎه داری و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در روز ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوری و
ﺳﺒﺖ را ﺧﻮﺷﯽ و ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﻮاﻧﯽ و آن را ﻣﺤﺘﺮم داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﺎر
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ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﻧﺠﻮﯾﯽ و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﻮﯾﯽ14 ،آﻧﮕﺎه در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻠﺬذ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮ
را ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺳﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪرت ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

59

ﻫﺎن دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﺮﻫﺎﻧﺪ و ﮔﻮش او ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﻮد.

2ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺣﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ روی او را از ﺷﻤﺎ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﻮد3 .زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن و اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮارت آﻟﻮده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻟﺒﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دروغ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺗﻨﻄﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ4 .اﺣﺪی ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ دﻋﻮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داوری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دروغ
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺮارت را ﻣﯽزاﯾﻨﺪ5 .از ﺗﺨﻤﻬﺎی اﻓﻌﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و ﭘﺮده
ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ .ﻫﺮﮐﻪ از ﺗﺨﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮرد ﻣﯽﻣﯿﺮد و آن ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد اﻓﻌﯽ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ6 .ﭘﺮدهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻟﺒﺎس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺮارت اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻇﻠﻢ در دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ7 .ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪی
دوان و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺘﺎﺑﺎن اﺳﺖ .اﻓﮑﺎر اﯾﺸﺎن اﻓﮑﺎر ﺷﺮارت اﺳﺖ و در راﻫﻬﺎی
اﯾﺸﺎن وﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ8 .ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و در راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎدﻫﻬﺎی ﮐﺞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ.
9ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺼﺎف از ﻣﺎ دور ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و اﯾﻨﮏ
ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ10 .و ﻣﺜﻞ ﮐﻮران ﺑﺮای
دﯾﻮار ﺗﻠﻤﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮراﻧﻪ راه ﻣﯽروﯾﻢ .در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺎم ﻟﻐﺰش
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺪرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯿﻢ11 .ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺳﻬﺎ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﺮای اﻧﺼﺎف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و از ﻣﺎ دور ﻣﯽﺷﻮد.
12زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﯿﻢ13 .ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .از
ﭘﯿﺮوی ﺧﺪای ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف ورزﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻓﺘﻨﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺬب ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،از

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ

1079

دل آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻄﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ14 .و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﺎ دور اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
راﺳﺘﯽ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد15 .و راﺳﺘﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﮐﻪ از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽﺳﭙﺎرد .و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را دﯾﺪ در ﻧﻈﺮ او ﺑﺪ آﻣﺪ
ﮐﻪ اﻧﺼﺎف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ16 .و او دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزوی وی ﺑﺮای او ﻧﺠﺎت آورد و ﻋﺪاﻟﺖ او وی را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد17 .ﭘﺲ
ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺜﻞ زره ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺧﻮد ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﺎد .و ﺟﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺒﺎس در
ﺑﺮ ﮐﺮد و ﻏﯿﺮت را ﻣﺜﻞ ردا ﭘﻮﺷﯿﺪ18 .ﺑﺮ وﻓﻖ اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﺧﺼﻤﺎن
ﺧﻮد ﺣﺪت ﺧﺸﻢ را و ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﭘﺎداش را ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ19 .و از
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب از ﻧﺎم ﯾﻬﻮه و از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب از ﺟﻼل وی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ
ﺳﺮﺷﺎری ﮐﻪ ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهای ﺑﺮای
ﺻﻬﯿﻮن و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﮐﻼم ﻣﻦ ﮐﻪ در دﻫﺎن ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪام از
دﻫﺎن ﺗﻮ و از دﻫﺎن ذرﯾﺖ ﺗﻮ و از دﻫﺎن ذرﯾﺖ ذرﯾﺖ ﺗﻮ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻵن
و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
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ﺑﺮﺧﯿﺰ و درﺧﺸﺎن ﺷﻮ زﯾﺮا ﻧﻮر ﺗﻮ آﻣﺪه و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻃﺎﻟﻊ ﮔﺮدﯾﺪه

اﺳﺖ2 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﻬﺎن را و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﻃﻮاﯾﻒ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻼل وی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .و اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﻧﻮر ﺗﻮ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﻮی
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻃﻠﻮع ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ4 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻓﺮاز و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺴﺮاﻧﺖ از دور ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
5آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﯽ درﺧﺸﯿﺪ و دل ﺗﻮ ﻟﺮزان ﺷﺪه ،وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی
درﯾﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دوﻟﺖ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ6 .ﮐﺜﺮت ﺷﺘﺮان و ﺟﻤﺎزﮔﺎن
ﻣﺪﯾﺎن و ﻋﯿﻔﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﺒﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻃﻼ و ﺑﺨﻮر آورده ،ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد7 .ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻗﯿﺪار ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻗﻮﭼﻬﺎی ﻧﺒﺎﯾﻮت ﺗﻮ را
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ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻼل ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
داد.
8اﯾﻨﻬﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﺮ وزﻧﻬﺎی ﺧﻮد؟ 9ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ اول اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را از دور و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی
اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را
زﯾﻨﺖ داده اﺳﺖ10 .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ،ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﻮ را زدم ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮ را ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
11دروازهﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ داﺋﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺐ و روز ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ اﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺰد
ﺗﻮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه آورده ﺷﻮﻧﺪ12 .زﯾﺮا ﻫﺮ اﻣﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ
ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن اﻣﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
13ﺟﻼل ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﮐﺎج و ﭼﻨﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ آورده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎن
ﻣﻘﺪس ﻣﺮا زﯾﻨﺖ دﻫﻨﺪ و ﺟﺎی ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد14 .و ﭘﺴﺮان آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺳﺘﻢ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﺰد ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ را ﺷﻬﺮ ﯾﻬﻮه و ﺻﻬﯿﻮن ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ15 .ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﮑﻪ
ﺗﻮ ﻣﺘﺮوک و ﻣﺒﻐﻮض ﺑﻮدی و ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﮔﺬر ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻓﺨﺮ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺳﺮور
دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ16 .و ﺷﯿﺮ اﻣﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﮑﯿﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﮑﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
17ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺞ ،ﻃﻼ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻫﻦ ،ﻧﻘﺮه و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻮب ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻨﮓ،
آﻫﻦ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺎﻇﺮان ﺗﻮ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ18 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ
در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ و ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺪود ﺗﻮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت و
دروازهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ19 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻓﺘﺎب در روز ﻧﻮر ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎه ﺑﺎ
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻧﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ ﺗﻮ و ﺧﺪاﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻓﺘﺎب ﺗﻮ ﻏﺮوب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎه ﺗﻮ زوال ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻮر
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و روزﻫﺎی ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻋﺎدل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
زﻣﯿﻦ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻐﺮوس ﻣﻦ و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده ﺷﻮم.
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22ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﻘﯿﺮ اﻣﺖ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه در وﻗﺘﺶ ﺗﻌﺠﯿﻞ در آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن

را ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ و ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ دﻻن را اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﻢ و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری و ﻣﺤﺒﻮﺳﺎن
را ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﮐﻨﻢ2 ،و ﺗﺎ از ﺳﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﯾﻮم اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﻢ3 .ﺗﺎ ﻗﺮار دﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﺻﻬﯿﻮن و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺗﺎﺟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻮض
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و روﻏﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی و ردای ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﺑﻪ ﺟﺎی روح ﮐﺪورت ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
درﺧﺘﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻐﺮوس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺠﯿﺪ وی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
4و اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺳﻠﻒ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاب ﺷﺪه و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد5 .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه،
ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﻓﻼﺣﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد6 .و ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪام ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ اﻣﺖﻫﺎ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و در ﺟﻼل اﯾﺸﺎن ﻓﺨﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد7 .ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺠﺎﻟﺖ ،ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮض رﺳﻮاﯾﯽ از ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎدی ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻋﺪاﻟﺖ
را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و از ﻏﺎرت و ﺳﺘﻢ ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارم و اﺟﺮت اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
داد و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ9 .و ﻧﺴﻞ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن
ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﻨﺪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ذرﯾﺖ ﻣﺒﺎرک
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
10در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﺪای ﺧﻮد وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ردای ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻣﺎد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﺎج
آراﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﺮوس ،ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎ زﯾﻨﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ11 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﻮد را
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ

ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ و ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﺜﻞ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ2 .و اﻣﺖﻫﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ
را و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺟﻼل ﺗﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﻤﯽ' ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ3 .و ﺗﻮ ﺗﺎج ﺟﻼل ،در دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻓﺴﺮ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ،در دﺳﺖ
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد4 .و ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮوک ﻣﺴﻤﯽ' ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و زﻣﯿﻨﺖ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺑﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺣﻔﺼﯿﺒﻪ و زﻣﯿﻨﺖ را ﺑﻌﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﻣﺴﺮور
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدی ﺟﻮان دوﺷﯿﺰهای را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﯽآورد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺗﻮ را ﻣﻨﮑﻮﺣﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻣﺎد از
ﻋﺮوس ﻣﺒﺘﻬﺞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺪاﯾﺖ از ﺗﻮ ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 .ای اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮ

ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮ روز و ﻫﺮﺷﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ای ﻣﺘﺬﮐﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ! 7و او را آراﻣﯽ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را اﺳﺘﻮار ﮐﺮده ،آن را در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺴﺎزد.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻗﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻏﻠﻪ ﺗﻮ را ﻣﺄﮐﻮل دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻧﺴﺎزم و ﻏﺮﯾﺒﺎن ،ﺷﺮاب ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهای
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ9 .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ آن را ﺧﻮرده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و
ﻣﯽﻭ ﺩﻭﻡ
ﺷﺼﺖ
ﻓﺼﻞ
ﮐﺘﺎﺏﮐﻪﺍﺷﻌﻴﺎ
ﺟﻤﻊ
آن /را
آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،آن را در ﺻﺤﻨﻬﺎی ﻗﺪس ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ10 .ﺑﮕﺬرﯾﺪ از دروازهﻫﺎ

ﺑﮕﺬرﯾﺪ .ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮم را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺮاه را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻋﻠﻢ را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ اﻋﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﺻﻬﯿﻮن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻨﮏ ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺟﺮت او ﻫﻤﺮاﻫﺶ و ﻣﮑﺎﻓﺎت او ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس و ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﻬﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮوک ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﺷﺼﺖ و دوم

1083

63

اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ادوم ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ از ﺑﺼﺮه ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻟﺒﺎس ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﻠﺒﺲ اﺳﺖ و در ﮐﺜﺮت ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ،زورآور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ2 .ﭼﺮا ﻟﺒﺎس ﺗﻮ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺸﺖ را
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ؟ 3ﻣﻦ ﭼﺮﺧﺸﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدم و اﺣﺪی از ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻟﮕﺪ ﮐﻮب ﻧﻤﻮدم و ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه
ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻢ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮم اﻧﺘﻘﺎم در دل ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺳﺎل ﻓﺪﯾﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﻢ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد5 .و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﻮد و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺒﻮد .ﻟﻬﺬا ﺑﺎزوی
ﻣﻦ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد6 .و ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن را از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ .و ﺧﻮن اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻢ.

7اﺣﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺜﺮت اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ رﺣﻤﺖﻫﺎ و
وﻓﻮر رأﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ8 .زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ و ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ9 .او در ﻫﻤﻪ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورده ﺷﺪ و
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت داد .در ﻣﺤﺒﺖ و ﺣﻠﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﻓﺪﯾﻪ داد و در ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺎم
ﻗﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ.
10اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،روح ﻗﺪوس او را ﻣﺤﺰون ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دﺷﻤﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ و او
ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد.
11آﻧﮕﺎه اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﻮﺳﯽ و ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎد آورد )و ﮔﻔﺖ( ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﺷﺒﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد از درﯾﺎ ﺑﺮآورد و ﮐﺠﺎ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ روح ﻗﺪوس ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد؟ 12ﮐﻪ
ﺑﺎزوی ﺟﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺮاﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و آﺑﻬﺎ را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺸﻖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ 13آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻟﺠﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺐ در ﺑﯿﺎﺑﺎن
رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻟﻐﺰش ﻧﺨﻮرﻧﺪ14 .ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وادی ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
آراﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﻢ ﻣﺠﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯽ.
15از آﺳﻤﺎن ﺑﻨﮕﺮ و از ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪوﺳﯿﺖ و ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻦ .ﻏﯿﺮت ﺟﺒﺮوت ﺗﻮ ﮐﺠﺎ
اﺳﺖ؟ ﺟﻮﺷﺶ دل و رﺣﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدی ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺪر
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ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ،ﭘﺪر ﻣﺎ و وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﺎم ﺗﻮ از ازل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﺮا ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﯽ و
دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪی ﺗﺎ از ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و اﺳﺒﺎط ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد رﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎ.
18ﻗﻮم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻮدﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﮑﺎن ﻗﺪس ﺗﻮ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
19و ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﻢ.
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ﮐﺎش ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪی و ﮐﻮﻫﻬﺎ از رؤﯾﺖ ﺗﻮ

ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﮔﺸﺖ2 .ﻣﺜﻞ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎزد و ﻧﺎری ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﺟﻮش آورد
ﺗﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎزی و اﻣﺖﻫﺎ از رؤﯾﺖ ﺗﻮ ﻟﺮزان ﮔﺮدﻧﺪ3 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻫﻮﻟﻨﺎک را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوردی ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮدی و ﮐﻮﻫﻬﺎ از رؤﯾﺖ ﺗﻮ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﮔﺮدﯾﺪ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺧﺪاﯾﯽ را ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻨﺘﻈﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد ﻧﺪﯾﺪ5 .ﺗﻮ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺗﻮ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪی و ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ در اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪت
ﻣﺪﯾﺪی ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﯾﻢ و آﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟ 6زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺠﺲ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎل ﻋﺎدﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺘﻪ ﻣﻠﻮث ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮگ ،ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد،
ﻣﺎ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ7 .و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهای و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪای.
8اﻣﺎ اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﺎ ﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ
ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ9 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﺒﺎش و ﮔﻨﺎه را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪار.
ﻫﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ10 .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه .ﺻﻬﯿﻮن ،ﺑﯿﺎﺑﺎن و
اورﺷﻠﯿﻢ ،وﯾﺮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ11 .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس و زﯾﺒﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺗﻮ را در آن ﺗﺴﺒﯿﺢ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ12 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،ﻣﺎ را ﺑﺸﺪت رﻧﺠﻮر ﻣﯽﺳﺎزی؟
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آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺮا ﺟﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻄﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﻟﺒﯿﮏ ﻟﺒﯿﮏ2 .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻗﻮم
ﻣﺘﻤﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ راه ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ دراز ﮐﺮدم3 .ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روﯾﻢ ﻏﻀﺐ ﻣﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﯿﺠﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺎﻏﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺮ آﺟﺮﻫﺎ ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ4 .ﮐﻪ در ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در ﻣﻐﺎرهﻫﺎ ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻨﺰﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﺧﻮرش ﻧﺠﺎﺳﺎت در ﻇﺮوف اﯾﺸﺎن اﺳﺖ5 .ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﻣﯿﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﻘﺪسﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ .اﯾﻨﺎن دود در ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﺸﺘﻌﻞ
اﺳﺖ6 .ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺑﻪ
آﻏﻮش اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ درﺑﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺪران ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﭘﺲ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را اول ﺑﻪ
آﻏﻮش ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺮه در ﺧﻮﺷﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آن را ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﺴﺎز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ در آن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ )اﯾﺸﺎن را(
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺴﺎزم9 .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﯾﻌﻘﻮب و وارﺛﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﻢ
آورد .و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ورﺛﻪ آن و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺳﺎﮐﻦ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ10 .و ﺷﺎرون ،ﻣﺮﺗﻊ ﮔﻠﻪﻫﺎ و وادی
ﻋﺎﮐﻮر ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه رﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻃﻠﺒﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و ﻣﺎﺋﺪهای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺮاب
ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺗﻔﺎق رﯾﺨﺘﻪاﯾﺪ12 ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﻗﺘﻞ ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪم ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ و ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﻤﻞ آوردﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ14 .اﯾﻨﮏ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ از ﺧﻮﺷﯽ دل ،ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از ﮐﺪورت دل ،ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد و از
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روح ،وﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد15 .و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻌﻨﺖ ،ﺗﺮک
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ را ﺑﻘﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﻧﺎﻣﯿﺪ16 .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻖ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد؛ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻖ ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
17زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ18 .ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪ ،ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻨﮏ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﻞ وﺟﺪ و ﻗﻮم او را ﻣﺤﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آﻓﺮﯾﺪ19 .و از
اورﺷﻠﯿﻢ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آواز ﮔﺮﯾﻪ و آواز ﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در او
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻃﻔﻞ ﮐﻢ روز از آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﻔﻞ در ﺳﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﻌﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد22 .ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻏﺮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺎم ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﺎم درﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ از ﻋﻤﻞ
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد23 .زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و اوﻻد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺿﻄﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
زاﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اوﻻد ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ24 .و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ25 .ﮔﺮگ و ﺑﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﺷﯿـﺮ ﻣﺜـﻞ ﮔﺎو ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺧﻮراک ﻣﺎر ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﮐـﻮه ﻣﻘﺪس ﻣـﻦ ،ﺿـﺮر ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ رﺳﺎﻧﯿـﺪ و ﻓﺴـﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﻤـﻮد.

66

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ و زﻣﯿﻦ ﭘﺎی اﻧﺪاز ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ

ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ و ﻣﮑﺎن آرام ﻣﻦ ﮐﺠﺎ؟ 2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺖ ﻣﻦ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺘﻪ دل
و از ﮐﻼم ﻣﻦ ﻟﺮزان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد3 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺎوی ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺗﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺳﮓ را ﺑﺸﮑﻨﺪ .و آﻧﮑﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﮕﺬراﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺧﻨﺰﯾﺮی را ﺑﺮﯾﺰد و آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﯽ را
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ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن از رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﺮور
اﺳﺖ4 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن را اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﺮﺳﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎرض
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد و ﭼﻮن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
5ای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﺳﺨﻦ او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت
دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ
را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ6 .آواز ﻏﻮﻏﺎ از ﺷﻬﺮ ،ﺻﺪاﯾﯽ از ﻫﯿﮑﻞ ،آواز ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ7 .ﻗﺒـﻞ از آﻧﮑﻪ درد زه ﺑﮑﺸـﺪ ،زاﯾﯿـﺪ .ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑﻪ درد
او را ﻓـﺮو ﮔﯿـﺮد اوﻻد ﻧﺮﯾﻨـﻪای آورد8 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜـﻞ اﯾـﻦ را
دﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؟ آﯾـﺎ وﻻﯾﺘـﯽ در ﯾﮏ روز ﻣﻮﻟـﻮد ﮔـﺮدد و ﻗﻮﻣـﯽ ﯾﮑﺪﻓﻌـﻪ زاﯾﯿـﺪه ﺷﻮد؟ زﯾﺮا
ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺠـﺮد درد زه ﮐﺸﯿـﺪن ﭘﺴـﺮان ﺧـﻮد را زاﯾﯿـﺪ9 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔـﻮﯾـﺪ :آﯾـﺎ ﻣـﻦ ﺑﻔــﻢ
رﺣﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﻧﺰاﯾﺎﻧﻢ؟ و ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ زاﯾﺎﻧﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ ،رﺣﻢ را ﺑﺒﻨﺪم؟
10ای ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﺷﺎدی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و
ای ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ او ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 .ﺗﺎ از ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﺴﻠﯿﺎت او
ﺑﻤﮑﯿﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪوﺷﯿﺪ و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻼل او ﻣﺤﻈﻮظ ﮔﺮدﯾﺪ12 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ و ﺟﻼل اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺮ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﮑﯿﺪ و در آﻏﻮش او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻨﺎز ﭘﺮورده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ13 .و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎدرش او را ﺗﺴﻠﯽ دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ14 .ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﯿﺪ دل ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ و
ﺧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﻀﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد15 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و اراﺑﻪﻫـﺎی او ﻣﺜـﻞ ﮔﺮدﺑـﺎد ﺗﺎ ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺪت و ﻋﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺷﻌﻠـﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ16 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ و
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
17و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺑﺎﻏﺎت
ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻨﺰﯾﺮ و رﺟﺎﺳﺎت و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻒ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ18 .و ﻣﻦ اﻋﻤﺎل و ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد و آﻣﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ را
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ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺟﻼل ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ19 .و آﯾﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﻓﻮل و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻟﻮد و ﺗﻮﺑﺎل و
ﯾﻮﻧﺎن و ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻌﯿﺪه ﮐﻪ آوازه ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﺟﻼل ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﻼل ﻣﺮا در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻧﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ

اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺗﺨﺖ رواﻧﻬﺎ و ﻗﺎﻃﺮان و ﺷﺘﺮان ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را در ﻇﺮف ﭘﺎک ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ21 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ22 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ذرﯾﺖ ﺷﻤﺎ و اﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ از ﻏﺮه ﻣـﺎه ﺗﺎ ﻏـﺮه
دﯾﮕﺮ و از ﺳﺒﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ24 .و اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻻﺷﻬﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﺮم اﯾﺸﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و آﺗﺶ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ
1

ﮐﻼم ارﻣﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ2 ،ﮐﻪ ﮐﻼم

ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ از ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪ3 ،و
در اﯾﺎم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺷﺪ.
4ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را در ﺷﮑﻢ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪم ﺗﻮ
را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺖ از رﺣﻢ ﺗﻮ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ را ﻧﺒﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮار دادم«.
6ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮدن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﻢ7 «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﻮ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ و ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد8 .از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ داد9 «.آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،دﻫﺎن ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺗﻮ ﻧﻬﺎدم10 .ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮدم ﺗﺎ
از رﯾﺸﻪ ﺑﺮﮐﻨﯽ و ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزی و ﻫﻼک ﮐﻨﯽ و ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻏﺮس ﮐﻨﯽ«.
11ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ارﻣﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺎﺧﻪای از
درﺧﺖ ﺑﺎدام ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ دﯾﺪی زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻼم ﺧﻮد دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻢ13 «.ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟«
ﮔﻔﺘﻢ» :دﯾﮕﯽ ﺟﻮﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ روﯾﺶ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل اﺳﺖ14 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﻼﯾﯽ از
ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در دﻫﻨﻪ دروازه
اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮداﮔﺮد و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ16 .و
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺷﺮارﺗﺸﺎن ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ17 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را
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ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ و از اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ
را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮش ﺳﺎزم18 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار و ﺳﺘﻮن آﻫﻨﯿﻦ و
ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ و ﻗﻮم زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻢ19 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

2

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﮔﻮش اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﯿﺮت ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن ﺗﻮ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎن
و در زﻣﯿﻦ ﻟﻢﯾﺰرع ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم3 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس و ﻧﻮﺑﺮ
ﻣﺤﺼﻮل او ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻣﺠﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
4ای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 5ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ دوری ورزﯾﺪﻧﺪ و اﺑﺎﻃﯿﻞ را ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮده ،ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻧﺪ؟ 6و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﯾﻬﻮه ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد و ﻣﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن و
زﻣﯿﻦ وﯾﺮان و ﭘﺮ از ﺣﻔﺮهﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ و
آدﻣﯽ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد؟ 7و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ آوردم ﺗﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻃﯿﺒﺎت
آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن داﺧﻞ آن ﺷﺪﯾﺪ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ وﻣﯿﺮاث ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﺪ.
8ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﯾﻬﻮه ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮرات ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،در ﻋﻘﺐ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه رﻓﺘﻨﺪ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد10 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی
ﮐﺘﯿﻢ ﮔﺬر ﮐﺮده ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﺪار ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 11ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد ﻋﻮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻮش ﺷﻮﯾﺪ! 13زﯾﺮا
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ﻗﻮم ﻣﻦ دو ﮐﺎر ﺑﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ آب ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻮﺿﻬﺎ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮﺿﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ آب را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد14 .آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻼم ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪزاد اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻏﺎرت
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 15ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﺑﺮ او ﻏﺮش ﻧﻤﻮده ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ او را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ16 .و ﭘﺴﺮان ﻧﻮف و ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ ﻓﺮق ﺗﻮ را
ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ17 .آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ وارد ﻧﯿﺎوردی ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را
رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺮک ﮐﺮدی؟ 18و اﻵن ﺗﻮ را ﺑﺎ راه ﻣﺼﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ آب ﺷﯿﺤﻮر را ﺑﻨﻮﺷﯽ؟ و
ﺗﻮ را ﺑﺎ راه آﺷﻮر ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ آب ﻓﺮات را ﺑﻨﻮﺷﯽ؟«
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮارت ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده و ارﺗﺪاد ﺗﻮ ،ﺗﻮ را
ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺪان و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ زﺷﺖ و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮدی و ﺗﺮس ﻣﻦ در ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ20 .زﯾﺮا از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻮغ ﺗﻮ را ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮ را ﮔﺴﯿﺨﺘﻢ و
ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،زﻧﺎ ﮐﺮدی21 .و ﻣﻦ ﺗﻮ
را ﻣﻮ اﺻﯿﻞ و ﺗﺨﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﮑﻮ ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎل ﻣﻮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪهای؟ 22ﭘﺲ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ اﺷﻨﺎن ﺑﺸﻮﯾﯽ و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای ﺧﻮد زﯾﺎده ﺑﮑﺎر ﺑﺮی ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻗﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ23 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪم و در ﻋﻘﺐ ﺑﻌﻠﯿﻢ ﻧﺮﻓﺘﻢ؟
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ را در وادی ﺑﻨﮕﺮ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﺮدی اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎ ای ﺷﺘﺮ ﺗﯿﺰرو ﮐﻪ در راﻫﻬﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽدوی! 24ﻣﺜﻞ ﮔﻮرﺧﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ ،در ﺷﻬﻮت دل ﺧﻮد ﺑﺎد را ﺑﻮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻬﻮﺗﺶ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و او را در
ﻣﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ25 .ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ را از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺎز دار .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯽ
اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ26 .ﻣﺜﻞ دزدی ﮐﻪ ﭼﻮن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﺧﺠﻞ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎی اﯾﺸﺎن
ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا زاﯾﯿﺪهای زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ و ﻧﻪ رو .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ده.
28ﭘﺲ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺘﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﯾﻬﻮدا ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
29ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ.
30ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﻋﺒﺚ زدهام زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﺐ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ درﻧﺪه اﻧﺒﯿﺎی
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ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﮐﺮده اﺳﺖ31 .ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻫﻞ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ! آﯾﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪهام؟ ﭘﺲ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﻮد
ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ32 .آﯾﺎ دوﺷﯿﺰه زﯾﻮر ﺧﻮد را ﯾﺎ ﻋﺮوس آراﯾﺶ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ روزﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ33 .ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻄﻠﺒﯽ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ دادی34 .در داﻣﻨﻬﺎی
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮن ﺟﺎن ﻓﻘﯿﺮان ﺑﯽﮔﻨﺎه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ را در ﻧﻘﺐ زدن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ35 .و
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻏﻀﺐ او از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺘﻨﺖ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﺮ ﺗﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد36 .ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﯽ ﺗﺎ راه ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
از آﺷﻮر ﺧﺠﻞ ﺷﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ37 .از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮت
ﻧﻬﺎده ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.

3

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺮد ،زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ و او از وی ﺟﺪا ﺷﺪه ،زن ﻣﺮد

دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن زن رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﮕﺮ آن زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻠﻮث ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺎ ﮐﺮدی اﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ رﺟﻮع ﻧﻤﺎ2 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاز و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺨﻮاب ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺮ راﻫﻬﺎ
ﻣﺜﻞ )زن( ﻋﺮب در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﺴﺘﯽ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ زﻧﺎ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻣﻠﻮث ﺳﺎﺧﺘﯽ3 .ﭘﺲ ﺑﺎرشﻫﺎ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎران ﺑﻬﺎری ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺗﻮ را ﺟﺒﯿﻦ زن زاﻧﯿﻪ ﺑﻮده ،ﺣﯿﺎ را از ﺧﻮد دور ﮐﺮدی4 .آﯾﺎ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺻﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯽ زد ﮐﻪ ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﯾﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدی؟ 5آﯾﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آن را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﯽ اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ را ﺑﺠﺎ
آورده ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪی«.
6و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻫﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ رﻓﺘﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ 7و
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ رﺟﻮع ﻧﻤﺎ ،اﻣﺎ رﺟﻮع ﻧﮑﺮد و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ
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او ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ8 .و ﻣﻦ دﯾﺪم ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ زﻧﺎ ﮐﺮد و از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم
و ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وی دادم ﻟﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ او ﯾﻬﻮدا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ او ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ9 .و
واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری او در زﻧﺎﮐﺎریاش زﻣﯿﻦ ﻣﻠﻮث ﮔﺮدﯾﺪ و او ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎ زﻧﺎ
ﻧﻤﻮد10 .و ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﺎﺋﻦ او ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد
رﺟﻮع ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﮐﺎری«.
11ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﯾﻬﻮدای ﺧﺎﺋﻦ ﻋﺎدلﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
12ﻟﻬﺬا ﺑﺮو و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ رﺟﻮع
ﻧﻤﺎ! و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ رؤف ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را
ﻧﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ13 .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪی و
راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺳﺎﺧﺘﯽ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
آواز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ14 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﭘﺴﺮان ﻣﺮﺗﺪ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻢ و از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮی و دو ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻢ آورد15 .و
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ دل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ.
»16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ اﻓﺰوده و ﺑﺎرور ﺷﻮﯾﺪ در آن اﯾﺎم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻮت
ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد و آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و آن را ذﮐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
آن را زﯾﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .زﯾﺮا در آن زﻣﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﺮﺳﯽ
ﯾﻬﻮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوی ﺳﺮﮐﺸﯽ دﻟﻬﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد18 .و در آن اﯾﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ19 .و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﺮار دﻫﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب
و ﻣﯿﺮاث زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ؟ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و از ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ20 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﯾﺪ21 .آواز ﮔﺮﯾﻪ و ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ22 .ای
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﺗﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻦ ارﺗﺪادﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
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)و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ(» :اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ23 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ازدﺣﺎم ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺗﻠﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ24 .و
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﭘﺪران ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ رﻣﻪ وﮔﻠﻪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ25 .در ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﻢ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﭘﺪران ﻣﺎ از
ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و آواز ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ«.

4

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ و

اﮔﺮ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ2 .و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد و اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ او ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﻓﺨﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
3زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در
ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ ﻣﮑﺎرﯾﺪ4 .ای ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺘﻮن ﺳﺎزﯾﺪ و
ﻏﻠﻔﻪ دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را دور ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺻﺎدر
ﺷﺪه ،اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدد و ﮐﺴﯽ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮد5 .در ﯾﻬﻮدا اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼن
ﻧﻤﻮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و در زﻣﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ6 .ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﻮی ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ و ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽآورم7 .ﺷﯿﺮی از ﺑﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه
و ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه اﻣﺖﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،از ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را وﯾﺮان ﺳﺎزد و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدد8 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ و وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز دل ﭘﺎدﺷﺎه و
دل ﺳﺮوران ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺘﺤﯿﺮ و اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
10ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه! ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﻮم و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺐ دادی زﯾﺮا
ﮔﻔﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ11 «.در آن زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮم و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم از ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﻮی دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
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وزﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺸﺎﻧﺪن و ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﺮﻣﻦ12 .ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ وزﯾﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
اﻵن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن داوریﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد13 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و اراﺑﻪﻫﺎی او ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد و
اﺳﺒﻬﺎی او از ﻋﻘﺎب ﺗﯿﺰروﺗﺮﻧﺪ .وای ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺎرت ﺷﺪهاﯾﻢ14 .ای اورﺷﻠﯿﻢ دل ﺧﻮد را از
ﺷﺮارت ﺷﺴﺖوﺷﻮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ! ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﯿﺎﻻت ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻮ در دﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ 15زﯾﺮا آوازی از
دان اﺧﺒﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
16اﻣﺖﻫﺎ را اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ،ﻫﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از وﻻﯾﺖ
ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﻣﺰرﻋﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ18 .راه ﺗﻮ و اﻋﻤﺎل ﺗﻮ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ وارد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
19اﺣﺸﺎی ﻣﻦ اﺣﺸﺎی ﻣﻦ ،ﭘﺮدهﻫﺎی دل ﻣﻦ از درد ﺳﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ
ﻣﺸﻮش ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ای ﺟﺎن ﻣﻦ آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﻧﻌﺮه ﺟﻨﮓ را ﺷﻨﯿﺪهای.
20ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻋﻼن ﺷﺪه زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻏﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻐﺘﻪ و
ﭘﺮدهﻫﺎﯾﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ اﺳﺖ21 .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻋﻠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﺸﻨﻮم؟ 22ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮم
ﻣﻦ اﺣﻤﻘﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ،ﭘﺴﺮان اﺑﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺪی ﮐﺮدن
ﻣﺎﻫﺮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻫﯿﭻ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
23ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺗﻬﯽ و وﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن و ﻫﯿﭻ ﻧﻮر ﻧﺪاﺷﺖ.
24ﺑﺴﻮی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻬﺎ از ﺟﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﺷﺪ25 .ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و
اﯾﻨﮏ آدﻣﯽ ﻧﺒﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ26 .ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪه
و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ وی ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد.
27زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ آن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺎﻧﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ28 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آﺳﻤﺎن از ﺑﺎﻻ ﺳﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ و اراده ﻧﻤﻮدم و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و از آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد29 «.از آواز ﺳﻮاران
و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺮک ﺷﺪه ،اﺣﺪی در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد30 .و ﺗﻮ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﺎرت ﺷﻮی ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎزی و ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼ ﺑﯿﺎراﯾﯽ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از
ﺳﺮﻣﻪ ﺟﻼ دﻫﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد را ﻋﺒﺚ زﯾﺒﺎﯾﯽ دادهای ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﺎران ﺗﻮ ﺗﻮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ
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دارﻧﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ آوازی ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺜﻞ آواز زﻧﯽ ﮐﻪ درد زه دارد و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺰاﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ آواز دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﮐﻪ آه ﻣﯽﮐﺸﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وای ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺗﻼن ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

5

»در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و در ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎﯾﺶ

ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺎﻟﺐ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ آن
را ﺑﯿﺎﻣﺮزم؟ 2و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ دروغ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
3ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﺸﺎن را زدی اﻣﺎ ﻣﺤﺰون ﻧﺸﺪﻧﺪ .و
اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدی اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺄدﯾﺐ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .روﯾﻬﺎی ﺧﻮد را از ﺻﺨﺮه ﺳﺨﺘﺘﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ
و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ4 .و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻓﻘﯿﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه
ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ5 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽروم و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﻨﺪ «.ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﯾﻮغ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و
ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﮔﺴﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ6 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺮی از ﺟﻨﮕﻞ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ و ﮔﺮگ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺸﺎن را
ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭘﻠﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﮐﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون رود
درﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ارﺗﺪادﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
»7ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻣﺮزم ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮردﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ ازدﺣﺎم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎن ﭘﺮورده ﺷﺪه ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻬﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آﯾﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪای اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ؟« 10ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮآﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و
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ﻗﺤﻂ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ13 .و اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻼم در اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ
ﮐﻼم ﺧﻮد را در دﻫﺎن ﺗﻮ آﺗﺶ و اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻫﯿﺰم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺘﯽ را از دور ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد .اﻣﺘﯽ ﮐﻪ
زورآورﻧﺪ و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﻨﺪ و اﻣﺘﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﯽ و ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯽ.
16ﺗﺮﮐﺶ اﯾﺸﺎن ﻗﺒﺮ ﮔﺸﺎده اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺟﺒﺎرﻧﺪ17 .و ﺧﺮﻣﻦ و ﻧﺎن ﺗﻮ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﺖ آن را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و اﻧﮕﻮرﻫﺎ و
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ18 «.ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﭼﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ وارد آورده اﺳﺖ،
آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻏﺮﯾﺒﺎن را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
»20اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ 21ﮐﻪ ای ﻗﻮم
ﺟﺎﻫﻞ و ﺑﯽﻓﻬﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﮔﻮش دارﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ22 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و آﯾﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻟﺮزﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﮓ را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎوداﻧﯽ ،ﺣﺪ درﯾﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﮐﻪ از آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺬﺷﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﻮاﺟﺶ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺷﻮرش ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ 23اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ،دل ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺘﻤﺮد دارﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و رﻓﺘﻪاﻧﺪ24 .و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎران اول
و آﺧﺮ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺼﺎد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد25 .ﺧﻄﺎﯾﺎی
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را دور ﮐﺮده و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ26 .زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺷﺮﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺻﯿﺎدان در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .داﻣﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه،
ﻣﺮدم را ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ27 .ﻣﺜﻞ ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﻓﺮﯾﺐ
اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺰرگ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ28 .ﻓﺮﺑﻪ و درﺧﺸﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻫﻢ
از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻋﻮی ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮی ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻓﯿﺼﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﯿﺮان را دادرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ29 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آﯾﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ از ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪای اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ؟«
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30اﻣﺮی ﻋﺠﯿﺐ و ﻫﻮﻟﻨﺎک در زﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ31 .اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮم ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در
آﺧﺮ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟«

6

ای ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺮﻧﺎ را در ﺗﻘﻮع ﺑﻨﻮازﯾﺪ و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺖ

ﻫﮑﺎرﯾﻢ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل و ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ رو ﺧﻮاﻫﺪ داد2 .و ﻣﻦ آن دﺧﺘﺮ
ﺟﻤﯿﻞ و ﻟﻄﯿﻒ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد وی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮداﮔﺮد او ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ4 .ﺑﺎ
او ﺟﻨﮓ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺮآﯾﯿﻢ .وای ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ روز رو ﺑﻪ زوال ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺼﺮ دراز ﻣﯽﺷﻮد5 .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! و در ﺷﺐ ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﯾﻢ.
6زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :درﺧﺘﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺪروﻧﺶ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ7 .ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪای
ﮐﻪ آب ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن او ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻇﻠﻢ و ﺗﺎراج در اﻧﺪروﻧﺶ
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﺟﺮاﺣﺎت داﯾﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ8 .ای اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺗﺄدﯾﺐ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ﻣﺒﺎدا
ﺟﺎن ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﯿﺰار ﺷﻮد و ﺗﻮ را وﯾﺮان و زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮداﻧﻢ9 «.ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ »ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ ﻣﻮ ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدان«.
10ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻬﺎدت دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﻫﺎن ﮔﻮش اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در آن رﻏﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
11و ﻣﻦ از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﺪهام و از ﺧﻮدداری ﺧﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪهام ﭘﺲ آن را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ
ﺑﺮ اﻃﻔﺎل و ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ و زن ﻫﺮ دو ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﯿﺦ ﺑﺎ
دﯾﺮﯾﻨﻪ روز12 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ از آن دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد13 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ
ﺧﺮد و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﭘﺮ از ﻃﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻧﺒﯽ و ﭼﻪ ﮐﺎﻫﻦ ،ﻓﺮﯾﺐ را ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ.
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14و ﺟﺮاﺣﺖ ﻗﻮم ﻣﺮا اﻧﺪک ﺷﻔﺎﯾﯽ دادﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ15 «.آﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؟ ﻧﯽ اﺑﺪا ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﯿﺎ را اﺣﺴﺎس ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﻣﯿﺎن اﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ16 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و درﺑﺎره ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺆآل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺪام اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد راﺣﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻠﻮک ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد17 .و
ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ )ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ( :ﺑﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد18 .ﭘﺲ ای اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!
19ای زﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﺧﯿﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮر از ﺳﺒﺎ و
ﻗﺼﺐاﻟﺬرﯾﺮه از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﻦ ﻧﯽ21 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﻟﻐﺰشدﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﻟﻐﺰش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻣﯽآورم و اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ از اﻗﺼﺎی
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ23 .و ﮐﻤﺎن و ﻧﯿﺰه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺳﺘﻤﮑﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ آواز ﺧﻮد ﻣﺜﻞ درﯾﺎ ﺷﻮرش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺻﻒآراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد24 «.آوازه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ ﺳﺴﺖ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻨﮕﯽ و درد ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﻣﺎ را در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ25 .ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون ﻣﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ راه
ﻣﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﺧﻮف از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺳﺖ26 .ای دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭘﻼس ﺑﭙﻮش و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﻐﻠﻄﺎن .ﻣﺎﺗﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ27 .ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎنﮐﻨﻨﺪه و ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺮار دادم ﺗﺎ
راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻔﻬﻤﯽ و اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯽ28 .ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻣﯽ ﮐﺮدن
ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻓﺴﺎد ﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ29 .دم ﭘﺮ زور ﻣﯽدﻣﺪ و ﺳﺮب
در آﺗﺶ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﺎﻟﮕﺮ ﻋﺒﺚ ﻗﺎل ﻣﯽﮔﺬارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ30 .ﻧﻘﺮه ﺗﺮک
ﺷﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺎﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻼم را در آﻧﺠﺎ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دروازهﻫﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه،
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ3 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
دروغ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه ،ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه ،ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ5 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺼﺎف را در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻌﻤﻞ آورﯾﺪ6 ،و ﺑﺮ
ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺮر ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ7 ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ از
ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دادهام ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺪارد ﺗﻮﮐﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ9 .آﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ دزدی و زﻧﺎ و ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ دروغ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﺨﻮر
ﻧﻤﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 10و داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
رﺟﺎﺳﺎت ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﯾﻢ11 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺎره دزدان
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را دﯾﺪهام12 .ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺷﯿﻠﻮ ﺑﻮد و
ﻧﺎم ﺧﻮد را اول در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮدم ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﮐﺮدهام ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ13 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﺠﺎ
آوردﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺨﻦ راﻧﺪم اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪم اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادﯾﺪ14 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد15 .و ﺷﻤﺎ را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم
ذرﯾﺖ اﻓﺮاﯾﻢ را راﻧﺪم16 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم دﻋﺎ ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن آواز ﺗﻀﺮع و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﻤﺎ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ 18ﭘﺴﺮان ،ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪران،
آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوزﻧﺪ و زﻧﺎن ،ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﺳﺮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺻﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ19 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ
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ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺎ روﯾﻬﺎی ﺧﻮد را رﺳﻮا ﺳﺎزﻧﺪ20 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاﻧﺴﺎن و ﺑﺮ ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا و ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
21ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ذﺑﺎﯾﺢ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ22 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ و در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم آﻧﻬﺎ را درﺑﺎره ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم23 .ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ وﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻬﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ24 .اﻣﺎ
اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎ و ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ25 .از روزی ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدم26 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ
ﻧﻤﻮده ،از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ27 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ اﻣﺎ ﺗﻮ را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﻮان اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد28 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﯾﻨﺎن ﻗﻮﻣﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ زﯾﺮا راﺳﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪه و
از دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ)29 .ای اورﺷﻠﯿﻢ( ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،دور ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ آواز
ﻧﻮﺣﻪ ﺑﺮاﻓﺮاز زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻐﻀﻮب ﺧﻮد را رد و ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»30ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ و
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎﻧﻤﻮده ،آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ31 .و
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺗﻮﻓﺖ ﮐﻪ در وادی اﺑﻦ ﺣﻨﻮم اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﻮﯾﺶ را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﮑﺎر را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮدم و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎورده32 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺖ و وادی اﺑﻦ ﺣﻨﻮم ﻣﺴﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وادی ﻗﺘﻞ و در ﺗﻮﻓﺖ دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ33 .و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺟﺎﻧﻮران زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ34 .و از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز ﺧﻮﺷﯽ و ﺻﺪای داﻣﺎد و ﺻﺪای ﻋﺮوس را ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در آن زﻣﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی

ﺳﺮوراﻧﺶ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻧﺒﯿﺎ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را از ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد2 .و آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
و ﻋﺒﺎدت ﮐﺮده و ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮی آن راﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
»4و اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ آﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ 5ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﻮم اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ارﺗﺪاد داﯾﻤﯽ ﻣﺮﺗﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدن اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 6ﻣﻦ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا داﺷﺘﻪ،
ﺷﻨﯿﺪم اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ از ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده و ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺮدهام
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﻞ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽدود ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ7 .ﻟﻘﻠﻖ ﻧﯿﺰ در ﻫﻮا ﻣﻮﺳﻢ
ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺪ و ﻓﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺘﻮک و ﮐﻠﻨﮏ زﻣﺎن آﻣﺪن ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺣﮑﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ8 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻗﻠﻢ ﮐﺎذب ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻪ دروغ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ9 .ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﻣﺪﻫﻮش و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻨﮏ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﮑﻤﺘﯽ دارﻧﺪ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن دﯾﮕﺮ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﺮد و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ﭘﺮ از
ﻃﻤﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﻧﺒﯽ و ﭼﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ11 .و ﺟﺮاﺣﺎت ﻗﻮم ﻣﺮا
اﻧﺪک ﺷﻔﺎﯾﯽ دادهاﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ12 .آﯾﺎ
ﭼﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؟ ﻧﯽ اﺑﺪا ﺧﺠﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎ را اﺣﺴﺎس ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن اﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ«.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ ﻣﻮ و ﻧﻪ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮ
درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﻬﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ از اﯾﺸﺎن زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ14 «.ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ؟ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﺖ
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ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺎ را ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و آب ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ زاﻧﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ15 .ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ﺑﺮای زﻣﺎن ﺷﻔﺎ
و اﯾﻨﮏ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ16 .ﺻﻬﯿﻞ اﺳﺒﺎن او از دان ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و از ﺻﺪای ﺷﯿﻬﻪ زورآوراﻧﺶ
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را
ﺧﻮردهاﻧﺪ17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺎرﻫﺎ و اﻓﻌﯿﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
اﻓﺴﻮن ﻧﺘﻮان ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺰﯾﺪ«.
18ﮐﺎش ﮐﻪ از ﻏﻢ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﺿﻌﻒ ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
19اﯾﻨﮏ آواز ﺗﻀﺮع دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ دور ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﻬﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﮕﺮ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ در آن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد و اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ؟
20ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ21 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮاﺣﺖ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﺣﯿﺮت ﻣﺮا ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ22 .آﯾﺎ ﺑﻠﺴﺎن در ﺟﻠﻌﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒﯿﺒﯽ
در آن ﻧﯽ؟ ﭘﺲ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﺮا ﺷﻔﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
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ﮐﺎش ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ آب ﻣﯽﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﺸﻤﻪ اﺷﮏ .ﺗﺎ روز و ﺷﺐ ﺑﺮای

ﮐﺸﺘﮕﺎن دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم2 .ﮐﺎش ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن زﻧﺎﮐﺎر و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎرﻧﺪ3 .زﺑﺎن
ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دروغ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .در زﻣﯿﻦ ﻗﻮی ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای راﺳﺘﯽ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺷﺮارت ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ4 «.ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮادر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺑﺮادر از ﭘﺎ درﻣﯽآورد و ﻫﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ5 .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و از ﮐﺞرﻓﺘﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
»ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ و از ﻣﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ«.
7ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻗﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد؟ 8زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
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ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در دل ﺧـﻮد ﺑـﺮای
او ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ9 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ اﯾﺸﺎن را ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ و
آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻢ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮑﺸﺪ؟«
10ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی و ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺪی از آﻧﻬﺎ ﮔﺬر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺪای ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﻫﻢ
ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻓﺮار ﮐﺮده و رﻓﺘﻪاﻧﺪ11 .و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﻣﺄوای ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ12 .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب و ﻣﺜﻞ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی از آن ﮔﺬر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
13ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ و آواز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و در آن ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ14 ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
از ﻋﻘﺐ ﺑﻌﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ15 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ را ﺧﻮراک اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آب ﺗﻠﺦ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ16 .و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
17ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺎن ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﭘﯽ
زﻧﺎن ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ18 «.و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ
اﺷﮑﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰد و ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺎ آﺑﻬﺎ ﺟﺎری ﺳﺎزد19 .زﯾﺮا ﮐﻪ آواز ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی از ﺻﻬﯿﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺎرت ﺷﺪﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺎ را
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧـﺪ20 .ﭘـﺲ ای زﻧـﺎن ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻼم دﻫﺎن او را
ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ و ﻫﺮ زن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ را21 .زﯾﺮا
ﻣﻮت ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻔﺎل را از ﺑﯿﺮون و ﺟﻮاﻧﺎن را از
ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻻﺷﻬﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻓﻪ در ﻋﻘﺐ دروﮔﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ«.
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23ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﮑﯿﻢ ،از ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺒﺎر ،از ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﺸﻮد و دوﻟﺘﻤﻨﺪ از دوﻟﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻧﮑﻨﺪ24 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻬﻢ دارد و ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورم زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ26 .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮ و ﯾﻬﻮدا و ادوم و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻣﻮآب و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮی ﺧﻮد را
ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ و در ﺻﺤﺮا ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
دل ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﻨﺪ«.
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ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺖﻫﺎ را ﯾﺎد ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ و از ﻋﻼﻣﺎت اﻓﻼک ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ3 .ﭼﻮﻧﮑﻪ رﺳﻮم ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درﺧﺘﯽ از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ
دﺳﺘﻬﺎی ﻧﺠﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ4 .و آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ زﯾﻨﺖ داده ،ﺑﺎ ﻣﯿﺦ و ﭼﮑﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺸﻮد5 .و آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺮس در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ و آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ راه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺖ .از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻗﻮت
ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ«.
6ای ﯾﻬﻮه ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ و اﺳﻢ ﺗﻮ در ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! 7ای ﭘﺎدﺷﺎه
اﻣﺖﻫﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺳﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎن اﻣﺖﻫﺎ و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ8 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن وﺣﺸﯽ و اﺣﻤﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺄدﯾﺐ اﺑﺎﻃﯿﻞ
ﭼﻮب )ﺑﺖ( اﺳﺖ9 .ﻧﻘﺮه ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﻃﻼ از اوﻓﺎز ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی
زرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻻﺟﻮرد و ارﻏﻮان ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻤﺖﭘﯿﺸﮕﺎن اﺳﺖ10 .اﻣﺎ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺣﻖ اﺳﺖ و او ﺧﺪای ﺣﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮﻣﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻏﻀﺐ او زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد
و اﻣﺖﻫﺎ ﻗﻬﺮ او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪ11 .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از روی زﻣﯿﻦ و از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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12او زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد و
آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ13 .ﭼﻮن آواز ﻣﯽدﻫﺪ ﻏﻮﻏﺎی آﺑﻬﺎ در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﺮﻫﺎ
از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآورد و ﺑﺮﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎران ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎد را از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد.
14ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن وﺣﺸﯽاﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه او دروغ اﺳﺖ و در آن ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ15 .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﺎر ﻣﺴﺨﺮﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .او ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺼﺎی ﻣﯿﺮاث وی اﺳﺖ و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
17ای ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮدار! 18زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را از ﻓﻼﺧﻦ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ
آورد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ«.
19وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻦ .ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻦ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ و آن را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد20 .ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﻣﻦ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺴﺮاﻧﻢ از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﺮا ﭘﻬﻦ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮدهﻫﺎی
ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن وﺣﺸﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ22 .اﯾﻨﮏ ﺻﺪای ﺧﺒﺮی ﻣﯽآﯾﺪ و
اﺿﻄﺮاب ﻋﻈﯿﻤﯽ از دﯾﺎر ﺷﻤﺎل .ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان و ﻣﺄوای ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎزد.
23ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎن از آن او ﻧﯿﺴﺖ و آدﻣﯽ ﮐﻪ راه ﻣﯽرود ﻗﺎدر ﺑﺮ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ24 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﺎ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد
ﻣﺒﺎدا ﻣﺮا ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزی25 .ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺮﯾﺰ .و ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻘﻮب را ﺧﻮردﻧﺪ و او را ﺑﻠﻌﯿﺪه ،ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺴﮑﻦ او
را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﻼم اﯾﻦ

ﻋﻬﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ3 .و ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﻧﺸﻨﻮد4 .ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در
روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﮐﻮره آﻫﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮون آوردم اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻢ آن را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
5و ﺗﺎ ﻗﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺧﻮردم وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ «.ﭘﺲ ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﯿﻦ«.
6ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ7 .زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﺸﺎن را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻢ ﻗﻮل ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ8 .اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ
ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد آوردم ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدم ﮐﻪ آن
را وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ«.
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻓﺘﻨﻪای در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
10ﺑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﭘﺪران ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ
را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ11 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ از آن
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد12 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در وﻗﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻫﺮﮔﺰ اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد13 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ای ﯾﻬﻮدا ﺷﻤﺎره ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﺑﻘﺪر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺮای ﺑﻌﻞ14 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻗﻮم دﻋﺎ ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن آواز ﺗﻀﺮع و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن در وﻗﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ
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ﺷﺮارت ورزﯾﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﻀﺮﻋﺎت و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ را از ﺗﻮ دور ﺑﮑﻨﺪ؟ آﻧﮕﺎه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را زﯾﺘﻮن ﺷﺎداب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻤﯽ ﻧﻤﻮده .اﻣﺎ ﺑﻪ آواز
ﻏﻮﻏﺎی ﻋﻈﯿﻢ آﺗﺶ در آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ17 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ.
18و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻢ .آﻧﮕﺎه اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادی19 .و ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﺑﺮه دﺳﺖآﻣﻮز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮدم .و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮات ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»درﺧﺖ را ﺑﺎ ﻣﯿﻮهاش ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﯾﻢ و آن را از زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﻤﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر
ﻧﺸﻮد20 «.اﻣﺎ ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ داور ﻋﺎدل و اﻣﺘﺤﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃﻦ و دل ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم
ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻮ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺒﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻋﻮی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ.
21ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺑﺎره اﻫﻞ ﻋﻨﺎﺗﻮت ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﻧﺒﻮت ﻣﮑﻦ ﻣﺒﺎدا از دﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی22 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
اﯾﺸﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻘﯿﻪای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻫﻞ
ﻋﻨﺎﺗﻮت در ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.

12

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻋﺎدلﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻟﯿﮑﻦ درﺑﺎره

اﺣﮑﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ .ﭼﺮا راه ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران اﯾﻤﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ 2ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﻏﺮس ﻧﻤﻮدی ﭘﺲ رﯾﺸﻪ زدﻧﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ دﻫﺎن
اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،اﻣﺎ از ﻗﻠﺐ اﯾﺸﺎن دور3 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮا دﯾﺪه ،دل ﻣﺮا ﻧﺰد
ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدهای .اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ذﺑﺢ ﺑﯿﺮون ﮐﺶ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روز ﻗﺘﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ4 .زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﯿﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺤﺮا ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت و
ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او آﺧﺮت ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
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5اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدﮔﺎن دوﯾﺪی ،ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﯽ؟ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ،اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﯽ در ﻃﻐﯿﺎن اردن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ 6زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮادراﻧﺖ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎور ﻣﮑﻦ.
7ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ را دور اﻧﺪاﺧﺘﻢ .و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم8 .و ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ آواز ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از او ﻧﻔﺮت ﮐﺮدم9 .آﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺷﮑﺎری رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻪ
ﻣﺮﻏﺎن دور او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ10 .ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﻣﯿﺮاث ﻣﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻣﯿﺮاث
ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن وﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ11 .آن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن وﯾﺮان ﺷﺪه ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺷﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ12 .ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺻﺤﺮا ،ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﺎر
دﯾﮕﺮش ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ13 .ﮔﻨﺪم ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺎر دروﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را ﺑﻪ رﻧﺞ آورده ،ﻧﻔﻊ ﻧﺒﺮدﻧﺪ .و از ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺟﻤﯿﻊ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺎﻟﮏ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن را از آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻬﻮدا را از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﻢ15 .و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮐﻨﺪن اﯾﺸﺎن رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
16و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻗﻮم ﻣﺮا ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ17 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه آن اﻣﺖ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺮﮐﻨﺪه ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ «.ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮو و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮ و آن را

ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ و آن را در آب ﻓﺮو ﻣﺒﺮ2 «.ﭘﺲ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﻪ ﮐﻤﺮ
ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻢ3 .و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»4 :اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪی و ﺑﻪ
ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻓﺮات رﻓﺘﻪ ،آن را در ﺷﮑﺎف ﺻﺨﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ«.
5ﭘﺲ رﻓﺘﻢ و آن را در ﻓﺮات ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم6 .و
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮات ﺑﺮو و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی را ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮ7 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮات رﻓﺘﻢ و ﮐﻨﺪه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻻﯾﻖ ﻫﯿﭽﮑﺎر ﻧﺒﻮد.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »9 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﮑﺒﺮ ﯾﻬﻮدا و ﺗﮑﺒﺮ
ﻋﻈﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و اﯾﻦ ﻗﻮم ﺷﺮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﻗﻮل ﻣﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﻮده،
ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻋﻘﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻫﯿﭽﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ آدﻣﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻮم و اﺳﻢ و ﻓﺨﺮ و زﯾﻨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ12 .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻼم را
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﻣﺸﮏ از ﺷﺮاب ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﺎﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﮏ از ﺷﺮاب ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 13ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن را
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪران و ﭘﺴﺮان را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .از ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺷﻔﻘﺖ و رأﻓﺖ و
رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
15ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﮔﻮش ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻐﺮور ﻣﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ16 .ﺑﺮای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﻼل را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻠﻐﺰد .و ﭼﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .و اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﺟﺎن ﻣﻦ در ﺧﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
زارزار ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ ،اﺷﮑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ18 .ﺑﻪ
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ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﮕﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻓﺴﺮﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺟﻼل ﺷﻤﺎ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
19ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻔﺘﻮح ﺳﺎزد .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا اﺳﯿﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ20 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﮔﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 21اﻣﺎ ﭼﻮن او ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ؟ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺿﺮر ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺮدهای .آﯾﺎ
دردﻫﺎ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﺗﻮ را ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ 22و اﮔﺮ در دل ﺧﻮد ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ) ،ﺑﺪاﻧﮑﻪ( ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ داﻣﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺸﺎده ﺷﺪه و ﭘﺎﺷﻨﻪﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ زور
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ23 .آﯾﺎ ﺣﺒﺸﯽ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﭘﻠﻨﮓ ،ﭘﯿﺴﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را؟
آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪهاﯾﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد؟ 24و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎد ﺻﺤﺮا راﻧﺪه ﺷﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻮ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﺑﻪ دروغ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدی26 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻬﺎﯾﺖ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ
ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻮ دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27 .ﻓﺴﻖ و ﺷﯿﻬﻪﻫﺎی ﺗﻮ و زﺷﺘﯽ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﻮ و
رﺟﺎﺳﺎت ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم .وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ!«
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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ»2 .ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی

ﻣﯽﮐﻨﺪ و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺎﺗﻢﮐﻨﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود3 .و
ﺷﺮﻓﺎی اﯾﺸﺎن ﺻﻐﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و آب ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ4 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺸﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎران ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺒﺎرﯾﺪه اﺳﺖ .ﻓﻼﺣﺎن ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺰاﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﺮا ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و )اوﻻد ﺧﻮد را( ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎه
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ﻧﯿﺴﺖ6 .و ﮔﻮرﺧﺮان ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻣﺜﻞ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎد دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه
ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا
ﮐﻪ ارﺗﺪادﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ8 .ای ﺗﻮ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه
او در وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ،ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺒﯽ در زﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
ﺷﺪهای؟ 9ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺤﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﻫﺴﺘﯽ؟ اﻣﺎ ﺗﻮ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻣﻨﻤﺎ.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آواره ﮔﺸﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮد و ﺣﺎل ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده،
ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد11 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم دﻋﺎ ﻣﻨﻤﺎ! 12ﭼﻮن
روزه ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ و ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﮔﺬراﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن را
ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
13ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ و ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ داد14 «.ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ دروغﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻣﺮی ﻧﻔﺮﻣﻮدم و ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدم ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎی ﮐﺎذب و ﺳﺤﺮ و ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﻣﮑﺮ دﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ15 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .و اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺤﻂ و ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن
و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ17 .ﭘﺲ
اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪروز اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد و آراﻣﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﮐﻪ آن دوﺷﯿﺰه
ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ18 .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون روم اﯾﻨﮏ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮم اﯾﻨﮏ ﺑﯿﻤﺎران از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻢ اﻧﺒﯿﺎ و ﮐﻬﻨﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
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19آﯾﺎ ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﺮک ﮐﺮدهای و آﯾﺎ ﺟﺎﻧﺖ ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺎ را
ﭼﻨﺎن زدهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺎﻣﺪ و
ﺑﺮای زﻣﺎن ﺷﻔﺎ و اﯾﻨﮏ اﺿﻄﺮاب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ20 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﭘﺪران
ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ21 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﺎ را رد ﻣﻨﻤﺎ .ﮐﺮﺳﯽ
ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر .ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،آن را ﻣﺸﮑﻦ22 .آﯾﺎ در
ﻣﯿﺎن اﺑﺎﻃﯿﻞ اﻣﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎراﻧﻨﺪ و آﯾﺎ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎرش ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ.

15

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ،

ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ دور اﻧﺪاز ﺗﺎ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ2 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺮون روﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮت اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮت و آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و آﻧﮑﻪ ﺳﺰاوار ﻗﺤﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺤﻂ و آﻧﮑﻪ ﻻﯾﻖ
اﺳﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ و ﺳﮕﺎن ﺑﺮای درﯾﺪن و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ4 .و
اﯾﺸﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺴﯽ اﺑﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺮد5 .زﯾﺮا ای اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺮود ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﺪ؟ 6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﮐﺮده ،ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ
از ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﯿﺰار ﮔﺸﺘﻢ7 .و اﯾﺸﺎن را در دروازهﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺨﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺑﯽاوﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ از راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ8 .ﺑﯿﻮهزﻧﺎن اﯾﺸﺎن
ﺑﺮاﯾﻢ از رﯾﮓ درﯾﺎ زﯾﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺎدر ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪهای ﺧﻮاﻫﻢ
آورد و ﺗﺮس و آﺷﻔﺘﮕﯽ را ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ9 .زاﯾﻨﺪه ﻫﻔﺖ وﻟﺪ زﺑﻮن ﺷﺪه،
ﺟﺎن ﺑﺪاد و آﻓﺘﺎب او ﮐﻪ ﻫﻨﻮز روز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﻏﺮوب ﮐﺮد و او ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد«.
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10وای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﻣﺮد ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻧﺰاعﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن زاﯾﯿﺪی.
ﻧﻪ ﺑﻪ رﺑﻮا دادم وﻧﻪ ﺑﻪ رﺑﻮا ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﻌﻬﺬا ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ دﺷﻤﻦ را در وﻗﺖ ﺑﻼ و در زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﻣﺘﺬﻟﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ12 .آﯾﺎ آﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻫﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺸﮑﻨﺪ؟ 13ﺗﻮاﻧﮕﺮی و
ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودت ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻢ داد14 .و ﺗﻮ
را ﻫﻤﺮاه دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎری در ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ«.
15ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯽ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آورده ،از ﻣﻦ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎ و اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از
ﺳﺘﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ دﯾﺮﻏﻀﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻤﺎ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ رﺳﻮاﯾﯽ را ﮐﺸﯿﺪهام.
16ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮردم و ﮐﻼم ﺗﻮ ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج دل ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ
ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهام17 .در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ و ﺷﺎدی ﻧﻨﻤﻮدم .ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺧﺸﻢ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﯽ18 .درد ﻣﻦ ﭼﺮا داﯾﻤﯽ اﺳﺖ و
ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﻬﻠﮏ و ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و آب ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؟
19ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد
ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﮔﺮ ﻧﻔﺎﯾﺲ را از رذاﯾﻞ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دﻫﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻮ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد20 .و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم
دﯾﻮار ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺣﺼﺎردار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دادن و رﻫﺎﻧﯿﺪن ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ21 .و ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را از ﮐﻒ ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﯽ ﻣﮕﯿﺮ و ﺗﻮ را در اﯾﻦ

ﻣﮑﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ3 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻮﻟﻮد ﺷﻮﻧﺪ
و درﺑﺎره ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺰاﯾﻨﺪ و ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ4 :ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻬﻠﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد .ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن
ﻏﺬای ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و وﺣﻮش زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
داﺧﻞ ﻣﺸﻮ و ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮو و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎن و ﻣﺮاﺣﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ6 .ﻫﻢ ﺑﺰرگ و ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺠﺮوح
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮاﺷﯿﺪ7 .و ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢﮔﺮی ﻧﺎن را ﭘﺎره ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻌﺰﯾﺖ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر اﯾﺸﺎن ﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ8 .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰم داﺧﻞ ﻣﺸﻮ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﻨﺸﯿﻦ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ و در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آواز ﺧﻮﺷﯽ و آواز
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز داﻣﺎد و آواز ﻋﺮوس را از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ10 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯽ و اﯾﺸﺎن از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼی
ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ورزﯾﺪهاﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
11آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﯿﺮ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ راﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
12و ﺷﻤﺎ از ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺎده ﺷﺮارت ورزﯾﺪﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد را
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد15 .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل و ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮآورد .زﯾﺮا ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهام ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد16 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ
ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺻﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﯿﺎدان ﺑﺴﯿﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﮐﻮه و ﻫﺮ ﺗﻞ و از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن از ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯽ18 .و
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ﻣﻦ اول ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻻﺷﻬﺎی
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﻠﻮث ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺮاث ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ«.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ و در روز ﺗﻨﮕﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ! اﻣﺖﻫﺎ از ﮐﺮاﻧﻬﺎی
زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪران ﻣﺎ ﺟﺰ دروغ و اﺑﺎﻃﯿﻞ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ
وارث ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺪﻧﺪ20 .آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺴﺎزد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
»21ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﺸﺎن را ﻋﺎرف ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻠﯽ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺟﺒﺮوت
ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻌﺮوف اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه اﺳﺖ«.
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»ﮔﻨﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻫﻨﯿﻦ و ﻧﻮک اﻟﻤﺎس ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ .و ﺑﺮ ﻟﻮح دل اﯾﺸﺎن و

ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮش اﺳﺖ2 .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺧﻮد و اﺷﯿﺮﯾﻢ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ و ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽدارﻧﺪ3 ،ای ﮐﻮه ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﻫﺴﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﯾﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ در
ﻫﻤﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ورزﯾﺪهای4 .و ﺗﻮ از ﺧﻮدت ﻧﯿﺰ ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادهام ﺑﯽزرع ﺧﻮاﻫﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا آﺗﺸﯽ در ﻏﻀﺐ ﻣﻦ
اﻓﺮوﺧﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
5و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﮐﻞ دارد و ﺑﺸﺮ را اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزد و دﻟﺶ از ﯾﻬﻮه ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺎﺷﺪ6 .و او ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻋﺮﻋﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ آﯾﺪ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن در زﻣﯿﻦ ﺷﻮره ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎﺷﺪ8 .او ﻣﺜﻞ
درﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﮐﻨﺎر آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﻧﻬﺮ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن
ﮔﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮﮔﺶ ﺷﺎداب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از
آوردن ﻣﯿﻮه ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 .دل از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آن را ﺑﺪاﻧﺪ؟ 10ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪه دل و آزﻣﺎﯾﻨﺪه ﮔﺮدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
راﻫﻬﺎﯾﺶ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا دﻫﻢ«.
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11ﻣﺜﻞ ﮐﺒﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻨﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺼﻒ روزﻫﺎﯾﺶ آن را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در آﺧﺮت ﺧﻮد اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد12 .ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪس ﻣﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﺟﻼل و از ازل ﻣﺮﺗﻔﻊ اﺳﺖ13 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﻣﮑﺘﻮب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ آب ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ14 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ
ﺑﺪه ،ﭘﺲ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،ﭘﺲ ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
15اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﻵن واﻗﻊ ﺑﺸﻮد16 «.و اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺑﻮدن
ﺷﺒﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ﺗﻮ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮدم و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮم ﺑﻼ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ .آﻧﭽﻪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد17 .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﻣﺒﺎش ﮐﻪ در روز ﺑﻼ ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ﺗﻮﯾﯽ.
18ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮم .اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺸﻮم .روز
ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎور و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻫﻼک ﮐﻦ.
19ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮو و ﻧﺰد دروازه ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا از آن
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﺰد ﻫﻤﻪ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ20 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ:
ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ دروازهﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 21ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺎری
ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و آن را داﺧﻞ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﺎزﯾﺪ22 .و در روز ﺳﺒﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﺎری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎورﯾﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺎر ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم«.
23اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ24 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ،ﻫﯿﭻ
ﺑﺎری از دروازهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺴﺎزﯾﺪ و روز ﺳﺒﺖ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،ﻫﯿﭽﮑﺎر در آن ﻧﮑﻨﯿﺪ،
25آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن و
ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ از دروازهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 .و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و از ﻧﻮاﺣﯽ اورﺷﻠﯿﻢ و از زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
از ﻫﻤﻮاری و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و
ﺑﺨﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ذﺑﺎﯾﺢ ﺗﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد27 .و اﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪه روز ﺳﺒﺖ
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را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ﺑﺎری ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﺳﺎزﯾﺪ آﻧﮕﺎه در
دروازهﻫﺎﯾﺶ آﺗﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

18

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﻮزهﮔﺮ ﻓﺮود آی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ«.
3ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮزهﮔﺮ ﻓﺮود ﺷﺪم و اﯾﻨﮏ او ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد4 .و ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از ﮔﻞ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ در دﺳﺖ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﭘﺲ دوﺑﺎره ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﻮزهﮔﺮ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎزد5 .آﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »6 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻞ در دﺳﺖ
ﮐﻮزهﮔﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ7 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺘﯽ
ﯾﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن و ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ8 ،اﮔﺮ آن اﻣﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ از ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه از آن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آوردن آن ﻗﺼﺪ
ﻧﻤﻮدهام ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ9 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن و ﻏﺮس ﻧﻤﻮدن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ10 ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺮارت ورزﻧﺪ و ﻗﻮل ﻣﺮا ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه از آن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ11 .اﻵن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزم و ﻗﺼﺪی ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از راه زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح
ﮐﻨﯿﺪ12 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام
ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺷﺮﯾﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ دوﺷﯿﺰه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ14 .آﯾﺎ ﺑﺮف ﻟﺒﻨﺎن از ﺻﺨﺮه ﺻﺤﺮا ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﯾﺎ آﺑﻬﺎی ﺳﺮد ﮐﻪ از ﺟﺎی دور ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺸﮏ ﮔﺮدد؟ 15زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺮای اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ
اﯾﺸﺎن را از راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﻟﻐﺰاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻮرهراﻫﻬﺎ ﺑﻪ راﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ راه ﺑﺮوﻧﺪ16 .ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺮت و ﺳﺨﺮﯾﻪ اﺑﺪی ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﮔﺬر ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ17 .ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺸﺎن را از
ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در روز ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﭘﺸﺖ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
داد و ﻧﻪ رو را«.
18آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ارﻣﯿﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺸﻮرت
از ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﮐﻼم از اﻧﺒﯿﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﺶ
را ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﻢ«.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻮش ﺑﺪه و آواز دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ! 20آﯾﺎ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ادا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻔﺮهای ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﻦ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم
ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را از اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺮداﻧﻢ21 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﻗﺤﻂ ﺑﺴﭙﺎر و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺑﯽاوﻻد و ﺑﯿﻮه ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدان
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن ،در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺮدﻧﺪ22 .و ﭼﻮن ﻓﻮﺟﯽ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﯿﺎوری ﻧﻌﺮهای از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﻢ
ﺣﻔﺮهای ﮐﻨﺪهاﻧﺪ و داﻣﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده23 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﯽ .ﭘﺲ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﯿﺎﻣﺮز و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻮ ﻣﺴﺎز ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻟﻐﺰاﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﮐﻮزه ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ از ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺨﺮ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ

ﻗﻮم و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻬﻨﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدار2 .و ﺑﻪ وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم ﮐﻪ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﮐﻮزهﮔﺮان اﺳﺖ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ در آﻧﺠﺎ ﻧﺪا ﮐﻦ3 .و ﺑﮕﻮ :ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺳﮑﻨﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﭼﻨﺎن ﺑﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﮔﻮش ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮد ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد4 .زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر در آن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن و ﻧﻪ ﭘﺪران
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اﯾﺸﺎن و ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را از ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻤﻠﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ5 .و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﺑﻌﻞ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده و ﻧﮕﻔﺘﻪ و در دﻟﻢ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
وادی ﻗﺘﻞ7 .و ﻣﺸﻮرت ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر
دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺮت و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻼﯾﺎﯾﺶ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد9 .و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن و ﮔﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و در ﻣﺤﺎﺻﺮه
و ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد10 .آﻧﮕﺎه ﮐﻮزه را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﺸﮑﻦ11 .و اﯾﺸﺎن
را ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮزه ﮐﻮزهﮔﺮ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و آن را دﯾﮕﺮ
اﺻﻼح ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن را در ﺗﻮﻓﺖ دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ13 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﺜﻞ ﻣﮑﺎن ﺗﻮﻓﺖ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﯾﺨﺘﻨﺪ«.
14ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ از ﺗﻮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎز آﻣﺪ
و در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ»15 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﺎ را ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪام وارد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ«.
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و ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻦ اﻣﯿﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ اول ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

اﻣﻮر ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻨﯿﺪ2 .ﭘﺲ ﻓﺸﺤﻮر ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ را زده ،او را در ﮐﻨﺪهای ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ3 .و در ﻓﺮدای آن روز ﻓﺸﺤﻮر ارﻣﯿﺎ را از ﮐﻨﺪه ﺑﯿﺮون
آورد و ارﻣﯿﺎ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﻧﻪ ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﺟﻮر ﻣﺴﺎﺑﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ4 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﻮرث ﺗﺮس ﺧﻮدت و ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ او اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ5 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖ آن را و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﺎﯾﺲ آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و
ﻫﻤﻪ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮده
و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد6 .و ﺗﻮ ای ﻓﺸﺤﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ
رﻓﺖ .و ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدی ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد و در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
7ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﯽ ﭘﺲ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪم .از ﻣﻦ زورآورﺗﺮ ﺑﻮدی و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪی .ﺗﻤﺎﻣﯽ
روز ﻣﻀﺤﮑﻪ ﺷﺪم و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﺪ8 .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻏﺎرت ﻧﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺎر و اﺳﺘﻬﺰا ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
9ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او را ذﮐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،آﻧﮕﺎه در
دل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺧﻮدداری ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﺴﺘﺎد10 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺬﻣﺖ ﺷﻨﯿﺪم و از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮف ﺑﻮد و ﺟﻤﯿﻊ اﺻﺪﻗﺎی
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮاﻗﺐ ﻟﻐﺰﯾﺪن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه ،اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از او ﺑﮑﺸﯿﻢ11 .ﻟﯿﮑﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ﻗﺎﻫﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﺑﺪی ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺠﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ12 .اﻣﺎ ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﻋﺎدﻻن را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯽ و ﮔﺮدهﻫﺎ و دﻟﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺒﯿﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻋﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮدم13 .ﺑﺮای
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را از دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان رﻫﺎﯾﯽ
داده اﺳﺖ.
14ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد روزی ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪم و ﻣﺒﺎرک ﻣﺒﺎد روزی ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﺮا زاﯾﯿﺪ.
15ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺮا ﻣﮋده داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ وﻟﺪ ﻧﺮﯾﻨﻪای زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و او را
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪ16 .و آﻧﮑﺲ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮده واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺸﻮد و ﻓﺮﯾﺎدی در ﺻﺒﺢ و ﻧﻌﺮهای در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﺸﻨﻮد17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﻧﮑﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺎدرم
ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و رﺣﻢ او ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎﻧﺪ18 .ﭼﺮا از رﺣﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﺗﺎ ﻣﺸﻘﺖ و ﻏﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﯾﻢ و روزﻫﺎﯾﻢ در ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد؟
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ﺑﻦ ﻣﻠْﮑﯿﺎ و ﺻﻔﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ او از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدد3 «.و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ4 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﺮون دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و اﯾﺸﺎن
را در اﻧﺪرون اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد5 .و ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دراز و ﺑﺎزوی ﻗﻮی و ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و ﺣﺪت و
ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻫﻢ از اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
زد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺑﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از وﺑﺎ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺸﺪ و او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رأﻓﺖ و ﺷﻔﻘﺖ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
8و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎت و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮت را ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﺬارم؛ 9ﻫﺮﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رود و
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮای او ﻏﻨﯿﻤﺖ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺪی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
»11و درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ12 :ای ﺧﺎﻧﺪان داود ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ اﻧﺼﺎف داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻐﻀﻮﺑﺎن را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎدا
ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺻﺎدر ﮔﺮدد و ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪهای
ﻧﺒﺎﺷﺪ13 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺳﺎﮐﻨﻪ وادی و ای ﺻﺨﺮه ﻫﺎﻣﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ
ﻓﺮود آﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آﺗﺸﯽ در ﺟﻨﮕﻞ اﯾﻦ )ﺷﻬﺮ( ﺧﻮاﻫﻢ
اﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮاﻟﯽ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮود آی و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم

ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮ 2و ﺑﮕﻮ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺸﺴﺘﻪای ،ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دروازهﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ3 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را اﺟﺮا
دارﯾﺪ و ﻣﻐﺼﻮﺑﺎن را از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﻏﺮﺑﺎ و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﺳﺘﻢ و ﺟﻮر ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺮﯾﺰﯾﺪ4 .زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ داود ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،از دروازهﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮ
اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذات
ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﻗﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺮابﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ آﻻﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ8 .و اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭼﻮن
از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ9 .و ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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»10ﺑﺮای ﻣﺮده ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ .زارزار ﺑﮕﺮﯾﯿﺪ ﺑﺮای او ﮐﻪ ﻣﯽرود زﯾﺮا
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺷﻠﻮم
ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ12 .ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
»13وای ﺑﺮ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ و ﮐﻮﺷﮑﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺰدش را ﺑﻪ او ﻧﻤﯽدﻫﺪ14 .ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ
وﺳﯿﻊ و اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺮوح ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و )ﺳﻘﻒ( آن را
از ﺳﺮو آزاد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺠﺮف رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ15 .آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻣﮑﺎرﻣﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﭘﺪرت اﮐﻞ وﺷﺮب ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ
ﻧﻤﯽآورد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽﺑﻮد؟ 16ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را دادرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ17 :اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن و دل ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ ﺑﺮای ﺣﺮص ﺧﻮدت و ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺮای ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آوری.
18ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آه ای ﺑﺮادر ﻣﻦ ﯾﺎ آه ای ﺧﻮاﻫﺮ و ﻧﻮﺣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آه
ای آﻗﺎ ﯾﺎ آه ای ﺟﻼل وی19 .ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﯿﺮون از دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺠﺎی دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ دﻓﻦ اﻻغ ﻣﺪﻓﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
»20ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور و آواز ﺧﻮد را در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪﮐﻦ .و از ﻋﺒﺎرﯾﻢ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ21 .در ﺣﯿﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ
ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﯿﻦ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﺖ ﻋﺎدت ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯽ22 .ﺑﺎد
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﭘﺲ در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارﺗﺖ ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ23 .ای ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ و آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را در
ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻣﯽﺳﺎزی! ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﻤﻬﺎ و درد ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﺗﻮ را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺮ ﺗﻮ
اﻓﺴﻮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ 24ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪم25 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد26 .و ﺗﻮ و ﻣﺎدر ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺗﻮ را زاﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در آن
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد27 .اﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر آرزو دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
28آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻨﯿﺎﻫﻮ ﻇﺮﻓﯽ ﺧﻮار ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا او ﺑﺎ
اوﻻدش ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؟
29ای زﻣﯿﻦ ای زﻣﯿﻦ ای زﻣﯿﻦ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ! 30ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ را ﺑﯽاوﻻد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ از
ذرﯾﺖ وی ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻣﺮا ﻫﻼک و ﭘﺮاﮐﻨﺪه

ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ2 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﮔﻠﻪ ﻣﺮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و راﻧﺪهاﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ3 .و ﻣﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راﻧﺪهام ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻏﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺑﺎرور و
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ4 .وﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﺸﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ «.ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﻋﺎدل ﺑﺮای داود ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ6 .در اﯾﺎم وی ﯾﻬﻮدا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ )ﯾﻬﻮه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ(7 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد8 .ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ذرﯾﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل و از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ راﻧﺪه ﺑﻮدم ﺑﯿﺮون آورده ،رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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9ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺒﯿﺎ دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ ﻣﺴﺘﺮﺧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺮاب از ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺟﻬﺖ ﮐﻼم ﻣﻘﺪس او ﮔﺮدﯾﺪهام.
10زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از زﻧﺎﮐﺎران اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﻨﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻢ اﻧﺒﯿﺎ و ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻖاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪام12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪه در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه در آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺘﺎد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ13 .و در
اﻧﺒﯿﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮔﻤﺮاه ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ14 .و
در اﻧﺒﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰ ﻫﻮﻟﻨﺎک دﯾﺪم .ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دروغ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﺳﺘﻬﺎی
ﺷﺮﯾﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن از ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻮره ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ«.
15ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت درﺑﺎره آن اﻧﺒﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و آب ﺗﻠﺦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻧﺒﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻔﺎق در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ16 «.ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮش ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و رؤﯾﺎی دل ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
از دﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ17 .و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ دل ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ18 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﮐﻼم او را
ﺑﺸﻨﻮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﮔﻮش ﻓﺮا داﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ19 .اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﮔﺮدﺑﺎدی دور ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ20 .ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺎﺻﺪ دل او را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .در اﯾﺎم آﺧﺮ اﯾﻦ را ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ21 .ﻣﻦ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم ﻟﯿﮑﻦ دوﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
22اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﺸﻮرت ﻣﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از راه ﺑﺪ
و از اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ23 .ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪای ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪای دور
ﻧﯽ؟ 24و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺟﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﻣﮕﺮ ﻣﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﻣﻤﻠﻮ ﻧﻤﯽﺳﺎزم؟ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ25 .ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
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ﻣﻦ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮاب دﯾﺪم ﺧﻮاب دﯾﺪم26 .اﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در دل اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻓﺮﯾﺐ دل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ27 ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﯿﺎل دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا از ﯾﺎد ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن اﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ28 .آن ﻧﺒﯽای ﮐﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮاب را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و آن ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا دارد ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎه را ﺑﺎ
ﮔﻨﺪم ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟«
29و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮑﺸﯽ ﮐﻪ ﺻﺨﺮه را ﺧﺮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« 30ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽدزدﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ31 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ32 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻨﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎی
دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﻗﻮم ﻣﺮا ﺑﻪ دروﻏﻬﺎ و ﺧﯿﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم و ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮑﺮدم ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
33و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻮم ﯾﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﮐﺪام وﺣﯽ؟ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد34 .و آن ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ
ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ آن ﻣﺮد و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪاش ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ35 .و ﻫﺮ ﮐﺪام
از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﻮاب داده اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ 36ﻟﯿﮑﻦ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه را دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻼم ﻫﺮ ﮐﺲ وﺣﯽ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪای ﺣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ37 .و ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮاب داده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ 38و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :وﺣﯽ ﯾﻬﻮه،
ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨﯽ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه را ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ وﺣﯽ ﯾﻬﻮه را ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ39 ،ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
آن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران داده ﺑﻮدم از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ40 .و ﻋﺎر اﺑﺪی و
رﺳﻮاﯾﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
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و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﯾﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ

رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و آﻫﻨﮕﺮان از اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﺳﺒﺪ اﻧﺠﯿﺮ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد 2ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ اول ،اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺜﻞ
اﻧﺠﯿﺮ ﻧﻮﺑﺮ ﺑﻮد و در ﺳﺒﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎن زﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﻮرد3 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ارﻣﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :اﻧﺠﯿﺮ .اﻣﺎ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪی آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮرد«.
4و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ6 .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،رﯾﺸﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ7 .و دﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﺸﺎن
ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮرد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و رؤﺳﺎی او و ﺑﻘﯿﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .و اﯾﺸﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ و
ﺑﻼ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را راﻧﺪهام ﻋﺎر و ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و ﻣﺴﺨﺮه و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
10و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن
دادهام ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺳﺎل اول

ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ آن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»3 :از ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدادﯾﺪ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ و
ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ5 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از راه ﺑﺪ ﺧﻮد و اﻋﻤﺎل ﺷﺮﯾﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ6 .و از ﻋﻘﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﺮوﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻏﻀﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻼ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ7 «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﻼی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﯾﺪ«.
8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ9 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل را ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﮐﺮده ،دﻫﺸﺖ و ﻣﺴﺨﺮه و ﺧﺮاﺑﯽ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و
آواز ﺧﻮﺷﯽ و ﺻﺪای داﻣﺎد و ﺻﺪای ﻋﺮوس و ﺻﺪای آﺳﯿﺎ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺮاغ را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮمﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد12 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺮ
آن اﻣﺖ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ اﺑﺪی ﻣﺒﺪل
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ13 .و ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﮔﻔﺘﻪام ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ آن را درﺑﺎره ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آورد14 .زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻮاﻓﻖ اﻓﻌﺎل
اﯾﺸﺎن و ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
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15زاﻧﺮو ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﮐﺎﺳﻪ ﺷﺮاب اﯾﻦ ﻏﻀﺐ را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﻨﻮﺷﺎن16 .ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﻧﻮان ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ«.
17ﭘﺲ ﮐﺎﺳﻪ را از دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد آﻧﻬﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم18 .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﺶ و ﺳﺮوراﻧﺶ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاﺑﯽ
و دﻫﺸﺖ و ﺳﺨﺮﯾﻪ و ﻟﻌﻨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮداﻧﻢ19 .و ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ20 .و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ
ﻋﻮص و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺷﻘﻠﻮن و ﻏﺰه و ﻋﻘﺮون و ﺑﻘﯿﻪ اﺷﺪود21 .و ﺑﻪ
ادوم و ﻣﻮآب و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن22 .و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻮر و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﯿﺪون و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﺟﺰاﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ23 .و ﺑﻪ ددان و ﺗﯿﻤﺎ و ﺑﻮز و ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮی
ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ24 .و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ25 .و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﺮی و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﯿﻼم و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدی26 .و ﺑﻪ
ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎل ﺧﻮاه ﻗﺮﯾﺐ و ﺧﻮاه ﺑﻌﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻨﻨﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﯿﺸﮏ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪ.
27و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ و
ﻗﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﯾﺪ28 .و اﮔﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﺳﻪ
از دﺳﺖ ﺗﻮ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻮﺷﯿﺪ29 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯽﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﯽﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ30 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻏﺮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﮑﺎن ﻗﺪس ﺧﻮﯾﺶ آواز
ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﺮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر را
ﻣﯽاﻓﺸﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﺪ31 ،و ﺻﺪا ﺑﻪ ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎ دﻋﻮی اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻫﺮ ذیﺟﺴﺪ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺷﺮﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
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32ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻼ از اﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ
از ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ33 «.و در آن روز ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺮان زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﺮان
دﯾﮕﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و دﻓﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد34 .ای ﺷﺒﺎﻧﺎن وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ .و
ای رؤﺳﺎی ﮔﻠﻪ ﺑﻐﻠﻄﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻣﺮﻏﻮب ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد35 .و ﻣﻠﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﻣﻔﺮ ﺑﺮای رؤﺳﺎی ﮔﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد36 .ﻫﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺒﺎﻧﺎن و ﻧﻌﺮه رؤﺳﺎی ﮔﻠﻪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی اﯾﺸﺎن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
37و ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ38 .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺸﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺪت ﻏﻀﺒﺶ وﯾﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ.

26

در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﮕﻮ و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻢ ﻣﮑﻦ3 .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ از راه ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ از
ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدم4 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻧﻬﺎدهام ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ5 ،و اﮔﺮ ﮐﻼم ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ6 .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻠﻮه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
7و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ8 .و
ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ از ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ،
ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد9 .ﭼﺮا ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻧﺒﻮت ﮐﺮده،
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ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاب و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ؟« ﭘﺲ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ارﻣﯿﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
10و ﭼﻮن رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ
دﻫﻨﻪ دروازه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ11 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ ،رؤﺳﺎ وﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻧﺒﻮت ﮐﺮد«.
12ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ13 .ﭘﺲ اﻵن
راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد14 .اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ و ﺻﻮاب آﯾﺪ ،ﺑﻌﻤﻞ آرﯾﺪ15 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ وارد ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ«.
16آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ17 «.و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ 18ﮐﻪ »ﻣﯿﮑﺎی ﻣﻮرﺷﺘﯽ در اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺒﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﺜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﮐﻮه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ19 .آﯾﺎ
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ
ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎن ﺧﻮد وارد ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد«.
20و ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ اورﯾﺎ ﻧﺎم اﺑﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ از ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﻧﺒﻮت ﮐﺮد و او ﺑﻪ
ﺿﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮد21 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوراﻧﺶ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن اورﯾﺎ اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ22 .و ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻨﺎﺗﺎن
ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ )ﻓﺮﺳﺘﺎد(23 .و اﯾﺸﺎن اورﯾﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ،او را ﻧﺰد
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ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺑﺪن او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻮاماﻟﻨﺎس اﻧﺪاﺧﺖ.
24ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺖ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺑﺎ ارﻣﯿﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮم ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

27

در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﯾﻮﻏﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎز و
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار3 .و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ادوم و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر و ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﯿﺪون ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ ﺑﻔﺮﺳﺖ4 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ5 :ﻣﻦ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﻪ ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪم و آن را ﺑﻬﺮ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪم6 .و اﻵن ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ دادم و ﻧﯿﺰ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺗﺎ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ او را و ﭘﺴﺮش و ﭘﺴﺮ
ﭘﺴﺮش را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ زﻣﯿﻦ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﻈﯿﻢ او را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ8 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻣﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را زﯾﺮ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ آن اﻣﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻫﻼک
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ9 .و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و ﺧﻮابﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﺣﺮان و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ دور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزم ﺗﺎ ﻫﻼک
ﺷﻮﯾﺪ11 .اﻣﺎ آن اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد را زﯾﺮ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن اﻣﺖ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن را زرع ﻧﻤﻮده ،در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
12و ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ
ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و او را و ﻗﻮم او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ13 .ﭼﺮا ﺗﻮ و ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻪ
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ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ14 .و ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ15 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ دروغ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﺧﺮاج ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ«.
16و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮش
ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎز آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 .اﯾﺸﺎن
را ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاب ﺷﻮد؟ 18و
اﮔﺮ اﯾﺸﺎن اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ اﻵن از ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺘﺪﻋﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻧﺸﻮد.
19زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و درﯾﺎﭼﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎو ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ20 ،و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﻓﺎ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد ﻧﮕﺮﻓﺖ21 ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ22 :ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ
آورد«.

28

و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل

ﭼﻬﺎرم واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺰور ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺷﮑﺴﺘﻪام3 .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دو ﺳﺎل ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻇﺮفﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ«.
5آﻧﮕﺎه ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ؛ 6ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻧﺒﻮت ﮐﺮدی اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮان را از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﺑﯿﺎورد.
7ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮ8 :اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ درﺑﺎره زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺑﻼ و وﺑﺎ
ﻧﺒﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ9 .اﻣﺎ آن ﻧﺒﯽای ﮐﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮت ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻼم آن ﻧﺒﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه آن ﻧﺒﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ«.
10ﭘﺲ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﻮغ را از ﮔﺮدن ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺷﮑﺴﺖ11 .و ﺣﻨﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﯾﻮغ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دو ﺳﺎل از ﮔﺮدن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ «.و ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ.
12و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﻮغ را از ﮔﺮدن ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ﺑﺮو و ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻮﻏﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ را ﺷﮑﺴﺘﯽ اﻣﺎ
ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﯾﻮﻏﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻮﻏﯽ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﻬﺎدم ﺗﺎ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ او را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا را ﺑﻪ او دادم«.
15آﻧﮕﺎه ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﻨﯿﺎ ﺑﺸﻨﻮ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ
اﯾﻦ ﻗﻮم را واﻣﯿﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را از
روی اﯾﻦ زﻣﯿﻦ دور ﻣﯽاﻧﺪازم و ﺗﻮ اﻣﺴﺎل ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺘﯽ17 «.ﭘﺲ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﺴﺎل ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﺮد.
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اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ارﻣﯿﺎﻧﺒﯽ از اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﯿﺮان و

ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد2 ،ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ ﯾﮑﻨﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ و ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و آﻫﻨﮕﺮان از
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ)3 .ﭘﺲ آن را( ﺑﻪ دﺳﺖ اﻟﻌﺎﺳﻪ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد )ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده( ،ﮔﻔﺖ:
»4ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ5 :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه
آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ6 .زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و زﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺰاﯾﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ زﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ7 .و
ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﺷﻤﺎ را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎاﻧﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را واﻣﯽدارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﻮش ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ9 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام10 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻣﺪت ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﺎﺑﻞ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد؛ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪی ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
در آﺧﺮت اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﻢ12 .و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و آﻣﺪه ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻀﺮع ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد13 .و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در آﻧﻬﺎ راﻧﺪهام ،ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد15 .از آن رو ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺑﺎﺑﻞ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»16ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ17 :ﺑﻠﯽ ﯾﻬﻮه
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ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﺪی ﻧﺘﻮان ﺧﻮرد ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ18 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ راﻧﺪهام ،ﻟﻌﻨﺖ و دﻫﺸﺖ و ﻣﺴﺨﺮه و ﻋﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ19 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻼم ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،آن را ﻓﺮﺳﺘﺎدم اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ20 .و ﺷﻤﺎ ای ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ21 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره اﺧĤب ﺑﻦ
ﻗﻮﻻﯾﺎ و درﺑﺎره ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و او اﯾﺸﺎن را در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ22 .و از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺻﺪﻗﯿﺎ و اﺧĤب ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را در آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
23ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮدم ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎرف و ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﻢ«.
24و ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺤﻼﻣﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ»25 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢاﻧﺪ و ﻧﺰد ﺻﻔﻨﯿﺎ
اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﯽ26 :ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ
ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﮐﻼ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻧﺒﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ او را در ﮐﻨﺪهﻫﺎ و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪی27 .ﭘﺲ اﻵن ﭼﺮا ارﻣﯿﺎ ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ 28زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﯿﺮی
ﺑﻄﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ«.
29و ﺻﻔﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮش ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪ30 .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»31 :ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ اﺳﯿﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺤﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﻌﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ او را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام و او ﺷﻤﺎ را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ
دروغ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ32 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺤﻼﻣﯽ و ذرﯾﺖ وی
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او آن اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.

30

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪام ،در ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻨﻮﯾﺲ3 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهام ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ«.
4و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ5 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺪای ارﺗﻌﺎش ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﺧﻮف اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯽ6 .ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ذﮐﻮر اوﻻد ﻣﯽزاﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻫﺮ ﻣﺮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻤﺮش
ﻧﻬﺎده و ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ زردی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
7وای ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ آن روز ،ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ آن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و آن زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﯾﻌﻘﻮب
اﺳﺖ اﻣﺎ از آن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
8و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ در آن روز ﯾﻮغ او را از ﮔﺮدﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺖ .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ9 .و اﯾﺸﺎن ﺧﺪای
ﺧﻮد ﯾﻬﻮه و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ داود را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد10 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﺮس و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را
از ﺟﺎی دور و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده ،در
رﻓﺎﻫﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻢ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺗﻮ را ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﻮ را ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
12زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺮاﺣﺖ ﺗﻮ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮﺑﺖ ﺗﻮ ﻣﻬﻠﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ13 .ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ دﻋﻮی ﺗﻮ را ﻓﯿﺼﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮاﯾﺖ دواﻫﺎی ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ14 .ﺟﻤﯿﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺖ
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ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ،درﺑﺎره ﺗﻮ اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪدﺷﻤﻦ و ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﺐ
ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ و زﯾﺎدﺗﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪام15 .ﭼﺮا درﺑﺎره ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻮد
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ درد ﺗﻮ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ و ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺮدهام.
»16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ ،ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورﻧﺪ،
ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ
ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را )ﺷﻬﺮ( ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻬﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی درﺑﺎره آن اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ18 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﺳﯿﺮی ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎﯾﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺗﻠﺶ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﻗﺼﺮش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 .و ﺗﺴﺒﯿﺢ و آواز ﻣﻄﺮﺑﺎن
از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود و ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺰز ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ20 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ21 .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺸﺎن از ﺧﻮد اﯾﺸﺎن
ﺑﻮده ،ﺳﻠﻄﺎن اﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و او را ﻣﻘﺮب ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ؟ 22و ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد23 .اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪت ﻏﻀﺐ و ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﺠﻮم آورد24 .ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮات دل ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد و اﺳﺘﻮار
ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺣﺪت ﺧﺸﻢ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .در اﯾﺎم آﺧﺮ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ«.

31

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن زﻣﺎن ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و

اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد2 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ رﺳﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﯿﺾ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ«.
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3ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎی دور ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ )و ﮔﻔﺖ(» :ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ازﻟﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﻮدم4 .ای ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺑﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻓﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮاﻫﯽ آراﺳﺖ و در رﻗﺼﻬﺎی ﻣﻄﺮﺑﺎن ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ5 .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﻏﺮسﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮس
ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد6 .زﯾﺮا روزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺪا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮآﯾﯿﻢ7 «.زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮ اﻣﺖﻫﺎ آواز ﺷﺎدی دﻫﯿﺪ .اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه! 8اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از
زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ آورد و از ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮐﻮران و ﻟﻨﮕﺎن و
آﺑﺴﺘﻨﺎن و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ9 .ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و
ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﻧﺰد ﻧﻬﺮﻫﺎی آب اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﺻﺎف ﮐﻪ در آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻟﻐﺰﯾﺪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺪر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ و اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻦ اﺳﺖ10 .ای
اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻌﯿﺪه اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎن ﮔﻠﻪﺧﻮد را )ﻧﮕﺎه دارد( اﯾﺸﺎن را
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را ﻓﺪﯾﻪ داده و او را از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻗﻮﯾﺘﺮ
ﺑﻮد رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ12 .و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ و ﻧﺰد اﺣﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺰد ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و ﻧﺘﺎج ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ روان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﺳﯿﺮآب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ13 .آﻧﮕﺎه ﺑﺎﮐﺮهﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺺ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻢ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را از
اﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯽ داده ،ﻓﺮﺣﻨﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ14 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺎن ﮐﺎﻫﻨﺎن را از
ﭘﯿﻪ ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﻮم ﻣﻦ از اﺣﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آوازی در راﻣﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﮐﻪ راﺣﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آواز ﺧﻮد را از ﮔﺮﯾﻪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از اﺷﮏ ﺑﺎز دار .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﺟﺮت ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد17 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
»18ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻓﺮاﯾﻢ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺘﻨﺒﻪ
ﺷﺪم ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرآزﻣﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ19 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺮ ران ﺧﻮد زدم .ﺧﺠﻞ ﺷﺪم و رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﺮدﯾﺪم.
»20آﯾﺎ اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﯾﺎ وﻟﺪ اﺑﺘﻬﺎج ﻣﻦ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
او را ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺸﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ و دل ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺷﺎهراه ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪای ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎز .ای ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎ22 .ای دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد؟ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺗﺎزهای در ﺟﻬﺎن اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺮد را اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
23ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻼم را در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ای ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و ای
ﮐﻮه ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺒﺎرک ﺳﺎزد24 .و ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻓﻼﺣﺎن و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ25 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﺴﺘﮕﺎن را ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪام و
ﺟﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺰوﻧﺎن را ﺳﯿﺮ ﮐﺮدهام«.
26در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد27 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺑﺬر اﻧﺴﺎن و ﺑﺬر ﺣﯿﻮان ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺎﺷﺖ28 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺪن و ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدن و ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﻫﻼک ﮐﺮدن و ﺑﻼ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن
و ﻏﺮس ﮐﺮدن ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ29 .و در آن اﯾﺎم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران اﻧﮕﻮر ﺗﺮش
ﺧﻮردﻧﺪ و دﻧﺪان ﭘﺴﺮان ﮐﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر ﺗﺮش
ﺧﻮرد دﻧﺪان وی ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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31ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻋﻬﺪ ﺗﺎزهای
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ32 .ﻧﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻢ در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورم زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم33 «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﺴﺖ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و آن را ﺑﺮ دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ و
ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد34 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش و
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎس .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ و ﮔﻨﺎه
اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد«.
35ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ روز و ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽآورد ﺗﺎ اﻣﻮاﺟﺶ ﺧﺮوش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ36 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻗﻮم داﯾﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ37 «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﻠْﻮی ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ ﺳﻔﻠﯽ را ﺗﻔﺤﺺ ﺗﻮان ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ«.
38ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ ﺗﺎ دروازه زاوﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ39 .و رﯾﺴﻤﺎنﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻞ ﺟﺎرب ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺴﻮی ﺟﻮﻋﺖ دور ﺧﻮاﻫﺪ
زد40 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ وادی ﻻﺷﻬﺎ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺗﺎ وادی ﻗﺪرون و ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ زاوﯾﻪ
دروازه اﺳﺒﺎن ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﮐﻨﺪه و ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل دﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ

ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و در آن وﻗﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد3 .زﯾﺮا ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد4 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا از دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ دﻫﺎن وی ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻤﺶ ﭼﺸﻢ وی را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و او در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از او ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
6و ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ7 :اﯾﻨﮏ ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺗﻮ ﺷﻠﻮم
ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮ زﯾﺮا ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎک از آن
ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺮی«.
8ﭘﺲ ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ﺑﺮ وﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان آﻣﺪه ،ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺮی زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻖ ارﺛﯿﺖ و
ﺣﻖ اﻧﻔﮑﺎﮐﺶ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ ﭘﺲ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮ «.آﻧﮕﺎه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ9 .ﭘﺲ ﻣﺮزﻋﻪای را ﮐﻪ در ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﻮد از ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪم و وﺟﻪ آن
را ﻫﻔﺪه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﺮای وی وزن ﻧﻤﻮدم10 .و ﻗﺒﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻬﺮ ﮐﺮدم و ﺷﺎﻫﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻘﺮه را
در ﻣﯿﺰان وزن ﻧﻤﻮدم11 .ﭘﺲ ﻗﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ را ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﺨﺘﻮم
ﺑﻮد و ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ12 .و ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺤﺴﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺣﻨﻤﺌﯿﻞ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﻮدی ﮐﻪ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدم.
13و ﺑﺎروک را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ»14 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ را ،ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ و ﻫﻢ آن را ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ،
ﺑﮕﯿﺮ و آﻧﻬﺎ را در ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ15 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﮕﺮﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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16و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻗﺒﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ داده ﺑﻮدم ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻢ»17 :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪی
و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ 18ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه ﭘﺪران را ﺑﻪ آﻏﻮش
ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ! ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺒﺎر ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
19ﻋﻈﯿﻢاﻟﻤﺸﻮرت و ﻗﻮﯾﺎﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎی ﺑﻨﯽآدم ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺛﻤﺮه اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا دﻫﯽ20 .ﮐﻪ آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺮار دادی و از ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز اﺳﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدی21 .و
ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﯾﺎت و ﻋﻼﻣﺎت و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﯿﺒﺖ ﻋﻈﯿﻢ از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی22 .و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن دادی .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ23 .و اﯾﺸﺎن ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
آوردﻧﺪ ﮐﻼم ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وارد آوردی24 .اﯾﻨﮏ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺗﻮ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ25 .و ﺗﻮ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺨﺮ و ﺷﺎﻫﺪان ﺑﮕﯿﺮ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
26ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»27 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻢ.
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 28ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ29 .و
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و آن را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ30 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻣﺮا داﯾﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از روزی ﮐﻪ آن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور اﻧﺪازم32 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،اﯾﺸﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎی اﯾﺸﺎن و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ
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ﮐﺮده ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردهاﻧﺪ33 .و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ و ﻧﻪ رو .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادم ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ34 .ﺑﻠﮑﻪ
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ35 .و
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻌﻞ را ﮐﻪ در وادی اﺑﻦﻫﻨﻮم اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻮﻟﮏ از آﺗﺶ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﺧﻄﻮر ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
رﺟﺎﺳﺎت را ﺑﺠﺎ آورده ،ﯾﻬﻮدا را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
36ﭘﺲ اﻵن از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﻖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»37 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺧﺸﻢ و ﺣﺪت و ﻏﻀﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد راﻧﺪهام ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎز آورده ،ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ38 .و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد39 .و اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ دل و ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
40و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و ﺗﺮس
ﺧﻮد را در دل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ از ﻣﻦ دوری ﻧﻮرزﻧﺪ41 .و از اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد42 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه دادهام ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ43 .و در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﺮان و از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ44 .و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪه ،ﻗﺒﺎﻟﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﺨﺘﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﺷﺎﻫﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻮاﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﻮاری و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ
آورد«.
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و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ

او ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﺼﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ3 :ﻣﺮا ﺑﺨﻮان و ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ را از
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﻣﺨﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ
ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ5 ،و ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻﺷﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻢ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪام6 .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﻋﻼج ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ داد و اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ7 .و اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا و اﺳﯿﺮان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز آورده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ اول ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد8 .و اﯾﺸﺎن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و از ﻣﻦ
ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ9 .و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﻢ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪ .و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺴﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻟﺮزﯾﺪ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن وﯾﺮان و ﺧﺎﻟﯽ
از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺮان و ﺧﺎﻟﯽ از اﻧﺴﺎن و
ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ اﺳﺖ11 ،در آﻧﻬﺎ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز ﺳﺮور و آواز داﻣﺎد و آواز ﻋﺮوس و آواز
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آواز آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽآورﻧﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﯿﺮان اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد12 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان و از اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﻮاری و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب و در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و در ﺣﻮاﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زﯾﺮدﺳﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ14 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺎﻣﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن وﻋﺪه ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا دادم وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .در
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آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای داود ﺧﻮاﻫﻢ روﯾﺎﻧﯿﺪ و او اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ
ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ16 .در آن اﯾﺎم ﯾﻬﻮدا ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻬﻮه ﺻﺪﻗﯿﻨﻮ17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از
داود ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .و از ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨـﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮐﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
19و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ »20 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ روز
و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ روز و ﺷﺐ در وﻗﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد21 ،آﻧﮕﺎه ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه
ﻣﻦ داود ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ
ﮐﻪ ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن را ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد و رﯾﮓ درﯾﺎ را ﻗﯿﺎس ﻧﺘﻮان ﮐﺮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ذرﯾﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود و ﻻوﯾﺎن را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
23و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»24 :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن دو ﺧﺎﻧﺪان را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﻮم ﻣﺮا ﺧﻮار
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ25 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ روز و
ﺷﺐ ﻧﻤﯽﺑﻮد و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﻗﺮار ﻧﻤﯽدادم26 ،آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ذرﯾﺖ ﯾﻌﻘﻮب وﻧﺴﻞ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد داود را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدم و از ذرﯾﺖ او ﺑﺮ اوﻻد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.
زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.

34

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻟﺸﮑﺮش و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ زﯾﺮ ﺣﮑﻢ او ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ
ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮو و ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،وی را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ3 .و ﺗﻮ از دﺳﺘﺶ ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ
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و دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺗﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ4 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ .ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد5 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪراﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻋﻄﺮﯾﺎت( ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آه ای آﻗﺎ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻢ«.
6ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ7 ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﯾﻬﻮدا ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻻﮐﯿﺶ و ﻋﺰﯾﻘﻪ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد8 .ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻏﻼم ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻨﯿﺰ ﻋﺒﺮاﻧﯿﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮادر ﯾﻬﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﻏﻼم ﺧﻮد ﻧﺴﺎزد10 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻏﻼم ﺧﻮد را و ﻫﺮ ﮐﺪام
ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ دادﻧﺪ11 .ﻟﮑﻦ ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز آوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ و ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
12و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آوردم ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ 14ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﺮادر ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او را از ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ آزادی
رﻫﺎﯾﯽ دﻫﯽ .اﻣﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ15 .و ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوردﯾﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺧﻮد ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﻧﻤﻮده ،در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﯿﺪ16 .اﻣﺎ از آن
روﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﻏﻼم ﺧﻮد را و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آزادی رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎز آوردﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ
و ﮐﻨﯿﺰی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ17 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آزادی ﻧﺪا ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آزادی را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و وﺑﺎ و ﻗﺤﻂ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ18 .و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را دو ﭘﺎره ﮐﺮده،
در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرهﻫﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ19 .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا و ﺳﺮوران اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎرهﻫﺎی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬر ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد و ﻻﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن
ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺳﺮوراﻧﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد22 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ
آورد و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را
وﯾﺮان و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ

ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﮐﺎﺑﯿﺎن ﺑﺮو و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎور و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎن«.
3ﭘﺲ ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ارﻣﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﺒﺼﻨﯿﺎ و ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان رﮐﺎﺑﯿﺎن را
ﺑﺮداﺷﺘﻢ4 ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﭘﺴﺮان ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﯾﺠﺪﻟﯿﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
ﺣﺠﺮه ﺳﺮوران و ﺑﺎﻻی ﺣﺠﺮه ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻮم ،ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد آوردم5 .و ﮐﻮزهﻫﺎی ﭘﺮ از
ﺷﺮاب و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ رﮐﺎﺑﯿﺎن ﻧﻬﺎده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ«.
6اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺮاب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب ﻣﺎ را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ اﺑﺪا ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ7 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﮐﺸﺖ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻏﺮس ﻣﮑﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ
روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ8 .و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد
ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب و ﺑﻬﺮ ﭼﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺮاب
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ﻧﻨﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻣﺎ و ﻧﻪ زﻧﺎن ﻣﺎ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ و ﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ9 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ
ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻼک و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ10 .و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎداب ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ11 .ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از ﺗﺮس ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻟﺸﮑﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ
ﺷﻮﯾﻢ ﭘﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﯾﻢ«.
12ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ
و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ 14ﺳﺨﻨﺎن ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺮاب ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم و ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ15 .و
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام
از راه ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﭘﯿﺮوی ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ
را ﻋﺒﺎدت ﻣﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادهام ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش
ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ16 .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ17 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻼ
را ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪام وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮاﻧﺪم و اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ«.
18و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان رﮐﺎﺑﯿﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺷﻤﺎ وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎداب را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻬﺮ آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ19 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﯾﻮﻧﺎداب
ﺑﻦ رﮐﺎب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﯾﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم از

ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻃﻮﻣﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ
درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﺗﺎ اﻣﺮوز در آن ﺑﻨﻮﯾﺲ3 .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد
ﺑﯿﺎورم ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن از راه ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎﻫﺎن
اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزم«.
4ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎروک از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در آن ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺖ5 .و ارﻣﯿﺎ ﺑﺎروک را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮس ﻫﺴﺘﻢ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮم6 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮو و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻃﻮﻣﺎری ﮐﻪ از دﻫﺎن ﻣﻦ
ﻧﻮﺷﺘﯽ در روز ﺻﻮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮔﻮش ﻗﻮم ﺑﺨﻮان و ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را در ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺨﻮان7 .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن از
راه ﺑﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
8ﭘﺲ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻃﻮﻣﺎر ﺧﻮاﻧﺪ9 .و در ﻣﺎه ﻧﻬﻢ از ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای روزه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ10 .و ﺑﺎروک ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ را از آن ﻃﻮﻣﺎر در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺠﺮه ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ در ﺻﺤﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪ11 .و ﭼﻮن ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را
از آن ﻃﻮﻣﺎر ﺷﻨﯿﺪ12 ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﮐﺎﺗﺐ آﻣﺪ و اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﺎﺗﺐ و دﻻﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻟﻨﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر و ﺟﻤﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ
ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوران13 .ﭘﺲ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺎروک وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻠﻖ
از ﻃﻮﻣﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ14 .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدی اﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻤﺒﺎ
اﺑﻦ ﮐﻮﺷﯽ را ﻧﺰد ﺑﺎروک ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آن ﻃﻮﻣﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺎ «.ﭘﺲ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ.
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15و اﯾﺸﺎن وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺸﯿﻦ و آن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺨﻮان «.و ﺑﺎروک ﺑﻪ ﮔﻮش اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪ16 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد17 «.و از ﺑﺎروک ﺳﺆال
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﻫﺎن او ﻧﻮﺷﺘﯽ18 «.ﺑﺎروک ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :او ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ در ﻃﻮﻣﺎر
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ19 «.ﺳﺮوران ﺑﻪ ﺑﺎروک ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ و ارﻣﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ«.
20ﭘﺲ ﻃﻮﻣﺎر را در ﺣﺠﺮه اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﺎﺗﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮای ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ وﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ21 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﯿﺎورد و ﯾﻬﻮدی آن
را از ﺣﺠﺮه اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﺎﺗﺐ آورده ،در ﮔﻮش ﭘﺎدﺷﺎه و در ﮔﻮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ22 .و ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺎه ﻧﻬﻢ در ﺧﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و آﺗﺶ ﭘﯿﺶ وی ﺑﺮ
ﻣﻨﻘﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد23 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﻬﻮدی ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ورق ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد) ،ﭘﺎدﺷﺎه( آن را ﺑﺎ
ﻗﻠﻤﺘﺮاش ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻘﻞ ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮﻣﺎر در آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻘﻞ ﺑﻮد
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ24 .و ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻪ
ﺧﻮد را ﭼﺎک زدﻧﺪ.
25ﻟﯿﮑﻦ اﻟﻨﺎﺗﺎن و دﻻﯾﺎ و ﺟﻤﺮﯾﺎ از ﭘﺎدﺷﺎه اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻣﺎر را ﻧﺴﻮزاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ26 .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺮﺣﻤﯿﺌﯿﻞ ﺷﺎﻫﺰاده و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺰرﺋﯿﻞ و ﺷﻠﻤﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺪﺋﯿﻞ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺎروک ﮐﺎﺗﺐ و ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺖ.
27و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻃﻮﻣﺎر و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎروک از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﻮزاﻧﯿﺪ،
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»28 :ﻃﻮﻣﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﯿﺮ و ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن اوﻟﯿﻦ را
ﮐﻪ در ﻃﻮﻣﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺲ29 .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﺳﻮزاﻧﯿﺪی و ﮔﻔﺘﯽ ﭼﺮا در آن ﻧﻮﺷﺘﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را از آن ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ30 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ داود ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻻش او روز در ﮔﺮﻣﺎ و ﺷﺐ در ﺳﺮﻣﺎ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
31و ﺑﺮ او و ﺑﺮ ذرﯾﺘﺶ و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن و ﺑﺮ ﺳﮑﻨﻪ
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اورﺷﻠﯿﻢ و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻼ را ﮐﻪ درﺑﺎرهاﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪام ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ«.
32ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﻃﻮﻣﺎری دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎی ﮐﺎﺗﺐ ﺳﭙﺮد و او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن
ﻃﻮﻣﺎری را ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ﺑﻮد از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ در آن ﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ.

37

و ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻨﯿﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺑﺎﺑﻞ او را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و او و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ3 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮﮐﻞ ﺑﻦ ﺷﻠﻤﯿﺎ
و ﺻﻔﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ ﮐﺎﻫﻦ را ﻧﺰد ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎ4 «.و ارﻣﯿﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﺒﺮ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﭘﯿﺶ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ.
6آﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»7 :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨﮏ ﻟﺸﮑﺮ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .و
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ9 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن از ﻧﺰد ﻣﺎ
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ10 .ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدادﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﺮوحﺷﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﺸﺎن از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ«.
11و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن از ﺗﺮس ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﻋﻮن از اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻮچ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،واﻗﻊ
ﺷﺪ 12ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﺼﯿﺐ
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ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد13 .و ﭼﻮن ﺑﻪ دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﺮﺋﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻤﯿﺎ اﺑﻦ
ﺣﻨﻨﯿﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و او ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽروی؟«
14ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :دروغ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽروم «.ﻟﯿﮑﻦ ﯾﺮﺋﯿﺎ ﺑﻪ وی ﮔﻮش ﻧﺪاد و ارﻣﯿﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﻧﺰد ﺳﺮوران آورد15 .و ﺳﺮوران ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،او را زدﻧﺪ و او را در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا آن را زﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ در ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺣﺠﺮهﻫﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ارﻣﯿﺎ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد17 ،آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده،
او را آورد و ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻔﯿﻪ از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺖ؟« ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
18و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :و ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ؟ 19و اﻧﺒﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ 20ﭘﺲ اﻵن ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻨﻮ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﻦ
ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺲ ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺎدا در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﯿﺮم«.
21ﭘﺲ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ را در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ .و ﻫﺮ روز ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ
از ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺒﺎزان ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎن از ﺷﻬﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ.

38

و ﺷﻔﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺘﺎن و ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ ﻓﺸﺤﻮر و ﯾﻮﮐﻞ ﺑﻦ ﺷﻠﻤﯿﺎ و ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻦ ﻣﻠﮑﯿﺎ

ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ »2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون رود
ﺧﻮاﻫﺪ زﯾﺴﺖ و ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮای او ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﺪه ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
4ﭘﺲ آن ﺳﺮوران ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال
دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺿﺮر اﯾﺸﺎن را«.
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5ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد«.
6ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ او را در ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﻣﻠﮑﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ارﻣﯿﺎ را ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮو ﻫﺸﺘﻨﺪ و در آن ﺳﯿﺎهﭼﺎل آب ﻧﺒﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻞ ﺑﻮد و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻓﺮو رﻓﺖ.
7و ﭼﻮن ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ را ﺑﻪ
ﺳﯿﺎهﭼﺎل اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ )و ﺑﻪ دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد(8 ،آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»9 :ﮐﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻣﺮدان در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﺮده و او
را ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎل اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و او در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد،
زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
10ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدار و
ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد از ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﺑﺮآور11 «.ﭘﺲ ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ آن ﮐﺴﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از زﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرس و رﻗﻌﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﻧﺰد ارﻣﯿﺎ ﻓﺮوﻫﺸﺖ12 .و ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرس و رﻗﻌﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺧﻮد در زﯾﺮ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬار «.و ارﻣﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮد13 .ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،او را از ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﺑﺮآوردﻧﺪ و ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪ.
14و ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﻮد
آورد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار15 «.ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ
ﺻﺪﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ آﯾﺎ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺸﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮ را ﭘﻨﺪ دﻫﻢ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺷﻨﯿﺪ؟« 16آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ارﻣﯿﺎ ﺧﻔﯿﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎن را
ﺑﺮای ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ دارﻧﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
17ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻧﺰد ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون روی ،ﺟﺎن ﺗﻮ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺰد ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون
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ﻧﺮوی ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺗﻮ از
دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﺖ«.
19اﻣﺎ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ،
ﻣﺒﺎدا ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺗﻔﻀﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ20 «.ارﻣﯿﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺟﺎن ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ21 .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ اﺳﺖ22 :اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺳﺮوران
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪو اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺪﻗﺎی ﺗﻮ ﺗﻮ را اﻏﻮا ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ
آﻣﺪﻧﺪ و اﻵن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺗﻮ در ﻟﺠﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ23 .و ﺟﻤﯿﻊ
زﻧﺎﻧﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﻧﺰد ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺗﻮ از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯽ رﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
24آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :زﻧﻬﺎر ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن اﻃﻼع ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد25 .و
اﮔﺮ ﺳـﺮوران ﺑﺸﻨﻮﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗـﻮ ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﮐـﺮدهام و ﻧـﺰد ﺗﻮ آﻣـﺪه ،ﺗـﻮ را ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﺗﻤﻨـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺎ را
از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﯽ و آﻧﭽـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﻪ ﺗـﻮ ﮔﻔـﺖ اﻃـﻼع دﻫﯽ و آن را از ﻣﺎ ﻣﺨﻔـﯽ ﻧـﺪاری
ﺗﺎ ﺗـﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ26 ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑﮕـﻮ :ﻣﻦ ﻋـﺮض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷـﺎه رﺳﺎﻧﯿـﺪم
ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗـﺎن ﺑـﺎز ﻧﻔﺮﺳﺘـﺪ ﺗـﺎ در آﻧﺠـﺎ ﻧﻤﯿـﺮم«.
27ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻧﺰد ارﻣﯿﺎ آﻣﺪه ،از او ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ.ﭘﺲ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ او ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﺸﺪ28 .و ارﻣﯿﺎ در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﺗﺎ روز ﻓﺘﺢ ﺷﺪن اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؛ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.

39

در ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و در روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم از ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺻﺪﻗﯿﺎ در ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﺗﻤﺎم ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در دروازه وﺳﻄﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
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ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮﺟﻞ ﺷﺮأﺻﺮ و ﺳﻤﺠﺮﻧﺒﻮ و ﺳﺮﺳﮑﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن و ﻧﺮﺟﻞ ﺷﺮأﺻﺮ رﺋﯿﺲ
ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮداران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ4 .و ﭼﻮن ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ اﯾﻦ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ راه ﺑﺎغ ﺷﺎه از دروازهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺣﺼﺎر ﺑﻮد در وﻗﺖ ﺷﺐ از ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و )ﭘﺎدﺷﺎه( ﺑﻪ راه ﻋﺮﺑﻪ رﻓﺖ5 .و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،در ﻋﺮﺑﻪ ارﯾﺤﺎ
ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت آوردﻧﺪ
و او ﺑﺮ وی ﻓﺘﻮی داد6 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮان ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ در رﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﻓﺎی ﯾﻬﻮدا را ﮐﺸﺖ7 .و ﭼﺸﻤﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﮐﻮر ﮐﺮد و او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد8 .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻮم را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 .و ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎرﺟﯿﻦ
را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد10 .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒﻮزردان
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﻓﻘﯿﺮان ﻗﻮم را ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا واﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ
در آن روز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد.
11و ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ درﺑﺎره ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ:
»12او را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ او ﻧﯿﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻫﯿﭻ اذﯾﺘﯽ ﺑﻪ وی ﻣﺮﺳﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﻌﻤﻞ آور13 «.ﭘﺲ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان و ﻧﺒﻮﺷﺰﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن و ﻧﺮﺟﻞ ﺷﺮأﺻﺮ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ 14و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،ارﻣﯿﺎ را از ﺻﺤﻦ زﻧﺪان
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺟﺪﻟْﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن
ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
15و ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ ﻫﻨﻮز در ﺻﺤﻦ زﻧﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»16ﺑﺮو و ﻋﺒﺪﻣﻠﮏ ﺣﺒﺸﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻼ وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻧﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ و در آن روز در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ واﻗﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را در آن روز ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ18 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد و
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدی ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ

ﺟﻼدان او را از راﻣﻪ رﻫﺎﯾﯽ داد و وی را از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺮان اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻼی
وﻃﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و او در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ2 .و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ارﻣﯿﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻼ را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﮐﻼم ﺧﻮد اﯾﻦ را ﺑﻪ وﻗﻮع آورده ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و ﺳﺨﻦ او را
ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ4 .و ﺣﺎل اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را از زﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎ و ﺗﻮ
را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .و اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آﯾﯽ ،ﭘﺲ ﻣﯿﺎ و ﺑﺪان
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮت ﺧﻮش و ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮو«.
5و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد )وی را ﮔﻔﺖ(» :ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ او را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮد و ﻧﺰد او در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ ﯾﺎ ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی ،ﺑﺮو «.ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان او را ﺗﻮﺷﻪ راه و ﻫﺪﯾﻪ داد و او را رﻫﺎ ﻧﻤﻮد6 .و
ارﻣﯿﺎ ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﺼْﻔﻪ آﻣﺪه ،ﻧﺰد او در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
7و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﻓﻘﯿﺮان زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده اﺳﺖ8 ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﻧﺘﻨﯿﺎ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﺎرﯾﺢ و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﺗﻨﺤﻮﻣﺖ و ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻔﺎی ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ و ﯾﺰﻧﯿﺎ ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﮑﺎﺗﯽ اﯾﺸﺎن و ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن9 .و ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﮐﺴﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .و اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ در ﻣﺼﻔﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﯾﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم و ﺷﻤﺎ ﺷﺮاب و ﻣﯿﻮهﺟﺎت و روﻏﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در
ﻇﺮوف ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
11و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮآب و در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯿﻌﻤﻮن و در ادوم و ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻘﯿﻪای از ﯾﻬﻮد را واﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﺮ
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اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ12 ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺮاب و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺮاوان ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
13و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ
آﻣﺪﻧﺪ14 ،و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﯿﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ؟« اﻣﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم اﯾﺸﺎن را ﺑﺎور ﻧﮑﺮد15 .ﭘﺲ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ ﺟﺪﻟﯿﺎ را
در ﻣﺼﻔﻪ ﺧﻔﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اذن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺮوم و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ را ﺑﮑﺸﻢ و ﮐﺴﯽ آﮔﺎه
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺮا او ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ؟« 16اﻣﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ
درﺑﺎره اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ«.
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و در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ اﻟﯿﺸﺎﻣﺎع ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و ده ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ
و آﻧﺠﺎ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ2 .و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ و آن ده ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و او را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﯿﻦ
ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﺸﺖ3 .و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﺸﺖ.
4و در روز دوم ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺟﺪﻟﯿﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ از آن اﻃﻼع ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد5 ،ﻫﺸﺘﺎد
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﮔﺮﯾﺒﺎن درﯾﺪه و ﺑﺪن ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﻫﺪاﯾﺎ و ﺑﺨﻮر ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ،از ﺷﮑﯿﻢ و ﺷﯿﻠﻮه
و ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ6 .و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﻔﻪ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و در رﻓﺘﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ7 «.و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را
ﮐﺸﺘﻪ ،در ﺣﻔﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ8 .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ده ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را
ﻣﮑﺶ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را ذﺧﯿﺮهای از ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ در ﺻﺤﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را
واﮔﺬاﺷﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻧﮑﺸﺖ.
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9و ﺣﻔﺮهای ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻟﯿﺎ ﮐﺸﺘﻪ ،در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ آن را
از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﮐﺮد10 .ﭘﺲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻪ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم
ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﯾﺸﺎن را اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن
ﺑﮕﺬرد11 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ12 ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،او را ﻧﺰد درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
13و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ را ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻣﯽﺑﺮد
روﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ آﻣﺪﻧﺪ15 .اﻣﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از دﺳﺖ
ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻧﺰد ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن رﻓﺖ.
16و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ
از دﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ از ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺧﻼﺻﯽ داده ﺑﻮد ﺑﮕﺮﻓﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان دﻟﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺟﺒﻌﻮن ﺧﻼﺻﯽ داده
ﺑﻮد؛ 17و اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،در ﺟﯿﺮوت ﮐﻤﻬﺎم ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ18 ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ
اﺧﯿﻘﺎم را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ او را ﺣﺎﮐﻢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد.

42

ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﯾﺰﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﻫﻮﺷﻌﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺧﻠﻖ از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ2 ،و ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﻠﯿﻠﯽ
از ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ3 .ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ
و ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
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4ﭘﺲ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻨﯿﺪم .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،ﻧﺰد
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻢ
داد و ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ«.
5اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ راﺳﺖ و اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد6 .ﺧﻮاه ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﺑﺪ،
ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺰد او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺑﺸﻮد«.
7و ﺑﻌﺪ از ده روز واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ8 .ﭘﺲ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و
ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده9 ،ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﺗﺎ دﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ10 :اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻨﻬﺪم
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺮس ﮐﺮده ،ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم11 .از
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از او ﺑﯿﻢ دارﯾﺪ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از او ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻢ و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ او رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ12 .و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ13 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮔﻮش ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ14 ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ و آواز ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
ﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ15 ،ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺟﺎزم
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ16 ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺠﺎ در
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻗﺤﻄﯽ ﮐﻪ از آن ﻫﺮاﺳﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ در ﻣﺼﺮ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺖ
و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد17 .و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﮑﻮﻧﺖ در آﻧﺠﺎ ﺟﺎزم ﺷﺪهاﻧﺪ،
از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن از آن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ18 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ورود ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ و دﻫﺸﺖ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
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ﻣﮑﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ19 .ای ﺑﻘﯿﻪﯾﻬﻮدا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮوﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدم20 .زﯾﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮﯾﺐ دادﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ و ﻣﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎز و آن را ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد21 .ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ22 .ﭘﺲ اﻵن
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد«.
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و ﭼﻮن ارﻣﯿﺎ ﻓﺎرغ ﺷﺪ از ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن

را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را،
2آﻧﮕﺎه ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻫﻮﺷﻌﯿﺎ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﻣﺘﮑﺒﺮ ،ارﻣﯿﺎ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮوﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ3 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
4و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﯾﻬﻮدا ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ5 .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻗﺎرﯾﺢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ،ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ از
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ6 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و دﺧﺘﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ
ﺟﻼدان ،ﺑﻪ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮد و ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ و ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ را7 .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ آﻣﺪﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ و آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا در ﺳﻌﻪای ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﭻ ﺑﭙﻮﺷﺎن10 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺮﺳﯽ او را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم

1163

ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و او ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ11 .و آﻣﺪه ،زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ
زد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮتاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮت و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳﯿﺮیاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی و آﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ )ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد(12 .و آﺗﺸﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
اﻓﺮوﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻠﺒﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎزد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ13 .و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺠﺪل و

ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ و ﻧﻮف و زﻣﯿﻦ ﻓﺘﺮوس ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا
وارد آوردم دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﯽ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ3 ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﮐﻪ ﻧﻪ
اﯾﺸﺎن و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ4 .و ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺖ را ﮐﻪ ﻣﻦ
از آن ﻧﻔﺮت دارم ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورﯾﺪ5 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮارت
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﻧﺴﻮزاﻧﻨﺪ6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ7 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺮارت ﻋﻈﯿﻢ را
ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد وارد ﻣﯽآورﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻣﺮد و زن و ﻃﻔﻞ و ﺷﯿﺮﺧﻮاره از ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺳﺎزﯾﺪ و از ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻘﯿﻪای ﻧﮕﺬارﯾﺪ؟ 8زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ رﻓﺘﻪاﯾﺪ
ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ9 .آﯾﺎ ﺷﺮارت ﭘﺪران
ﺧﻮد و ﺷﺮارت ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺷﺮارت زﻧﺎن اﯾﺸﺎن و ﺷﺮارت ﺧﻮد و ﺷﺮارت زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ
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در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻌﻤﻞ آوردﯾﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ 10و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺸﺪه
و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪام،
ﺳﺎﻟﮏ ﻧﮕﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
»11ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺑﻼ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ12 .و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا را ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در
آﻧﺠﺎ را ﺟﺰم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﻣﻮرد
ﻧﻔﺮﯾﻦ و دﻫﺸﺖ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ13 .و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮو ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪم14 .و از ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا
ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﺣﺪی ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﯾﺮا اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﺟﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
15آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و
ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻓﺘﺮوس ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺟﻮاب ارﻣﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ»16 :ﻣﺎ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﮔﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ17 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﻫﺎن ﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﯾﺨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از
ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻼ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ18 .اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪن را ﺑﺮای
ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن و رﯾﺨﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﺤﺘﺎج ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﻫﻼک ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ19 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﯾﻢ و ﻫﺪﯾﻪ
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای او ﻣﯽرﯾﺨﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺑﯽاﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮﺻﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ او ﻣﯽﭘﺨﺘﯿﻢ و ﻫﺪﯾﻪ
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﻣﯽرﯾﺨﺘﯿﻢ؟«
20ﭘﺲ ارﻣﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﺑﺪو داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»21 :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮری را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪران ﺷﻤﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران ﺷﻤﺎ و
اﻫﻞ ﻣﻠﮏ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورده و آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺧﻄﻮر
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ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ 22ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ و رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﻮدﯾﺪ،
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﻬﺬا زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ وﯾﺮان و ﻣﻮرد دﻫﺸﺖ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدﯾﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ23 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش
ﻧﺪادﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ و ﺷﻬﺎدات او ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻼ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ«.
24و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 25ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
دﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﻧﺬرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
اﻟﺒﺘﻪ وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺨﻮر ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺑﺮای او
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﯾﺨﺖ .ﭘﺲ ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
26ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﯾﻬﻮد در
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ27 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺪی ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ ﻫﻼک ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ28 .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻠﯽ از ﺷﻤﺸﯿﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﺠﺎ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ29 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﻼم ﻣﻦ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ30 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن
ﺣﻔﺮع ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او دارﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺶ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او
ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم«.

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم

1166

45

ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺳﺨﻨﺎن را از دﻫﺎن ارﻣﯿﺎ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺖ»2 :ای
ﺑﺎروک ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ3 :ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای وای ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ درد ﻣﻦ
ﻏﻢ اﻓﺰوده اﺳﺖ .از ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ4 .او را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﭽﻪ ﻏﺮس ﻧﻤﻮدهام ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را،
از رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ5 .و آﯾﺎ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ؟ آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﺟﺎﻧﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﻣﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ؛ 2درﺑﺎره ﻣﺼﺮ و ﻟﺸﮑﺮ

ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﻓﺮات در ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را در ﺳﺎل
ﭼﻬﺎرم ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد»3 :ﻣﺠﻦ و ﺳﭙﺮ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﯿﺪ4 .ای ﺳﻮاران اﺳﺒﺎن را ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ و ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﻧﯿﺰهﻫﺎ را
ﺻﯿﻘﻞ دﻫﯿﺪ و زرهﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮا اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﺮد ﺷﺪه ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮف
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .ﺗﯿﺰروان ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ و زورآوران رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ
ﻓﺮات ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ و ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ7 .اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رود ﻧﯿﻞ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺑﻬﺎی او ﻣﺜﻞ
ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟ 8ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رود ﻧﯿﻞ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺑﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﻼﻃﻢ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ،زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ9 .ای اﺳﺒﺎن ،ﺑﺮآﯾﯿﺪ و ای اراﺑﻪﻫﺎ ﺗﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ .ای اﻫﻞ ﺣﺒﺶ و ﻓﻮت
ﮐﻪ ﺳﭙﺮداران ﻫﺴﺘﯿﺪ و ای ﻟﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و آن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ10 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن روز روز
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﮐﺮده،
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻧﺰد ﻧﻬﺮ
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ﻓﺮات ذﺑﺤﯽ دارد11 .ای ﺑﺎﮐﺮه دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآی و ﺑﻠﺴﺎن ﺑﮕﯿﺮ .درﻣﺎﻧﻬﺎی زﯾﺎد را ﻋﺒﺚ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮی .ﺑﺮای ﺗﻮ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ12 .اﻣﺖﻫﺎ رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺎن از ﻧﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﭘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺠﺎع ﺑﺮ ﺷﺠﺎع ﻣﯽﻟﻐﺰد و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ«.
13ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آﻣﺪن ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ»14 :ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺪل اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮف و ﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ اﻃﻼع
دﻫﯿﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺎوراﻧﺖ را ﻫﻼک ﮐﺮده
اﺳﺖ15 .زورآوراﻧﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ16 .ﺑﺴﯿﺎری را ﻟﻐﺰاﻧﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و از
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮان ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ17 .در آﻧﺠﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را
ﻫﺎﻟﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ18 .ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺑﻮر ،در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﻣﻞ ،ﻧﺰد درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ19 .ای دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در )اﻣﻨﯿﺖ( ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻧﻮف وﯾﺮان و ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ20 .ﻣﺼﺮ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻼﮐﺖ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽآﯾﺪ21 .ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪ او در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﭘﺮواری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ روﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ روز ﻫﻼﮐﺖ
اﯾﺸﺎن و وﻗﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ22 .آوازه آن ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﻣﯽرود زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻗﻮت ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﺑﺮان ﺑﺮ او ﻣﯽآﯾﻨﺪ23 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ او را ﻗﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻻﯾﺤﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻣﻠﺨﻬﺎ زﯾﺎده و از ﺣﺪ ﺷﻤﺎره اﻓﺰوﻧﻨﺪ.
24دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮم ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ25 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ آﻣﻮن ﻧﻮ و ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺼﺮ و ﺧﺪاﯾﺎﻧﺶ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن
و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ26 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب
ﻣﺘﺮس و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮ زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺟﺎی دور و ذرﯾﺖ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی
اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ28 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم
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اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزم ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ«.

47

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻋﻮن

ﻏﺰه را ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺴﺎزد2 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ از ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮی ﺳﯿﻼن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را درﻣﯽﮔﯿﺮد .و ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ زﻣﯿﻦ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 3از ﺻﺪای ﺳﻤﻬﺎی اﺳﺒﺎن زورآورش و از ﻏﻮﻏﺎی
اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ و ﺷﻮرش ﭼﺮﺧﻬﺎﯾﺶ .و ﭘﺪران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺴﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ4 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﺼﺮتﮐﻨﻨﺪهای را ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ از ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﮐﻔﺘﻮر را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ5 .اﻫﻞ ﻏﺰه ﺑﺮﯾﺪه ﻣﻮ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و اﺷﻘﻠﻮن و ﺑﻘﯿﻪ وادی اﯾﺸﺎن ﻫﻼک
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺮاﺷﯿﺪ؟ 6آه ای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ آرام ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﻏﻼف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ و آرام ﺷﻮ7 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آرام ﺑﮕﯿﺮی ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮ را ﺑﺮ اﺷﻘﻠﻮن و ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮده و ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟«
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درﺑﺎره ﻣﻮآب ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﻧﺒﻮ زﯾﺮا

ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺧﺠﻞ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺴﺠﺎب رﺳﻮا و ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ2 .ﻓﺨﺮ ﻣﻮآب زاﯾﻞ ﺷﺪه ،در ﺣﺸﺒﻮن ﺑﺮای وی ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و او را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ای ﻣﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
3آواز ﻧﺎﻟﻪ از ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻼﮐﺖ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ4 .ﻣﻮآب ﺑﻬﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺻﻐﯿﺮﻫﺎی او ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﻟﻮﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺳﺮازﯾﺮی
ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ از دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ و
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ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻋﺮﻋﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ7 .زﯾﺮا از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﻤﻮدی ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .و ﮐﻤﻮش ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺮوراﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
8و ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮ ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﻞ وادی ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻫﻞ ﻫﻤﻮاری ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ9 .ﺑﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮآب ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮده ،ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاب و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﺧﻮن ﺑﺎز دارد11 .ﻣﻮآب از
ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ ﺑﻮده و ﺑﺮ دردﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻇﺮف ﺑﻪ ﻇﺮف رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻤﺶ در او ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﯾﺰﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و
ﻇﺮوف او را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ،ﻣﺸﮑﻬﺎﯾﺶ را ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد13 .و ﻣﻮآب از ﮐﻤﻮش ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ14 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ؟ 15ﻣﻮآب ﺧﺮاب ﺷﺪه ،دود ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ16 :رﺳﯿﺪن ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻮآب ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﻼی او ﺑﺰودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ17 .ای
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوراﻧﺶ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺮای وی ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﺼﺎی ﻗﻮت و
ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! 18ای دﺧﺘﺮ دﯾﺒﻮن ﮐﻪ )در اﻣﻨﯿﺖ( ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ از
ﺟﻼل ﺧﻮد ﻓﺮود آی و در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻨﺸﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮآب ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد و
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزد19 .ای ﺗﻮ ﮐﻪ در ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و
از ﻓﺮارﯾﺎن و ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺑﭙﺮس و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 20ﻣﻮآب ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﭘﺲ وﻟﻮﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ .در ارﻧﻮن اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮآب ﻫﻼک ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ21 .و داوری
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺣﻮﻟﻮن و ﯾﻬﺼﻪ و ﻣﯿﻔﺎﻋﺖ22 ،و ﺑﺮ دﯾﺒﻮن و ﻧﺒﻮ و ﺑﯿﺘﺪﺑﻠﺘﺎﯾﻢ23 ،و
ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ و ﺑﯿﺖﺟﺎﻣﻮل و ﺑﯿﺖﻣﻌﻮن24 ،و ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻮت و ﺑﺼﺮه و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻌﯿﺪ و ﻗﺮﯾﺐ
زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب.
 »25ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎخ ﻣﻮآب ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺎزوﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ26 .او را ﻣﺴﺖ
ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﻮآب در ﻗﯽ ﺧﻮد ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و او ﻧﯿﺰ ﻣﻀﺤﮑﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27 .آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻧﺒﻮد؟ و آﯾﺎ او در ﻣﯿﺎن دزدان ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
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ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪی؟ 28ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻮآب ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﺗﺮک ﮐﺮده ،در ﺻﺨﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺧﺘﻪای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره
ﻣﯽﺳﺎزد29 .ﻏﺮور ﻣﻮآب و ﺑﺴﯿﺎری ﺗﮑﺒﺮ او را و ﻋﻈﻤﺖ و ﺧﯿﻼ و ﮐﺒﺮ و ﺑﻠﻨﺪی دل او را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.
30ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺸﻢ او را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﻓﺨﺮﻫﺎی او را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ.
31ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮآب وﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮآب ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺑﺮای
ﻣﺮدان ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ32 .ﺑﺮای ﺗﻮ ای ﻣﻮ ﺳﺒﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮ از درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﯾﻌﺰﯾﺮ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﺖ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺠﻮم آورده اﺳﺖ33 .ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج از ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮاب را از
ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ زاﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺸﺮد .ﺻﺪای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺪای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ34 .ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺣﺸﺒﻮن آواز ﺧﻮد را ﺗﺎ اﻟﻌﺎﻟﻪ و ﯾﺎﻫﺺ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺻﻮﻏﺮ ﺗﺎ
ﺣﻮروﻧﺎﯾﻢ ﻋﺠﻠﺖ ﺷﻠﯿﺸﯿﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﻧﻤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ35 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ از ﻣﻮآب
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ36 .ﻟﻬﺬا دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮآب ﻣﺜﻞ ﻧﺎی ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺮدان ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﻣﺜﻞ ﻧﺎی ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ37 .و ﻫﺮ
ﺳﺮ ﺑﯽ ﻣﻮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺧﺮاﺷﯿﺪه و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻤﺮ ﭘﻼس اﺳﺖ.
38ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎﻣﻬﺎی ﻣﻮآب و در ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮآب را
ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪام39 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و ﻣﻮآب ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﭘﺸﺖ داده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﻣﻮآب ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران ﺧﻮد ﻣﻀﺤﮑﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس ﺷﺪه
اﺳﺖ40 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻮآب
ﭘﻬﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد41 .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪه ،و دل ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻣﻮآب در آن روز
ﻣﺜﻞ دل زﻧﯽ ﮐﻪ درد زه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ42 .و ﻣﻮآب ﺧﺮاب ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﻗﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ43 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻮآب ﺧﻮف و ﺣﻔﺮه و دام
ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ اﺳﺖ44 .آﻧﮑﻪ از ﺗﺮس ﺑﮕﺮﯾﺰد در ﺣﻔﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و آﻧﮑﻪ از ﺣﻔﺮه ﺑﺮآﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دام
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮآب ﺧﻮاﻫﻢ
آورد45 .ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ،در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺸﺒﻮن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ از ﺣﺸﺒﻮن و ﻧﺎر از ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺤﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺣﺪود ﻣﻮآب و ﻓﺮق ﺳﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ46 .وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای
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ﻣﻮآب! ﻗﻮم ﮐﻤﻮش ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻼی وﻃﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ47 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ،اﺳﯿﺮان ﻣﻮآب را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺣﮑﻢ
درﺑﺎره ﻣﻮآب ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ«.
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درﺑﺎره ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﻧﺪارد و آﯾﺎ او

را وارﺛﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻠﮑﻢ ﺟﺎد را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده و ﻗﻮم او در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
2ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﺮه ﺟﻨﮓ را در رﺑﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ و ﺗﻞ
وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و دﻫﺎﺗﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ آورد3 «.ای ﺣﺸﺒﻮن وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎی ﺧﺮاب ﺷﺪه
اﺳﺖ .ای دﻫﺎت رﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ و ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺮوران ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻣﯽروﻧﺪ4 .ای دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﭼﺮا از وادﯾﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ
وادﯾﻬﺎی ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ )و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ( ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺪ؟ 5اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوراﻧﺖ ﺧﻮف ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ6 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﯿﺮان ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
7درﺑﺎره ادوم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺖ در ﺗﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ
ﻣﺸﻮرت از ﻓﻬﯿﻤﺎن زاﯾﻞ ﺷﺪه و ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ 8ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ددان ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و
رو ﺗﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼی ﻋﯿﺴﻮ و زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ وی را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ
آورد9 .اﮔﺮ اﻧﮕﻮرﭼﯿﻨﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ؟ و اﮔﺮ دزدان در ﺷﺐ
)آﯾﻨﺪ( ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻏﺎرت ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 10اﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﯿﺴﻮ را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ او را
ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮداﻧﯿﺪهام ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .ذرﯾﺖ او و ﺑﺮادران و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ﻫﻼک
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ11 .ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ و ﺑﯿﻮهزﻧﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ12 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻢ اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎم را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﯽﺳﺰا ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ
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ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ13 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ذات ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﺼﺮه ﻣﻮرد
دﻫﺸﺖ و ﻋﺎر و ﺧﺮاﺑﯽ و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاﺑﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ14 .از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮ او
ﻫﺠﻮم آورﯾﺪ و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! 15زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ16 .ای ﮐﻪ در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺻﺨﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﺗﻠﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﻫﯿﺒﺖ
ﺗﻮ و ﺗﮑﺒﺮ دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴﺎزی ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد17 .و ادوم ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ ﺻﺪﻣﺎﺗﺶ ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد18 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ واژﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم در آن ﻣﺄوا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ19 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ از ﻃﻐﯿﺎن اردن ﺑﻪ
آن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ وی را در ﻟﺤﻈﻪای از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ .و ﮐﯿﺴﺖ آن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﮐﻪ او را ﺑﺮ آن ﺑﮕﻤﺎرم؟ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺑﯿﺎورد و ﮐﯿﺴﺖ آن ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟«
20ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ادوم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی او را ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﻐﯿﺮان ﮔﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺑﻮد و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ21 .از ﺻﺪای اﻓﺘﺎدن اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ و آواز
ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ22 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﺮآﻣﺪه ،ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺼﺮه ﭘﻬﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دل ﺷﺠﺎﻋﺎن ادوم در آن روز ﻣﺜﻞ دل زﻧﯽ ﮐﻪ درد زه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
23درﺑﺎره دﻣﺸﻖ» :ﺣﻤﺎت و ارﻓﺎد ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺷﻨﯿﺪه ،ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮ درﯾﺎ اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرام ﺷﻮد24 .دﻣﺸﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ،روﺑﻪﻓﺮار ﻧﻬﺎده و ﻟﺮزه او را
درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻻم و دردﻫﺎ او را ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ25 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﻮر و ﻗﺮﯾﻪ
اﺑﺘﻬﺎج ﻣﻦ ﻣﺘﺮوک ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ 26ﻟﻬﺬا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻮاﻧﺎن او در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ او در آن روز ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .و ﻣﻦ آﺗﺶ در ﺣﺼﺎرﻫﺎی دﻣﺸﻖ
ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ و ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺑﻨﻬﺪد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
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28درﺑﺎره ﻗﯿﺪار و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺣﺎﺻﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺮﻗﯿﺪار ﻫﺠﻮم آورﯾﺪ و ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق را ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ29 .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺧﻮف از ﻫﺮ ﻃﺮف! 30ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ زودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ای
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺣﺎﺻﻮر در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ31 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ
و ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﻪ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦاﻧﺪ ﻫﺠﻮم آورﯾﺪ .اﯾﺸﺎن را ﻧﻪ دروازهﻫﺎ و ﻧﻪ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ32 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺗﺎراج و ﮐﺜﺮت ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن
ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻮی ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد33 .و ﺣﺎﺻﻮر ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و وﯾﺮاﻧﻪ
اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم در آن ﻣﺄوا
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ«.
34ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻋﯿﻼم ﮐﻪ ﺑﺮ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»35 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮐﻤﺎن ﻋﯿﻼم و ﻣﺎﯾﻪ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ36 .و ﭼﻬﺎر ﺑﺎد را از ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﯿﻼم ﺧﻮاﻫﻢ وزاﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎدﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﻋﯿﻼم ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ37 .و
اﻫﻞ ﻋﯿﻼم را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن اﯾﺸﺎن دارﻧﺪ ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻼ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و
ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزم38 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻋﯿﻼم ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران را از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
39ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﺎم آﺧﺮ اﺳﯿﺮان ﻋﯿﻼم را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
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ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺑﺎﺑﻞ و زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ:

»2در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ اﺧﺒﺎر و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪارﯾﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،و ﺑﯿﻞ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮودک ﺧﺮد ﺷﺪه و اﺻﻨﺎم او رﺳﻮا و ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ3 ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ او ﻣﯽآﯾﺪ و زﻣﯿﻨﺶ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .اﯾﺸﺎن
ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ5 .و روﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺻﻬﯿﻮن
ﻧﻬﺎده ،راه آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺑﺪی ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﺼﻖ ﺷﻮﯾﻢ.
»6ﻗﻮم ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻢﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻧﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ آواره
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .از ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﻞ رﻓﺘﻪ ،آراﻣﮕﺎه ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽﺧﻮرد و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﯾﻬﻮه ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ8 .از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و از زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون
آﯾﯿﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ ﭘﯿﺶ روی ﮔﻠﻪ راه روﯾﺪ9 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را از
زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽآورم و اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﻒآراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و در آﻧﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺟﺒﺎر ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﮕﺮدد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ11 .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ای ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺮاث ﻣﻦ ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﮐﺮدﯾﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺧﺮﻣﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺒﺎن زورآور ﺷﯿﻬﻪ زدﯾﺪ.
12ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و واﻟﺪه ﺷﻤﺎ رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺎن او ﻣﺆﺧﺮ اﻣﺖﻫﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎن
و زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﻋﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ وﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻼﯾﺎﯾﺶ ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
14ای ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻤﺎنداران در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ او ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و درﯾﻎ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﺳﺖ15 .از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ او ﻧﻌﺮه زﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
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ﭘﺲ از او اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ16 .و از ﺑﺎﺑﻞ،
ﺑﺮزﮔﺮان و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ داس را در زﻣﺎن درو ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزﯾﺪ .و از ﺗﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺴﻮی ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
»17اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﯿﺮان او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اول ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر او
را ﺧﻮرد و آﺧﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺧﺮد ﮐﺮد18 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ او ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪم19 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮدش ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در
ﮐﺮﻣﻞ و ﺑﺎﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ و ﺟﻠﻌﺎد ﺟﺎن او ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﻨﺎه
ﯾﻬﻮدا را اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارم ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ.
»21ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺎﯾﻢ ﺑﺮآی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ آن و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻘﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮑﺶ و اﯾﺸﺎن
را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﮐﻦ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ22 .آواز ﺟﻨﮓ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻢ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ23 .ﮐﻮﭘﺎل ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺪه و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ24 .ای ﺑﺎﺑﻞ از ﺑﺮای ﺗﻮ دام ﮔﺴﺘﺮدم و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،اﻃﻼع
ﻧﺪاری .ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪای ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدی25 .ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻠﺤﻪﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
را ﮔﺸﻮده ،اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
ﮐﺎری دارد26 .ﺑﺮ او از ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی او را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ ،او را ﻣﺜﻞ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزﯾﺪ و ﭼﯿﺰی از او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ27 .ﻫﻤﻪ ﮔﺎواﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻼخﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮود آورده ،ﺑﮑﺸﯿﺪ.
وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن! زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮم اﯾﺸﺎن و زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ28 .آواز ﻓﺮارﯾﺎن و
ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎم ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ و اﻧﺘﻘﺎم ﻫﯿﮑﻞ او در ﺻﻬﯿﻮن
اﺧﺒﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ29 .ﺗﯿﺮاﻧﺪازان را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎن را زه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ او از ﻫﺮ ﻃﺮف اردو زﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺮ وﻓﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ او را ﺟﺰا دﻫﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ30 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽاش
در آن روز ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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»31اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮم ﺗﻮ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ32 .و آن ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻟﻐﺰش ﺧﻮرده ،ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﮐﺴﯽ او را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و آﺗﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
33ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻈﻠﻮم ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و از رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن اﺑﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ34 .اﻣﺎ وﻟﯽ اﯾﺸﺎن
ﮐﻪ اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زورآور اﺳﺖ و دﻋﻮی اﯾﺸﺎن را اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد و زﻣﯿﻦ را
آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﯽآرام ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ35 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﺑﻞ و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﺶ36 .ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎذﺑﺎن اﺳﺖ و اﺣﻤﻖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﺒﺎران اﺳﺖ و ﻣﺸﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ37 .ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺒﺎﻧﺶ و ﺑﺮ
اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ38 .ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮ آﺑﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺸﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ ﺑﺘﻬﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺻﻨﺎم دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
39ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﺘﺮﻣﺮغ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ40 «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺴﯽ
آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم در آن ﻣﺄوا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ41 .اﯾﻨﮏ ﻗﻮﻣﯽ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ42 .اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺎن
و ﻧﯿﺰه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .آواز اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﻮرش درﯾﺎ
اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ای دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺻﻒآراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
43ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آوازه اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﻟﻢ و درد او را ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽزاﯾﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ44 .اﯾﻨﮏ او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ از ﻃﻐﯿﺎن اردن ﺑﻪ آن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را در ﻟﺤﻈﻪای از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ .و ﮐﯿﺴﺖ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﮐﻪ او را ﺑﺮ آن ﺑﮕﻤﺎرم؟
زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﺎورد و ﮐﯿﺴﺖ آن ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟« 45ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎی او
را ﮐﻪ درﺑﺎره زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﻐﯿﺮان ﮔﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺑﻮد و ﻫﺮ
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آﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ46 .از ﺻﺪای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎﺑﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ
و آواز آن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﮔﺮدﯾﺪ.

51

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن وﺳﻂ

ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﺎدی ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ2 .و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺮﻣﻦﮐﻮﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ و زﻣﯿﻦ آن را ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در روز ﺑﻼ آن را از ﻫﺮ ﻃﺮف
اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد3 .ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز و ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زره ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﯿﺮ ﺧﻮد را
ﺑﯿﻨﺪازد .و ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن آن ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ آن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎزﯾﺪ4 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻘﺘﻮل و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺠﺮوح ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد5 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا از ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺘﺮوک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن از ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ6 .از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻣﺒﺎدا در ﮔﻨﺎه آن
ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ7 .ﺑﺎﺑﻞ در
دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎم ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺖﻫﺎ از ﺷﺮاﺑﺶ ﻧﻮﺷﯿﺪه ،و از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺖﻫﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ8 .ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻓﺘﺎده و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای آن وﻟﻮﻟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻠﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﺖ آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ9 .ﺑﺎﺑﻞ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻔﺎ
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﺲ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ داوری آن ﺑﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ اﻓﻼک ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ10 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎ را ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را در ﺻﻬﯿﻮن اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 .ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدﯾﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ او ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ
آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﻫﯿﮑﻞ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ12 .ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺑﻞ،
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و آن را ﻧﯿﮑﻮ ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﮐﻤﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ13 .ای ﮐﻪ ﺑﺮ آﺑﻬﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﮐﻨﯽ و از ﮔﻨﺠﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ! ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﻤﻊ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ! 14ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
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ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
»15او زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد .و
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ16 .ﭼﻮن آواز ﻣﯽدﻫﺪ ﻏﻮﻏﺎی آﺑﻬﺎ در آﺳﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺑﺮﻫﺎ
از اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآورد و ﺑﺮﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎران ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎد را از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد.
17ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن وﺣﺸﯽاﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه او دروغ اﺳﺖ و در آن ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ18 .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﺎر ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در
روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 .او ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و )اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﻋﺼﺎی ﻣﯿﺮاث وی اﺳﺖ و اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»20ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻮﭘﺎل و اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﯽ .ﭘﺲ از ﺗﻮ اﻣﺖﻫﺎ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از
ﺗﻮ ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .و از ﺗﻮ اﺳﺐ و ﺳﻮارش را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻮ اراﺑﻪ و
ﺳﻮارش را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و از ﺗﻮ ﻣﺮد و زن را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻮ ﭘﯿﺮ و ﻃﻔﻞ را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻮ ﺟﻮان و دوﺷﯿﺰه را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ23 .و از ﺗﻮ ﺷﺒﺎن و ﮔﻠﻪاش را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و از ﺗﻮ ﺧﯿﺸﺮان و ﮔﺎواﻧﺶ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و از ﺗﻮ ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ24 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺟﺰای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪی
را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ25 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﮐﻮه
ﻣﺨﺮب ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﺧﺮاب ﻣﯽﺳﺎزی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ! و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده،
ﺗﻮ را از روی ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را ﮐﻮه ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ! 26و از ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺮ زاوﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺮاﺑﯽ اﺑﺪی
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
»27ﻋﻠﻤﻬﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﺪ و ﮐﺮﻧﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ .اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﻤﺎﻟﮏ آرارات و ﻣﻨﯽ و اﺷﮑﻨﺎز را ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮداران ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
اﺳﺒﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﻣﻮدار ﺑﺮآورﯾﺪ28 .اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدﯾﺎن و
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ واﻟﯿﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را29 .و ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل و دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ را وﯾﺮان و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن
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ﮔﺮداﻧﺪ30 .و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﺎﺑﻞ از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و در ﻣﻼذﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺒﺮوت
اﯾﺸﺎن زاﯾﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ زن ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﮑﻨﻬﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
31ﻗﺎﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺻﺪ و ﭘﯿﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ دوﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮش از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ32 .ﻣﻌﺒﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﻧﯽﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻀﻄﺮب
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
»33زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻣﻦ در وﻗﺖ
ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ وﻗﺖ درو ﺑﺪو ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ34 .ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﺮا ﺧﻮرده و ﺗﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻇﺮف ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺜﻞ اژدﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﻠﻌﯿﺪه ،ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را از
ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﻦ ﭘﺮ ﮐﺮده و ﻣﺮا ﻣﻄﺮود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ35 .و ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ و
ﺑﺮ ﺟﺴﺪ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮود ﺷﻮد .و اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
وارد آﯾﺪ36 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﻋﻮی ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎم
ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻬﺮ او را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﻪاش را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ37 .و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻠﻬﺎ و
ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،اﺣﺪی در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ38 .ﻣﺜﻞ
ﺷﯿﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﺑﭽﮕﺎن ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد39 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺰﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ وﺟﺪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺧﻮاب
داﯾﻤﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﻧﺪ40 .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﺑﺮهﻫﺎ و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﻓﺮود
ﺧﻮاﻫﻢ آورد41 .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺸﮏ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ
در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ! 42درﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮآﻣﺪه و آن ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﻣﻮاﺟﺶ ﻣﺴﺘﻮر
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ43 .ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد و اﺣﺪی از ﺑﻨﯽآدم از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ44 .و ﻣﻦ ﺑﯿﻞ را در ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺰا ﺧﻮاﻫﻢ داد و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد .و اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
رﻓﺖ و ﺣﺼﺎر ﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
»45ای ﻗﻮم ﻣﻦ از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﺪ46 .و دل ﺷﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﮑﻨﺪ و از آوازهای ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻤﻮع ﺷﻮد ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ درآن
ﺳﺎل آوازهای ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن آوازهای دﯾﮕﺮ .و در زﻣﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺣﺎﮐﻢ )ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ(47 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
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رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺘﻮﻻﻧﺶ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد48 .اﻣﺎ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ49 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن ﻣﻘﺘﻮﻻن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن درﺑﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد50 .ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ رﺳﺘﮕﺎر
ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺟﺎی دور ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد
آورﯾﺪ«.
51ﻣﺎ ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ زاﻧﺮو ﮐﻪ ﻋﺎر را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و رﺳﻮاﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﻣﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ52 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد53 .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮازد و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺼﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ54 .ﺻﺪای ﻏﻮﻏﺎ از ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و آواز
ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن55 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﺪای ﻋﻈﯿﻢ را از ﻣﯿﺎن
آن ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﻮاج اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﺪای آواز اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد56 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﺟﺒﺎراﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ57 .و ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﻪ اﺳﻢ او ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮوران و ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن و ﺟﺒﺎراﻧﺶ
را ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاب داﯾﻤﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ58 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﺎرﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دروازهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪش ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﺗﺶ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
59ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ارﻣﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﻧﯿﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺤﺴﯿﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺻﺪﻗﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ وی ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽرﻓﺖ .و ﺳﺮاﯾﺎ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد60 .و ارﻣﯿﺎ
ﺗﻤﺎم ﺑﻼ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﻃﻮﻣﺎری ﻧﻮﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺑﺎﺑﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ61 .و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ داﺧﻞ ﺷﻮی ،آﻧﮕﺎه ﺑﺒﯿﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺨﻮان62 .و ﺑﮕﻮ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻓﺮﻣﻮدهای ﮐﻪ آن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﺣﺪی از اﻧﺴﺎن ﯾﺎ از ﺑﻬﺎﯾﻢ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ارﻣﯿﺎ  /ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ

1181

63و ﭼﻮن از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪی ،ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺒﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮات ﺑﯿﻨﺪاز64 .و
ﺑﮕﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ او وارد ﻣﯽآورم ،ﻏﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﺎن ارﻣﯿﺎ اﺳﺖ.

52

ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻤﯿﻄﻞ دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ از ﻟﺒﻨﻪ ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌﻤﻞ آورد3 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و
ﯾﻬﻮدا داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺎﺻﯽ
ﮔﺸﺖ4 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد در روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎل ﻧﻬﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اردو زده ،ﺳﻨﮕﺮی ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .و
ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد6 .و در روز ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻗﺤﻄﯽ در ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺎن
ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد7 .ﭘﺲ در ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ در
ﺷﺐ از راه دروازهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺣﺼﺎر ﻧﺰد ﺑﺎغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺷﻬﺮ را
اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ راه ﻋﺮﺑﻪ رﻓﺘﻨﺪ8 .و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش از او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ9 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت آوردﻧﺪ و او ﺑﺮ وی ﻓﺘﻮی داد10 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺴﺮان
ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا را ﻧﯿﺰ در رﺑﻠﻪ ﮐﺸﺖ11 .و ﭼﺸﻤﺎن
ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﮐﻮر ﮐﺮده ،او را ﺑﺪو زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺖ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ،وی را ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ
در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ.
12و در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﻣﻠﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺒﻮزردان
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ13 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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15و ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﯿﺮان ﺧﻠﻖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺧﺎرﺟﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد16 .اﻣﺎﻧﺒﻮزردان
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻼﺣﯽ واﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی
ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ18 .و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻨﺪازﻫﺎ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎب ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮدﻧﺪ19 .و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و
ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و دﯾﮕﻬﺎ و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻟﮕﻨﻬﺎ را ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻼی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻃﻼ ﺑﻮد و ﻧﻘﺮه آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﺑﺮد20 .اﻣﺎ دو ﺳﺘﻮن و ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و دوازده ﮔﺎو ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮد و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﻮد21 .و اﻣﺎ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻫﺠﺪه ذراع و رﯾﺴﻤﺎن دوازده ذراﻋﯽ آﻧﻬﺎ را اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ و ﺣﺠﻢ آن
ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻮد و ﺗﻬﯽ ﺑﻮد22 .و ﺗﺎج ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﺗﺎج ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد .و ﺷﺒﮑﻪ
واﻧﺎرﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺎج ﻫﻤﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد .و ﺳﺘﻮن دوم ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻬﺎ و اﻧﺎرﻫﺎ داﺷﺖ23 .و ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﻧﻮد و
ﺷﺶ اﻧﺎر ﺑﻮد .و ﺗﻤﺎم اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺑﻮد24 .و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،ﺳﺮاﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و
ﺻﻔﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ دوم و ﺳﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ در را ﮔﺮﻓﺖ25 .و ﺳﺮداری را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ روی ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮدار
ﻟﺸﮑﺮ را ﮐﻪ اﻫﻞ وﻻﯾﺖ را ﺳﺎن ﻣﯽدﯾﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،از
ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺖ26 .و ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ ﺑﺮد27 .و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را در رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت زده ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ28 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد .در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺑﯿﺴﺖ
و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮد را29 .و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﯽ و دو ﻧﻔﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺮد30 .و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﻧﺒﻮزردان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از
ﯾﻬﻮد را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
31و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ از ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﯾﻞ ﻣﺮودک ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺳﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را از
زﻧﺪان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ32 .و ﺑﺎ او ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻔﺖ و ﮐﺮﺳﯽ او را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ33 .و ﻟﺒﺎس زﻧﺪاﻧﯽ او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و او در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش
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ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰد وی ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد34 .و ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ او وﻇﯿﻔﻪ داﯾﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ روز در روزش
در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺛﯽ ارﻣﯿﺎ
1

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮد ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ! ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن

اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻮهزن ﺷﺪه اﺳﺖ! ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮد ﺧﺮاﺟﮕﺬار
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ!
2ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه زارزار ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮ رﺧﺴﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺤﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮای
وی ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺪو ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،دﺷﻤﻦ او ﺷﺪهاﻧﺪ.
3ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ،
راﺣﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺗﻨﮓ ﺑﻪ او در رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
4راﻫﻬﺎی ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺪﻫﺎی او ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻫﻤﻪ دروازهﻫﺎﯾﺶ
ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ آه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .دوﺷﯿﺰﮔﺎﻧﺶ در ﻣﺮارت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮدش در ﺗﻠﺨﯽ.
5ﺧﺼﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻓﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت
ﻋﺼﯿﺎﻧﺶ ،او را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻃﻔﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
6و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن از او زاﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺳﺮوراﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﻏﺰاﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،از ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯽﻗﻮت ﻣﯽروﻧﺪ.
7اورﺷﻠﯿﻢ در روزﻫﺎی ﻣﺬﻟﺖ و ﺷﻘﺎوت ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺎﯾﺴﯽ را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم او ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﺮای وی ﻣﺪد ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ او را دﯾﺪه ،ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎﯾﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
8اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﮑﺮوه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،او را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ او را دﯾﺪهاﻧﺪ .و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ آه ﻣﯽﮐﺸﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
9ﻧﺠﺎﺳﺖ او در داﻣﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﺧﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد .و ﺑﻄﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﭘﺴﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺮای وی ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ای ﯾﻬﻮه ﻣﺬﻟﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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10دﺷﻤﻦ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺎﯾﺲ او دراز ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻮ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪس او در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
11ﺗﻤﺎم ﻗﻮم او آه ﮐﺸﯿﺪه ،ﻧﺎن ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک دادهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎزه ﮐﻨﻨﺪ .ای ﯾﻬﻮه ﺑﺒﯿﻦ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮار ﺷﺪهام.
12ای ﺟﻤﯿﻊ راه ﮔﺬرﯾﺎن آﯾﺎ اﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ؟ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻏﻤﯽ
ﻣﺜﻞ ﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﻬﻮه در روز ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ آن
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
13آﺗﺶ از اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،آﻧﻬﺎ را زﺑﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دام ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﻣﺮا وﯾﺮان و در ﺗﻤﺎم روز ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
14ﯾﻮغ ﻋﺼﯿﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت ﻣﺮا زاﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻣﺮا در ﻣﯿﺎﻧﻢ ﺗﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮا ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪآن دوﺷﯿﺰه ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮدا را در ﭼﺮﺧﺸﺖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده
اﺳﺖ.
16ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ،از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ آب ﻣﯽرﯾﺰد زﯾﺮا ﺗﺴﻠﯽ
دﻫﻨﺪه و ﺗﺎزه ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﻧﻢ از ﻣﻦ دور اﺳﺖ .ﭘﺴﺮاﻧﻢ ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ،ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
17ﺻﻬﯿﻮن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻬﻮه درﺑﺎره
ﯾﻌﻘﻮب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎوراﻧﺶ دﺷﻤﻦ او ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺮوه ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
18ﯾﻬﻮه ﻋﺎدل اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻓﺮﻣﺎن او ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهام .ای ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و
ﻏﻢ ﻣﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
19ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻧﺪم اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮراک
ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺗﺎزه ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﺟﺎن دادﻧﺪ.
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20ای ﯾﻬﻮه ﻧﻈﺮ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ .اﺣﺸﺎﯾﻢ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و دﻟﻢ در اﻧﺪرون ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهام .در ﺑﯿﺮون ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﻣﻮت اﺳﺖ.
21ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ آه ﻣﯽﮐﺸﻢ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺴﻠﯽدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭼﻮن ﺑﻼی ﻣﺮا
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺮور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﮐﺮدهای .اﻣﺎ ﺗﻮ روزی را ﮐﻪ اﻋﻼن ﻧﻤﻮدهای ﺧﻮاﻫﯽ آورد و
اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
22ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و دﻟﻢ ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

2

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻏﻀﺐ ﺧﻮد دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﺟﻼل

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺪﻣﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ را در روزِ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب را ﻫﻼک ﮐﺮده و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی دﺧﺘﺮ
ﯾﻬﻮدا را در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺳﺮوراﻧﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
3در ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را از
ﭘﯿﺶ روی دﺷﻤﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .و ﯾﻌﻘﻮب را ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
4ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ دﺷﻤﻦ زه ﮐﺮده ،ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻋﺪو ﺑﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .و
ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ دﺷﻤﻦ ﺷﺪه ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻼک ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮدا ﻣﺎﺗﻢ و ﻧﺎﻟﻪ را اﻓﺰوده اﺳﺖ.
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6و ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ )ﮐﭙﺮی( در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﻣﮑﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻬﻮه ،ﻋﯿﺪﻫﺎ و ﺳﺒﺖﻫﺎ را در ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ داده اﺳﺖ .و در ﺣﺪت ﺧﺸﻢ
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻮد را ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده و دﯾﻮارﻫﺎی
ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﻋﯿﺪﻫﺎ ﺻﺪا
ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
8ﯾﻬﻮه ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺼﺎرﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزد .ﭘﺲ رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎر
ﮐﺸﯿﺪه ،دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻨﺪق و ﺣﺼﺎر را ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ درآورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
9دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺮاب و ﺧﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و اﻧﺒﯿﺎی او ﻧﯿﺰ رؤﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
ﯾﻬﻮه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
10ﻣﺸﺎﯾﺦ دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺸﺎﻧﺪه ،ﭘﻼس
ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .و دوﺷﯿﺰﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ.
11ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ از اﺷﮑﻬﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪ و اﺣﺸﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه و ﺟﮕﺮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮاﺑﯽ
دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻃﻔﺎل و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺿﻌﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
12و ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮔﻨﺪم و ﺷﺮاب ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺮوﺣﺎن در
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آﻏﻮش ﻣﺎدران ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.
13ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﺷﻬﺎدت ﺗﻮاﻧﻢ آورد و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻮد ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ!
و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮ را ای دوﺷﯿﺰه دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻢ! زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ درﯾﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﺗﻮاﻧﺪ داد.
14اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ رؤﯾﺎﻫﺎی دروغ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاﯾﺖ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را از
اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺣﯽ ﮐﺎذب و اﺳﺒﺎب ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ دﯾﺪهاﻧﺪ.
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15ﺟﻤﯿﻊ رهﮔﺬرﯾﺎن ﺑﺮﺗﻮ دﺳﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ )و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ آن را ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﺑﺘﻬﺎج ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؟
16ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ،دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺸﻮده اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ
اﻓﺸﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ،
ﺣﺎل آن را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ.
17ﯾﻬﻮه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورده و ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ،آن را ﻫﻼک ﮐﺮده و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .و دﺷﻤﻨﺖ را ﺑﺮﺗﻮ ﻣﺴﺮور ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺷﺎخ
ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
18دل اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ای دﯾﻮارِ دﺧﺘﺮِ ﺻﻬﯿﻮن ،ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﻣﺜﻞ رود اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰ و ﺧﻮد را آراﻣﯽ ﻣﺪه و ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻤﺖ راﺣﺖ ﻧﺒﯿﻨﺪ!
19ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه در اﺑﺘﺪای ﭘﺎﺳﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور و دل ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ آب ﭘﯿﺶ روی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﯾﺰ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎن اﻃﻔﺎﻟﺖ ﮐﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﺮﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
ﻧﺰد او ﺑﺮاﻓﺮاز)20 ،و ﺑﮕـﻮ( :ای ﯾﻬـﻮه ﺑﻨﮕـﺮ و ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺲ ﻧﻤﻮدهای!
آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﯿﻮه رﺣﻢ ﺧـﻮد و اﻃﻔﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎز ﭘﺮورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﻮرﻧـﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ در ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧـﺪ؟
21ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﯿﺮان در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ .دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .در روز ﻏﻀﺐ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮐﺸﺘﯽ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮدی.
22ﺗﺮﺳﻬﺎی ﻣﺮا از ﻫﺮﻃﺮف ﻣﺜﻞ روز ﻋﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪی و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در روز ﻏﻀﺐ ﯾﻬﻮه
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎز ﭘﺮورده و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم دﺷﻤﻦ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻦ آن ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻋﺼﺎی ﻏﻀﺐ وی ﻣﺬﻟﺖ دﯾﺪهام.

2او ﻣﺮا رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ در آورده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ.
3ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
4ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﻨﺪرس ﺳﺎﺧﺘﻪ واﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
5ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ و ﻣﺸﻘﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
6ﻣﺮا ﻣﺜﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮدهاﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
7ﮔﺮد ﻣﻦ ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺮا ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
8و ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎد و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ دﻋﺎی ﻣﺮا ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
9راﻫﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺳﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾﻢ را ﮐﺞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
10او ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺮﺳﯽ اﺳﺖ در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺷﯿﺮی ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
11راه ﻣﺮا ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺮا درﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻣﺒﻬﻮت ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
12ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را زه ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﺑﺮای ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
13و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدهﻫﺎی ﻣﻦ ﻓﺮو ﺑﺮده اﺳﺖ.
14ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻀﺤﮑﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺳﺮود اﯾﺸﺎن ﺷﺪهام.
15ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯿﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﺮا ﺑﻪ اَﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
16دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ رﯾﺰﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
17ﺗﻮ ﺟﺎن ﻣﺮا از ﺳﻼﻣﺘﯽ دور اﻧﺪاﺧﺘﯽ و ﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم،
 18و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﻮت و اﻣﯿﺪ ﻣﻦ از ﯾﻬﻮه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
19ﻣﺬﻟﺖ و ﺷﻘﺎوت ﻣﺮا اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ و ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد آور.
20ﺗﻮ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯽ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
21و ﻣﻦ آن را در دل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻣﯿﺪوار ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
22از رأﻓﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖﻫﺎی او ﺑﯽزوال اﺳﺖ.
23آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
24و ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ او اﻣﯿﺪوارم.
25ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ.
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26ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﮑﻮت اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮑﺸﺪ.
27ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮغ را در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮدارد.
 28ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او آن را ﺑﺮ وی ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
29دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
30رﺧﺴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﭙﺎرد و از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺳﯿﺮ ﺷﻮد.
31زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ او را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
32زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺤﺰون ﺳﺎزد ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﺜﺮت رأﻓﺖ ﺧﻮد رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﻣﻮد.
33ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻨﯽآدم را از دل ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﻧﺠﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺰون ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
34ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺮان زﻣﯿﻦ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن،
35و ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ،
36و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﻤﻮدن آدﻣﯽ در دﻋﻮﯾﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
37ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و واﻗﻊ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
 38آﯾﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' ﻫﻢ ﺑﺪی و ﻫﻢ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
39ﭘﺲ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ و آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟
40راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﺠﺴﺲ و ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
41دﻟﻬﺎ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاﻓﺮازﯾﻢ،
)42و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ(» :ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﯾﻢ و ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﯾـﻢ و ﺗﻮ ﻋﻔـﻮ ﻧﻔﺮﻣـﻮدی.
43ﺧﻮﯾﺸﺘـﻦ را ﺑـﻪ ﻏﻀﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪه ،ﻣﺎ را ﺗﻌـﺎﻗﺐ ﻧﻤـﻮدی و ﺑﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳﺎﻧﯿـﺪه ،ﺷﻔﻘﺖ
ﻧﻔﺮﻣﻮدی.
44ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺎ دﻋﺎی ﻣﺎ ﻧﮕﺬرد45 .ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻓﻀﻠﻪ
و ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای«.
46ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ.
47ﺧﻮف و دام و ﻫﻼﮐﺖ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
48ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻼﮐﺖ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﻧﻬﺮﻫﺎی آب از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽرﯾﺰد.
49ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ.
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50ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤـﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ.
51ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﯿﻊ دﺧﺘﺮان ﺷﻬﺮم ،ﺟﺎن ﻣﺮا ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﺪ.
52آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﻨﺪ ،ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺑﺸﺪت ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
53ﺟﺎن ﻣﺮا در ﺳﯿﺎهﭼﺎل ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
54آﺑﻬﺎ از ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪم.
55آﻧﮕﺎه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻋﻤﻖﻫﺎی ﺳﯿﺎهﭼﺎل اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم.
56آواز ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی ،ﭘﺲ ﮔﻮش ﺧﻮد را از آه و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻦ ﻣﭙﻮﺷﺎن!
57در روزی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ ﻧﺘﺮس.
 58ای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮی ﺟﺎن ﻣﺮا اﻧﺠﺎم داده و ﺣﯿﺎت ﻣﺮا ﻓﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮدهای!
59ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ دﯾﺪهای .ﭘﺲ ﻣﺮا دادرﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎ!
60ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﯿﻨﻪ اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﺪهای.
61ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺬﻣﺖ اﯾﺸﺎن را و ﻫﻤﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪهای!
62ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را و ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ دارﻧﺪ )داﻧﺴﺘﻪای(.
63ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﯾﺸﺎن را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮود اﯾﺸﺎن ﺷﺪهام.
64ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن.
65ﻏﺸﺎوه ﻗﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه و ﻟﻌﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎد!
66اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،از زﯾﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻼک ﮐﻦ.

4

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻼ زﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ و زر ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﺪس ﺑﻪ

ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
2ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ زر ﻧﺎب ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ؟
3ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺗﯿﺰ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغِ ﺑﺮی ،ﺑﯿﺮﺣﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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4زﺑﺎن اﻃﻔﺎل ﺷﯿﺮﺧﻮاره از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ ،و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
5آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﯿﻨﻮا ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺰﺑﻠﻪﻫﺎ را در آﻏﻮش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
6زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ از ﮔﻨﺎه ﺳﺪوم زﯾﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪای واژﮔﻮن ﺷﺪ و
ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﺮ او ﻧﻨﻬﺎد.
7ﻧﺬﯾﺮﮔﺎن او از ﺑﺮف ،ﺻﺎفﺗﺮ و از ﺷﯿﺮ ،ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪن اﯾﺸﺎن از ﻟﻌﻞ ﺳﺮﺧﺘﺮ و ﺟﻠﻮه
اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺑﻮد.
8اﻣﺎ ﺻﻮرت اﯾﺸﺎن از ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﻫﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻮﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
9ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از ﻋﺪم ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ،ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
10زﻧﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ،اوﻻد ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ .و آﻧﻬﺎ در ﻫﻼﮐﺖ دﺧﺘﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ
ﻏﺬای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﺗﺸﯽ در
ﺻﻬﯿﻮن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎس آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
12ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪو و دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﺷﻮد.
13ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه اﻧﺒﯿﺎ و ﮔﻨﺎه ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ،ﮐﻪ ﺧﻮن ﻋﺎدﻻن را در اﻧﺪروﻧﺶ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
14ﻣﺜﻞ ﮐﻮران در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﻮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﻮن ﻧﺠﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن را ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد.
15و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دور ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﺠﺲ )ﻫﺴﺘﯿﺪ(! دور ﺷﻮﯾﺪ ،دور ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻟﻤﺲ
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ! ﭼﻮن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻮان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻗّﻒ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
16ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن
اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ،رأﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
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17ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺎﻧﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺮای اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داد.
18ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺖ .آﺧﺮت
ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و روزﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه زﯾﺮا ﮐﻪ اﺟﻞ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
19ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ از ﻋﻘﺎﺑﻬﺎی ﻫﻮا ﺗﯿﺰروﺗﺮاﻧﺪ .ﻣﺎ را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ
در ﺻﺤﺮا ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
20ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮد در ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ،ﮐﻪ درﺑﺎره او
ﻣﯽﮔﻔﺘـﻢ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ او در ﻣﯿﺎن اﻣّﺖﻫﺎ ،زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
21ﻣﺴﺮور ﺑﺎش و ﺷﺎدی ﮐﻦ ای دﺧﺘﺮ ادوم ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻋﻮص ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ! ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺟﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ،ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
22ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ ﺟﻼی وﻃﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ای
دﺧﺘﺮ ادوم ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮ را ﮐﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

5

ای ﯾﻬﻮه آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آور و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻋﺎر ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻦ.

2ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ از آن ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ از آن اﺟﻨﺒﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
3ﻣﺎ ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯽ ﭘﺪر ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﺎدران ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻮهﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
4آب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ و ﻫﯿﺰم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
5ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،راﺣﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.
6ﺑﺎ اﻫﻞ ﻣﺼﺮ و آﺷﻮر دﺳﺖ دادﯾﻢ ﺗﺎ از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ.
7ﭘﺪران ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﻢ.
8ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ.
9از ﺗﺮس ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﻄﺮ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
10ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻤﻮمِ ﻗﺤﻂ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
11زﻧﺎن را در ﺻﻬﯿﻮن ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و دوﺷﯿﺰﮔﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا.
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12ﺳﺮوران از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
13ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی آﺳﯿﺎ را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﻫﯿﺰم ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
14ﻣﺸﺎﯾﺦ از دروازهﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ.
15ﺷﺎدی دل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ و رﻗﺺ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ.
16ﺗﺎج از ﺳﺮ ﻣﺎ اﻓﺘﺎد ،وای ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.
17از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دل ﻣﺎ ﺑﯿﺘﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 18ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ و روﺑﺎﻫﺎن در آن ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
19اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺟﻠﻮس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﮐﺮﺳﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ دﻫﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
20ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﻣﺎ را ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهای.
21ای ﯾﻬﻮه ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﺎم ﻣﺎ را ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﺳﻠﻒ
ﺗﺎزه ﮐﻦ.
22و اﻻ ﻣﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ رد ﻧﻤﻮدهاﯾﺮ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪهای.
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ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻧﺒﯽ
1

و در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺳﯽام ،ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﯿﺮان ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر

ﺑﻮدم ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﮔﺮدﯾﺪ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا را دﯾﺪم2 .در ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺎه ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد3 ،ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﻦ ﺑﻮزی ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر در زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ او ﺑﻮد.
4ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و اﺑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ و آﺗﺶ ﺟﻬﻨﺪه و
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽای ﮔﺮداﮔﺮدش و از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﺑﺎن ﺑﻮد5 .و از
ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﻫﺮﯾﮏ از
آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر رو داﺷﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎل داﺷﺖ7 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﻒ ﭘﺎی
آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﭘﺎی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ درﺧﺸﺎن ﺑﻮد8 .و زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﭼﻬﺎر
ﻃﺮف آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و آن ﭼﻬﺎر روﯾﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ9 .و ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ رو ﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ10 .و اﻣﺎ
ﺷﺒﺎﻫﺖ روﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ )اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ( آﻧﻬﺎ روی اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻨﺪ و آن ﭼﻬﺎر روی ﺷﯿﺮ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و آن ﭼﻬﺎر روی ﮔﺎو ﺑﻄﺮف ﭼﭗ داﺷﺘﻨﺪ و آن ﭼﻬﺎر روی ﻋﻘﺎب داﺷﺘﻨﺪ11 .و روﯾﻬﺎ و
ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮد و دو ﺑﺎل ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دو ﺑﺎل دﯾﮕﺮ
ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ12 .و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح ﻣﯽرﻓﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و درﺣﯿﻦ رﻓﺘﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﺎﻓﺘﻨﺪ.
13و اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت )اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ( ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی اﺧﮕﺮﻫﺎی آﺗﺶ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﺑﻮد .و آن آﺗﺶ در ﻣﯿﺎن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮد و
درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد و از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺮق ﻣﯽﺟﻬﯿﺪ14 .و آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﺑﺮق ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ15 .و ﭼﻮن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،اﯾﻨﮏ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﺮای ﻫﺮ روی )ﻫﺮﮐﺪام از( آن ﭼﻬﺎر ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد16 .و ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﻬﺎ و ﺻﻨﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ
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زﺑﺮﺟﺪ ﺑﻮد و آن ﭼﻬﺎر ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ .و ﺻﻮرت و ﺻﻨﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ در ﻣﯿﺎن ﭼﺮخ ﺑﻮد.
17و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﻣﯿﻞ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ18 .و ﻓﻠﮑﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮد و ﻓﻠﮑﻪﻫﺎی آن ﭼﻬﺎر از ﻫﺮ ﻃﺮف از ﭼﺸﻤﻬﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد.
19و ﭼﻮن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ در ﭘﻬﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ20 .و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح ﻣﯽرﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ روح ﺳﯿﺮ
ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻮد21 .و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .و ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا روح ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻮد.
22و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﻮر ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻧﻬﺎ
ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد23 .و ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﻓﻠﮏ ﺑﺴﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد و دو ﺑﺎل ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻃﺮف
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و دو ﺑﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻃﺮف ﺑﺪﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ24 .و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺜﻞ آواز ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' و ﺻﺪای ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ را ﻣﺜﻞ
ﺻﺪای ﻓﻮج ﺷﻨﯿﺪم؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮو ﻣﯽﻫﺸﺘﻨﺪ25 .و ﭼﻮن در ﺣﯿﻦ
اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﻫﺸﺘﻨﺪ ،ﺻﺪاﯾﯽ از ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﺪ26 .و
ﺑﺎﻻی ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺨﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺑﻮد و ﺑﺮآن ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺨﺖ،
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻓﻮق آن ﺑﻮد27 .و از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﺮ او ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﺑﺎن،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺗﺶ در اﻧﺪرون آن و ﮔﺮداﮔﺮدش دﯾﺪم .و از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﺮ او ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف درﺧﺸﺎن ﺑﻮد دﯾﺪم28 .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﻮس ﻗﺰح ﮐﻪ در روز ﺑﺎران در
اﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮداﮔﺮد آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﺑﻮد و ﭼﻮن
آن را دﯾﺪم ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎدم و آواز ﻗﺎﺋﻠﯽ را ﺷﻨﯿﺪم،

2

ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ2 «.و

ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،روح داﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد .و او را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد
ﺷﻨﯿﺪم 3ﮐﻪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد اﻣﺖ ﻓﺘﻨﻪ
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اﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهاﻧﺪ4 .و
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ رو و ﻗﺴﯿﺎﻟﻘﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯽ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﯽای در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺖ6 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس و
از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻢ ﻣﮑﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎرﻫﺎ و ﺷﻮﮐﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯽ ،اﻣﺎ از
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس و از روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
7ﭘﺲ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ،ﺧﻮاه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻋﺎﺻﯽ ﻣﺸﻮ ﺑﻠﮑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد
را ﮔﺸﻮده ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﺨﻮر«.
9ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ دراز ﺷﺪ و در آن ﻃﻮﻣﺎری ﺑﻮد10 .و آن را ﭘﯿﺶ
ﻣﻦ ﺑﮕﺸﻮد ﮐﻪ رو و ﭘﺸﺘﺶ ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻮﺣﻪ و ﻣﺎﺗﻢ و وای ﺑﺮ آن ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد.

3

ﭘﺲ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮر .اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺨﻮر و

رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮ2 «.آﻧﮕﺎه دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدم و او آن ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮراﻧﯿﺪ.
3و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮران و اﺣﺸﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ ﭘﺮ ﮐﻦ «.ﭘﺲ آن را ﺧﻮردم و در دﻫﺎﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد.
4و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎ و ﻧﺰد ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن
ﮐﻦ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد اﻣﺖ ﻏﺎﻣﺾ زﺑﺎن و ﺛﻘﯿﻞ ﻟﺴﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ6 .ﻧﻪ
ﻧﺰد ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻏﺎﻣﺾ زﺑﺎن و ﺛﻘﯿﻞ ﻟﺴﺎن ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ .ﯾﻘﯿﻨﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻧﺰد
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ7 .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﻗﺴﯿﺎﻟﻘﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ8 .ﻫﺎن ﻣﻦ
روی ﺗﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ روی اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن
ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ9 .ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎس از ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .ﭘﺲ از
اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮس و از روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
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10و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻼم ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﺪه و ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ11 .و ﺑﯿﺎ و ﻧﺰد اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
ﺧﻄﺎب ﮐﻦ و ﺧﻮاه ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ12 «.آﻧﮕﺎه
روح ،ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺻﺪای ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ »ﺟﻼل ﯾﻬﻮه از ﻣﻘﺎم او
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد13 «.و ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺻﺪای ﭼﺮﺧﻬﺎ را
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﺻﺪای ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ را )ﺷﻨﯿﺪم(14 .آﻧﮕﺎه روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮد و ﺑﺎ
ﺗﻠﺨﯽ در ﺣﺮارت روح ﺧﻮد رﻓﺘﻢ و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد15 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻞ اﺑﯿﺐ ﻧﺰد
اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﯿﺪم و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ روز ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ.
16و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺖ روز واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»17 :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪهﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﭘﺲ ﮐﻼم را از دﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ و اﯾﺸﺎن را
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻦ18 .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد ،اﮔﺮ ﺗﻮ او
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﯽ و ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ آن ﺷﺮﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ زﺷﺖ او ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ،او را زﻧﺪه ﺳﺎزی،
آﻧﮕﺎه آن ﺷﺮﯾﺮ در ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮن او را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ19 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮد
ﺷﺮﯾﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯽ و او از ﺷﺮارت ﺧﻮد و ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،او در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دادهای20 .و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﮔﻨﺎه ورزد و
ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﺎدم ﭘﯿﺶ وی ﺑﻨﻬﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻨﻤﻮدی ،او در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮد و ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮن او را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻃﻠﺒﯿﺪ21 .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮد ﻋﺎدل را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ و او ﺧﻄﺎ ﻧﻮرزد اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دادهای«.
22و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﻮ

ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ23 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدم24 .و روح
داﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و او ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ25 .و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد و ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ اﻣﺎ
در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﺮو26 .و ﻣﻦ زﺑﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﮓ ﺷﺪه ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
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ﻧﺎﺻﺢ ﻧﺒﺎﺷﯽ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ27 .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه
دﻫﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﮑﻪ ﺷﻨﻮا
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﻨﻮد و آﻧﮑﻪ اﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺑﺎ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.

4

»و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﺟﺮی ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﮕﺬار و ﺷﻬﺮ

اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ2 .و آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ و در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﻨﮕﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ اردو زده ،ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮی آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ3 .و ﺗﺎﺑﻪ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ،
آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺷﻬﺮ ،دﯾﻮاری آﻫﻨﯿﻦ ﺑﮕﺬار و روی ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﺪار و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺗﻮ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻦ ﺗﺎ آﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد4 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮاب و ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬار .ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮاﺑﯽ ،ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ5 .و ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎره روزﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد روز ﺑﺮ
ﺗﻮ ﻧﻬﺎدهام .ﭘﺲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ6 .و ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ،
ﺑﺎز ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاب و ﭼﻬﻞ روز ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﻫﺮ روزی را ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺮار دادهام7 .و ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮده ،روی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺪار و
ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻧﺒﻮت ﮐﻦ8 .و اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻬﻢ و ﺗﺎ روزﻫﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮهات را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯽ از ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﯾﮕﺮت ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻏﻠﻄﯿﺪ9 .ﭘﺲ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺑﺎﻗﻼ و ﻋﺪس و ارزن و ﺟﻠﺒﺎن
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰ و ﺧﻮراﮐﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﭙﺰ و ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد روز آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد10 .و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮری ﺑﻪ
وزن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ روز .وﻗﺖ ﺑﻪ وﻗﺖ آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد11 .و آب را ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺪس ﯾﮏ ﻫﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ .آن را وﻗﺖ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ12 .و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎن
ﺟﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮری ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﺨﺖ13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎن ﻧﺠﺲ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺳﺎزم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد«.
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14ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻨﮏ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﺪه و از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه ﺷﺪه را ﻧﺨﻮردهام و ﺧﻮراک ﻧﺠﺲ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ15 «.آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺪان ﮐﻪ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﮔﺎو را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺳﺮﮔﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ،ﭘﺲ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﺨﺖ«.
16و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﻧﺎن را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎن را ﺑﻪ وزن
و ﻋﺴﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و آب را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺎن و آب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.

5

»و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﯿﻐﯽ ﺗﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮه ﺣﺠﺎم ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ،آن را ﺑﺮ ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﮕﺬران و ﺗﺮازوﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﯾﻬﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ2 .و
ﭼﻮن روزﻫﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﯾﮏ ﺛﻠﺚ را در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان و ﯾﮏ
ﺛﻠﺚ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻃﺮاف آن را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺑﺰن و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﭙﺎش و ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد3 .و اﻧﺪﮐﯽ از آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در داﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ4 .و ﺑﺎز ﻗﺪری از آﻧﻬﺎ
را ﺑﮕﯿﺮ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزان و آﺗﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮار دادم و ﮐﺸﻮرﻫﺎ را
ﺑﻬﺮ ﻃﺮف آن6 .و او از اﺣﮑﺎم ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ از اﻣﺖﻫﺎ و از ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد
او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻫﻞ او اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ7 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ زﯾﺎده از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﮑﺮده ،اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﮑﺎم
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ8 ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ داورﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺟﻤﯿﻊ رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
10ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺪران در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﭘﺴﺮان را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﭘﺴﺮان ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺑﺮ
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ﺗﻮ داورﯾﻬﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﺖ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 «.ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد12 .ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ از وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ را ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد13 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪت
ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .و ﭼﻮن ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را در ﻏﯿﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪام.
14و ﺗﻮ را در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ رﻫﮕﺬرﯾﺎن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ و ﺳﺮزﻧﺸﻬﺎی ﺳﺨﺖ داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﻋﺎر و ﻣﺬﻣﺖ و ﻋﺒﺮت و دﻫﺸﺖ ﺑﺮای اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ16 .و ﭼﻮن ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﻗﺤﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺤﻂ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻋﺼﺎی ﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ17 .و ﻗﺤﻂ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﯽاوﻻد ﮔﺮداﻧﻨﺪ و وﺑﺎ و ﺧﻮن از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﻮ وارد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪوز و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻦ3 .و ﺑﮕﻮ :ای ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ و وادﯾﻬﺎ و درﻫﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآورم و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد4 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻬﺪم و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺴﯽ
ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .و ﻻﺷﻬﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﭘﯿﺶ ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
5و در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﺮاب و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺷﻤﺎ
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ﺧﺮاب و وﯾﺮان ﺷﻮد و ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻬﺪم و اﻋﻤﺎل
ﺷﻤﺎﻣﺤﻮ ﺷﻮد6 .و ﭼﻮن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
7اﻣﺎ ﺑﻘﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .و ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻘﯿﻪاﻟﺴﯿﻒ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 .و ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺮا ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ دل زﻧﺎﮐﺎر اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ از ﻣﻦ دور ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ  -ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﻋﻤﺎل زﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ9 .و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ و ﻋﺒﺚ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺰن و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮب و ﺑﮕﻮ:
وای ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺮﯾﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد11 .آﻧﮑﻪ
دور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎدو آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎﺷﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﻣﻦ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
12و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﮐﻮﻫﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ و زﯾﺮ ﻫﺮ
ﺑﻠﻮط ﮐﺸﻦ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .و
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮده ،زﻣﯿﻦ را در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﺑﺘﺮ و وﯾﺮاﻧﺘﺮ از ﺑﯿﺎﺑﺎن
دﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن )ﺑﮕﻮ( :ﺧﺪاوﻧﺪ

ﯾﻬﻮه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ3 .اﻵن اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ
ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ وارد آوردهام و ﺑﺮ وﻓﻖ راﻫﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮا داوری ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد4 .و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻠﮑﻪ
راﻫﻬﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و رﺟﺎﺳﺎت ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻼ ﻫﺎن ﺑﻼی واﺣﺪ ﻣﯽآﯾﺪ! 6اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ
و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎن ﻣﯽآﯾﺪ7 .ای ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ اﺟﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽآﯾﺪ و آن روز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .روز ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ روز آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ8 .اﻵن
ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺗﻮ را ﻣﻮاﻓﻖ
راﻫﻬﺎﯾﺖ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺟﻤﯿﻊ رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد9 .و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﺎﻓﺎت راﻫﻬﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و رﺟﺎﺳﺎت ﺗﻮ در
ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ10 .اﯾﻨﮏ آﻧﺮوز ﻫﺎن ﻣﯽآﯾﺪ! اﺟﻞ
ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻋﺼﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪ آورده و ﺗﮑﺒﺮ ،ﮔﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ11 .ﻇﻠﻢ ﻋﺼﺎی ﺷﺮارت ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .از
اﯾﺸﺎن و از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن و از ازدﺣﺎم اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺣﺸﻤﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ12 .وﻗﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺎدی ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎﺗﻢ ﻧﮕﯿﺮد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن
زﻧﺪﮔﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد14 .ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽرود .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ15 .ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و وﺑﺎ و ﻗﺤﻂ در
اﻧﺪرون .آﻧﮑﻪ در ﺻﺤﺮا اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮد و آﻧﮑﻪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ او را ﻫﻼک
ﻣﯽﺳﺎزد16 .و رﺳﺘﮕﺎران اﯾﺸﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎی درﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ17 .ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﺟﻤﯿﻊ زاﻧﻮﻫﺎ ﻣﺜﻞ آب ﺑﯽﺗﺎب
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ18 .و ﭘﻼس در ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﺣﺸﺖ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺧﺠﻠﺖ و
ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮﻫﺎ ﮔﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .ﻧﻘﺮه ﺧﻮد را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻃﻼی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی اﯾﺸﺎن در روز ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻨﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»20و او زﯾﺒﺎﯾﯽ زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﻣﮑﺮوﻫﺎت و
رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
21و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺎراج و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻢ داد و آن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ22 .و روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺘﻮر ﻣﺮا ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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ﻧﻤﻮد و ﻇﺎﻟﻤﺎن داﺧﻞ آن ﺷﺪه ،آن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ23 .زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺴﺎز ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از
ﺟﺮﻣﻬﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ از ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻠﻮ24 .و اﺷﺮار اﻣﺖﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﮑﺒﺮ زورآوران را زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن
را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد25 .ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
26ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و آوازه ﺑﺮ آوازه ﻣﺴﻤﻮع ﻣﯽﺷﻮد .رؤﯾﺎ از ﻧﺒﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺸﻮرت از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ27 .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و رﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﻠﺒﺲ
ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﻬﺎی اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻟﺮزد .و ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ وﻓﻖ
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ؟«
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و در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ در روز ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم

و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪ2 .و
دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺷﺒﯿﻬﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت آﺗﺶ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﺮ او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺗﺶ و از ﮐﻤﺮ او ﺗﺎ
ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺞ ﻻﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ3 .و ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺘﯽ دراز ﮐﺮده ،ﻣﻮی
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﮕﺮﻓﺖ و روح ،ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺮا در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺗﻤﺜﺎل
ﻏﯿﺮت ﻏﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
4و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺎﻣﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ5 .و او
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی راه ﺷﻤﺎل ﺑﺮاﻓﺮاز!« و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی
راه ﺷﻤﺎل ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ دروازه ﻣﺬﺑﺢ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﺎل ﻏﯿﺮت در ﻣﺪﺧﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ6 .و او
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﯾﻌﻨﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻘْﺪس ﺧﻮد دور ﺑﺸﻮم؟ اﻣﺎ ﺑﺎز رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯽ
دﯾﺪ«.
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7ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ دروازه ﺻﺤﻦ آورد و دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺳﻮراﺧﯽ در دﯾﻮار اﺳﺖ8 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:
»ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن دﯾﻮار را ﺑﮑﻦ «.و ﭼﻮن دﯾﻮار را ﮐﻨﺪم ،اﯾﻨﮏ دروازهای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ9 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:
»داﺧﻞ ﺷﻮ و رﺟﺎﺳﺎت ﺷﻨﯿﻌﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ«.
10ﭘﺲ ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺸﺮات و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺠﺲ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺘﻬﺎی
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ دﯾﻮار از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد11 .و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ
آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺠﻤﺮهای در دﺳﺖ
ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﻮی اﺑﺮ ﺑﺨﻮر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ12 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻫﺮﮐﺲ در ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﺪی؟ زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ13 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز
رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ«.
14ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻫﻨﻪ دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻮد آورد .و اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ
زﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻤﻮز ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ15 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ اﯾﻦ را دﯾﺪی؟ ﺑﺎز
رﺟﺎﺳﺎت ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ«.
16ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورد .و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد دروازه ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻣﯿﺎن رواق و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و
روﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق داﺷﺘﻨﺪ و آﻓﺘﺎب را ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ17 .و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ را دﯾﺪی؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﺠﺎ آوردن اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را از ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺎن ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ18 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻏﻀﺐ ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
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و او ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :وﮐﻼی ﺷﻬﺮ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور و

ﻫﺮﮐﺲ آﻟﺖ ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺪارد«.
2و اﯾﻨﮏ ﺷﺶ ﻣﺮد از راه دروازه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺒﺮ
ﺧﻮد را در دﺳﺘﺶ داﺷﺖ .و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﺑﻮد و دوات ﮐﺎﺗﺐ در
ﮐﻤﺮش .و اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ3 .و ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از روی آن
ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻮد ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد و دوات
ﮐﺎﺗﺐ را در ﮐﻤﺮ داﺷﺖ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﮕﺬر و ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬار5 .و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ او از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ﻫﻼک ﺳﺎزﯾﺪ و
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ6 .ﭘﯿﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن را دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮﯾﺪ و از ﻗﺪس ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ«.
ﭘﺲ از ﻣﺮدان ﭘﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
7و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺻﺤﻨﻬﺎ را از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ«.
ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدم ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎده ،اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه آﯾﺎ ﭼﻮن ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﯾﺰی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ؟« 9او ﻣﺮا ﺟﻮاب داد» :ﮔﻨﺎه
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ از ﺧﻮن ﻣﻤﻠﻮ و ﺷﻬﺮ از ﺳﺘﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ10 .ﭘﺲ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد11 «.و اﯾﻨﮏ آن
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد و دوات را در ﮐﻤﺮ داﺷﺖ ،ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم«.
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ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﻓﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ

ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺮ زﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ2 .و آن ﻣﺮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :در ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻬﺎ در زﯾﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮو و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را از اﺧﮕﺮﻫﺎی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﭘﺮ ﮐﻦ و ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺎش «.و او در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪ3 .و ﭼﻮن آن ﻣﺮد
داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﺮ ،ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ را ﭘﺮ ﮐﺮد4 .و ﺟﻼل

ﺧﺪاوﻧﺪ از روی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻪ از اﺑﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ و ﺻﺤﻦ از ﻓﺮوغ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺸﺖ5 .و ﺻﺪای ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ آواز ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ.
6و ﭼﻮن آن ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﺑﻮد اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﺗﺶ را از ﻣﯿﺎن ﭼﺮﺧﻬﺎ
از ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮدار «.آﻧﮕﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭼﺮﺧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎد7 .و ﯾﮑﯽ از ﮐﺮوﺑﯿﺎن دﺳﺖ ﺧﻮد را از
ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻮد دراز ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ،ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد ﻧﻬﺎد و او آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ8 .و در ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
9و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ و
ﭼﺮخ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ زﺑﺮﺟﺪ ﺑﻮد10 .و
اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .آن ﭼﻬﺎر را ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﺮخ در ﻣﯿﺎن ﭼﺮخ ﺑﺎﺷﺪ11 .و
ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﻋﻘﺐ آن ﻣﯽرﻓﺖ .و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮ ﻣﯿﻞ
ﻧﻤﯽﮐﺮد12 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن و ﭘﺸﺘﻬﺎ و دﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﺧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﭼﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺮ از ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻮد13 .و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻧﺪا در دادﻧﺪ ﮐﻪ »ای
ﭼﺮﺧﻬﺎ!« 14و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭼﻬﺎر رو ﺑﻮد .روی اول روی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻮد و روی دوم روی اﻧﺴﺎن و ﺳﻮم
روی ﺷﯿﺮ و ﭼﻬﺎرم روی ﻋﻘﺎب.
15ﭘﺲ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم16 .و
ﭼﻮن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ،
از زﻣﯿﻦ ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺸﺖ17 .ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ آﻧﻬﺎ
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ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺻﻌﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﻌﻮد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﺣﯿﻮان در
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد18 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎﻻی آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺮ زﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ19 .و
ﭼﻮن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭼﺮﺧﻬﺎ
ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .و ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ20 .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر
دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎﻧﻨﺪ21 .ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭼﻬﺎر روی و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ﺑﻮد و
زﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻮد22 .و اﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن روﯾﻬﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن و ﻫﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن )ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ راه
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺖ.
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و روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ

اﺳﺖ آورد .و اﯾﻨﮏ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺰور و
ﻓﻠﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﺑﻨﺎﯾﺎ رؤﺳﺎی ﻗﻮم را دﯾﺪم2 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﻬﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎی ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ3 .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﯾﮓ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ4 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت
ﮐﻦ .ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﻦ«.
5آﻧﮕﺎه روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻻت دل ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ6 .ﺑﺴﯿﺎری را
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻪاﯾﺪ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ را از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ7 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻬﺮ دﯾﮓ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ را از
ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد8 .ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .و ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد10 .ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد و در ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ11 .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﯾﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ در آن ﮔﻮﺷﺖ
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ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد12 .و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﮑﺎم
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ13 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺒﻮت ﮐﺮدم ،ﻓﻠﻄﯿﺎ اﺑﻦ
ﺑﻨﺎﯾﺎ ﻣﺮد .ﭘﺲ ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه آﯾﺎ
ﺗﻮ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ؟«
14و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»15 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮادران ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادراﻧﺖ ﮐﻪ
از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﻤﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ دور ﮐﻨﻢ و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزم ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد17 .ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد18 .و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﺟﻤﯿﻊ رﺟﺎﺳﺎت آن را از ﻣﯿﺎﻧﺶ دور
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد19 .و اﯾﺸﺎن را ﯾﮑﺪل ﺧﻮاﻫﻢ داد و در اﻧﺪرون اﯾﺸﺎن روح ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و دل ﺳﻨﮕﯽ
را از ﺟﺴﺪ اﯾﺸﺎن دور ﮐﺮده ،دل ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ20 .ﺗﺎ در ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد21 .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﯾﺸﺎن از ﻋﻘﺐ ﻣﮑﺮوﻫﺎت و رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﯽرود ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
22آﻧﮕﺎه ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﺟﻼل ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ23 .و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎﻻی ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ
ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ24 .و روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ روح
ﺧﺪا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺰد اﺳﯿﺮان ﺑﺮد و آن رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ25 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺳﯿﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان

ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ3 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز .و در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در وﻗﺖ روز ﮐﻮچ ﮐﻦ و از ﻣﮑﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ4 .و
اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ در وﻗﺖ روز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آور .و ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻼی وﻃﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ5 .و ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در دﯾﻮار ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ،از آن ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ6 .و در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن آن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﮕﺬار و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون
ﺑﺒﺮ و روی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻧﺒﯿﻨﯽ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار
دادهام«.
7ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪم ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم و اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎب ﺟﻼی وﻃﻦ در
وﻗﺖ روز ﺑﯿﺮون آوردم .و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ در دﯾﻮار ﮐﺮدم و آن را در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺑﺮ دوش ﺑﺮداﺷﺘﻢ8 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ»9 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،آﯾﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 10ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وﺣﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺋﯿﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ 11ﺑﮕﻮ:
ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ12 .و رﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ )اﺳﺒﺎب ﺧﻮد را( در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ دوش ﻧﻬﺎده ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .و ﺷﮑﺎﻓﯽ در دﯾﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از آن ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ .و
او روی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ13 .و ﻣﻦ دام ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و در ﮐﻤﻨﺪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و اﮔﺮﭼﻪ
در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،وﻟﯽ آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ14 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران و ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ او را
ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮی در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را
در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ16 .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻠﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن از ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ و وﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
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ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
17و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﺑﺨﻮر و
آب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻟﺮزه و اﺿﻄﺮاب ﺑﻨﻮش19 .و ﺑﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه درﺑﺎره ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و آب ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺣﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻢ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ از ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ
ﺗﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮن اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪه ،زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
21و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»22 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ رؤﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد23 .ﻟﻬﺬا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﮕﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﯾﺎم ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ رؤﯾﺎ ،ﻗﺮﯾﺐ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رؤﯾﺎی
ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
26و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»27 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! ﻫﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ واو ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻌﯿﺪه ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
28ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻼم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ اﻧﺒﯿﺎی

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ .و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 3ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء اﺣﻤﻖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ روح ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
»4ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺑﺎﻫﺎن در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ5 .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺧﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ و
دﯾﻮار را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن در روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد.
6رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎذب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن را اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .آﯾﺎ رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎذب را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮدم؟«
8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﻔﺘﯿﺪ و رؤﯾﺎی ﮐﺎذب دﯾﺪﯾﺪ،
اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 .ﭘﺲ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ رؤﯾﺎی
ﺑﺎﻃﻞ دﯾﺪﻧﺪ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎذب ﮐﺮدﻧﺪ ،دراز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮم ﻣﻦ داﺧﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺸﺖ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ10 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن دﯾﻮار را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آن را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط را ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد .ﺑﺎران ﺳﯿﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ای ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ آن را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﮑﺎﻓﺖ12 .و ﻫﺎن ﭼﻮن دﯾﻮار ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ اﺳﺖ آن اﻧﺪودی ﮐﻪ ﺑﻪ آن
اﻧﺪود ﮔﺮدﯾﺪ؟«
13ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺎﻓﺖ
و ﺑﺎران ﺳﯿﺎل در ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ و ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در ﻏﯿﻆ ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ14 .و آن دﯾﻮار را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط اﻧﺪود ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻨﻬﺪم ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯽ آن ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﭼﻮن آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ15 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮار و ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮔﻞ
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ﻣﻼط اﻧﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ :دﯾﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آن را اﻧﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ16 .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺒﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺮاﯾﺶ رؤﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ17 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺪار و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﺎ18 ،و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ
ﻣﯽدوزﻧﺪ و ﻣﻨﺪﯾﻠﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺮ ﻫﺮ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ! آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻗﻮم ﻣﺮا ﺻﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟ 19و ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺖ
ﺟﻮﯾﯽ و ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ دروغ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﯿﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﯾﺪ20 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .و آﻧﻬﺎ را از ﺑﺎزوﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ درﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد21 .و ﻣﻨﺪﯾﻠﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ
درﯾﺪ و ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و دﯾﮕﺮ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺻﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دروغ ﺧﻮد ،دل ﻣﺮد ﻋﺎدل را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺰون ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ ،ﻣﺤﺰون ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ دادهاﯾﺪ ﺗﺎ از رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﺢ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و زﻧﺪه ﻧﺸﻮد23 .ﻟﻬﺬا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤﻮد .و ﭼﻮن ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ2 .آﻧﮕﺎه

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در دﻟﻬﺎی
ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻧﺪ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 4ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﻦ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺴﯽ
از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ
روی ﺧﻮد ﺑﻨﻬﺪ و ﻧﺰد ﻧﺒﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ آن را ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺜﺮت ﺑﺘﻬﺎﯾﺶ اﺟﺎﺑﺖ

ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل  /ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

1214

ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و روﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
7زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻪ از ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭼﻪ از ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوی
ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در دﻟﺶ ﺟﺎی دﻫﺪ و ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ
ﻧﻬﺎده ،ﻧﺰد ﻧﺒﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮد او را ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ
داد8 .و ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ دوﺧﺘﻪ ،او را ﻣﻮرد دﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ و
ﺿﺮباﻟﻤﺜﻠﯽ ﺑﺸﻮد و او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ9 .و اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ،ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ آن ﻧﺒﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دادهام و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ او دراز ﮐﺮده ،او را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎر
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﻣﺴﺄﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺎه آن ﻧﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺮوی ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺠﺲ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
12و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»13 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،اﮔﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ورزد و اﮔﺮ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن دراز ﮐﺮده ،ﻋﺼﺎی ﻧﺎﻧﺶ را ﺑﺸﮑﻨﻢ و ﻗﺤﻄﯽ در آن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم14 ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮح و داﻧﯿﺎل و اﯾﻮب
در آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن )ﻓﻘﻂ( ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﻫﺎﻧﯿﺪ15 .و اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﻪ آن زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ آن را از اﻫﻞ آن ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﭼﻨﺎن وﯾﺮان
ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮس آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﺴﯽ از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ16 ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ آن زﻣﯿﻦ
آورم و ﺑﮕﻮﯾﻢ :ای ﺷﻤﺸﯿﺮ از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬر .و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم18 ،اﮔﺮ ﭼﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان را
رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ19 .ﯾﺎ اﮔﺮ وﺑﺎ در آن زﻣﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﺮﯾﺰم و اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺴﺎزم20 ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮح و داﻧﯿﺎل
و اﯾﻮب در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺴﺮی و ﻧﻪ دﺧﺘﺮی را
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رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن )ﻓﻘﻂ( ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ21 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﻗﺪر زﯾﺎده ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺤﻂ
و ﺣﯿﻮان درﻧﺪه و وﺑﺎ را ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم22 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﮏ
ﺑﻘﯿﺘﯽ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در آن واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺎن اﯾﺸﺎن را
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و از ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ وارد
آورده و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ23 .و ﭼﻮن رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن
ﮐﺮدم ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردم«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن درﺧﺖ ﻣﻮ در ﻣﯿﺎن

ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 3آﯾﺎ ﭼﻮب از آن ﺑﺮای
ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾﺎ ﻣﯿﺨﯽ از آن ﺑﺮای آوﯾﺨﺘﻦ ﻫﯿﭻ ﻇﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ 4ﻫﺎن آن را
ﺑﺮای ﻫﯿﺰم در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و آﺗﺶ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻓﺶ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟ 5اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
زﯾﺎده وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ آن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه و ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻣﺼﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ«.
6ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻣﻮ ﮐﻪ آن را از ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﺮای ﻫﯿﺰم و آﺗﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهام ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ دوﺧﺖ .از ﯾﮏ آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آﺗﺸﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﭘﺲ
ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪهاﻧﺪ زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را از

رﺟﺎﺳﺎﺗﺶ آﮔﺎه ﺳﺎز! 3و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺻﻞ و وﻻدت ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ .ﭘﺪرت اﻣﻮری و ﻣﺎدرت ﺣﺘﯽ ﺑﻮد4 .و اﻣﺎ وﻻدت ﺗﻮ .در روزی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪی ،ﻧﺎﻓﺖ
را ﻧﺒﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻤﮏ ﻧﻤﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻨﺪاﻗﻪ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪﻧﺪ.
5ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮد و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﺑﻠﮑﻪ در روز وﻻدﺗﺖ ﺟﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﺗﻮ را ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ6 .و ﻣﻦ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﮔﺬر
ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ را در ﺧﻮﻧﺖ ﻏﻠﻄﺎن دﯾﺪم .ﭘﺲ ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ :ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺖ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﯽ زﻧﺪه ﺷﻮ! ﺑﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺖ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﯽ ،زﻧﺪه ﺷﻮ! 7و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰودم ﺗﺎ ﻧﻤﻮ
ﮐﺮده ،ﺑﺰرگ ﺷﺪی و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪی .ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﻮﯾﻬﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮدی.
»8و ﭼﻮن از ﺗﻮ ﮔﺬر ﮐﺮدم ﺑﺮﺗﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ زﻣﺎن ﺗﻮ زﻣﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .ﭘﺲ داﻣﻦ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ،ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم و ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ و از آن ﻣﻦ ﺷﺪی9 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ آب ﻏﺴﻞ داده ،ﺗﻮ را از ﺧﻮﻧﺖ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﻮ را
ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮدم10 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻗﻼﺑﺪوزی ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻧﻌﻠﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ
ﮐﺮدم و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک آراﺳﺘﻪ و ﺑﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ11 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎ زﯾﻨﺖ داده،
دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﺖ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ ﻧﻬﺎدم12 .و ﺣﻠﻘﻪای در ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ در
ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ و ﺗﺎج ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮت ﻧﻬﺎدم13 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه آراﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻟﺒﺎﺳﺖ از ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک
و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻗﻼﺑﺪوزی ﺑﻮد و آرد ﻣﯿﺪه و ﻋﺴﻞ و روﻏﻦ ﺧﻮردی و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ درﺟﻪ
ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺸﺘﯽ14 .و آوازه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺒﺎﯾﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﺎل ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ.
»15اﻣﺎ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آوازه ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺎﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪی و زﻧﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﺮ رﻫﮕﺬری رﯾﺨﺘﯽ و از آن او ﺷﺪ16 .و از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و
زﯾﻮرﻫﺎی زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻮدم ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮدان را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی18 .و ﻟﺒﺎس ﻗﻼﺑﺪوزی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی و روﻏﻦ و ﺑﺨﻮر ﻣﺮا ﭘﯿﺶ
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آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯽ19 .و ﻧﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻮدم و آرد ﻣﯿﺪه و روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ را ﮐﻪ رزق ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﻧﻬﺎدی و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ20 .و ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک آﻧﻬﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدی .آﯾﺎ
زﻧﺎ ﮐﺎری ﺗﻮ ﮐﻢ ﺑﻮد 21ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﯽ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از آﺗﺶ
ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ؟ 22و در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت و زﻧﺎی ﺧﻮد ،اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺑﻮدی و در ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﯽﻏﻠﻄﯿﺪی ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎوردی«.
23و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! وای ﺑﺮ ﺗﻮ! زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت ﺧﻮد،
24ﺧﺮاﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدی و ﻋﻤﺎرات ﺑﻠﻨﺪ در ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ25 .ﺑﺴﺮ ﻫﺮ راه
ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﮑﺮوه ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮای ﻫﺮ راﻫﮕﺬری ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
را ﮔﺸﻮده ،زﻧﺎﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰودی26 .و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﭘﺴﺮان ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی و زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را اﻓﺰوده ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردی27 .ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﮐﺮده ،وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺗﻮ را ﺑﻪ آرزوی دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ از رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﺢ ﺗﻮ ﺧﺠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم28 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪی ،ﺑﺎ ﺑﻨﯽ آﺷﻮر ﻧﯿﺰ
زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ زﻧﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺳﯿﺮ ﻧﮕﺸﺘﯽ29 .و زﻧﺎﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﺎ زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن زﯾﺎد ﻧﻤﻮدی و از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪی«.
30ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دل ﺗﻮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﮐﻪ ﮐﺎر زن
زاﻧﯿﻪ ﺳﻠﯿﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻤﻞ آوردی31 .ﮐﻪ ﺑﺴﺮ ﻫﺮ راه ﺧﺮاﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدی و در ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ
ﻋﻤﺎرات ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮدی ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺟﺮت را ﺧﻮار ﺷﻤﺮدی32 .ای
زن زاﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮی! 33ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ اﺟﺮت ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ اﺟﺮت ﻣﯽدﻫﯽ و اﯾﺸﺎن را اﺟﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزی ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
زﻧﺎﮐﺎرﯾﻬﺎﯾﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ34 .و ﻋﺎدت ﺗﻮ در زﻧﺎﮐﺎریات ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ زﻧﺎﮐﺎری از ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺗﻮ اﺟﺮت ﻣﯽدﻫﯽ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺮت ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ﻋﺎدت
ﺗﻮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
»35ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای زاﻧﯿﻪ! ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ! 36ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﻮ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮ از زﻧﺎﮐﺎریات ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ و از ﺧﻮن ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادی ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدﯾﺪ37 ،ﻟﻬﺬا ﻫﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺘﺬ ﺑﻮدی و ﻫﻤﻪ
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آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و اﯾﺸﺎن را
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ،ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮﯾﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ38 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻮای زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ داد .و ﺧﻮن
ﻏﻀﺐ و ﻏﯿﺮت را ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد39 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺧﺮاﺑﺎﺗﻬﺎی ﺗﻮ را
ﺧﺮاب و ﻋﻤﺎرات ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻟﺒﺎﺳﺖ را از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻨﺪ و زﯾﻮرﻫﺎی
ﻗﺸﻨﮓ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ را ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ40 .و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ آورده ،ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮ را ﭘﺎرهﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد41 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮ
را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،در ﻧﻈﺮ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺗﻮ را از زﻧﺎ ﮐﺎری
ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺟﺮت ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد42 .و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و
ﻏﯿﺮت ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد43 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورده ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺳﺮت وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎﺗﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﯿﺢ
را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
»44اﯾﻨﮏ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽآورد اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﺑﺮ ﺗﻮ آورده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ،ﻣﺜﻞ
دﺧﺘﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ45 .ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﻔﺮت ﻣﯽداﺷﺖ .و
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮان و ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﺮت ﻣﯽدارﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻮد و
ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﻣﻮری46 .و ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﺳﺎﻣﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﭼﭗ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ ﺳﺪوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﻄﺮف راﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ47 .اﻣﺎ
ﺗﻮ در ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻮک ﻧﮑﺮدی و ﻣﺜﻞ رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدی .ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد از اﯾﺸﺎن زﯾﺎده ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪی«.
48ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺳﺪوم و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﻣﻮاﻓﻖ
اﻋﻤﺎل ﺗﻮ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ49 .اﯾﻨﮏ ﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﺮت ﺳﺪوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺎن و
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی رﻓﺎﻫﯿﺖ ﺑﺮای او و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻮد و ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ50 ،و
ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪم اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻢ51 .و ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺼﻒ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ زﯾﺎده ﻧﻤﻮدی
و ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آوردی ﻣﺒﺮی' ﺳﺎﺧﺘﯽ52 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ
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ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد ﺣﮑﻢ دادی ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﺸﺎن رﺟﺎﺳﺎت ﻧﻤﻮدی اﯾﺸﺎن از ﺗﻮ ﻋﺎدلﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﺠﻞ ﺷﻮ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد را ﻣﺒﺮی' ﺳﺎﺧﺘﯽ53 .و ﻣﻦ اﺳﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺳﯿﺮی ﺳﺪوم و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ و اﺳﯿﺮی ﺳﺎﻣﺮه و دﺧﺘﺮاﻧﺶ و اﺳﯿﺮی اﺳﯿﺮان ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
54ﺗﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،از ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدهای ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮی ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯽ دادهای.
55و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺪوم و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﺳﺎﻣﺮه و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﺗﻮ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ56 .اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻮ ﺳﺪوم در روز ﺗﮑﺒﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺖ آورده ﻧﺸﺪ57 .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮارت ﺗﻮ
ﻣﮑﺸﻮف ﺑﺸﻮد .ﻣﺜﻞ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ارام ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوراﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮان
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ«.
58ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮ ﻗﺒﺎﺣﺖ و رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ59 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺴﻢ
را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﻋﻬﺪ را ﺷﮑﺴﺘﯽ60 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽات ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ61 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،آﻧﮕﺎه راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺎی دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از ﻋﻬﺪ ﺗﻮ62 .و ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ63 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺧﺠﻞ ﺷﻮی .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را آﻣﺮزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ دﻫﺎن ﺧﻮد را
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮔﺸﻮد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎور و

ﻣﺜﻠﯽ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰن3 .و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﻘﺎب ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﺳﺘﺮگ و ﻧﯿﻬﺎی دراز ﭘﺮ از ﭘﺮﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ دارد ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن آﻣﺪ و ﺳﺮ ﺳﺮو آزاد را ﮔﺮﻓﺖ4 .و ﺳﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻨﺪه ،آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرت آورده ،در ﺷﻬﺮ ﺳﻮداﮔﺮان ﮔﺬاﺷﺖ5 .و از ﺗﺨﻢ آن

ﮐﺘﺎب ﺣﺰﻗﯿﺎل  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ

1220

زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در زﻣﯿﻦ ﺑﺎروری ﻧﻬﺎد و ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آن را ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﯿﺪ،
ﻏﺮس ﻧﻤﻮد6 .و آن ﻧﻤﻮ ﮐﺮده ،ﻣﻮ وﺳﯿﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﻮی او ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ و
رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ در زﯾﺮ وی ﻣﯽﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻮی ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ آورد7 .و ﻋﻘﺎب ﺑﺰرگ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺳﺘﺮگ و ﭘﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺪ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﻮ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﮐﺮﺗﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻄﺮف او ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺗﺎ او وی را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .در
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ روﯾﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﯿﻮه ﺑﯿﺎورد و ﻣﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﮔﺮدد9 .ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ او رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ و
ﻣﯿﻮهاش را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺗﺎزهاش ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪون ﻗﻮت
ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺸﻪﻫﺎ ﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .اﯾﻨﮏ ﻏﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮزد ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن روﯾﯿﺪ
ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
11و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»12 :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺘﻤﺮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ؟ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد13 .و از ذرﯾﻪ ﻣﻠﻮک ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و او را ﻗﺴﻢ داد و
زورآوران زﻣﯿﻦ را ﺑﺮد14 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻬﺪ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻮار
ﺑﻤﺎﻧﺪ15 .و ﻟﯿﮑﻦ او از وی ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،اﯾﻠﭽﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺳﺒﺎن و ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
او ﺑﺪﻫﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ را
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟«
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﮑﺎن آن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و او ﻗﺴﻢ وی را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﻋﻬﺪ او را ﺷﮑﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد وی در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد17 .و ﭼﻮن ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزﻧﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮ او را در ﺟﻨﮓ اﻋﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد18 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺴﻢ را ﺧﻮار
ﺷﻤﺮده ،ﻋﻬﺪ را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را داده ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪاﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻌﻤﻞ آورد ،ﭘﺲ
رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ19 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺮا
ﮐﻪ او ﺧﻮار ﺷﻤﺮده و ﻋﻬﺪ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ او وارد ﺧﻮاﻫﻢ آورد20 .و دام
ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و او در ﮐﻤﻨﺪ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده ،در آﻧﺠﺎ
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ﺑﺮ وی درﺑﺎره ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮارﯾﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ
اﻓﻮاﺟﺶ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﻮی ﻫﺮ ﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام«.
22ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮو آزاد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و
از ﺳﺮ اﻏﺼﺎﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎزه ﮐﻨﺪه ،آن را ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و رﻓﯿﻊ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد23 .آن را ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و آن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ روﯾﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﯿﻮه ﺧﻮاﻫﺪ آورد .و ﺳﺮو آزاد ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﻟﺪار زﯾﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ24 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ را ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و درﺧﺖ ﭘﺴﺖ را
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزم و درﺧﺖ ﺳﺒﺰ را ﺧﺸﮏ و درﺧﺖ ﺧﺸﮏ را ﺑﺎرور ﻣﯽﺳﺎزم .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻪام و ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را

درﺑﺎره زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭘﺪران اﻧﮕﻮر ﺗﺮش ﺧﻮردﻧﺪ و دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﮐﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ«.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد4 .اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ از آن ﻣﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﭘﺪر اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻫﺮدو
آﻧﻬﺎ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ورزد او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد5 .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺼﺎف
و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻌﻤﻞ آورد6 ،و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﺨﻮرد و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﻧﯿﻔﺮازد و زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ زن ﺣﺎﯾﺾ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ7 ،و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ
ﻧﮑﻨﺪ و ﮔﺮو ﻗﺮﺿﺪار را ﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن
ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ8 ،و ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻧﺪﻫﺪ و رﺑﺢ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از
ﺳﺘﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﻧﺼﺎف ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن اﺟﺮا دارد9 ،و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده و
اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل اﺳﺖ و
اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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»10اﻣﺎ اﮔﺮ او ﭘﺴﺮی ﺳﺘﻢﭘﯿﺸﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻌﻤﻞ آورد،
11و ﻫﯿﭽﮑﺪام از آن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد و زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را
ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎزد12 ،و ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﺒﺮد و ﮔﺮو را ﭘﺲ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺑﺸﻮد13 ،و ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮد داده،
رﺑﺢ ﮔﯿﺮد ،آﯾﺎ او زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ؟ اﻟﺒﺘﻪ او زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ
آورده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»14و اﮔﺮ ﭘﺴﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد دﯾﺪه ،ﺑﺘﺮﺳﺪ و
ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ15 ،و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧﺨﻮرد و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﻧﯿﻔﺮازد و زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﮑﻨﺪ16 ،و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﻨﺪ و ﮔﺮو ﻧﮕﯿﺮد و ﻣﺎل
اﺣﺪی را ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﻧﺒﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن دﻫﺪ و ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ17 ،و
دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻓﻘﯿﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺳﻮد و رﺑﺢ ﻧﮕﯿﺮد و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورده ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﭘﺪرش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .و اﻣﺎ ﭘﺪرش ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎل اﯾﺸﺎن را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮد و اﻋﻤﺎل ﺷﻨﯿﻊ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺑﻌﻤﻞ آورد او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
»19ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﭘﺪرش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ
اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ20 .ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﭘﺴﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﭘﺪرش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺪر ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﮔﻨﺎه ﭘﺴﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺮارت ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»21و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورد او اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد22 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
23ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻣﻦ از ﻣﺮدن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﮑﻪ
از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ24 .و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ او زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
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ﻋﺪاﻟﺖ او ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮده و در ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه
اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.
»25اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ؟ 26ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل
از ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد27 .و
ﭼﻮن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را از ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورد ،ﺟﺎن
ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ28 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد29 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ .ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ
ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ؟« 30ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
رﻓﺘﺎرش داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه
ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد31 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آﻧﻬﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ از ﺧﻮد دور
اﻧﺪازﯾﺪ و دل ﺗﺎزه و روح ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭼﻪ
ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ؟ 32زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﻣﺮگ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد ﻣﺴﺮور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ .ﭘﺲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯿﺪ«.
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»ﭘﺲ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺑﺮای ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﻮان 2و ﺑﮕﻮ :ﻣﺎدر ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﻮد .او

در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮان ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮورد3 .و ﯾﮑﯽ از
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ درﯾﺪن ﺷﮑﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را
ﺧﻮرد4 .و ﭼﻮن اﻣﺖﻫﺎ ﺧﺒﺮ او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،در ﺣﻔﺮه اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و او را در ﻏﻠﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﻣﺎدرش دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﻣﯿﺪش ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ
دﯾﮕﺮی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺷﯿﺮی ژﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ6 .و او در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮان ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﻪ درﯾﺪن ﺷﮑﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮدﻣﺎن را ﺧﻮرد7 .و ﻗﺼﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺧﺮاب ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻦ و ﻫﺮﭼﻪ در آن ﺑﻮد از آواز ﻏﺮش او ﺗﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ8 .و اﻣﺖﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻫﺮ
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ﻃﺮف ﺑﺮ او ﻫﺠﻮم آورده ،دام ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ9 .و او را در
ﻏﻠﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ،در ﻗﻔﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ واو را در ﻗﻠﻌﻪای ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ آواز او دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺸﻮد.
»10ﻣﺎدر ﺗﻮ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﻣﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدت ﻧﺰد آﺑﻬﺎ ﻏﺮس ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﻮه
آورد و ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ11 .و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺮای ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ داﺷﺖ .و ﻗﺪ آن در ﻣﯿﺎن
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﺜﺮت اﻏﺼﺎﻧﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ12 .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻏﻀﺐ ﮐﻨﺪه و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﻮهاش را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻗﻮﯾﺎش
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ،آﺗﺶ آﻧﻬﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ13 .و اﻵن در ﺑﯿﺎﺑﺎن در زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺗﺸﻨﻪ
ﻣﻐﺮوس اﺳﺖ14 .و آﺗﺶ از ﻋﺼﺎﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻣﯿﻮهاش را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮی ﺑﺮای ﻋﺼﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و در روز دﻫﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ2 .آﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ4 .ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﭘﺲ
رﺟﺎﺳﺎت ﭘﺪران اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎن5 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در
روزی ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ذرﯾﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﺎﺧﺘﻢ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ6 ،در ﻫﻤﺎن روز دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﯿﺮون آورم .زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻓﺨﺮ
ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ7 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ رﺟﺎﺳﺎت ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را دور ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ8 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ
ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﮔﯿﺮﻧﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﯾﺸﺎن رﺟﺎﺳﺎت ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را دور
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ﻧﮑﺮد و ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮد .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﻏﻀﺐ
ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن در ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
آوردن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد10 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪم11 .و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم و اﺣﮑﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم12 .و ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدم ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮد و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
»13ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،در ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .و
اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ14 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آوردم ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد15 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮدم ،داﺧﻞ ﻧﺴﺎزم ،زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺷﻬﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ و
ﻓﺨﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ وﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻀﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و
ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﻮد17 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﻗﺖ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ و اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻨﻤﻮدم18 .و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺣﮑﺎم اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﺪارﯾﺪ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺲ ﻣﺴﺎزﯾﺪ19 .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ20 .و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
»21ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺴﺮان از ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورد از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ ،ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ22 .ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آوردم ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺸﻮد23 .و ﻣﻦ
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ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﻢ و
اﯾﺸﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎزم24 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮدﻧﺪ و
ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺑﻮد.
25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺒﻮد و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم26 .و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ رﺣﻢ را ﻣﯽﮔﺸﻮد از آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺠﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺎه ﺳﺎزم و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
»27ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ در آوردم ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﺮ درﺧﺖ ﮐﺸﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻏﻀﺐاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ .و در آﻧﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺧﻮد را آوردﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺧﻮد را رﯾﺨﺘﻨﺪ29 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯽروﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ
اﺳﻢ آن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
»30ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺪران
ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 31و ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد
را آورده ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ را از آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟ ﭘﺲ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﺸﻮم؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ32 .و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ واﻗﻊ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه) ،ﺑﺘﻬﺎی( ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ
را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد33 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻗﻮی و ﺑﺎزوی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد34 .و ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد35 .و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﻣﺖﻫﺎ در آورده ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روﺑﺮو
داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد36 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ داوری
ﻧﻤﻮدم ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد37 .و ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﻋﺼﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻬﺪ درﺧﻮاﻫﻢ
آورد38 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪه و از ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و
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اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ39 «.اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮا ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
و اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎ و ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ40 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﯿﻌﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮا
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﺷﺪه ،ذﺑﺎﯾﺢ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎ و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ41 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را از اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورم و ﺷﻤﺎ را از
زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ42 .و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ
ﺑﯿﺎورم ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ43 .و در آﻧﺠﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل
ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .و از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﮐﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ44 .و ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺰای رﻓﺘﺎر ﻗﺒﯿﺢ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
45و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»46 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺟﻨﻮب
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎز و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎ و ﺑﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﺤﺮای ﺟﻨﻮب ﻧﺒﻮت ﮐﻦ47 .و ﺑﻪ آن ﺟﻨﮕﻞ
ﺟﻨﻮب ﺑﮕﻮ :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آﺗﺸﯽ در ﺗﻮ ﻣﯽاﻓﺮوزم
ﮐﻪ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ و ﻫﺮ درﺧﺖ ﺧﺸﮏ را در ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .و ﻟﻬﯿﺐ ﻣﻠﺘﻬﺐ آن ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ روﯾﻬﺎ از ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل از آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ48 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه آن را اﻓﺮوﺧﺘﻪام ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد«.
49و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ او ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻧﻤﯽآورد؟«
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی

اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺪار و ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎ .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﻦ 3و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻏﻼﻓﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ،ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان را از ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان را از
ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ از ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل از ﻏﻼﻓﺶ ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ5 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻏﻼﻓﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ
ﺑﺎز ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﮕﺮدد6 .ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آه ﺑﮑﺶ! ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺮ و ﻣﺮارت ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن آه ﺑﮑﺶ7 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آه ﻣﯽﮐﺸﯽ؟ ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آوازهای ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﻟﻬﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻬﺎ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه و ﺟﻤﯿﻊ زاﻧﻮﻫﺎ ﻣﺜﻞ آب
ﺑﯿﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ آن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ«.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ10 .ﺗﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاق ﺷﻮد .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﻋﺼﺎی ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن را
ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرد11 .و آن ﺑﺮای ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺷﺪن داده ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ
ﺷﺪه و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ داده ﺷﻮد12 .ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآور و وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﻋﺎرض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻬﺬا ﺑﺮ ران ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺰن13 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ .و ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ )دﯾﮕﺮان را( ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ14 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﻦ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰن و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﻓﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﮑﺮار ﺑﺸﻮد .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻘﺘﻮﻻن
اﺳﺖ .ﺷﻤﺸﯿﺮ آن ﻣﻘﺘﻮل ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ15 .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﻪ ﺿﺪ ﻫﻤﻪ
دروازهﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادم ﺗﺎ دﻟﻬﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻼﮐﺖﻫﺎ زﯾﺎده ﺷﻮد .آه )ﺷﻤﺸﯿﺮ( ﺑﺮاق ﮔﺮدﯾﺪه
و ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺗﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺑﺮو و آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ رﺧﺴﺎرﻫﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
زد و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام«.
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18و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»19 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن دو راه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ
ﭘﺎ ﮐﻦ .آن را ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎ20 .راﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ رﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﯿﺎﯾﺪ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺮاه ،ﺑﻪ ﺳﺮ دو راه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﺄل زﻧﺪ و
ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ زده ،از ﺗﺮاﻓﯿﻢ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﮕﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
22ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺗﻔﺄل اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و دﻫﺎن را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و
آواز را ﺑﻪ ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎ ﺑﺮ دروازهﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺴﺎزد و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
23ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺗﻔﺄل ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و او ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ«.
24ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻋﺼﯿﺎن ﺧﻮد را ﯾﺎد آوراﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ
ﯾﺎد آورده ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ25 .و ﺗﻮ ای رﺋﯿﺲ ﺷﺮﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻣﻬﻠﮏ ﻣﺠﺮوح
ﺷﺪهای و اﺟﻞ ﺗﻮ در زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ26 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺎﻣﻪ را دور
ﮐﻦ و ﺗﺎج را ﺑﺮدار .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
ﭘﺴﺖ ﮐﻦ27 .و ﻣﻦ آن را ﺳﺮﻧﮕﻮن ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و اﯾﻦ دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﺎ آﻧﮑﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻦ آن را ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
»28و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه درﺑﺎره ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺳﺮزﻧﺶ اﯾﺸﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺻﯿﻘﻠﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاق ﺑﺸﻮد29 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ رؤﯾﺎی ﺑﺎﻃﻞ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻔﺄل دروغ زدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﺮﯾﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﻞ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ30 .ﻟﻬﺬا آن
را ﺑﻪ ﻏﻼﻓﺶ ﺑﺮﮔﺮدان و ﺑﺮ ﺗﻮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهای و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪای داوری
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد31 .و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و آﺗﺶ ﻏﯿﻆ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ دﻣﯿﺪ .و ﺗﻮ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﭼﺎﻻﮐﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد32 .و ﺗﻮ ﺑﺮای آﺗﺶ
ﻫﯿﺰم ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺧﻮﻧﺖ در آن زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ داوری ﺧﻮاﻫﯽ

ﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ ﭘﺲ آن را از ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﺶ آﮔﺎه ﺳﺎز3 .و ﺑﮕﻮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﻮن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدت ﻣﯽرﯾﺰی ﺗﺎ اﺟﻞ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ! ای
ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﻤﻮدهای! 4ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪای ﻣﺠﺮم
ﺷﺪهای و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﻧﺠﺲ ﮔﺮدﯾﺪهای .ﻟﻬﺬا اﺟﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،ﺑﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪهای .ﻟﻬﺬا ﺗﻮ را ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻋﺎر و ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪهام.
5ای ﭘﻠﯿﺪ ﻧﺎم! و ای ﭘﺮ ﻓﺘﻨﻪ! آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ دورﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد6 .اﯾﻨﮏ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ7 .ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻏﺮﯾﺒﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﻈﻠﻮم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و ﺗﻮ ﻣﻘﺪسﻫﺎی ﻣﺮا ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا
ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﻮدی9 .و ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ،ﻧﻤﺎﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ10 .و ﻋﻮرت ﭘﺪران را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ
ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و زﻧﺎن ﺣﺎﯾﺾ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﺎ زن
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻧﻤﻮد .و دﯾﮕﺮی ﻋﺮوس ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﻮر ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮد .و دﯾﮕﺮی
ﺧﻮاﻫﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ12 .و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن رﺷﻮه
ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﻮد و رﺑﺢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺗﻮ ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زور ﻏﺼﺐ ﮐﺮدی و ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻮدی .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ13 .ﻟﻬﺬا ﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪهای و
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدت رﯾﺨﺘﻪای ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﻢ14 .ﭘﺲ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮑﺎﻓﺎت رﺳﺎﻧﻢ آﯾﺎ دﻟﺖ ﻗﻮی و دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻤﻮدم و ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد15 .و ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
17و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ درد
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺲ و روی و آﻫﻦ و ﺳﺮب در ﻣﯿﺎن ﮐﻮره و درد ﻧﻘﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ19 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ درد ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ
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ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد20 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ و آﻫﻦ و ﺳﺮب و روی را در ﻣﯿﺎن ﮐﻮره ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﺗﺶ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻏﻀﺐ و ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در
آن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺪاﺧﺖ21 .و ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ دﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ22 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه در ﻣﯿﺎن ﮐﻮره ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
رﯾﺨﺘﻪام«.
23و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»24 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن او را ﺑﮕﻮ :ﺗﻮ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .و ﺑﺎران در روز ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎرﯾﺪ25 .ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺒﯿﺎی آن در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﮐﻪ ﺷﮑﺎر را ﻣﯽدرد ،ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .و ﮔﻨﺠﻬﺎ و ﻧﻔﺎﯾﺲ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .و
ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را در ﻣﯿﺎﻧﺶ زﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ26 .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪه ،ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﺮا
ﺣﻼل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪس ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻧﺠﺲ و ﻃﺎﻫﺮ ﻓﺮق
ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ
ﮔﺮدﯾﺪهام27 .ﺳﺮوراﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺎن درﻧﺪه ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﺣﻖ
ﺑﺒﺮﻧﺪ28 .و اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻼط اﻧﺪود ﻧﻤﻮده ،رؤﯾﺎﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺄل
دروغ زده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده29 .و ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻏﺮﯾﺒﺎن را
ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﻈﻠﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ30 .و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪم ﮐﻪ دﯾﻮار را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﺷﮑﺎف ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ آن را ﺧﺮاب ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ31 .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪام و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن وارد آوردهام«.

23

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،دو زن دﺧﺘﺮ ﯾﮏ

ﻣﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ3 .و اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺮ زﻧﺎ ﮐﺮده ،در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را
ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﮑﺎرت اﯾﺸﺎن را اﻓﺸﺮدﻧﺪ4 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻫﻮﻟﻪ و ﺧﻮاﻫﺮ او اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ
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ﺑﻮد .و اﯾﺸﺎن از آن ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان زاﯾﯿﺪﻧﺪ .و اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﻫﻮﻟﻪ ،ﺳﺎﻣﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ ،اورﺷﻠﯿﻢ5 .و اﻫﻮﻟﻪ از ﻣﻦ رو ﺗﺎﻓﺘﻪ ،زﻧﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ آﺷﻮرﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﺎور او
ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدﯾﺪ؛ 6ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺳﺮداران ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﭙﺴﻨﺪ و ﻓﺎرﺳﺎن اﺳﺐ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﻨﯽ آﺷﻮر
ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺬل ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺘﻬﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺑﻮد ﻧﺠﺲ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ8 .و ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺮک ﻧﮑﺮد .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽاش
ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﮑﺎرت او را اﻓﺸﺮده ،زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ9 .ﻟﻬﺬا
ﻣﻦ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﯽ آﺷﻮر ﮐﻪ او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدم10 .ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻮرت او را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮐﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻋﺒﺮت ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ وی داوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
»11و ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮش اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ اﯾﻦ را دﯾﺪ ،در ﻋﺸﻖﺑﺎزی ﺧﻮﯾﺶ از او زﯾﺎدﺗﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺎ ﻧﻤﻮد12 .و ﺑﺮ ﺑﻨﯽ آﺷﻮر ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻤﺎن و
ﺳﺮداران ﻣﺠﺎور او ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﺎن اﺳﺐ ﺳﻮار و ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﭙﺴﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ13 .و
دﯾﺪم ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮدو اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ14 .ﭘﺲ زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را زﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺠﺮف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪ15 .ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻤﺎﻣﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮداران و ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن ﭼﺸﻢ او ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد ،ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .و رﺳﻮﻻن ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد17 .و ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺰد وی در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی درآﻣﺪه ،او را از زﻧﺎﮐﺎری
ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺲ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻃﺒﻊ وی از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ18 .و
ﭼﻮن ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺟﺎن ﻣﻦ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ از ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد19 .اﻣﺎ او اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ،ﺑﺎز زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد را زﯾﺎد ﻧﻤﻮد20 .و ﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﺸﻖ
ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ اﻻﻏﺎن و ﻧﻄﻔﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﻧﻄﻔﻪ اﺳﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ21 .و ﻗﺒﺎﺣﺖ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽات اﻓﺸﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد
آوردی.
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»22ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺖ از
اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آورد23 .ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﻤﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را از ﻓﻘﻮد و ﺷﻮع و ﻗﻮع .و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان آﺷﻮر را ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﭙﺴﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن و واﻟﯿﺎن و ﺳﺮداران و ﻧﺎﻣﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺐ
ﺳﻮارﻧﺪ24 .و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ و ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻦﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ
و ﺧﻮدﻫﺎ ﺗﻮ را اﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﻣﻦ داوری ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﺣﮑﺎم ﺧﻮد داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .و ﻣﻦ ﻏﯿﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮاﻧﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ26 .و ﻟﺒﺎس ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﮐﻨﺪه،
زﯾﻮرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد27 .ﭘﺲ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺗﻮ و زﻧﺎﮐﺎریات را ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ آوردهای ،از
ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ اﻓﺮاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﯽ آورد28 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت
داری و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺖ از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد29 .و ﺑﺎ ﺗﻮ از راه ﺑﻐﺾ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮ را ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮﻫﻨﻪ وا ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﻮ و ﻗﺒﺎﺣﺖ و ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد30 .و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ اﻣﺖﻫﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺑﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪای31 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدی ،ﺟﺎم او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد32 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﺎم ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺤﻞ ﺳﺨﺮﯾﻪ و اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ آن ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺷﺪ33 .و از ﻣﺴﺘﯽ و ﺣﺰن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .از ﺟﺎم ﺣﯿﺮت و ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﺎم
ﺧﻮاﻫﺮت ﺳﺎﻣﺮه34 .و آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﻮاﻫﯽ آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺧﻮردهﻫﺎی آن را ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺎﯾﯿﺪ
و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام35 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی و ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،ﻟﻬﺬا ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻗﺒﺎﺣﺖ و زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ«.
36و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! آﯾﺎ ﺑﺮاﻫﻮﻟﻪ و اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺸﺎن را از رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن آﮔﺎه ﺳﺎز37 .زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮن آﻟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ از
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آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ38 .و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﺮوز
ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮده ،ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ39 .زﯾﺮا ﭼﻮن ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪس ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﻫﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ40 .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از دور آﻣﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺻﺪی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻏﺴﻞ دادی و
ﺳﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪی و ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﻮرﻫﺎﯾﺖ آراﯾﺶ دادی41 .و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺎﺧﺮی ﮐﻪ ﺳﻔﺮه
ﭘﯿﺶ آن آﻣﺎده ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺨﻮر و روﻏﻦ ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدی42 .و در آن آواز ﮔﺮوه ﻋﯿﺎﺷﺎن ﻣﺴﻤﻮع
ﺷﺪ .و ﻫﻤﺮاه آن ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ ﺻﺎﺑﯿﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎن آورده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎ و ﺗﺎﺟﻬﺎی ﻓﺎﺧﺮ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ43 .و ﻣﻦ درﺑﺎره آن زﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺎﮐﺎری ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
اﯾﺸﺎن اﻵن ﺑﺎ او زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن؟ 44و ﺑﻪ او درآﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ
درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن دو زن ﻗﺒﺎﺣﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻮﻟﻪ و اﻫﻮﻟﯿﺒﻪ درآﻣﺪﻧﺪ45 .ﭘﺲ ﻣﺮدان ﻋﺎدل
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺎص زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زاﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮنآﻟﻮد اﺳﺖ46 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد47 .و آن ﮔﺮوه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪ،
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ48 .و ﻗﺒﺎﺣﺖ را از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ
ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎن ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ49 .و ﺳﺰای ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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و در روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»2ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﻢ اﻣﺮوز را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺲ ،اﺳﻢ ﻫﻤﯿﻦ روز را ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ روز ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺠﻮم آورد3 .و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺜﻠﯽ آورده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﮓ را ﺑﮕﺬار .آن را ﺑﮕﺬار و آب ﻧﯿﺰ در آن ﺑﺮﯾﺰ4 .ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ
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ﻗﻄﻌﻪ ﻧﯿﮑﻮ و ران و دوش را در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ آن را ﭘﺮ ﺳﺎز5 .و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﮕﯿﺮ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را زﯾﺮش دﺳﺘﻪ ﮐﺮده ،آن را ﺧﻮب ﺑﺠﻮﺷﺎن ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﻧﺪروﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد6 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮآن ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ! وای ﺑﺮ
آن دﯾﮕﯽ ﮐﻪ زﻧﮕﺶ در ﻣﯿﺎﻧﺶ اﺳﺖ و زﻧﮕﺶ از ﻣﯿﺎﻧﺶ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ! آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺑﯿﺮون آور و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮ آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد7 .زﯾﺮا ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺖ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن را ﺑﺮ
ﺻﺨﺮه ﺻﺎف ﻧﻬﺎد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺮﯾﺨﺖ ﺗﺎ از ﺧﺎک ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد8 .ﻣﻦ ﺧﻮن او را ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺻﺎف
ﻧﻬﺎدم ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺸﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮑﺸﻢ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ! ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮده ﻫﯿﺰم را ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .ﻫﯿﺰم زﯾﺎد ﺑﯿﺎور و
آﺗﺶ ﺑﯿﻔﺮوز و ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز و ادوﯾﻪﺟﺎت در آن ﺑﺮﯾﺰ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮد11 .ﭘﺲ آن
را ﺑﺮ اﺧﮕﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﺴﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدد و ﻧﺠﺎﺳﺘﺶ در آن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و
زﻧﮕﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد12 .او از ﻣﺸﻘﺖﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ زﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎرش از وی ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﭘﺲ
زﻧﮕﺶ در آﺗﺶ ﺑﺸﻮد13 .در ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺗﻮ ﻗﺒﺎﺣﺖ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدم .اﻣﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪی.
ﻟﻬﺬا ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗـﻮ ﺑﻪ اﺗﻤـﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧـﻢ ،دﯾﮕـﺮ از ﻧﺠﺎﺳـﺖ ﺧـﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﯽ ﺷـﺪ.
14ﻣـﻦ ﮐﻪ ﯾﻬـﻮه ﻫﺴﺘـﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام و ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آن را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫـﻢ آورد .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﯾﻬـﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ رﻓﺘﺎرت و ﺑﺮ وﻓﻖ اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
15و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»16 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻨﮏ ﻣﻦ آرزوی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را
ﺑﻐﺘﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻨﻤﺎ و اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺖ ﺟﺎری ﻧﺸﻮد17 .آه ﺑﮑﺶ و ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﻮ و ﺑﺮای ﻣﺮده ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮕﯿﺮ .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺑﭙﯿﭻ و ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﺑﮑﻦ و ﺷﺎرﺑﻬﺎﯾﺖ را
ﻣﭙﻮﺷﺎن و ﻃﻌﺎم ﻣﺮده را ﻣﺨﻮر«.
18ﭘﺲ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ ﻗﻮم ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم و وﻗﺖ ﻋﺼﺮ زن ﻣﻦ ﻣﺮد و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم19 .و ﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ دارد؟«
20اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب دادم ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»21 :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺎن ﻣﻦ ﻣﻘْﺪس ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﺟﻼل ﺷﻤﺎ و آرزوی ﭼﺸﻤﺎن
ﺷﻤﺎ و ﻟﺬت ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک
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ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد22 .و ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎرﺑﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻃﻌﺎم ﻣﺮدﮔﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد23 .ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ و
ﮐﻔﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ،ﻣﺎﺗﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﮐﺎﻫﯿﺪه
ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ24 .و ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ او
ﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
»25و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! در روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت و ﺳﺮور ﻓﺨﺮ و آرزوی ﭼﺸﻤﺎن و رﻓﻌﺖ
ﺟﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﯾﺎ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 26ﮐﻪ در
آن روز ﻫﺮ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ 27ﭘﺲ در آن روز
دﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﮔﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن آﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.

25

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ

ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺪار و ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ3 .و ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﮕﻮ :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ درﺑﺎره ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺷﺪ و درﺑﺎره زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ ﻫﻪ ﮔﻔﺘﯽ،
4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﺗﻮ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ زده ،ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و اﯾﺸﺎن ﻣﯿﻮه ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و
ﺷﯿﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ5 .و رﺑﻪ را آراﻣﮕﺎه ﺷﺘﺮان و )زﻣﯿﻦ( ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن را ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺘﮏ ﻣﯽزﻧﯽ و ﭘﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﯿﻨﻪ دل ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ،
7ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﻮ را ﺗﺎراج اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺗﻮ را
از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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8ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻮآب و ﺳﻌﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺣﺪود ﻣﻮآب را از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺪودش ﮐﻪ ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﯾﺸﯿﻤﻮت و ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن و ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ10 .ﺑﺮای ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق آن را ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن )ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ( و ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ
داد ﺗﺎ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﻮن دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ11 .و ﺑﺮ ﻣﻮآب داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
12ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ادوم از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و
در اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪن از اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ورزﯾﺪهاﻧﺪ13 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮادوم دراز ﮐﺮده ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن را وﯾﺮان ﮐﺮده ،از
ﺗﯿﻤﺎن ﺗﺎ ددان ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد14 .و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از ادوم
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ادوم ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ دل ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم
ﺳﺨﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﺪاوت اﺑﺪی ﺧﺮاب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ16 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن دراز ﻧﻤﻮده ،ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .و ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻏﻀﺐآﻣﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻏﺮه ﻣﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه،

ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺻﻮر درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻪ ،دروازه اﻣﺖﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎل
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﭼﻮن او ﺧﺮاب ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ای ﺻﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺑﻪ
ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ اﻣﻮاج ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ4 .و ﺣﺼﺎر ﺻﻮر را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺶ را ﻣﻨﻬﺪم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺒﺎرش را از آن ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﺻﺎف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 .و
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او ﻣﺤﻞ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن داﻣﻬﺎ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻪام .و آن ﺗﺎراج اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ6 .و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
7زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را
از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺮ ﺻﻮر ﺑﺎ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران و ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آورد8 .و او
دﺧﺘﺮان ﺗﻮ را در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺘﺮﺳﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ9 .و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ آورده ،ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ10 .و اﺳﺒﺎﻧﺶ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ دروازهﻫﺎﯾﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
رﺧﻨﻪدار درﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ از ﺻﺪای ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ11 .و
ﺑﻪ ﺳﻢ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده ،اﻫﻞ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .و ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻓﺨﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد12 .و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺗﻮ را ﺗﺎراج ﻧﻤﻮده ،ﺗﺠﺎرت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .و
ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب و ﺧﺎک
ﺗﻮ را در آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ13 .و آواز ﻧﻐﻤﺎت ﺗﻮ را ﺳﺎﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻋﻮدﻫﺎﯾﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺸﻮد14 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺻﺨﺮهای ﺻﺎف ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن داﻣﻬﺎ
ﺑﺸﻮی و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪام«.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﺻﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ از ﺻﺪای اﻧﻬﺪام ﺗﻮ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺸﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺸﻮد؟ 16و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران درﯾﺎ
از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮود آﯾﻨﺪ .و رداﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،رﺧﻮت ﻗﻼﺑﺪوزی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﮑﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻬﺎ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و آﻧﺎﻓĤﻧﺎ ﻟﺮزان ﮔﺮدﯾﺪه ،درﺑﺎره ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
17ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻪ از درﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﺑﻮدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﯽ!
آن ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﺪاری ﮐﻪ در درﯾﺎ زورآور ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﯿﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ
درﯾﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ18 .اﻵن در روز اﻧﻬﺪام ﺗﻮ ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ ،و ﺟﺰاﯾﺮی ﮐﻪ در درﯾﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از رﺣﻠﺖ ﺗﻮ ﻣﺪﻫﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ19 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺷﻬﺮ
ﻣﺨﺮوب ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮔﺮداﻧﻢ و ﻟﺠﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮآورده ،ﺗﻮ را ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻮر
ﺳﺎزم20 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮ را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺮود آورده ،ﺗﻮ را در اﺳﻔﻠﻬﺎی
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زﻣﯿﻦ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﺑﺪی ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻮن
ﻧﺸﻮی و دﯾﮕﺮ ﺟﻼل ﺗﻮ را در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎی ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را ﻣﺤﻞ
وﺣﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺷﺪ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺻﻮر

ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺑﺨﻮان! 3و ﺑﻪ ﺻﻮر ﺑﮕﻮ :ای ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺪﺧﻞ درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﯽ و ﺑﺮای ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺟﺮ ﻃﻮاﯾﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺻﻮر ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ4 .ﺣﺪود ﺗﻮ در
وﺳﻂ درﯾﺎ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻧﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ5 .ﻫﻤﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎﯾﺖ را از ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺳﻨﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﮐﻠﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ6 .ﭘﺎروﻫﺎﯾﺖ را از ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻧﺸﯿﻤﻨﻬﺎﯾﺖ را از ﺷﻤﺸﺎد ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎج ﻣﻨﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ7 .ﮐﺘﺎن ﻣﻄﺮز ﻣﺼﺮی
ﺑﺎدﺑﺎن ﺗﻮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺸﻮد .و ﺷﺮاع ﺗﻮ از آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ارﻏﻮان از ﺟﺰاﯾﺮ اﻟﯿﺸﻪ ﺑﻮد8 .اﻫﻞ
ﺳﯿﺪون و ارواد ﭘﺎروزن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﻤﺎی ﺗﻮ ای ﺻﻮر ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ9 .ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺟﺒﯿﻞ و ﺣﮑﻤﺎﯾﺶ در ﺗﻮ ﺑﻮده ،ﻗﻼﻓﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی درﯾﺎ و ﻣﻼﺣﺎن آﻧﻬﺎ در ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ10 .ﻓﺎرس و ﻟﻮد و ﻓﻮط در اﻓﻮاﺟﺖ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﺧﻮدﻫﺎ
ﺑﺮ ﺗﻮ آوﯾﺰان ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را زﯾﻨﺖ دادﻧﺪ11 .ﺑﻨﯽارواد ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف و
ﺟﻤﺎدﯾﺎن ﺑﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮف آوﯾﺰان ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ اﻣﻮال ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻘﺮه و آﻫﻦ و
روی و ﺳﺮب ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ13 .ﯾﺎوان و ﺗﻮﺑﺎل و ﻣﺎﺷﮏ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن و آﻻت ﻣﺲ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺘﺎع ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ14 .اﻫﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران و ﻗﺎﻃﺮان
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ15 .ﺑﻨﯽددان ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎزارﮔﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻋﺎج و آﺑﻨﻮس را ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﺎوﺿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ16 .ارام ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻬﺮﻣﺎن و ارﻏﻮان و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻼﺑﺪوزی و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و ﻣﺮﺟﺎن و ﻟﻌﻞ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ
ﻣﯽدادﻧﺪ17 .ﯾﻬﻮدا و زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻨﺪم ﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻠﻮا و ﻋﺴﻞ و روﻏﻦ و
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ﺑﻠﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺘﺎع ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ18 .دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮ و ﮐﺜﺮت ﻫﺮ ﻗﺴﻢ اﻣﻮال ﺑﺎ ﺷﺮاب
ﺣﻠﺒﻮن و ﭘﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﻮدا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ19 .ودان و ﯾﺎوان رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
آﻫﻦ ﻣﺼﻨﻮع و ﺳﻠﯿﺨﻪ و ﻗﺼﺐ اﻟﺬرﯾﺮه از ﻣﺘﺎﻋﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻮد20 .ددان ﺑﺎ زﯾﻦ ﭘﻮﺷﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺳﻮاری ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ21 .ﻋﺮب و ﻫﻤﻪ ﺳﺮوران ﻗﯿﺪار ﺑﺎزارﮔﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮهﻫﺎ و
ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ22 .ﺗﺠﺎر ﺷﺒﺎ و رﻋﻤﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ادوﯾﻪﺟﺎت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدادﻧﺪ23 .ﺣﺮان و ﮐﻨﻪ و ﻋﺪن و
ﺗﺠﺎر ﺷﺒﺎ و آﺷﻮر و ﮐﻠﻤﺪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ24 .اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺎﯾﺲ و رداﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ﻗﻼﺑﺪوزی
و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭘﺮ از رﺧﺘﻬﺎی ﻓﺎﺧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻮ ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ25 .ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺎع ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ در وﺳﻂ درﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺰز ﮔﺮدﯾﺪی26 .ﭘﺎروزﻧﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن
درﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ27 .اﻣﻮال و ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻣﺘﺎع و ﻣﻼﺣﺎن و ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن و ﻗﻼﻓﺎن و ﺳﻮداﮔﺮان و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ در روز اﻧﻬﺪام ﺗﻮ در وﺳﻂ درﯾﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
»28از آواز ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎﻧﺖ ﺳﺎﺣﻠﻬﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ29 .و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎروزﻧﺎن و ﻣﻼﺣﺎن و ﻫﻤﻪ
ﻧﺎﺧﺪاﯾﺎن درﯾﺎ از ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮود آﻣﺪه ،در زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ30 .و ﺑﺮای ﺗﻮ آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻪ ،در ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﻏﻠﻄﻨﺪ31 .و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻮی
ﺧﻮد را ﮐﻨﺪه ،ﭘﻼس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮارت ﺟﺎن و ﻧﻮﺣﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ32 .و در ﻧﻮﺣﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺻﻮر و ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ
آن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 33ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺗﻮ از درﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ،
ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪی و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻣﻮال و ﻣﺘﺎع ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﮕﺮ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ34 .اﻣﺎ ﭼﻮن از درﯾﺎ ،در ﻋﻤﻖﻫﺎی آﺑﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪی ،ﻣﺘﺎع و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪ35 .ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت دﻫﺸﺖزده
و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ36 .ﺗﺠﺎر ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺻﻔﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺻﻮر ﺑﮕﻮ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ دﻟﺖ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺪاﯾﺎن در وﺳﻂ درﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪام ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﺧﺪا ،ﻟﯿﮑﻦ دل ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ
دل ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪای3 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ از داﻧﯿﺎل ﺣﮑﯿﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﯿﭻ ﺳﺮی از ﺗﻮ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ 4و ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدهای.
5ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮﯾﺶ دوﻟﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰودهای ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﮕﺮیات دﻟﺖ
ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ6 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ دل ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ دل
ﺧﺪاﯾﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهای7 ،ﭘﺲ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﺳﺘﻢ ﮐﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺟﻤﺎل ﺗﻮ را ﻣﻠﻮث ﺳﺎزﻧﺪ8 .و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ
ﻓﺮود آورﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺮگ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد9 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺗﻼن
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در دﺳﺖ ﻗﺎﺗﻼﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺧﺪا10 .از
دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺘﻪام«.
11و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»12 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻣﺮﺛﯿﻪ
ﺑﺨﻮان و وی را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﻤﺎل و ﻣﻤﻠﻮ ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﺎل
ﻫﺴﺘﯽ13 .در ﻋﺪن در ﺑﺎغ ﺧﺪا ﺑﻮدی و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از ﻋﻘﯿﻖ اﺣﻤﺮ و ﯾﺎﻗﻮت اﺻﻔﺮ و ﻋﻘﯿﻖ
ﺳﻔﯿﺪ و زﺑﺮﺟﺪ و ﺟﺰع و ﯾﺸﺐ و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد و ﺑﻬﺮﻣﺎن و زﻣﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮ ﺑﻮد .و ﺻﻨﻌﺖ دﻓﻬﺎ و
ﻧﺎﯾﻬﺎﯾﺖ در ﺗﻮ از ﻃﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد14 .ﺗﻮ ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﻪ
ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮدی .و ﺗﻮ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯽ .و در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ
ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪی15 .از روزی ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪی ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدی16 .اﻣﺎ از ﮐﺜﺮت ﺳﻮداﮔﺮیات ﺑﻄﻦ ﺗﻮ را از ﻇﻠﻢ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﻄﺎ ورزﯾﺪی و ﻣﻦ ﺗﻮ
را از ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻢ .و ﺗﻮ را ای ﮐﺮوﺑﯽ ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ ،از ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدم.
17دل ﺗﻮ از زﯾﺒﺎﯾﯽات ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪی .ﻟﻬﺬا ﺗﻮ را
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازم و ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ18 .ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎﻫﺖ و
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺗﺠﺎرﺗﺖ ،ﻣﻘﺪسﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﯽ .ﭘﺲ آﺗﺸﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورم
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ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﻫﻤﻪ
آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺖ از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻮ ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺑﻮد«.
20و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»21 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﯿﺪون ﺑﺪار و
ﺑﻪ ﺿﺪش ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ22 .و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﺻﯿﺪون ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او داوری ﮐﺮده و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در وی
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ23 .و وﺑﺎ در او و ﺧﻮن در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ او ﻣﯽآﯾﺪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ24 .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺧﺎری ﺧﻠﻨﺪه و ﺷﻮک رﻧﺞ آورﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ25 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را از ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب دادهام ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ26 .و
در آن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﻮن ﺑﺮ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎوران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.
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و در روز دوازدﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل دﻫﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»2ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺪار و ﺑﻪ ﺿﺪ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﺎ3 .و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ .ای اژدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪهای و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﻬﺮ ﻣﻦ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪام! 4ﻟﻬﺬا ﻗﻼﺑﻬﺎ در ﭼﺎﻧﻪات ﻣﯽﮔﺬارم و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺴﭙﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻬﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺴﭙﯿﺪ5 .و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
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و ﺑﻪ روی ﺻﺤﺮا اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد .و ﺗﻮ را ﺧﻮراک
ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺼﺎی ﻧﺌﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ7 .ﭼﻮن دﺳﺖ ﺗﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺮد
ﺷﺪی .و ﮐﺘﻔﻬﺎی ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را ﭼﺎک زدی .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪی .و ﮐﻤﺮﻫﺎی
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن را ﻟﺮزان ﮔﺮداﻧﯿﺪی«.
8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻤﺸﯿﺮی آورده ،اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ را
از ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ وﯾﺮان و ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺮ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪام10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ
ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻢ و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را از ﻣﺠﺪل ﺗﺎ اﺳﻮان و ﺗﺎ ﺣﺪود ﺣﺒﺸﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺮاب
و وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 .ﮐﻪ ﭘﺎی اﻧﺴﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺎی ﺣﯿﻮان از آن ﮔﺬر ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺪت
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺸﻮد12 .و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﻬﺎی وﯾﺮان وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .و ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
13زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﺼﺮﯾﺎن را از ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد14 .و اﺳﯿﺮان ﻣﺼﺮ را ﺑﺎز آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻓﺘﺮوس ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن راﺟﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد15 .و
آن ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻗﻠﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﻣﺖﻫﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ16 .و آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﻮی اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
17و در روز اول ﻣﺎه اول از ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ از ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﺻﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی
ﻫﻤﻪ ﺑﯽﻣﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و دوﺷﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ از ﺻﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ آن
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺧﻮدش و ﻟﺸﮑﺮش ﻫﯿﭻ ﻣﺰد ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ«.
19ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﻏﻨﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد
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ﺗﺎ اﺟﺮت ﻟﺸﮑﺮش ﺑﺸﻮد20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﺟﺮت او ﺧﻮاﻫﻢ داد ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ21 .و در آن روز ﺷﺎﺧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ روﯾﺎﻧﯿﺪ .و دﻫﺎن ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﻮد ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ وای ﺑﺮآن روز! 3زﯾﺮا ﮐﻪ آن روز ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
و روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ! روز اﺑﺮﻫﺎ و زﻣﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! 4و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻓﺮود
ﻣﯽآﯾﺪ .و ﭼﻮن ﮐﺸﺘﮕﺎن در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه درد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺣﺒﺶ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﺳﺎﺳﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ5 .و ﺣﺒﺶ و ﻓﻮط وﻟﻮد و

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻮب و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد6 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﻓﺨﺮ ﻗﻮت آن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .و از ﻣﺠﺪل ﺗﺎ
اﺳﻮان در ﻣﯿﺎن آن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ7 .و در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﻬﺎی
وﯾﺮان وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ در ﻣﯿﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و ﭼﻮن آﺗﺸﯽ در
ﻣﺼﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺼﺎرش ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ9 .در
آن روز ﻗﺎﺻﺪان از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن درد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺜﻞ روز ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻨﮏ آن ﻣﯽآﯾﺪ10 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪرﺻﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ11 .او ﺑﺎ
ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ آورده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آن زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺳﺎزﻧﺪ .و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﺸﯿﺪه ،زﻣﯿﻦ را از ﮐﺸﺘﮕﺎن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﻧﻬﺮﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ دﺳﺖ اﺷﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ .و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺮﯾﺒﺎن وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪام«.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺘﻬﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﺻﻨﺎم را از ﻧﻮف ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺋﯿﺴﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و ﺧﻮف ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
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14و ﻓﺘﺮوس را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،آﺗﺸﯽ در ﺻﻮﻋﻦ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺮوﺧﺖ .و ﺑﺮ ﻧﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .و
ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻼذ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ رﯾﺨﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .و ﭼﻮن
آﺗﺸﯽ در ﻣﺼﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺳﯿﻦ ﺑﻪ درد ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺘﻼ و ﻧﻮﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺼﻤﺎن در وﻗﺖ
روز ﺑﺮ ﻧﻮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ17 .ﺟﻮاﻧﺎن آون و ﻓﯿﺒﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و اﻫﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ18 .و روز درﺗﺤﻔﻨﺤﯿﺲ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻏﻬﺎی ﻣﺼﺮ را در آﻧﺠﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ و ﻓﺨﺮ ﻗﻮﺗﺶ در آن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﺮﻫﺎ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ19 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
20و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه اول از ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»21 :ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎزوی ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .و اﯾﻨﮏ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ آن
ﻣﺮﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬارد و ﮐﺮﺑﺎس ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺸﻮد22 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ دو ﺑﺎزوی او ﻫﻢ درﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺷﻤﺸﯿﺮ را از دﺳﺘﺶ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ23 .و ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ24 .و ﺑﺎزوﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺧﻮاﻫﻢ داد .و ﺑﺎزوﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﻪ
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد25 .ﭘﺲ ﺑﺎزوﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎزوﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ داده ﺑﺎﺷﻢ و او آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ دراز
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ26 .و ﭼﻮن ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
و اﯾﺸﺎن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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و در روز اول ﻣﺎه ﺳﻮم از ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»2ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ او ﺑﮕﻮ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﯽات ﺑﻪ او
ﺷﺒﺎﻫﺖ داری؟ 3اﯾﻨﮏ آﺷﻮر ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺟﻤﯿﻞ و ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺳﺎﯾﻪﮔﺴﺘﺮ و ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺑﻮد و ﺳﺮ او ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﻮد4 .آﺑﻬﺎ او را ﻧﻤﻮ داد .و ﻟﺠﻪ او را ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮ
ﻃﺮف ﺑﻮﺳﺘﺎن آن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻄﺮف ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا روان ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
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5از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺪ او از ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ زﯾﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و اﻏﺼﺎن ﺧﻮد را
ﻧﻤﻮ داده ،آﻧﻬﺎ از ﮐﺜﺮت آﺑﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ6 .و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا زﯾﺮ اﻏﺼﺎﻧﺶ ﺑﭽﻪ آوردﻧﺪ .و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﺳﺎﯾﻪاش ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
7ﭘﺲ در ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮد و در درازی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ رﯾﺸﻪاش ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻮد8 .ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺑﺎغ ﺧﺪا آن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .و ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ .و ﭼﻨﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻏﺼﺎﻧﺶ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ درﺧﺖ در ﺑﺎغ ﺧﺪا ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮد9 .ﻣﻦ او
را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺒﺎﯾﯽ دادم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻋﺪن ﮐﻪ در ﺑﺎغ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﺮ او
ﺣﺴﺪ ﺑﺮدﻧﺪ«.
10ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﺪ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و او ﺳﺮ ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و دﻟﺶ از ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ11 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ او را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ )ﭘﺎدﺷﺎه( اﻣﺖﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .و ﻣﻦ او
را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ12 .و ﻏﺮﯾﺒﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ او را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ و در ﺟﻤﯿﻊ درهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﻏﺼﺎن او ﻧﺰد
ﻫﻤﻪ وادﯾﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ او ﻓﺮود آﻣﺪه ،او را
ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد13 .و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺮ ﺗﻨﻪ اﻓﺘﺎده او آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ14 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد آﺑﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﻔﺮازﻧﺪ .و زورآوران آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﻠﻨﺪی ﺧﻮد ﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ در اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در روزی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻓﺮود ﻣﯽرود ،ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻤﯽ
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻟﺠﻪ را ﺑﺮای وی ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﻧﻬﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .و آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺮای وی ﺳﻮﮔﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .و ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ16 .و ﭼﻮن او را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻓﺮود آورم ،آﻧﮕﺎه اﻣﺖﻫﺎ
را از ﺻﺪای اﻧﻬﺪاﻣﺶ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﻋﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ
ﻟﺒﻨﺎن از ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ17 .و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﻧﺼﺎرش ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ او ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
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اﻣﻮات ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ18 .ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از درﺧﺘﺎن ﻋﺪن در ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ
داﺷﺘﯽ؟ اﻣﺎ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﻋﺪن ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ«.

32

و در روز اول ﻣﺎه دوازدﻫﻢ از ﺳﺎل دوازدﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺑﺨﻮان و او را ﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ
ژﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﻮدی ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اژدﻫﺎ در درﯾﺎ ﻫﺴﺘﯽ و آب را از ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻬﺎﻧﯽ و آﺑﻬﺎ
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ داده ،ﻧﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﯽﺳﺎزی3 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»دام ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻮمﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را در دام ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ4 .و ﺗﻮ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮود آورده ،ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻣﯿﻦ را از ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﻧﻬﺎده ،درﻫﻬﺎ را از ﻻش ﺗﻮ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد6 .و زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در آن ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ از ﺧﻮن ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وادﯾﻬﺎ از ﺗﻮ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻄﻔﯽ ﮔﺮداﻧﻢ ،آﺳﻤﺎن را
ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﺶ را ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮده،آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺎه روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد8 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮﻫﺎی درﺧﺸﻨﺪه آﺳﻤﺎن را ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺳﯿﺎه ﮐﺮده ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .و ﭼﻮن ﻫﻼﮐﺖ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای آورده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه دﻟﻬﺎی ﻗﻮمﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺤﺰون ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و ﻗﻮمﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮه دﻫﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺷﺪت دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و در روز اﻧﻬﺪام ﺗﻮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ«.
11زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ12 .و ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺟﺒﺎران ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن از ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
اﻧﺪاﺧﺖ .و اﯾﺸﺎن ﻏﺮور ﻣﺼﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻬﺎﯾﻢ
او را از ﮐﻨﺎرﻫﺎی آﺑﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭘﺎی اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﮔﻞآﻟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
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ﺳﺎﺧﺖ .و ﺳﻢ ﺑﻬﺎﯾﻢ آﻧﻬﺎ را ﮔﻞآﻟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ14 .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﺑﻬﺎی آﻧﻬﺎ را
ﺳﺎﮐﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻧﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ را وﯾﺮان
ﮐﻨﻢ و آن زﻣﯿﻦ از ﻫﺮﭼﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﻫﻼک ﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ16 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮﺛﯿﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .دﺧﺘﺮان اﻣﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ«.
17و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه از ﺳﺎل دوازدﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ»18 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ و ﻫﻢ او را و ﻫﻢ دﺧﺘﺮان اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﺎ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آور19 .از ﭼﻪ ﮐﺲ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﻓﺮود
ﺑﯿﺎ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﺨﻮاب20 .اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد) .ﻣﺼﺮ( ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ او را و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ را ﺑﮑﺸﯿﺪ21 .اﻗﻮﯾﺎی ﺟﺒﺎران از ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات او را و
اﻧﺼﺎر او را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
»22در آﻧﺠﺎ آﺷﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ23 .ﮐﻪ ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎناﻧﺪ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﻘﺘﻮل و از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ24 .در آﻧﺠﺎ ﻋﯿﻼم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺘﻮل و از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻔﻠﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻓﺮود رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد25 .ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺘﻮﻻن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻤﺸﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﮕﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ26 .در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮداﮔﺮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن و ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻤﺸﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ27 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﺒﺎران و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را زﯾﺮ
ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ .و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن
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ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﺟﺒﺎران ﺑﻮدﻧﺪ28 .و اﻣﺎ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﻮاﺑﯿﺪ29 .در آﻧﺠﺎ ادوم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوراﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺒﺮوت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
30در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی ﺷﻤﺎل و ﻫﻤﻪ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﻓﺮود رﻓﺘﻨﺪ .از ﻫﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺒﺮوت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ31 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﺪ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد و
ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ او ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ32 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ او را در
زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺒﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ او را ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ«.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد را

ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ آورم و اﻫﻞ آن زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ3 ،و او ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ
ﻣﯽآﯾﺪ وﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،آن ﻗﻮم را ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزد4 ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪای ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺸﻮد،
آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮ آﻣﺪه ،او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺻﺪای
ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮن او ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻣﯽرﻫﺎﻧﯿﺪ6 .و اﮔﺮ دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻨﻮاﺧﺘﻪ ﻗﻮم را ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﺴﺎزد و
ﺷﻤﺸﯿﺮ آﻣﺪه ،ﮐﺴﯽ را از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزد ،آن ﺷﺨﺺ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺧﻮن او را از دﺳﺖ دﯾﺪهﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ7 .و ﻣﻦ ﺗﻮ را ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام ﺗﺎ ﮐﻼم را از دﻫﺎﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزی8 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻢ :ای ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد! اﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را از
ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزی ،آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮن او را از دﺳﺖ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ9 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎ از آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او از
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ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه او در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪای
10ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺷﻤﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺼﯿﺎن و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؟
»11ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮدن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ
ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ )ﺧﻮش ﻫﺴﺘﻢ( ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ .ای ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! از ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﺮا ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ؟ 12و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﮕﻮ :ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮد ﻋﺎدل در روزی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮد ،او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﻫﺎﻧﯿﺪ .و ﺷﺮارت ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ در روزی ﮐﻪ او از ﺷﺮارت ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ وی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻣﺮد ﻋﺎدل در روزی ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ورزد ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد زﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ13 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ او ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،ﻋﺼﯿﺎن ورزد ،آﻧﮕﺎه
ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺼﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد14 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻢ :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد! اﮔﺮ او از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺠﺎ آورد15 ،و اﮔﺮ آن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ رﻫﻦ را ﭘﺲ دﻫﺪ و آﻧﭽﻪ دزدﯾﺪه ﺑﻮد رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ
ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮد ،او اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد16 .ﺗﻤﺎم
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ورزﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ او ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ17 .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ18 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻋﺼﯿﺎن ورزد،
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد19 .و ﭼﻮن ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﺷﺮارت ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﺠﺎ آورد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ20 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮزون ﻧﯿﺴﺖ .ای
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
21و در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ از ﺳﺎل دوازدﻫﻢ اﺳﯿﺮی ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ
ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ22 .و در وﻗﺖ ﺷﺎم ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن
آن ﻓﺮاری دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه ،دﻫﺎن ﻣﺮا ﮔﺸﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن او در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﻧﺰد ﻣﻦ رﺳﯿﺪ،
دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﮔﻨﮓ ﻧﺒﻮدم23 .و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»24 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وارث اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺷﺪ
و ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ارث ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ25 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
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ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :ﮔﻮﺷﺖ را( ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازﯾﺪ و ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺰﯾﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ وارث زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟
»26ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ زن
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ وارث اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟ 27ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﺤﺮااﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد .و آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ و ﻣﻐﺎرﻫﺎﯾﻨﺪ از وﺑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد28 .و اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان و ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻏﺮور ﻗﻮﺗﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪی وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
رﻫﮕﺬری ﻧﺒﺎﺷﺪ29 .و ﭼﻮن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ وﯾﺮان و
ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ30 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺮان
ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﯾﻮارﻫﺎ و ﻧﺰد درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﭼﻪ ﮐﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد؟ 31وﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﻮم )ﻣﻦ( ﻣﯽآﯾﻨﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ،
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ دل اﯾﺸﺎن در ﭘﯽ ﺣﺮص اﯾﺸﺎن ﻣﯽرود32 .و اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺮود ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﻄﺮب ﺧﻮﺷﻨﻮا و ﻧﯿﮏﻧﻮاز ﻫﺴﺘﯽ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ33 .و
ﭼﻮن اﯾﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ«.

34

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ و ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وای
ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮔﻠﻪ را ﺑﭽﺮاﻧﻨﺪ؟ 3ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻪ را
ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﭘﺸﻢ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻠﻪ را ﻧﻤﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ4 .ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن را
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ﭘﺲ ﻧﻤﯽآورﯾﺪ و ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ5 .ﭘﺲ
ﺑﺪون ﺷﺒﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮراک ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﮔﺮدﯾﺪه ،آواره ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ6 .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ آواره ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﮔﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ7 .ﭘﺲ ای ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 8ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ ﺧﻮراک ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ را
ﻧﻄﻠﺒﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭼﺮاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻠﻪ ﻣﺮا رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
»9ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺷﺒﺎﻧﺎن ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 10ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻢ .و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ .و اﯾﺸﺎن را از ﭼﺮاﻧﯿﺪن
ﮔﻠﻪ ﻣﻌﺰول ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را دﯾﮕﺮ ﻧﭽﺮاﻧﻨﺪ .و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را از دﻫﺎن اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ11 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ ﺧﻮدم
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد12 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎن ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻔﻘﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روز اﺑﺮﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
رﻫﺎﻧﯿﺪ13 .و اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورده ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن درآورده ،ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در وادﯾﻬﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﻤﻮرات زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ
ﭼﺮاﻧﯿﺪ14 .اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮﺗﻊ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و آرامﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .و آﻧﺠﺎ در آرامﮔﺎه ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﺮﺗﻊ ﭘﺮﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ.
15ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ.
16ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻠﺒﯿﺪ و راﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺷﮑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده،
ﺑﯿﻤﺎران را ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﺑﻬﺎن و زورآوران را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺼﺎف رﻋﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد17 .و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﭼﻬﺎی و ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
»18آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻧﯿﮑﻮ را ﭼﺮاﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟ و آب زﻻل را ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻞآﻟﻮد
ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟ 19و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﭼﺮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﻞآﻟﻮد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ20 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺎن
ﻣﻦ ﺧﻮدم در ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺮﺑﻪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻻﻏﺮ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد21 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ و
ﮐﺘﻒ ﺧﻮد ﺗﻨﻪ ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ22 ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮده ﻧﺸﻮﻧﺪ و در
ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد23 .و ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺑﭽﺮاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و او ﺷﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .و ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ
ﮔﻔﺘﻪام25 .و ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی را از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ26 .و اﯾﺸﺎن را و اﻃﺮاف
ﮐﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺑﺎران را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ و ﺑﺎرﺷﻬﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد27 .و درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داد .و اﯾﺸﺎن
در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎی ﯾﻮغ اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را
از دﺳﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﻤﻠﻮک ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ28 .و دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎراج ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ29 .و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن درﺧﺘﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﻮری ﺑﺮ
ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .و دﯾﮕﺮ از ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺮزﻧﺶ اﻣﺖﻫﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ31 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ای ﮔﻠﻪ ﻣﻦ و ای
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺮﺗﻊ ﻣﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ«.

35

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮه

ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺪار و ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ! 3و آن را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ دراز ﮐﺮده ،ﺗﻮ را وﯾﺮان و ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
4ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه ،ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺪاوت داﺋﻤﯽ
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داﺷﺘﯽ و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در زﻣﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدی6 ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻮن از ﺧﻮن ﻧﻔﺮت ﻧﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﻮن ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد7 .و
ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ و وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ،روﻧﺪﮔﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن را از آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .و
ﮐﻮﻫﻬﺎﯾﺶ را از ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﺶ ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ و درﻫﻬﺎ و ﻫﻤﻪ وادﯾﻬﺎی ﺗﻮ
ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ9 .و ﺗﻮ را ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺸﻮد و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯽ اﯾﻦ دو اﻣﺖ و اﯾﻦ دو زﻣﯿﻦ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ
آورد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ«.
11ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺸﻢ و ﺣﺴﺪی
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدی ،از ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ داوری
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ12 .و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﯾﻬﻮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪای ،ﺷﻨﯿﺪهام .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯽ :ﺧﺮاب
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻣﺎ داده ﺷﺪ13 .و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺰودﯾﺪ و ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪم14 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﺎدی
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻮ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ
ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدی ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺗﻮ ای ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ و ﺗﻤﺎم ادوم ﺟﻤﯿﻌﺎ وﯾﺮان
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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»و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ای ﮐﻮﻫﻬﺎی

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 2ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻫﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ3 ،ﻟﻬﺬا ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﺑﻠﻌﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﻘﯿﻪ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎی ﺣﺮفﮔﯿﺮان ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ ﻃﻮاﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ4 ،ﻟﻬﺬا ای ﮐﻮﻫﻬﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ و وادﯾﻬﺎ و درﻫﻬﺎ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی
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وﯾﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎراج ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ5 :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺖﻫﺎ
و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادوم ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺗﻤﺎم دل و ﮐﯿﻨﻪ ﻗﻠﺐ ،ﻣﻠﮏ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﺎراج واﮔﺬارﻧﺪ6 .ﭘﺲ درﺑﺎره زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ وﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﻠﻬﺎ و
وادﯾﻬﺎ و درﻫﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺮزﻧﺶ اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ،
ﻟﻬﺬا ﻣﻦ در ﻏﯿﺮت و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم«.
7و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪام ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ8 .و ﺷﻤﺎ ای ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زودی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ9 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﺷﯿﺎر ﺷﺪه ،ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ10 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﯿﻌﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻣﺴﮑﻮن و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﺑﺎرور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اول ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ12 .و ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ .و ﻣﯿﺮاث اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮی و اﯾﺸﺎن
را دﯾﮕﺮ ﺑﯽاوﻻد ﻧﺴﺎزی«.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﯽ
و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽاوﻻد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ14 ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدﻣﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﺑﻠﻌﯿﺪ و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﺑﯽاوﻻد ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﺳﺮزﻧﺶ اﻣﺖﻫﺎ را دﯾﮕﺮ در ﺗﻮ
ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺬﻣﺖ ﻃﻮاﯾﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﮕﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻟﻐﺰاﻧﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
16و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»17 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺑﻪ راﻫﻬﺎ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ زن ﺣﺎﯾﺾ ﻣﯽﺑﻮد18 .ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻢ19 .و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻢ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺸﺘﻨﺪ .و ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن داوری ﻧﻤﻮدم.
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20و ﭼﻮن ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻗﻮم ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از زﻣﯿﻦ او ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ
اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮدم.
»22ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ
اﯾﻦ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺧﻮد ﮐﻪ آن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ،
ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآورم23 .و اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺷﻤﺎ آن را در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن در ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺷﻮم ،آﻧﮕﺎه اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
24و ﺷﻤﺎ را از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮم و از ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد در
ﺧﻮاﻫﻢ آورد25 .و آب ﭘﺎک ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳﺎت واز
ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ26 .و دل ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺗﺎزه در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد .و دل ﺳﻨﮕﯽ را از ﺟﺴﺪ ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ،دل ﮔﻮﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد27 .و روح ﺧـﻮد
را در اﻧﺪرون ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﺷﻤـﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم ﻣـﺮا ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ28 .و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ دادم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و
ﻣﻦ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد29 .و ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد .و ﻏﻠﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ،آن
را ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻗﺤﻂ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد30 .و ﻣﯿﻮه درﺧﺘﺎن و ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ را
ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ رﺳﻮاﯾﯽ ﻗﺤﻂ ﻧﺸﻮﯾﺪ31 .و ﭼﻮن راﻫﻬﺎی ﻗﺒﯿﺢ
و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن و رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﻣﮑﺮوه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ32 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﮑﺮدهام .ﭘﺲ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺠﻞ و رﺳﻮا ﺷﻮﯾﺪ33 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزم ،ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ34 .و زﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﯿﻊ رﻫﮕﺬرﯾﺎن ﺧﺮاب ﻣﯽﺑﻮد ،ﺷﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ35 .و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﺮاب و وﯾﺮان و ﻣﻨﻬﺪم ﺑﻮد ،ﺣﺼﺎردار و ﻣﺴﮑﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ36 .و اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ
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ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﺨﺮوﺑﺎت را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ را ﻏﺮس ﻧﻤﻮدهام .ﻣﻦ
ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻤﻞ آوردهام«.
37ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورم .ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
38ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﻪ اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﻮﺳﻤﻬﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب از ﮔﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ«.
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دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﻣﺮا در روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و در

ﻫﻤﻮاری ﻗﺮار داد و آن از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد2 .و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و اﯾﻨﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی
ﻫﻤﻮاری ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺎده و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ ﺑﻮد3 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﮔﺮدد؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ«.
4ﭘﺲ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮕﻮ :ای اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! 5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ روح ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
درﻣﯽآورم ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ6 .و ﭘﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و در ﺷﻤﺎ روح ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ7 «.ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪم ﻧﺒﻮت ﮐﺮدم .و ﭼﻮن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدم ،آوازی ﻣﺴﻤﻮع ﮔﺮدﯾﺪ .و
اﯾﻨﮏ ﺗﺰﻟﺰﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ8 .و
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭘﯿﻪﻫﺎ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را از ﺑﺎﻻ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ روح
ﻧﺒﻮد9 .ﭘﺲ او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ روح ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ! ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روح ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ای روح از ﺑﺎدﻫﺎی ارﺑﻊ ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﮕﺎن ﺑﺪم ﺗﺎ اﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ«.
10ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدم .و روح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ11 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺿﺎﯾﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺸﺘﯿﻢ12 .ﻟﻬﺬا ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻢ .و ﺷﻤﺎ را ای ﻗﻮم ﻣﻦ از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ درآورده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد13 .و ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را از ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون
آورم ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ14 .و روح ﺧﻮد را در ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
و ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و
ﺑﻌﻤﻞ آوردهام .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ«.
15و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»16 :و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ
و ﺑﺮ آن ﺑﻨﻮﯾﺲ "ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﻘﺎی وی ".ﭘﺲ ﻋﺼﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮ آن
ﺑﻨﻮﯾﺲ "ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺼﺎی اﻓﺮاﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﻘﺎی وی17 ".و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدت
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ﺳﺎز ﺗﺎ در دﺳﺘﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ18 .و ﭼﻮن اﺑﻨﺎء ﻗﻮﻣﺖ ﺗﻮ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ:
آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ 19آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻋﺼﺎی ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ در دﺳﺖ اﻓﺮاﯾﻢ اﺳﺖ و اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ
رﻓﻘﺎی ویاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ وی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ ﻋﺼﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در دﺳﺘﻢ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .ﭘﺲ آن ﻋﺼﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﯽ در دﺳﺖ ﺗﻮ در
ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد22 .و اﯾﺸﺎن را در آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دﯾﮕﺮ دو اﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دو
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و رﺟﺎﺳﺎت و ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺠﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺎﮐﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﻧﺠﺎت
داده ،اﯾﺸﺎن را ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
24و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﯾﮏ ﺷﺒﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم
ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد25 .و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد ﯾﻌﻘﻮب دادم و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و اﯾﺸﺎن و ﭘﺴﺮان
اﯾﺸﺎن و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد
رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود و ﻣﻘْﺪس ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن
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ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد27 .و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم
ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد28 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻘﺪس ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﻣﺖﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.

38

و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ

ﺟﻮج ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺟﻮج و رﺋﯿﺲ روش و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل اﺳﺖ ﺑﺪار و ﺑﺮ او ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ3 .و ﺑﮕﻮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ای ﺟﻮج رﺋﯿﺲ روش و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
4و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻗﻼب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪات ﻣﯽﮔﺬارم و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮت ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورم.
اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻤﺎم آراﺳﺘﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻣﺠﻨﻬﺎ و ﻫﻤﮕﯽ
اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ5 ،ﻓﺎرس و ﮐﻮش و ﻓﻮط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﺧﻮد،
6ﺟﻮﻣﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻮاﺟﺶ و ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮﺟﺮﻣﻪ از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻮاﺟﺶ و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ7 .ﭘﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮ و ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﯾﺪ
و ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ اﯾﺸﺎن ﺑﺎش8 .ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﺗﻮ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺘﺮداد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ آن از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ داﯾﻤﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن از ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورده
ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻠﺶ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ و ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ داﺧﻞ
آن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮﻫﺎ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻮ و ﺟﻤﯿﻊ اﻓﻮاﺟﺖ و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
10ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﭼﯿﺰﻫﺎ در دل ﺗﻮ ﺧﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﺪﺑﯿﺮی
زﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد11 .و ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯽﺣﺼﺎر ﺑﺮﻣﯽآﯾﻢ .ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن و
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽآﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺣﺼﺎرﻧﺪ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و دروازهﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ12 .ﺗﺎ ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﯽ
و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺒﺮی و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﮕﺮداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﺷﯽ و اﻣﻮال اﻧﺪوﺧﺘﻪاﻧﺪ و در وﺳﻂ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ13 .ﺷﺒﺎ
و ددان و ﺗﺠﺎر ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺎرت
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آﻣﺪهای؟ و آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮدن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهای ﺗﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮداری و
ﻣﻮاﺷﯽ و اﻣﻮال را ﺑﺮﺑﺎﯾﯽ و ﻏﺎرت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺒﺮی؟
»14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺟﻮج را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در
آن روز ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ 15و از ﻣﮑﺎن
ﺧﻮﯾﺶ از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ﺗﻮ و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن اﺳﺐ ﺳﻮار و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻟﺸﮑﺮی ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ16 ،و ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﺑﺮی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮآﻣﺪ .در اﯾﺎم ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺗﻮ ای ﺟﻮج ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ«.
17ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ آﻧﮑﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﻠﻒ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ
اﻧﺒﯿﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم درﺑﺎرهﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺒﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد؟ 18ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن روز ﯾﻌﻨﯽ در روزی ﮐﻪ ﺟﻮج ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ19 .زﯾﺮا در ﻏﯿﺮت و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ در آن روز ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻈﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و
ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﺟﻤﯿﻊ
ﺣﺼﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻮﻫﻬﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺑﺮادرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و ﺑﺎ وﺑﺎ و ﺧﻮن ﺑﺮ او
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺑﺎران ﺳﯿﺎل و ﺗﮕﺮگ ﺳﺨﺖ و آﺗﺶ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮ او و ﺑﺮ اﻓﻮاﺟﺶ و ﺑﺮ
ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ23 .و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻈﻢ
و ﻗﺪوس و ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ.
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»ﭘﺲ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ﺟﻮج ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ای ﺟﻮج رﺋﯿﺲ روش و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﻮﺑﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ2 .و ﺗﻮ را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل ﺑﺮآورده ،ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد.
3و ﮐﻤﺎن ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﭼﭙﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ را از دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪ4 .و ﺗﻮ و ﻫﻤﻪ
اﻓﻮاﺟﺖ و ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ
ﻣﺮﻏﺎن ﺷﮑﺎری و ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﻢ داد5 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
روی ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام6 .و آﺗﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﺟﻮج و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰاﯾﺮ
ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ7 .و ﻧﺎم ﻗﺪوس ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﻦ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ8 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ
وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام9 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و اﺳﻠﺤﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻦ و ﺳﭙﺮ و ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﭼﻮب دﺳﺘﯽ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ را
آﺗﺶ زده ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل آﺗﺶ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ10 .و ﻫﯿﺰم
از ﺻﺤﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﭼﻮب از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد11 .و در آن روز ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﺮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ وادی ﻋﺎﺑﺮﯾﻢ را
ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق درﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻮج ﺧﻮاﻫﻢ داد .و راه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و در آﻧﺠﺎ
ﺟﻮج و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،او را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و آن را وادی ﻫﺎﻣﻮن ﺟﻮج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ12 .و
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ
زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد14 .و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﻮرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻓﻦ ﮐﺮده ،آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺖ ﻣﺎه
آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ15 .و ﻋﺒﻮرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﺨﻮان آدﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺰد آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻓﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را در وادی ﻫﺎﻣﻮن ﺟﻮج ﻣﺪﻓﻮن ﺳﺎزﻧﺪ16 .و اﺳﻢ
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺎﻣﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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»17و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن! ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﮕﻮ :ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺰد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻓﺮاﻫﻢ
آﯾﯿﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺧﻮن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ18 .ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺒﺎران را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺧﻮن رؤﺳﺎی ﺟﻬﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ .از ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
از ﭘﺮوارﯾﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ﺗﺎ
ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ از
اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران و ﺟﺒﺎران و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ21 .و ﻣﻦ ﺟﻼل ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ داوری ﻣﺮا ﮐﻪ آن را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و دﺳﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد22 .و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن روز و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ23 .و اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮔﻨﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻼی وﻃﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﻢﮐﺎران اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
24ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺠﺎﺳﺎت و ﺗﻘﺼﯿﺮات اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم«.
25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻵن اﺳﯿﺮان ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺎز آورده ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺮ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺧﻮد ﻏﯿﺮت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد26 .و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮد را و ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و اﯾﺸﺎن را
از زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه در ﻧﻈﺮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ28 .و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،از آن رو ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻼی
وﻃﻦ ﺳﺎﺧﺘﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ را از اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ29 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ روی ﺧـﻮد را از اﯾﺸـﺎن ﻧﺨﻮاﻫـﻢ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪ زﯾـﺮا ﮐﻪ روح ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ«.
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در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﺳﯿﺮی ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ،در دﻫﻢ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺳﺎل

ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده ،در ﻫﻤﺎن روز دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮد.
2در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آورد .و ﻣﺮا ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب
آن ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورد ،اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ او ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد
و در دﺳﺘﺶ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ از ﮐﺘﺎن و ﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﺑﻮد و ﻧﺰد دروازه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد4 .آن ﻣﺮد ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺸﻨﻮ و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را در اﯾﻨﺠﺎ آوردم ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ .ﭘﺲ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ آﮔﺎه ﺳﺎز«.
5و اﯾﻨﮏ ﺣﺼﺎری ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد .و ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻣﺮد ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺷﺶ
ذراﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ذراﻋﺶ ﯾﮏ ذراع و ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﺮض ﺑﻨﺎ را ﯾﮏ ﻧﯽ و ﺑﻠﻨﺪیاش را
ﯾﮏ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد6 .ﭘﺲ ﻧﺰد دروازهای ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎﯾﺶﺑﺮآﻣﺪ .و آﺳﺘﺎﻧﻪ
دروازه را ﭘﯿﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد و ﻋﺮض آﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد7 .و ﻃﻮل ﻫﺮ
ﻏﺮﻓﻪ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ﻧﯽ .و ﻣﯿﺎن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻨﺞ ذراع .و آﺳﺘﺎﻧﻪ دروازه ﻧﺰد رواق
دروازه از ﻃﺮف اﻧﺪرون ﯾﮏ ﻧﯽ ﺑﻮد8 .و رواق دروازه را از ﻃﺮف اﻧﺪرون ﯾﮏ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد9 .ﭘﺲ رواق
دروازه را ﻫﺸﺖ ذراع و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ را دو ذراع ﭘﯿﻤﻮد .و رواق دروازه ﺑﻄﺮف اﻧﺪرون ﺑﻮد10 .و
ﺣﺠﺮهﻫﺎی دروازه ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ،ﺳﻪ از اﯾﻨﻄﺮف و ﺳﻪ از آﻧﻄﺮف ﺑﻮد .و ﻫﺮ ﺳﻪ را ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و
اﺳﺒﺮﻫﺎ را از اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد11 .و ﻋﺮض دﻫﻨﻪ دروازه را ده ذراع و ﻃﻮل دروازه
را ﺳﯿﺰده ذراع ﭘﯿﻤﻮد12 .و ﻣﺤﺠﺮی ﭘﯿﺶ روی ﺣﺠﺮهﻫﺎ از اﯾﻨﻄﺮف ﯾﮏ ذراع و ﻣﺤﺠﺮی از آﻧﻄﺮف
ﯾﮏ ذراع و ﺣﺠﺮهﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺷﺶ ذراع و از آﻧﻄﺮف ﺷﺶ ذراع ﺑﻮد13 .و ﻋﺮض دروازه را از
ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﺣﺠﺮه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﭘﯿﻤﻮد .و دروازه در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه ﺑﻮد14 .و
اﺳﺒﺮﻫﺎرا ﺷﺼﺖ ذراع ﺳﺎﺧﺖ و رواق ﮔﺮداﮔﺮد دروازه ﺑﻪ اﺳﺒﺮﻫﺎ رﺳﯿﺪ15 .و ﭘﯿﺶ دروازه ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ رواق دروازه اﻧﺪروﻧﯽ ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد16 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎ و اﺳﺒﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪرون دروازه
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﻗﻬﺎ را .و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻄﺮف اﻧﺪرون ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻮد و ﺑﺮ
اﺳﺒﺮﻫﺎ ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﻮد.
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17ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آورد و اﯾﻨﮏ اﻃﺎﻗﻬﺎ و ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﻦ از ﻫﺮ
ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺳﯽ اﻃﺎق ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺑﻮد18 .و ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮓ ﻓﺮش
ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دروازهﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻃﻮل دروازهﻫﺎ ﺑﻮد19 .و ﻋﺮﺿﺶ را از ﺑﺮاﺑﺮ دروازه ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ از ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﺻﺪ ذراع ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق و ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﭘﯿﻤﻮد20 .و ﻃﻮل و
ﻋﺮض دروازهای را ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﭘﯿﻤﻮد21 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ ﺳﻪ از
اﯾﻨﻄﺮف و ﺳﻪ از آﻧﻄﺮف و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دروازه اول ﺑﻮد .ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه
ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع22 .و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ و ﻧﺨﻠﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
دروازهای ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق اﺳﺖ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ
ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد23 .و ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ را دروازهای در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه دﯾﮕﺮ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل و ﺑﻄﺮف
ﻣﺸﺮق ﺑﻮد .و از دروازه ﺗﺎ دروازه ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد.
24ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﺮد .و اﯾﻨﮏ دروازهای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ
را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﭘﯿﻤﻮد25 .و ﺑﺮای آن و ﺑﺮای رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻣﺜﻞ آن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش
ﺑﻮد .و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد26 .وزﯾﻨﻪﻫﺎی آن ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ .و
رواﻗﺶ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .و آن را ﻧﺨﻠﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻄﺮف و دﯾﮕﺮی از آﻧﻄﺮف ﺑﺮ اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد27 .و
ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب دروازهای داﺷﺖ و از دروازه ﺗﺎ دروازه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺻﺪ ذراع
ﭘﯿﻤﻮد28 .و ﻣﺮا از دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ آورد .و دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ
ﭘﯿﻤﻮد29 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﺑﻮد .و در آن و در
رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد30 .و
ﻃﻮل رواﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد31 .و رواﻗﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳْﺒﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد و زﯾﻨﻪاش ﻫﺸﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.
32ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق آورد .و دروازه را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﭘﯿﻤﻮد.
33و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و رواﻗﻬﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﺑﻮد .و درآن و در رواﻗﻬﺎﯾﺶ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد34 .و رواﻗﻬﺎﯾﺶ
ﺑﺴﻮی ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﻃﺮف و آﻧﻄﺮف ﺑﻮد و زﯾﻨﻪاش ﻫﻔﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.
35و ﻣﺮا ﺑﻪ دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ آورد و آن را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ ﭘﯿﻤﻮد36 .و ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ و
رواﻗﻬﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ .و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ذراع
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ﺑﻮد37 .و اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﻮی ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد .و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺒﺮﻫﺎﯾﺶ از اﯾﻨﻄﺮف و از آﻧﻄﺮف ﺑﻮد و
زﯾﻨﻪاش ﻫﺸﺖ ﭘﻠﻪ داﺷﺖ.
38و ﻧﺰد اﺳﺒﺮﻫﺎی دروازهﻫﺎ اﻃﺎﻗﯽ ﺑﺎ دروازهاش ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را
ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ39 .و در رواق دروازه دو ﻣﯿﺰ از اﯾﻨﻄﺮف و دو ﻣﯿﺰ از آن ﻃﺮف ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ40 .و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ از ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﻧﺰد
زﯾﻨﻪ دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ دو ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد رواق دروازه ﺑﻮد دو ﻣﯿﺰ ﺑﻮد.
41ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ از اﯾﻨﻄﺮف و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ از آﻧﻄﺮف ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ42 .و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﮏ
ذراع و ﻧﯿﻢ و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ و ﺑﻠﻨﺪیاش ﯾﮏ ذراع ﺑﻮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ را ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ43 .و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺪ در اﻧﺪرون
از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﺼﺐ ﺑﻮد و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﻫﺎ ﺑﻮد.
44و ﺑﯿﺮون دروازه اﻧﺪروﻧﯽ ،اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﻐﻨﯿﺎن در ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد
و روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﻣﺸﺮﻗﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﯽﺑﻮد
ﺑﻮد45 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ ﺧﺎﻧﻪ
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ46 .و اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ
ﻣﺬﺑﺢ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺻﺎدوق از ﺑﻨﯽ ﻻوی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ
او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
47و ﻃﻮل ﺻﺤﻦ را ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻋﺮﺿﺶ را ﺻﺪ ذراع و آن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻣﺬﺑﺢ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد48 .و ﻣﺮا ﺑﻪ رواق ﺧﺎﻧﻪ آورد .و اﺳﺒﺮﻫﺎی رواق را ﭘﻨﺞ ذراع از اﯾﻨﻄﺮف و ﭘﻨﺞ ذراع از
آﻧﻄﺮف ﭘﯿﻤﻮد .و ﻋﺮض دروازه را ﺳﻪ ذراع از اﯾﻨﻄﺮف و ﺳﻪ ذراع از آﻧﻄﺮف49 .و ﻃﻮل رواق
ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﺎزده ذراع .و ﻧﺰد زﯾﻨﻪاش ﮐﻪ از آن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،دو ﺳﺘﻮن ﻧﺰد اﺳﺒﺮﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻄﺮف و دﯾﮕﺮی از آﻧﻄﺮف ﺑﻮد.
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و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ آورد و ﻋﺮض اﺳﺒﺮﻫﺎ را ﺷﺶ ذراع از اﯾﻨﻄﺮف و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ

را ﺷﺶ ذراع از آﻧﻄﺮف ﮐﻪ ﻋﺮض ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﻤﻮد2 .و ﻋﺮض ﻣﺪﺧﻞ ده ذراع ﺑﻮد و ﺟﺎﻧﺒﻬﺎی
ﻣﺪﺧﻞ از اﯾﻨﻄﺮف ﭘﻨﺞ ذراع و از آﻧﻄﺮف ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و ﻃﻮﻟﺶ را ﭼﻬﻞ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ را ﺑﯿﺴﺖ
ذراع ﭘﯿﻤﻮد3 .و ﺑﻪ اﻧﺪرون داﺧﻞ ﺷﺪه ،اﺳﺒﺮﻫﺎی ﻣﺪﺧﻞ را دو ذراع و ﻣﺪﺧﻞ را ﺷﺶ ذراع و ﻋﺮض
ﻣﺪﺧﻞ را ﻫﻔﺖ ذراع ﭘﯿﻤﻮد4 .و ﻃﻮﻟﺶ را ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ را ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﭘﯿﺶ روی ﻫﯿﮑﻞ
ﭘﯿﻤﻮد و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس اﺳﺖ«.
5و دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺶ ذراع ﭘﯿﻤﻮد .و ﻋﺮض ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺑﻮد
ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﻮد6 .و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ روی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ رﺳﺘﻪای ﺳﯽ و در دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ )در آن( ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺷﻮد و در دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ
ﻧﺸﻮد7 .و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،وﺳﯿﻌﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮی ﺑﺎﻻ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
8و ﺑﻠﻨﺪی ﺧﺎﻧﻪ را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم و اﺳﺎسﻫﺎی ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﯽ ﺗﻤﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺶ ذراع ﺑﺰرگ ﺑﻮد9 .و ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﻋﺮض دﯾﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و
ﻓﺴﺤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﮑﺎن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد10 .و در ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺮهﻫﺎ ،ﻋﺮض ﺑﯿﺴﺖ ذراﻋﯽ ﮔﺮداﮔﺮد
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد11 .و درﻫﺎی ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﻓﺴﺤﺖ ﺑﻮد .ﯾﮏ در ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎل و در دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و ﻋﺮض ﻣﮑﺎن ﻓﺴﺤﺖ ﭘﻨﺞ ذراع ﮔﺮداﮔﺮد12 .و ﻋﺮض ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ روی ﻣﮑﺎن
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﻫﻔﺘﺎد ذراع و ﻋﺮض دﯾﻮار ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻨﯿﺎن ﭘﻨﺞ ذراع و ﻃﻮﻟﺶ
ﻧﻮد ذراع ﺑﻮد.
13و ﻃﻮل ﺧﺎﻧﻪ را ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻃﻮل ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﺑﻨﯿﺎن و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺻﺪ ذراع.
14و ﻋﺮض ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺻﺪ ذراع ﺑﻮد15 .و ﻃﻮل ﺑﻨﯿﺎن را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ از اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﺻﺪ ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻫﯿﮑﻞ
اﻧﺪروﻧﯽ و رواﻗﻬﺎی ﺻﺤﻨﻬﺎ را16 .و آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ و اﯾﻮاﻧﻬﺎ ﮔﺮداﮔﺮد در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭼﻮب ﭘﻮش ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد17 .ﺗﺎ
ﺑﺎﻻی درﻫﺎ و ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮار ﮔﺮداﮔﺮد از اﻧﺪرون و ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎ18 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﻧﺨﻠﻬﺎ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ودر ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو ﮐﺮوﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﺨﻞ ﺑﻮد و ﻫﺮ
ﮐﺮوﺑﯽ دو رو داﺷﺖ19 .ﯾﻌﻨﯽ روی اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮی ﻧﺨﻞ از اﯾﻨﻄﺮف و روی ﺷﯿﺮ ﺑﺴﻮی ﻧﺨﻞ از
آﻧﻄﺮف ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد20 .و از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی درﻫﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﻧﺨﻠﻬﺎ
ﻣﺼﻮر ﺑﻮد و ﺑﺮ دﯾﻮار ﻫﯿﮑﻞ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ.
21و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻠﻮ ﻗﺪس ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ آن ﺑﻮد22 .و ﻣﺬﺑﺢ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻠﻨﺪیاش ﺳﻪ ذراع و ﻃﻮﻟﺶ دو ذراع و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﺶ و ﻃﻮﻟﺶ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ از ﭼﻮب ﺑﻮد .و او ﻣﺮا
ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ«.
23و ﻫﯿﮑﻞ و ﻗﺪس را دو در ﺑﻮد24 .و ﻫﺮ در را دو ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ دو ﻟﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ
در را دو ﻟﻨﮕﻪ و در دﯾﮕﺮ را دو ﻟﻨﮕﻪ25 .و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ درﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﻧﺨﻠﻬﺎ ﻣﺼﻮر ﺑﻮد
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﺼﻮر ﺑﻮد و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی رواق ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﻮد26 .ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ
رواق ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ.
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و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ از راه ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺠﺮهای ﮐﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ و روﺑﺮوی ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻮد آورد2 .ﺟﻠﻮ ﻃﻮل ﺻﺪ ذراﻋﯽ در ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد
و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد3 .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﮐﻪ از آن ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﯽ ﮐﻪ
از ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد دﻫﻠﯿﺰی روﺑﺮوی دﻫﻠﯿﺰی در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد4 .و ﭘﯿﺶ روی ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻄﺮف
اﻧﺪرون ﺧﺮﻧﺪی ﺑﻪ ﻋﺮض ده ذراع ﺑﻮد و راﻫﯽ ﯾﮏ ذراع و درﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻮد5 .و
ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ از ﺣﺠﺮهﻫﺎی
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و وﺳﻄﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ6 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺻﺤﻦﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و
از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و وﺳﻄﯽ از زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ7 .و ﻃﻮل دﯾﻮاری ﮐﻪ
ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ روﺑﺮوی ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد8 .زﯾﺮا ﻃﻮل
ﺣﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺎه ذراع ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ ﺟﻠﻮ ﻫﯿﮑﻞ ﺻﺪ ذراع ﺑﻮد9 .و زﯾﺮ اﯾﻦ
ﺣﺠﺮهﻫﺎ از ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ10 .و در
ﺣﺠﻢ دﯾﻮار ﺻﺤﻦ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ﭘﯿﺶ روی ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻮد11 .و
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راه ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ راه ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻮد ،ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺨْﺮجﻫﺎی اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ رﺳﻢ آﻧﻬﺎ و درﻫﺎی آﻧﻬﺎ12 .و ﻣﺜﻞ درﻫﺎی ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
دری ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ راﺳﺖ ﭘﯿﺶ روی دﯾﻮار ﻣﺸﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
13و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ اﺳﺖ،
ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻗﺪس اﻗﺪاس را در آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻗﺪس اﻗﺪاس و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم را در آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ14 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮ از ﻗﺪس ﺑﻪ
ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ«.
15و ﭼﻮن ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪروﻧﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺴﻮی دروازهای ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد و آن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﯿﻤﻮد16 .ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ،
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ آن را از ﻫﺮ ﻃﺮف )ﭘﯿﻤﻮد(17 .و ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد18 .و ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد19 .ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد20 .ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺐ آن را
ﭘﯿﻤﻮد و آن را دﯾﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و
ﻏﯿﺮﻣﻘﺪس ﻓﺮق ﮔﺬارد.

43

و ﻣﺮا ﻧﺰد دروازه آورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دروازهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد.

2واﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق آﻣﺪ و آواز او ﻣﺜﻞ ﺻﺪای آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ
از ﺟﻼل او ﻣﻨﻮر ﮔﺮدﯾﺪ3 .و ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ آن رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ آن رؤﯾﺎ ﮐﻪ در
وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدم و رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ آن رؤﯾﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﺧﺎﺑﻮر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم .ﭘﺲ ﺑﻪ روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎدم.
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4ﭘﺲ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ از راه دروازهای ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ5 .و
روح ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ آورد و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﻫﺎﺗﻔﯽ را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮدی ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد7 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای
ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺎن ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ و ﻣﮑﺎن ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ در آن در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن و ﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺎﻫﺎ و
ﻻﺷﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮد در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎم ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ8 .از
اﯾﻨﮑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ دﯾﻮاری اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻦ در ﺧﺸﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدهام9 .ﺣﺎل زﻧﺎﻫﺎی
ﺧﻮد و ﻻﺷﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻦ دور ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎز ﺗﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد
ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ11 .و اﮔﺮ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ﺧﺠﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻪ را و ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ و ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﺾ و ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻮرﺗﻬﺎ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرﺗﺶ و ﻫﻤﻪ
ﻓﺮاﯾﻀﺶ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐﻮه از ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.
13و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ ذراﻋﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ذراع ﯾﮏ ذراع و ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﻪاش ﯾﮏ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﻟﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ وﺟﺐ و اﯾﻦ
ﭘﺸﺖ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ14 .و از ﺳﯿﻨﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺧﺮوج ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دو ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع و از
ﺧﺮوج ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺧﺮوج ﺑﺰرگ ﭼﻬﺎر ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﯾﮏ ذراع15 .و آﺗﺶداﻧﺶ ﭼﻬﺎر ذراع و از
آﺗﺶ دان ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد16 .و ﻃﻮل آﺗﺶدان دوازده و ﻋﺮﺿﺶ دوازده و از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد17 .و ﻃﻮل ﺧﺮوج ﭼﻬﺎرده و ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻬﺎرده ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻮد و ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ
ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد ﻧﯿﻢ ذراع و داﯾﺮه ﺳﯿﻨﻪاش ﯾﮏ ذراع و ﭘﻠﻬﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
18و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ
در روزی ﮐﻪ آن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺧﻮن ﺑﺮ آن ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ19 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﺻﺎدوق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ
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ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺪه20 .و از ﺧﻮﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭼﻬﺎر
ﺷﺎﺧﺶ و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺮوج و ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮدش اﺳﺖ ﺑﭙﺎش و آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﮐﻦ21 .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﮕﯿﺮ و آن را در ﻣﮑﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻘﺪس
ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ22 .و در روز دوم ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﯽ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬران ﺗﺎ ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﻪ آن ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ23 .و ﭼﻮن از ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻓﺎرغ ﺷﺪی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ و
ﻗﻮﭼﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐ از ﮔﻠﻪ ﺑﮕﺬران24 .ﺗﻮ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﻤﮏ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﺷﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ25 .ﻫﺮ روز از ﻫﻔﺖ روز ﺗﻮ ﺑﺰ ﻧﺮی
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬران و اﯾﺸﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای و ﻗﻮﭼﯽ از ﮔﻠﻪ ﻫﺮ دو ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ26 .ﻫﻔﺖ روز
اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﻣﺬﺑﺢ ﻧﻤﻮده ،آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﻨﻨﺪ27 .و ﭼﻮن اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ در روز ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ«.
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و ﻣﺮا ﺑﻪ راه دروازه ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز آورد

و آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دروازه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮔﺸﻮده ﻧﺸﻮد وﻫﯿﭻ ﮐﺲ از
آن داﺧﻞ ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻟﻬﺬا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ3 .و اﻣﺎ رﺋﯿﺲ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ او رﺋﯿﺲ اﺳﺖ در آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و از راه رواق دروازه
داﺧﻞ ﺷﻮد و از ﻫﻤﺎن راه ﺑﯿﺮون رود«.
4ﭘﺲ ﻣﺮا از راه دروازهﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﺎﻧﻪ آورد و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮوی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدم5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن دل ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮ را ﮔﻮﯾﻢ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪش ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎز و ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮ و دل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺮجﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎز6 .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﻨﺒﯿﺎن
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن دل و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﮔﻮﺷﺖ را داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘْﺪس ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﻣﻠﻮث ﺳﺎزﻧﺪ .و
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ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻏﺬای ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻪ و ﺧﻮن را ﮔﺬراﻧﯿﺪﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﺮا
ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ8 .و ﺷﻤﺎ ودﯾﻌﺖ اﻗﺪاس ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺗﺎ
ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا در ﻣﻘْﺪس ﻣﻦ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
»9ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن دل و ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﮔﻮﺷﺖ از
ﻫﻤﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘْﺪس ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .ﺑﻠﮑﻪ آن ﻻوﯾﺎن
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ آواره ﺷﺪن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ دوری ورزﯾﺪه ،از ﻋﻘﺐ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ آواره
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ11 ،زﯾﺮا ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﻦ و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن دروازهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
و ﻣﻼزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﻗﻮم را ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ12 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺸﺎن را
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم ﮔﻨﺎه ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ13 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪس در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ و رﺟﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
14ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در آن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن ودﯾﻌﺖ آن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
»15ﻟﯿﮑﻦ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ از ﺑﻨﯽ ﺻﺎدوق ﮐﻪ در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ آواره ﺷﺪﻧﺪ
ودﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﭘﯿﻪ و ﺧﻮن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ16 .و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪس
ﻣﻦ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮان ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ17 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﭼﻮن در دروازهﻫﺎی ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻦ
ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ18 .ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن و زﯾﺮﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻋﺮق آورد در ﺑﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ19 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﯿﺮون روﻧﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را در ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻮم را در ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ20 .و اﯾﺸﺎن ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﮔﯿﺴﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ21 .و ﮐﺎﻫﻦ وﻗﺖ درآﻣﺪﻧﺶ در
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ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﺪ22 .و زن ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮهای ﮐﻪ از ذرﯾﺖ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻮهای را ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ23 .و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪس و ﻏﯿﺮﻣﻘﺪس
را ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺎن ﻃﺎﻫﺮ و ﻏﯿﺮﻃﺎﻫﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ24 .و ﭼﻮن در
ﻣﺮاﻓﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﮑﺎم ﻣﻦ داوری ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻊ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا در
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺘﻪ آدﻣﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر ﯾﺎ
ﺧﻮاﻫﺮی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎزد26 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻃﺎﻫﺮ
ﺷﻮد ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮای وی ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ27 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ
ﻗﺪس داﺧﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻗﺪس ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
»28و اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد29 .و اﯾﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و اول ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪای از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی ﺷﻤﺎ از آن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺧﻤﯿﺮ اول ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﺮود آورﯾﺪ31 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺘﻪ ﯾﺎ درﯾﺪه
ﺷﺪهای را از ﻣﺮغ ﯾﺎ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﻧﺨﻮرد.

45

»و ﭼﻮن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺣﺼﻪ ﻣﻘﺪس را

ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار )ﻧﯽ( و ﻋﺮﺿﺶ ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2 .و از اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ در ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻗﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻮاﺣﯽ آن از ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع3 .و از اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻃﻮل
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﻋﺮض ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ در آن ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﺎﺷﺪ.
4و اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺣﺼﻪ
ﻣﻘﺪس از زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن و ﺟﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺪس ﺑﺎﺷﺪ5 .و
ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﻋﺮض ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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ﺗﺎ ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ6 .و ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮازی آن ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد و اﯾﻦ از آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .و از اﯾﻨﻄﺮف و از آﻧﻄﺮف ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﮏ
ﺷﻬﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺣﺼﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﻃﻮﻟﺶ ﻣﻮازی ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﻐﺮب ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و اﯾﻦ در آن زﻣﯿﻦ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻠﮏ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ رؤﺳﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
»9ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ را دور ﮐﻨﯿﺪ و
اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و ﻇﻠﻢ ﺧﻮد را از ﻗﻮم ﻣﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ:
10ﻣﯿﺰان راﺳﺖ و اﯾﻔﺎی راﺳﺖ و ﺑﺖ راﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ 11و اﯾﻔﺎ و ﺑﺖ ﯾﮑﻤﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﺮ ﺣﻮﻣﺮ و اﯾﻔﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﺮ ﺣﻮﻣﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﻮﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ12 .و
ﻣﺜﻘﺎل ﺑﯿﺴﺖ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻨﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺜﻘﺎل و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
»13و ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺳﺪس اﯾﻔﺎ از ﻫﺮ ﺣﻮﻣﺮ ﮔﻨﺪم و ﯾﮏ ﺳﺪس اﯾﻔﺎ
از ﻫﺮ ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻮ ﺑﺪﻫﯿﺪ14 .و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺖ روﻏﻦ ﯾﮏ ﻋﺸﺮ ﺑﺖ از ﻫﺮ ﮐﺮ ﯾﺎ
ﺣﻮﻣﺮ ده ﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ده ﺑﺖ ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .و ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از دوﯾﺴﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از
ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺳﯿﺮاب اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺮای رﺋﯿﺲ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ17 .و رﺋﯿﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ را در ﻋﯿﺪﻫﺎ و
ﻫﻼلﻫﺎ و ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ واو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﺬراﻧﺪ«.
18ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻏﺮه ﻣﺎه اول ،ﮔﺎوی ﺟﻮان ﺑﯽﻋﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻘﺪس را
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد19 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻗﺪری از ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮ
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺮوج ﻣﺬﺑﺢ و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب دروازه ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ20 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻬﻮا ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺘﺎ ﺧﻄﺎ ورزد ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻔﺎره ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤﻮد21 .و در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ
ﺧﻮرده ﺷﻮد22 .و در آن روز رﺋﯿﺲ ،ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
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23و در ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ روز از آن ﻫﻔﺖ روز ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﮕﺬارﻧﺪ24 .و ﻫﺪﯾﻪ آردﯾﺶ
را ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو و ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ25 .و از
روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،در وﻗﺖ ﻋﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ
آردی و روﻏﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دروازه ﺻﺤﻦ اﻧﺪروﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق

ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ در ﺷﺶ روز ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در روز ﺳﺒﺖ ﻣﻔﺘﻮح ﺷﻮد و در روز اول ﻣﺎه ﮔﺸﺎده
ﮔﺮدد2 .و رﺋﯿﺲ از راه رواق دروازه ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﻧﺰد ﭼﻬﺎر ﭼﻮب دروازه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﯿﺤﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و او ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ دروازه ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮود اﻣﺎ دروازه ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد3 .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ در ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻼلﻫﺎ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ آن دروازه ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ4 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ،
ﺷﺶ ﺑﺮه ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﺪﯾﻪاش ﺑﺮای ﺑﺮهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮآﯾﺪ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ6 .و در ﻏﺮه ﻣﺎه ﯾﮏ
ﮔﺎو ﺟﻮان ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﺷﺶ ﺑﺮه و ﯾﮏ ﻗﻮچ ﮐﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ7 .و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮔﺎو و ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﻫﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮهﻫﺎ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ8 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ داﺧﻞ ﺷﻮد از راه رواق دروازه درآﯾﺪ و از ﻫﻤﺎن راه ﺑﯿﺮون رود9 .و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ در ﻣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﻪ از راه دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت داﺧﻞ ﺷﻮد ،از راه دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺮون رود .و ﻫﺮﮐﻪ از راه دروازه ﺟﻨﻮﺑﯽ داﺧﻞ
ﺷﻮد ،از راه دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون رود و از آن دروازه ﮐﻪ از آن داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رود10 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ رﺋﯿﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﻮد و ﭼﻮن
ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ11 .و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش در ﻋﯿﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﺳﻢ ﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎو و ﯾﮏ
اﯾﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﻮچ و ﻫﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮهﻫﺎ و ﯾﮏ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
12و ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺒﺮﻋﯽ را ﺧﻮاه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﯾﺎ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﺮای
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه دروازهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در روز ﺳﺒﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺮون رود و
ﭼﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ دروازه را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ13 .و ﯾﮏ ﺑﺮه ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻫﺮ ﺻﺒﺢ آن را ﺑﮕﺬران14 .و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﻫﺪﯾﻪ آردی آن را ﺧﻮاﻫﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺪس اﯾﻔﺎ و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻫﯿﻦ روﻏﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آرد ﻧﺮم ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی
داﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .ﭘﺲ ﺑﺮه و ﻫﺪﯾﻪ آردیاش و روﻏﻨﺶ را ﻫﺮ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﯾﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ«.
16ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺸﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،ﺣﻖ
ارﺛﯿﺖ آن از آن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻠْﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﻢ ارﺛﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد17 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
ﺑﺨﺸﺸﯽ از ﻣﻠﮏ ﻣﻮروث ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل اﻧﻔﮑﺎک از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﭘﺲ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ راﺟﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺮاث او ﻓﻘﻂ از آن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و رﺋﯿﺲ از ﻣﯿﺮاث
ﻗﻮم ﻧﮕﯿﺮد و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن را ﻏﺼﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را از ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺮاث دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ19 .ﭘﺲ ﻣﺮا از ﻣﺪﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد درآورد .و اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎ ﺑﻬﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد«.
20و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﻃﺒﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﻫﺪﯾﻪ آردی را ﻣﯽﭘﺰﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدن ﻗﻮم ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورﻧﺪ«.
21ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آورد و ﻣﺮا ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زاوﯾﻪ ﺻﺤﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮏ در ﻫﺮ زاوﯾﻪ
ﺻﺤﻦ ﺻﺤﻨﯽ ﺑﻮد22 .ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺻﺤﻦ ﺻﺤﻨﻬﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﻞ و
ﻋﺮﺿﺶ ﺳﯽ )ذراع( ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر را ﮐﻪ در زاوﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد23 .و ﺑﻪ ﮔﺮداﮔﺮد آﻧﻬﺎ
ﺑﻄﺮف آن ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﻮد و ﻣﻄﺒﺦﻫﺎ زﯾﺮ آن ﻃﺎﻗﻬﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد24 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻄﺒﺦﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ذﺑﺎﯾﺢ ﻗﻮم را ﻃﺒﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
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و ﻣﺮا ﻧﺰد دروازه ﺧﺎﻧﻪ آورد و اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ از زﯾﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق

ﺟﺎری ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ روی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻮد وآن آﺑﻬﺎ اززﯾﺮ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب ﻣﺬﺑﺢ ﺟﺎری ﺑﻮد2 .ﭘﺲ ﻣﺮا از راه دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ،از راه ﺧﺎرج ﺑﻪ دروازه ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺟﺎری ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن
آن ﻣﺮد ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎری در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮده ،ﻣﺮا از آب
ﻋﺒﻮر داد و آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮزک ﻣﯽرﺳﯿﺪ4 .ﭘﺲ ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮد و ﻣﺮا از آﺑﻬﺎ ﻋﺒﻮر داد و آب ﺑﻪ زاﻧﻮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎز ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮده ،ﻣﺮا ﻋﺒﻮر داد و آب ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ5 .ﭘﺲ ﻫﺰار ذراع ﭘﯿﻤﻮد و
ﻧﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﻧﺘﻮان ﻋﺒﻮر ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ آب زﯾﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻨﺎ ﮐﺮد،
ﻧﻬﺮی ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺘﻮان ﮐﺮد6 .و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن آﯾﺎ اﯾﻦ را دﯾﺪی؟« ﭘﺲ ﻣﺮا از آﻧﺠﺎ
ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
7و ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ از اﯾﻨﻄﺮف و از آﻧﻄﺮف درﺧﺘﺎن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد8 .و
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﺴﻮی وﻻﯾﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻪ ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽرود و
ﭼﻮن ﺑﻪ درﯾﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد آﺑﻬﺎﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ9 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ذیﺣﯿﺎت ﺧﺰﻧﺪهای در
ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻧﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺣﺪ زﯾﺎده ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﭼﻮن اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،آن ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺮ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدد10 .و ﺻﯿﺎدان ﺑﺮ ﮐﻨﺎر آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و از ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ﺗﺎ ﻋﯿﻦ ﻋﺠﻼﯾﻢ ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺑﺮای ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن داﻣﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎی ﺑﺰرگ از
ﺣﺪ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد11 .اﻣﺎ ﺧﻼﺑﻬﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12و ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف و آﻧﻄﺮف ﻫﺮ ﻗﺴﻢ درﺧﺖ ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﭘﮋﻣﺮده ﻧﺸﻮد و ﻣﯿﻮهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ آﺑﺶ از
ﻣﻘﺪس ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮراک و ﺑﺮﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻼج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺪودی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای دوازده ﺳﺒﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ دو ﻗﺴﻤﺖ14 .و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮی آن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﭘﺲ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .و ﺣﺪود زﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل از
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درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻄﺮف ﺣﺘﻠﻮن ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺪد16 .ﺣﻤﺎت و ﺑﯿﺮوﺗﻪ و ﺳﺒﺮاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺣﺪ دﻣﺸﻖ
و ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت اﺳﺖ و ﺣﺼﺮ وﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻮران اﺳﺖ17 .و ﺣﺪ از درﯾﺎ ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﻧﺰد
ﺳﺮﺣﺪ دﻣﺸﻖ و ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﺣﻤﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎﻟﯽ18 .و ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺣﻮران و دﻣﺸﻖ و در ﻣﯿﺎن ﺟﻠﻌﺎد و زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اردن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﺎ درﯾﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﻤﻮد و اﯾﻦ ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ19 .و ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ از ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺎ آب
ﻣﺮﯾﺒﻮت ﻗﺎدش و ﻧﻬﺮ )ﻣﺼﺮ( و درﯾﺎی ﺑﺰرگ و اﯾﻦ ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد20 .و
ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ازﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ21 .ﭘﺲ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد22 .و آن را ﺑﺮای
ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اوﻻد ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮﻃﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎط
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻫﺮ ﺳﺒﻂ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﺮﯾﺐ در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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»و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﺒﺎط :از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺘﻠﻮن و ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت

و ﺣﺼﺮ ﻋﯿﻨﺎن ﻧﺰد ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ دﻣﺸﻖ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎت ﺣﺪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻣﻐﺮب .ﺑﺮای دان
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ2 .و ﻧﺰد ﺣﺪ دان از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای اﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ3 .و ﻧﺰد ﺣﺪ
اﺷﯿﺮ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ4 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق
ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﻣﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ5 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﻣﻨﺴﯽ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای
اﻓﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ6 .و ﻧﺰد ﺣﺪ اﻓﺮاﯾﻢ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای رﺋﻮﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ7 .و
ﻧﺰد ﺣﺪ رﺋﻮﺑﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ8 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﯾﻬﻮدا از ﻃﺮف
ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( و
ﻃﻮﻟﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮب ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪس در ﻣﯿﺎﻧﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .و ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار)ﻧﯽ( و ﻋﺮﺿﺶ ده
ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .و اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻄﺮف
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ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ده ﻫﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ده ﻫﺰار و
ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و
اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺪس از ﺑﻨﯽ ﺻﺎدوق ﮐﻪ ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻼﻟﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ12 .ﻟﻬﺬا اﯾﻦ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ﻫﺪﯾﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻫﺪﯾﻪ ﻗﺪس اﻗﺪاس ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺮﺣﺪ ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد13 .و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﺼﻪای ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﻋﺮﺿﺶ ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و از آن ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺻﺮف دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﮐﻪ از ﻋﺮﺿﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻋﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﮑﻦﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ .و ﺷﻬﺮ در وﺳﻄﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
16و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﻬﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )ذراع(17 .و ﻧﻮاﺣﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق دوﯾﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﺎه و ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .و آﻧﭽﻪ از ﻃﻮﻟﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ده ﻫﺰار و ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ده ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺧﻮراک آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد19 .و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ از ﻫﻤﻪ
اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را ﮐﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد20 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار در ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ21 .و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﻬﺮ دو
ﻃﺮف ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻠْﮏ ﺷﻬﺮ از آن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ ﺣﺼﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﺰد ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ( ﻫﺪﯾﻪ و ﻧﺰد ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻬﺰار )ﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪس و ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .و از ﻣﻠﮏ ﻻوﯾﺎن و از ﻣﻠﮏ
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﮏ رﺋﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺣﺼﻪای در ﻣﯿﺎن ﺣﺪ ﯾﻬﻮدا و ﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از آن رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد23 .و اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺒﺎط از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ24 .و ﻧﺰد
ﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﺷﻤﻌﻮن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ25 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﺷﻤﻌﻮن از
ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﯾﺴﺎﮐﺎر ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ26 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﯾﺴﺎﮐﺎر از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای زﺑﻮﻟﻮن ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ27 .و ﻧﺰد ﺣﺪ زﺑﻮﻟﻮن از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮای
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ﺟﺎد ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ28 .و ﻧﺰد ﺣﺪ ﺟﺎد ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺣﺪ )زﻣﯿﻦ( از ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺎ آب ﻣﺮﯾﺒﻪ
ﻗﺎدش و ﻧﻬـﺮ )ﻣﺼﺮ( و درﯾـﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد«.
29ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ30 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺮجﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ31 .و دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ دروازه
ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل .دروازه رﺋﻮﺑﯿﻦ ﯾﮏ و دروازه ﯾﻬﻮدا ﯾﮏ و دروازه ﻻوی ﯾﮏ32 .و ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( و ﺳﻪ دروازه ﯾﻌﻨﯽ دروازه ﯾﻮﺳﻒ ﯾﮏ و دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ و دروازه دان ﯾﮏ.
33و ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺳﻪ دروازه ﯾﻌﻨﯽ دروازه ﺷﻤﻌﻮن ﯾﮏ و دروازه
ﯾﺴﺎﮐﺎر ﯾﮏ و دروازه زﺑﻮﻟﻮن ﯾﮏ34 .و ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )ﻧﯽ( و ﺳﻪ دروازه ﯾﻌﻨﯽ
دروازه ﺟﺎد ﯾﮏ و دروازه اﺷﯿﺮ ﯾﮏ و دروازه ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﯾﮏ35 .و ﻣﺤﯿﻄﺶ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار )ﻧﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
اﺳﻢ ﺷﻬﺮ از آن روز ﯾﻬﻮه ﺷﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ
1

در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

آﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و او آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد آورد و ﻇﺮوف را ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ3 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻔﻨﺎز رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و از اوﻻد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و از ﺷﺮﻓﺎ را ﺑﯿﺎورد4 .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ و در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ داﻧﺎ و ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﻓﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن
در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻠﻢ و زﺑﺎن ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ5 .و ﭘﺎدﺷﺎه وﻇﯿﻔﻪ
روزﯾﻨﻪ از ﻃﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه و از ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و )اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد( ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی آن ﻣﺪت در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ6 .و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن داﻧﯿﺎل و
ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ7 .و رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎد ،اﻣﺎ
داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ و ﺣﻨﻨﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺰرﯾﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ ﻣﺴﻤﯽ'
ﺳﺎﺧﺖ.
8اﻣﺎ داﻧﯿﺎل در دل ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻃﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه و از ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ او
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد .ﭘﺲ از رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﻧﺴﺎزد.
9و ﺧﺪا داﻧﯿﺎل را ﻧﺰد رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﮑﺮم ﺳﺎﺧﺖ10 .ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﻪ
داﻧﯿﺎل ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از آﻗﺎی ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺧﻮراک و ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.
ﭼﺮا ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻨﺎی ﺟﻨﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﺷﺘﺘﺮ ﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺮا
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ11 «.ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن او
را ﺑﺮ داﻧﯿﺎل و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ»12 :ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ده
روز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻮل ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﺪﻫﻨﺪ و آب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن13 .و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺎ و
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ
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ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎی14 «.و او اﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ده روز اﯾﺸﺎن را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد15 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ده روز ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﯾﺸﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم
ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺑﻮد16 .ﭘﺲ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻗﯿﺎن ﻃﻌﺎم اﯾﺸﺎن و ﺷﺮاب را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻘﻮل ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد.
17اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ و ادراک در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد و
داﻧﯿﺎل در ﻫﻤﻪ رؤﯾﺎﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻬﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ18 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آورد19 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد و از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ داﻧﯿﺎل و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﭘﺲ
در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ20 .و در ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﺮد،
اﯾﺸﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ او ﺑﻮدﻧﺪ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ21 .و
داﻧﯿﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه.
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و در ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪ و روﺣﺶ ﻣﻀﻄﺮب

ﺷﺪه ،ﺧﻮاب از وی دور ﺷﺪ2 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان و
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮای او ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
3و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪهام و روﺣﻢ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺧﻮاب ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ«.
4ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اراﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ! ﺧﻮاب را ﺑﺮای
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ«.
5ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﻣﺎن از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﺎرهﭘﺎره ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ6 .و اﮔﺮ ﺧﻮاب و
ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ و اﻧﻌﺎﻣﻬﺎ و اﮐﺮام ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاب و
ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ7 «.اﯾﺸﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از
ﺧﻮاب اﻃﻼع دﻫﺪ و آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
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8ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن
از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ9 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن دروغ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ
ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮد«.
10ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ »ﮐﺴﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﻬﺬا ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را از ﻫﺮ
ﻣﺠﻮﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺎدوﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﻠﺪاﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ11 .و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی
ﻏﯿﺮاز ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
12از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ
ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ13 .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪد ﮐﺸﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ؛ و داﻧﯿﺎل
و رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ14 .آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ارﯾﻮک
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ15 .و ارﯾﻮک ﺳﺮدار
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻓﺮﻣﺎن از ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟« آﻧﮕﺎه ارﯾﻮک
داﻧﯿﺎل را از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ.
16و داﻧﯿﺎل داﺧﻞ ﺷﺪه ،از ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻪ وی داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ را
ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،رﻓﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ
را از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻃﻼع داد18 ،ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ راز از ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ رﺣﻤﺖ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ داﻧﯿﺎل و
رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ19 .آﻧﮕﺎه آن راز ﺑﻪ داﻧﯿﺎل در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ20 .و داﻧﯿﺎل ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﻢ ﺧﺪا ﺗﺎ اﺑﺪﻵﺑﺎد
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از آن وی اﺳﺖ21 .و او وﻗﺘﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﻌﺰول ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ﻓﻄﺎﻧﺖﭘﯿﺸﻪﮔﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ22 .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﻨﻬﺎن را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ﻋﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﻧﺰد وی ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ23 .ای ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی و اﻵن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از
ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدی ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ را از ﻣﻘﺼﻮد ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﻼع دادی«.
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24و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ داﻧﯿﺎل ﻧﺰد ارﯾﻮک ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد رﻓﺖ ،و ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺎﺑﻞ را ﻫﻼک ﻣﺴﺎز .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد25 «.آﻧﮕﺎه ارﯾﻮک داﻧﯿﺎل را ﺑﺰودی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪ و وی را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺷﺨﺼﯽ را از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد26 «.ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪهام و ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ؟«
27داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :رازی را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﻧﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن و
ﻧﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻧﻪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﻧﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪآن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ28 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاﯾﯽ در
آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﻒ اﺳﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و او ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را از آﻧﭽﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮاب ﺗﻮ و رؤﯾﺎی ﺳﺮت ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮت دﯾﺪهای اﯾﻦ اﺳﺖ29 :ای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮت درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت آﻣﺪ و ﮐﺎﺷﻒاﻻﺳﺮار،
ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ30 .و اﻣﺎ اﯾﻦ راز ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪﮔﺎن دارم ﻣﮑﺸﻮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺪاﻧﯽ31 .ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽدﯾﺪی و اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺜﺎل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﻤﺜﺎل ﺑﺰرگ ﮐﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ
آن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ و ﻣﻨﻈﺮ آن ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ32 .ﺳﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﺎل از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و
ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺶ از ﻧﻘﺮه و ﺷﮑﻢ و راﻧﻬﺎﯾﺶ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد33 .و ﺳﺎﻗﻬﺎﯾﺶ از آﻫﻦ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻗﺪری
از آﻫﻦ و ﻗﺪری از ﮔﻞ ﺑﻮد34 .و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺪون دﺳﺘﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ
و ﮔﻠﯿﻦ آن ﺗﻤﺜﺎل را زد و آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﺳﺎﺧﺖ35 .آﻧﮕﺎه آﻫﻦ و ﮔﻞ و ﺑﺮﻧﺞ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺮد
ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺧﺮﻣﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .و
آن ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎل را زده ﺑﻮد ﮐﻮه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ36 .ﺧﻮاب ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد37 .ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا
ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ و اﻗﺘﺪار و ﻗﻮت و ﺣﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ38 .و در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽآدم
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .آن ﺳﺮ ﻃﻼ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ39 .و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد40 .و ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﻞ آﻫﻦ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا آﻫﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺮد و ﻧﺮم ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻫﻦ ﻫﻤﻪ
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ﭼﯿﺰ را ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺧﺮد و ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ41 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎ و اﻧﮕﺸﺘﻬﺎ را دﯾﺪی
ﮐﻪ ﻗﺪری از ﮔﻞ ﮐﻮزهﮔﺮ و ﻗﺪری از آﻫﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺪری از
ﻗﻮت آﻫﻦ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد42 .و اﻣﺎ
اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻗﺪری از آﻫﻦ و ﻗﺪری از ﮔﻞ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺪری ﻗﻮی و ﻗﺪری
زودﺷﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد43 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ذرﯾﺖ اﻧﺴﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻤﺰوج ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻠﺼﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ44 .و در اﯾﺎم اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را
ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زاﯾﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮدش ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
45و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻨﮓ را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺪون دﺳﺘﻬﺎ از ﮐﻮه ﺟﺪا ﺷﺪه ،آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻞ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
ﺧﺮد ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه را از آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﻮاب ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻌﺒﯿﺮش ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ«.
46آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎده ،داﻧﯿﺎل را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ﻫﺪاﯾﺎ و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺮای او ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ47 .و ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺎﺷﻒ اﺳﺮار اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ راز
ﺷﺪهای48 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﻣﻌﻈﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ او داد و او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ داد و رﺋﯿﺲ رؤﺳﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﻤﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ49 .و داﻧﯿﺎل از ﭘﺎدﺷﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و اﻣﺎ داﻧﯿﺎل در
دروازه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﻮد.

3

ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ از ﻃﻼ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺷﺶ ذراع

ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ و آن را در ﻫﻤﻮاری دورا در وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد2 .و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
اﻣﺮا و رؤﺳﺎ و واﻟﯿﺎن و داوران و ﺧﺰاﻧﻪداران و ﻣﺸﯿﺮان و وﮐﯿﻼن و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران وﻻﯾﺘﻬﺎ را ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ3 .ﭘﺲ اﻣﺮا و رؤﺳﺎ و
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واﻟﯿﺎن و داوران و ﺧﺰاﻧﻪداران و ﻣﺸﯿﺮان و وﮐﯿﻼن و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران وﻻﯾﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮک ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ4 .و ﻣﻨﺎدی ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ
اﺳﺖ؛ 5ﮐﻪ ﭼﻮن آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ6 .و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ رو ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
7ﻟﻬﺬا ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .اﻣﺎ در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ آوردﻧﺪ9 ،و ﺑﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش! 10ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺸﻨﻮد ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ 11و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ رو ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد12 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﻬﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ را اﺣﺘﺮام
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهای ﺳﺠﺪه ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
13آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ14 .ﭘﺲ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪا ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ وﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهام
ﺳﺠﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 15اﻵن اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آواز ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﺮﻧﺎ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ و ﺳﻨﺘﻮر و
ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
)ﻓﺒﻬﺎ(؛ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺪام ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ«.
16ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ! درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ را
ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ17 .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ را از ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و او ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ18 .و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ای
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ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺗﻤﺜﺎل ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهای
ﺳﺠﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
19آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از ﺧﺸﻢ ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﯿﺌﺖ ﭼﻬﺮهاش ﺑﺮ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺸﺖ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺗﻮن را ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺪان زﯾﺎدهﺗﺮ از ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﺘﺎﺑﻨﺪ20 .و ﺑﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ21 .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را در رداﻫﺎ و ﺟﺒﻪﻫﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ22 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﺗﻮن ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه،
ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ آن ﮐﺴﺎن را ﮐﻪ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺖ23 .و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﺘﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
24آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎد و ﺑﺰودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺸﯿﺮان ﺧﻮد
را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﯿﻢ؟« اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ای ﭘﺎدﺷﺎه!« 25او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺸﺎده در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ و ﺿﺮری ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﺮ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ26 «.ﭘﺲ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ دﻫﻨﻪ ﺗﻮن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ و ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ! ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ
ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ27 .و اﻣﺮا و رؤﺳﺎ و واﻟﯿﺎن و ﻣﺸﯿﺮان ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،آن ﻣﺮدان را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺛﺮی ﻧﮑﺮده و ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ و رﻧﮓ ردای اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮی آﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
28آﻧﮕﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪای ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ ﮐﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﺳﻮای ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ داده اﺳﺖ29 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم و اﻣﺖ و زﺑﺎن ﮐﻪ ﺣﺮف
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪای ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺰﺑﻠﻪ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال رﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داد«.
30آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه )ﻣﻨﺼﺐ( ﺷﺪرک و ﻣﯿﺸﮏ و ﻋﺒﺪﻧﻐﻮ را در وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﺗﺮی داد.
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از ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ

ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺎد! 2ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎت و ﻋﺠﺎﯾﺒﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ' ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ3 .آﯾﺎت او ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺰرگ و ﻋﺠﺎﯾﺐ او ﭼﻪ ﻗﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﻣﻠﮑﻮت او
ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد4 .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ و
در ﻗﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮم ﻣﯽﺑﻮدم5 .ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﻢ در ﺑﺴﺘﺮم و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم
ﻣﺮا ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ6 .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮرم
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .آﻧﮕﺎه ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮاب را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻔﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
8ﺑﺎﻻﺧﺮه داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻢ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ و روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس در او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،درآﻣﺪ و ﺧﻮاب را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ9 ،ﮐﻪ ای ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس در ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺮی ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهام و
ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ.
»10رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم در ﺑﺴﺘﺮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ درﺧﺘﯽ در وﺳﻂ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ
ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد11 .اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻠﻨﺪیاش ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ و ﻣﻨﻈﺮش
ﺗﺎ اﻗﺼﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد12 .ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﯿﻮهاش ﺑﺴﯿﺎر و آذوﻗﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در آن ﺑﻮد.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا در زﯾﺮ آن ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ از
آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ13 .در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم در ﺑﺴﺘﺮم ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺪﺳﯽ از آﺳﻤﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪ14 ،ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا درداد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :درﺧﺖ را ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ را ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از زﯾﺮش و ﻣﺮﻏﺎن از
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ آواره ﮔﺮدﻧﺪ15 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻨﺪه رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن
ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺻﺤﺮا واﮔﺬارﯾﺪ و از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﺼﯿﺐ او از ﻋﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
16دل او از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و دل ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮاو ﺑﮕﺬرد17 .اﯾﻦ اﻣﺮ از
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﮐﻼم ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮآن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ18 .اﯾﻦ ﺧﻮاب را ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻢ دﯾﺪم و ﺗﻮ ای
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ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﻤﻠﮑﺘﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا از ﺗﻌﺒﯿﺮش اﻃﻼع
دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭼﻮﻧﮑﻪ روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس در ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
19آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺶ او را
ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮش ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب
ﻧﺴﺎزد «.ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ! ﺧﻮاب از ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮش از ﺑﺮای
ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ20 .درﺧﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ و ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ و
ﻣﻨﻈﺮش ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ21 ،و ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﺟﻤﯿﻞ و ﻣﯿﻮهاش ﺑﺴﯿﺎر و آذوﻗﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در آن ﺑﻮد و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا زﯾﺮش ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ22 ،ای ﭘﺎدﺷﺎه آن
درﺧﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪهای و ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ23 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺪﺳﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ از
آﺳﻤﺎن ﻧﺰول ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :درﺧﺖ را ﺑﺒﺮﯾﺪ و آن را ﺗﻠﻒ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻨﺪه رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﻨﺪ
آﻫﻦ و ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺻﺤﺮا واﮔﺬارﯾﺪ و از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺑﺎ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬرد؛ 24ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت
ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ25 ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ و
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان ﻋﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﺗﻮ را از ﺷﺒﻨﻢ
آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ
آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ26 .و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪه
رﯾﺸﻪﻫﺎی درﺧﺖ را واﮔﺬارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ27 .ﻟﻬﺬا ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ28 «.اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ.
29ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دوازده ﻣﺎه ،او ﺑﺎﻻی ﻗﺼﺮ ﺧﺴﺮوی در ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﮑﻠﻢ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮت و ﺣﺸﻤﺖ
ﺟﻼل ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهام؟« 31اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ آوازی از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ32 .و ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﻧﺪ و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان ﻋﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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ﺧﻮراﻧﯿﺪ و ﻫﻔﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽدﻫﺪ«.
33در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان
ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺪﻧﺶ از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻫﺎی ﻋﻘﺎب ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و
ﻧﺎﺧﻨﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮﻏﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
34و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی آن اﯾﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺣﻀﺮت ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪم و ﺣﯽ ﺳﺮﻣﺪی را ﺗﺴﺒﯿﺢ
و ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮت او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ35 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﺟﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن و ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ وﻓﻖ اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ او را ﺑﺎز دارد ﯾﺎ او را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ36 .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﺸﻤﺖ و زﯾﻨﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز داده ﺷﺪ و ﻣﺸﯿﺮاﻧﻢ و اﻣﺮاﯾﻢ
ﻣﺮا ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪم و ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪ37 .اﻵن ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی او ﺣﻖ و
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی وی ﻋﺪل اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ راه ﻣﯽروﻧﺪ ،او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5

ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻣﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و در

ﺣﻀﻮر آن ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ2 .ﺑﻠﺸﺼﺮ در ﮐﯿﻒ ﺷﺮاب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ
ﺟﺪش ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﺮاﯾﺶ و زوﺟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎﯾﺶ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ3 .آﻧﮕﺎه ﻇﺮوف ﻃﻼ را ﮐﻪ از ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
آوردﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﺮاﯾﺶ و زوﺟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎﯾﺶ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ4 .ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
5در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﻌﺪان ﺑﺮ ﮔﭻ دﯾﻮار
ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻒ دﺳﺖ را ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ دﯾﺪ6 .آﻧﮕﺎه ﻫﯿﺄت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪ و
ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺶ او را ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻤﺮش ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ،زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد7 .ﭘﺎدﺷﺎه
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ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زد ﮐﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﮑﯿﻤﺎن
ﺑﺎﺑﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ارﻏﻮان ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ )ﻧﻬﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( و ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم در ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
8آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﺣﮑﻤﺎی ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮش را
ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .ﭘﺲ ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ و ﻫﯿﺄﺗﺶ در او ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و
اﻣﺮاﯾﺶ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪﻧﺪ10 .اﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و اﻣﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ درآﻣﺪ و ﻣﻠﮑﻪ
ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش! ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺴﺎزد و ﻫﯿﺄت ﺗﻮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﻮد11 .ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ روح ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺪوس دارد و در اﯾﺎم ﭘﺪرت
روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاﯾﺎن دراو ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﭘﺪرت ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺪر ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ،او را رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ12 .ﭼﻮﻧﮑﻪ روح
ﻓﺎﺿﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و ﮔﺸﻮدن ﻋﻘﺪهﻫﺎ در اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
او را ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎل داﻧﯿﺎل ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد«.
13آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺗﻮ
ﻫﻤﺎن داﻧﯿﺎل از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﭘﺎدﺷﺎه از ﯾﻬﻮدا آورد؟ 14و درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ روح
ﺧﺪاﯾﺎن در ﺗﻮ اﺳﺖ و روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﻓﺎﺿﻞ در ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ15 .و اﻵن ﺣﮑﯿﻤﺎن و
ﻣﻨﺠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻼم را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ16 .و ﻣﻦ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و ﮔﺸﻮدن
ﻋﻘﺪهﻫﺎ ﻗﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻵن ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯽ ﺑﻪ
ارﻏﻮان ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ )ﻧﻬﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( و در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.
17ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺗﻮ از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﻌﺎم ﺧﻮد
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪه ،ﻟﮑﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮش را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
18اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرت ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل و ﺣﺸﻤﺖ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد19 .و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ از او ﻟﺮزان و ﺗﺮﺳﺎن
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ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ20 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن دﻟﺶ ﻣﻐﺮور و
روﺣﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮد آﻧﮕﺎه از ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ و ﺣﺸﻤﺖ او
را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ21 .و از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽآدم راﻧﺪه ﺷﺪه ،دﻟﺶ ﻣﺜﻞ دل ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺴﮑﻨﺶ ﺑﺎ
ﮔﻮرﺧﺮان ﺷﺪه ،او را ﻣﺜﻞ ﮔﺎوان ﻋﻠﻒ ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺟﺴﺪش از ﺷﺒﻨﻢ آﺳﻤﺎن ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ آدﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
22و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮش ﺑﻠﺸﺼﺮ! اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را داﻧﺴﺘﯽ ،ﻟﮑﻦ دل ﺧﻮد را ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﻨﻤﻮدی23 ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ آوردﻧﺪ و ﺗﻮ و
اﻣﺮاﯾﺖ و زوﺟﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ﭼﻮب
و ﺳﻨﮓ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و )ﻫﯿﭻ( ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪی ،اﻣﺎ آن ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ رواﻧﺖ
در دﺳﺖ او و ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎﯾﺖ از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻨﻤﻮدی24 .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻒ دﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ او
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺮدﯾﺪ25 .و اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻨﺎﻣﻨﺎ
ﺛﻘﯿﻞ و ﻓﺮﺳﯿﻦ.
26و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻨﺎ؛ ﺧﺪا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را ﺷﻤﺮده و آن را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ27 .ﺛﻘﯿﻞ؛
در ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و ﻧﺎﻗﺺ درآﻣﺪهای28 .ﻓﺮس؛ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎن و
ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
29آﻧﮕﺎه ﺑﻠﺸﺼﺮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ داﻧﯿﺎل را ﺑﻪ ارﻏﻮان ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻃﻮق زرﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ
)ﻧﻬﺎدﻧﺪ( و درﺑﺎرهاش ﻧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ30 .در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻠﺸﺼﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

6

و دارﯾﻮش ﻣﺎدی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﯾﺎﻓﺖ2 .و

دارﯾﻮش ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ واﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
3و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻪ وزﯾﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن داﻧﯿﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ آن واﻟﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺴﺎب دﻫﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺿﺮری
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺮﺳﺪ4 .ﭘﺲ اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ وزراء و واﻟﯿﺎن ﺗﻔﻮق ﺟﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ روح ﻓﺎﺿﻞ دراو ﺑﻮد
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و ﭘﺎدﺷﺎه اراده داﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﭘﺲ وزﯾﺮان و واﻟﯿﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ داﻧﯿﺎل ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او اﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی در او ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ6 .ﭘﺲ آن اﺷﺨﺎص ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ »در اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﻫﯿﭻ ﻋﻠﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﺶ در او
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ«.
7آﻧﮕﺎه اﯾﻦ وزراء و واﻟﯿﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و او را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش8 .ﺟﻤﯿﻊ وزرای ﻣﻤﻠﮑﺖ و رؤﺳﺎ و واﻟﯿﺎن و ﻣﺸﯿﺮان و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺘﻮار ﮐﻨﺪ و ﻗﺪﻏﻦ ﺑﻠﯿﻐﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز از ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮای ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد9 .ﭘﺲ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن را
اﺳﺘﻮار ﮐﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻪ را اﻣﻀﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎدﯾﺎن و ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﮕﺮدد10 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد.
11اﻣﺎ ﭼﻮن داﻧﯿﺎل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد درآﻣﺪ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زاﻧﻮ ﻣﯽزد و دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻗﺒﻞ از آن ﻋﺎدت ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ12 .ﭘﺲ آن اﺷﺨﺎص
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،داﻧﯿﺎل را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ و ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
13آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،درﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ای ﭘﺎدﺷﺎه
آﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﻧﻨﻤﻮدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮای ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد؟« ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎدﯾﺎن و
ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ14 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ »اﯾﻦ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ از اﺳﯿﺮان ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮدهای اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ15 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪن داﻧﯿﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎ
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺮای اﺳﺘﺨﻼص او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد16 .آﻧﮕﺎه آن اﺷﺨﺎص ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪان ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدﯾﺎن و ﻓﺎرﺳﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎ
ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آن را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد«.
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17ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ داﻧﯿﺎل را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و او را در ﭼﺎه ﺷﯿﺮان ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ؛ و ﭘﺎدﺷﺎه
داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮ را رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
18و ﺳﻨﮕﯽ آورده ،آن را ﺑﺮ دﻫﻨﻪ ﭼﺎه ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آن را ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮد و ﻣﻬﺮ اﻣﺮای ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﻣﺮ درﺑﺎره داﻧﯿﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد19 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻪ ،ﺷﺐ را ﺑﻪ
روزه ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﺳﺒﺎب ﻋﯿﺶ او را ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﺶ از او رﻓﺖ20 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺻﺒﺢ زود وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺷﯿﺮان رﻓﺖ21 .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﭼﺎه ﺷﯿﺮان
رﺳﯿﺪ ﺑﻪ آواز ﺣﺰﯾﻦ داﻧﯿﺎل را ﺻﺪا زد و ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﯿﺎل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ،ﺑﻨﺪه
ﺧﺪای ﺣﯽ ،آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺖ از ﺷﯿﺮان ﻗﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ؟«
22آﻧﮕﺎه داﻧﯿﺎل ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﺎش! 23ﺧﺪای ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،دﻫﺎن ﺷﯿﺮان را ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی در ﻣﻦ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﻫﻢ درﺣﻀﻮر ﺗﻮ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻮرزﯾﺪه ﺑﻮدم24 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪه ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ داﻧﯿﺎل را از ﭼﺎه ﺑﺮآورﻧﺪ و داﻧﯿﺎل را از ﭼﺎه ﺑﺮآوردﻧﺪ و از آن ﺟﻬﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد در او ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ25 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آن
اﺷﺨﺎص را ﮐﻪ ﺑﺮ داﻧﯿﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن در
ﭼﺎه ﺷﯿﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮان ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورده ،ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮد ﮐﺮدﻧﺪ26 .ﺑﻌﺪ از آن دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻓﺰون ﺑﺎد! 27از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻦ )ﻣﺮدﻣﺎن( ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای داﻧﯿﺎل ﻟﺮزان و ﺗﺮﺳﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪای ﺣﯽ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻻ´ﺑﺎد ﻗﯿﻮم اﺳﺖ .و ﻣﻠﮑﻮت او ﺑﯽزوال و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻏﯿﺮﻣﺘﻨﺎﻫﯽ
اﺳﺖ28 .او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ و آﯾﺎت و ﻋﺠﺎﯾﺐ را در آﺳﻤﺎن و در زﻣﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد و اوﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﯿﺎل را از ﭼﻨﮓ ﺷﯿﺮان رﻫﺎﯾﯽ داده اﺳﺖ29 «.ﭘﺲ اﯾﻦ داﻧﯿﺎل در ﺳﻠﻄﻨﺖ
دارﯾﻮش و در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮرش ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺑﻮد.
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در ﺳﺎل اول ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،داﻧﯿﺎل در ﺑﺴﺘﺮش ﺧﻮاﺑﯽ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮش را

دﯾﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاب را ﻧﻮﺷﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد2 .ﭘﺲ داﻧﯿﺎل ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن
در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺷﺪه ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﻬﺎر ﺑﺎد آﺳﻤﺎن ﺑﺮ روی درﯾﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ3 .و ﭼﻬﺎر وﺣﺶ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از درﯾﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ4 .اول آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻋﻘﺎب
داﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و او از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺜﻞ
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده ﮔﺸﺖ و دل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او داده ﺷﺪ5 .و اﯾﻨﮏ وﺣﺶ دوم دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﺮس ﺑﻮد و ﺑﺮ
ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و در دﻫﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ ﺳﻪ دﻧﺪه ﺑﻮد و وی را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮر6 .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﻠﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ
ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ﻣﺮغ داﺷﺖ و اﯾﻦ وﺣﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﺮ داﺷﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ7 .ﺑﻌﺪ از آن در
رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ وﺣﺶ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻣﻬﯿﺐ و ﺑﺴﯿﺎر زورآور ﺑﻮد و
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ آﻫﻨﯿﻦ داﺷﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﺎرهﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ وﺣﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮد و ده ﺷﺎخ داﺷﺖ8 .ﭘﺲ در اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺎخ ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺳﻪ ﺷﺎخ از
آن ﺷﺎﺧﻬﺎی اول از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺷﺎخ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن و دﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻮد داﺷﺖ.
»9و ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮد و ﻟﺒﺎس او ﻣﺜﻞ ﺑﺮف
ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﻮی ﺳﺮش ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﭘﺎک و ﻋﺮش او ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ و ﭼﺮﺧﻬﺎی آن آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺑﻮد.
10ﻧﻬﺮی از آﺗﺶ ﺟﺎری ﺷﺪه ،از ﭘﯿﺶ روی او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﻫﺰاران ﻫﺰار او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﮐﺮورﻫﺎ ﮐﺮور ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﻮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و دﻓﺘﺮﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﮔﺮدﯾﺪ11 .آﻧﮕﺎه ﻧﻈﺮ
ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰی ﮐﻪ آن ﺷﺎخ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺗﺎ آن وﺣﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺟﺴﺪ او ﻫﻼک ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ12 .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺣﻮش ﺳﻠﻄﻨﺖ را از اﯾﺸﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ درازی ﻋﻤﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ13 .و در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ
ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن آﻣﺪ و ﻧﺰد ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم رﺳﯿﺪ و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی آوردﻧﺪ14 .و
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﻼل و ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ و اﻣﺖﻫﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﺑﯽزوال اﺳﺖ و ﻣﻠﮑﻮت او زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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»15اﻣﺎ روح ﻣﻦ داﻧﯿﺎل در ﺟﺴﺪم ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮم ﻣﺮا ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺖ16 .و
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده،
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻣﻮر را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد17 ،ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﻮش ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ )ﻋﺪد( اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر اﺳﺖ ﭼﻬﺎر
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ18 .اﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد19 .آﻧﮕﺎه آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ
را درﺑﺎره وﺣﺶ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮان و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮد و دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ و
ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ داﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﺑﺪاﻧﻢ20 .و ﮐﯿﻔﯿﺖ ده ﺷﺎخ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﻮد و آن دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﭘﯿﺶ روی او ﺳﻪ ﺷﺎخ
اﻓﺘﺎد ﯾﻌﻨﯽ آن ﺷﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن و دﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ داﺷﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ او از
رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘﺘﺮ ﺑﻮد21 .ﭘﺲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺷﺎخ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﯿﻼ
ﯾﺎﻓﺖ22 .ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم آﻣﺪ و داوری ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ23 .ﭘﺲ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :وﺣﺶ ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و آن را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻧﻤﻮده ،ﭘﺎرهﭘﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد24 .و ده ﺷﺎخ از اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ده ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او ﻣﺨﺎﻟﻒ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﮑﻨﺪ25 .و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ و دو زﻣﺎن و ﻧﺼﻒ
زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ26 .ﭘﺲ دﯾﻮان ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن
را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺒﺎه و ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد27 .و ﻣﻠﮑﻮت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت او ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ و
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ او را ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد28 .اﻧﺘﻬﺎی اﻣﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﻦ
داﻧﯿﺎل ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻤﻮد و ﻫﯿﺄﺗﻢ در ﻣﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺸﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ را در دل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻢ«.
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در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻠﺸﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از

آﻧﮑﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد2 .و در رؤﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ در داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﻦ ﮐﻪ
در وﻻﯾﺖ ﻋﯿﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮدم و در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اوﻻی ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ3 .ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻗﻮﭼﯽ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺷﺎخ داﺷﺖ و ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ آﺧﺮ ﺑﺮآﻣﺪ4 .و ﻗﻮچ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﺷﺎخ ﻣﯽزد و ﻫﯿﭻ وﺣﺸﯽ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ رﻫﺎﯾﯽ
دﻫﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ رأی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ.
5و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﯽﺑﻮدم اﯾﻨﮏ ﺑﺰ ﻧﺮی از ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ و
زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺰ ﻧﺮ ﺷﺎﺧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد6 .و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻗﻮچ ﺻﺎﺣﺐ دو
ﺷﺎخ ﮐﻪ آن را ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده دﯾﺪم آﻣﺪ و ﺑﺸﺪت ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد او دوﯾﺪ7 .و او را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻧﺰد ﻗﻮچ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ او ﺑﺸﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،ﻗﻮچ را زد و ﻫﺮ دو ﺷﺎخ او را ﺷﮑﺴﺖ و ﻗﻮچ را
ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ وی ﻧﺒﻮد ﭘﺲ وی را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻗﻮچ را از
دﺳﺘﺶ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ8 .و ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻗﻮی ﮔﺸﺖ آن ﺷﺎخ ﺑﺰرگ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ
و در ﺟﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﻮی ﺑﺎدﻫﺎی ارﺑﻌﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮآﻣﺪ9 .و از ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺎخ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق و ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ.
10و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﻮی ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﺸﮑﺮ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد.
11و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس او ﻣﻨﻬﺪم
ﮔﺮدﯾﺪ12 .و ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﺿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﯿﺎن )ﻗﻮم ﺑﻪ وی( داده ﺷﺪ و آن )ﻟﺸﮑﺮ(
راﺳﺘﯽ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او )ﻣﻮاﻓﻖ رأی ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ13 .و ﻣﻘﺪﺳﯽ را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﻘﺪس دﯾﮕﺮی از آن ﯾﮏ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ رؤﯾﺎ درﺑﺎره
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻬﻠﮏ ﮐﻪ ﻗﺪس و ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟ 14و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺷﺎم و ﺻﺒﺢ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15و ﭼﻮن ﻣﻦ داﻧﯿﺎل رؤﯾﺎ را دﯾﺪم و ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻃﻠﺒﯿﺪم ،ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد.
16و آواز آدﻣﯽ را از ﻣﯿﺎن )ﻧﻬﺮ( اوﻻی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺮد را از
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ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎز17 «.ﭘﺲ او ﻧﺰد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم آﻣﺪ و ﭼﻮن آﻣﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه،
ﺑﻪ روی ﺧﻮد دراﻓﺘﺎدم و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
18و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮدم
و او ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ19 .و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ در آﺧﺮ
ﻏﻀﺐ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 .اﻣﺎ آن ﻗﻮچ
ﺻﺎﺣﺐ دو ﺷﺎخ ﮐﻪ آن را دﯾﺪی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎدﯾﺎن و ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ21 .و آن ﺑﺰ ﻧﺮ ﺳﺘﺒﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن ﺷﺎخ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎه اول اﺳﺖ22 .و اﻣﺎ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن و ﭼﻬﺎر در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮآﻣﺪن ،ﭼﻬﺎر ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻗﻮم او اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻗﻮت او ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ23 .و در
آﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﮔﻨﺎه ﻋﺎﺻﯿﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﺨﺖ روی و در
ﻣﮑﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﺮ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ24 .و ﻗﻮت او ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدش؛ و
ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪه) ،ﻣﻮاﻓﻖ رأی ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﻈﻤﺎ و ﻗﻮم
ﻣﻘﺪﺳﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد25 .و از ﻣﻬﺎرت او ﻣﮑﺮ در دﺳﺘﺶ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و در دل ﺧﻮد
ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻐﺘﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺪون
دﺳﺖ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 .ﭘﺲ رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﺎم و ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮ رؤﯾﺎ را
ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
27آﻧﮕﺎه ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﺗﺎ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪم .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪم ،اﻣﺎ درﺑﺎره رؤﯾﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪم و اﺣﺪی ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ.

9

در ﺳﺎل اول دارﯾﻮش ﺑﻦ اﺧﺸﻮرش ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﻣﺎدﯾﺎن و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد2 ،در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ او ،ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ،ﻋﺪد ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد از ﮐﺘﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل در ﺧﺮاﺑﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3ﭘﺲ روی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮﻋﺎت و روزه و ﭘﻼس و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ 4و ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮدم و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری! 5ﻣﺎ ﮔﻨﺎه و ﻋﺼﯿﺎن و ﺷﺮارت ورزﯾﺪه و ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮده و از اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم ﺗﻮ
ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﯾﻢ6 .و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﭘﺪران ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ7 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ از آن ﻣﺎ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮏ و
ﭼﻪ دور در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪای8 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮاﯾﯽ از آن ﻣﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﭘﺪران ﻣﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪهاﯾﻢ9 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ را رﺣﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻐﻔﺮﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪو ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾﻢ10 .و ﮐﻼم
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ او ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻧﺒﯿﺎ ﭘﯿـﺶ ﻣﺎ ﮔـﺬارد ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗـﻮ ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤﻮده و روﮔﺮدان ﺷﺪه ،ﺑﻪ آواز ﺗﻮ ﮔﻮش
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﯾـﻢ12 .و او ﮐﻼم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺿﺪ داوران ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺎ داوری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺎ وارد آورده اﺳﺖ ،زﯾـﺮا ﮐﻪ
زﯾـﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺳﻤﺎن ﺣﺎدﺛﻪای واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ،ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ ﺑـﺮ اورﺷﻠﯿﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ13 .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ
ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻌﻬﺬا ﻧـﺰد ﯾﻬـﻮه ﺧـﺪای ﺧـﻮد
ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﻼ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮده ،آن را ﺑﺮ ﻣﺎ وارد آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺎدل
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣـﺎ ﺑﻪ آواز او ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ.
»15ﭘﺲ اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آورده ،اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهای ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه و ﺷﺮارت ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
16ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد
اورﺷﻠﯿﻢ و از ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ و ﻣﻌﺼﯿﺘﻬﺎی ﭘﺪران ﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ و
ﻗﻮم ﺗﻮ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎوران ﻣﺎ رﺳﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ17 .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺧﺪای ﻣﺎ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ و روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪیات ﻣﺘﺠﻠﯽ
ﻓﺮﻣﺎ18 .ای ﺧﺪاﯾﻢ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﺸﻨﻮ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﻣﺎ و
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﺴﻤﯽ' اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رﺣﻤﺘﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ19 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣـﺮز! ای
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ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳﺘﻤـﺎع ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آور! ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻨﻤﺎ زﯾـﺮا ﮐﻪ ﺷﻬـﺮ
ﺗﻮ و ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻣﺴﻤﯽ' ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
20و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮدم و ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽداﺷﺘﻢ21 ،ﭼﻮن ﻫﻨﻮز در دﻋﺎ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺑﻮدم ،آن ﻣﺮد ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ او را در
رؤﯾﺎی اول دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ وﻗﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎم ﻧﺰد ﻣﻦ رﺳﯿﺪ22 ،و ﻣﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل اﻵن ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﻓﻬﻢ ﺑﺨﺸﻢ23 .در
اﺑﺘﺪای ﺗﻀﺮﻋﺎت ﺗﻮ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب
ﻫﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﮐﻼم ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ و رؤﯾﺎ را ﻓﻬﻢ ﻧﻤﺎ24 .ﻫﻔﺘﺎد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺗﻮ و ﺑﺮای ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ و ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮده ﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ آورده ﺷﻮد و رؤﯾﺎ و ﻧﺒﻮت ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮدد و ﻗﺪساﻻﻗﺪاس
ﻣﺴﺢ ﺷﻮد25 .ﭘﺲ ﺑﺪان و ﺑﻔﻬﻢ ﮐﻪ از ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدن و ﺑﻨﺎﮐﺮدن اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ
)ﻇﻬﻮر( ﻣﺴﯿﺢ رﺋﯿﺲ ،ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ و ﺷﺼﺖ و دو ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و )اورﺷﻠﯿﻢ( ﺑﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺣﺼﺎر
در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻨﮕﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ26 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺼﺖ و دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و از آن او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻮم آن رﺋﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﻬﺮ و ﻗﺪس را ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و آﺧﺮ او در آن ﺳﯿﻼب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ27 .و او ﺑﺎ اﺷﺨﺎص
ﺑﺴﯿﺎر در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻬﺪ را اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺼﻒ آن ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﺪﯾﻪ را ﻣﻮﻗﻮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﮐﻨﮕﺮه رﺟﺎﺳﺎت ﺧﺮابﮐﻨﻨﺪهای ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ واﻟﯽاﻟﻨﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺧﺮابﮐﻨﻨﺪه رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

10

در ﺳﺎل ﺳﻮم ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،اﻣﺮی ﺑﺮ داﻧﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻄﺸﺼﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻮد

ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و آن اﻣﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﻘﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ اﻣﺮ را ﻓﻬﻤﯿﺪ و رؤﯾﺎ را داﻧﺴﺖ2 .در آن
اﯾﺎم ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ3 .ﺧﻮراک ﻟﺬﯾﺬ ﻧﺨﻮردم و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﺮاب ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ
داﺧﻞ ﻧﺸﺪ و ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی آن ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮدم4 .و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه اول
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ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﺟﻠﻪ ﺑﻮدم5 .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدی ﻣﻠﺒﺲ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی از ﻃﻼی اوﻓﺎز ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ6 ،و ﺟﺴﺪ او ﻣﺜﻞ زﺑﺮﺟﺪ و روی وی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮق و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ و ﺑﺎزوﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ و آواز ﮐﻼم او
ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد.
7و ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﺗﻨﻬﺎ آن رؤﯾﺎ را دﯾﺪم و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ رؤﯾﺎ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ
ﻟﺮزش ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم و آن
رؤﯾﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﻗﻮت در ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺧﺮﻣﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ
و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ9 .اﻣﺎ آواز ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺷﻨﯿﺪم؛ و ﭼﻮن آواز ﮐﻼم او را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﻪ روی
ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺑﯿﻬﻮش ﮔﺮدﯾﺪم10 .ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﺑﺮ دو زاﻧﻮ و ﮐﻒ
دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ11 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب! ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﻬﻢ ﮐﻦ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام «.و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻼم
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻟﺮزان ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدم.
12و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای داﻧﯿﺎل ﻣﺘﺮس زﯾﺮا از روز اول ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ و
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ آﻣﺪهام.
13اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺎرس ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی
اوﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﺪم14 .و ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺗﻮ را از
آﻧﭽﻪ در اﯾﺎم آﺧﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻃﻼع دﻫﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺎم ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ«.
15و ﭼﻮن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﮔﻨﮓ ﺷﺪم16 .ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻨﯽآدم ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪم و ﺑﻪ آن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ از اﯾﻦ رؤﯾﺎ درد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻢ17 .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪه آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از آن
وﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﻮت در ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ در ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟« 18ﭘﺲ ﺷﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻘﻮﯾﺖ داد19 ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺘﺮس! ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد و
دﻟﯿﺮ و ﻗﻮی ﺑﺎش!« ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﺑﮕﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﻮت
دادی20 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﻣﺪن ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﻵن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ
رﺋﯿﺲ ﻓﺎرس ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﻢ ،اﯾﻨﮏ رﺋﯿﺲ ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ21 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ را از
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آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺣﻖ ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪد ﮐﻨﺪ.

11

»و در ﺳﺎل اول دارﯾﻮش ﻣﺎدی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﺗﺎ او را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزم و

ﻗﻮت دﻫﻢ.
»2و اﻵن ﺗﻮ را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻨﮏ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ در ﻓﺎرس ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ از ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻮی ﮔﺮدد،
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ3 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺟﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد4 .و ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺳﻠﻄﻨﺖ او
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﻮی ﺑﺎدﻫﺎی ارﺑﻌﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ذرﯾﺖ او و ﻧﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽداﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻏﯿﺮ از اﯾﺸﺎن
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺧﻮد ﻗﻮی ﺷﺪه ،ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﺸﺎن
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل آﻣﺪه ،ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮت ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و او و ﺑﺎزوﯾﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و آن دﺧﺘﺮ و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﭘﺪرش و آﻧﮑﻪ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد در آن زﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
»7و ﮐﺴﯽ از رﻣﻮﻧﻪﻫﺎی رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺟﺎی او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن )ﺟﻨﮓ( ﻧﻤﻮده ،ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ8 .و ﺧﺪاﯾﺎن و ﺑﺘﻬﺎی
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮوف ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی اﯾﺸﺎن از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و
ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ9 .و ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺎز
ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد10 .و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ او ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد11 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎ
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وی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و وی ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن ﮔﺮوه ﺑﻪ
دﺳﺖ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ12 .و ﭼﻮن آن ﮔﺮوه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،دﻟﺶ ﻣﻐﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺮورﻫﺎ
را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻗﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ13 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﻟﺸﮑﺮی
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ از اول ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ و دوﻟﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ14 .و در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺘﻤﮑﯿﺸﺎن
ﻗﻮم ﺗﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ ﺗﺎ رؤﯾﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
»15ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﻪ اﻓﻮاج ﺟﻨﻮب و ﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن او ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ وی را ﻫﯿﭻ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ در ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آن ﺑﻪ دﺳﺖ
وی ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ
وی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او دﺧﺘﺮ زﻧﺎن را ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و از آن او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد18 .ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮداری ﺳﺮزﻧﺶ او را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺮزﻧﺶ او را از او
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ19 .ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻟﻐﺰش ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و
اﻓﺘﺎده ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»20ﭘﺲ در ﺟﺎی او ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﻟﯿﮑﻦ در اﻧﺪک اﯾﺎﻣﯽ او ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ21 .و در ﺟﺎی او ﺣﻘﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ وی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و او ﻧﺎﮔﻬﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺎ
ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ22 .و ﺳﯿﻞ اﻓﻮاج و رﺋﯿﺲ ﻋﻬﺪ ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر او رﻓﺘﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
23و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وی ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻗﻠﯿﻞ
اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ24 .و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼد وارد ﺷﺪه ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺪراﻧﺶ
و ﻧﻪ ﭘﺪران ﭘﺪراﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻏﺎرت و ﻏﻨﯿﻤﺖ و اﻣﻮال را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺬل
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 .و
ﻗﻮت و دل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ
ﻓﻮﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﻗﻮی ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ

ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

1303

او ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد26 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراک او را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ او را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻟﺸﮑﺮ او
ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد27 .و دل اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺪی ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه دروغ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮای وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد28 .ﭘﺲ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ودﻟﺶ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻬﺪ ﻣﻘﺪس
ﺟﺎزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ29 .و در وﻗﺖ
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮب وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ آﺧﺮش ﻣﺜﻞ اوﻟﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد30 .و
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ از ﮐﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻟﻬﺬا ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه ،رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻬﺪ ﻣﻘﺪس
ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه) ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻘﺪس را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد31 .و اﻓﻮاج از ﺟﺎﻧﺐ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﻘﺪس ﺣﺼﯿﻦ را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﯾﻤﯽ را ﻣﻮﻗﻮف ﮐﺮده ،رﺟﺎﺳﺖ وﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ32 .و آﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻬﺪ ﺷﺮارت ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﮑﺮﻫﺎ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻗﻮی ﺷﺪه) ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد33 .و ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد،
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و آﺗﺶ و اﺳﯿﺮی و ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد34 .و ﭼﻮن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﺼﺮت ﮐﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ35 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اﻣﺘﺤﺎن اﯾﺸﺎن ﻟﻐﺰش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺖ آﺧﺮ ﻃﺎﻫﺮ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻨﻮز
ﻧﯿﺴﺖ.
»36و آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮاﻓﻖ اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن اﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺰرگ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻏﻀﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ37 .و ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ زﻧﺎن
اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺪا اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﻤﺮد38 .و در ﺟﺎی او ﺧﺪای ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد39 .و ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺣﺼﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺪای
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪو اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺟﻼل اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود و اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ داد و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای اﺟﺮت )اﯾﺸﺎن( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
»40و در زﻣﺎن آﺧﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﻮب ﺑﺎ وی ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎل ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ،از آﻧﻬﺎ
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ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد41 .و ﺑﻪ ﻓﺨﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ادوم
و ﻣﻮآب و رؤﺳﺎی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن از دﺳﺖ او ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ42 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دراز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ43 .و ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﺼﺮ
اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻟﺒﯿﺎن و ﺣﺒﺸﯿﺎن در ﻣﻮﮐﺐ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد44 .ﻟﯿﮑﻦ اﺧﺒﺎر از ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل او
را ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺒﺎه ﮐﺮده ،ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ45 .و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻮه ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻘﺪس در ﻣﯿﺎن دو درﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ اﺟﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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»و در آن زﻣﺎن ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ،اﻣﯿﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ،

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎن زﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻧﺒﻮده ،و در آﻧﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوداﻧﯽ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺣﻘﺎرت ﺟﺎوداﻧﯽ3 .و ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻓﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ
درﺧﺸﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ راه ﻋﺪاﻟﺖ رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد4 .اﻣﺎ ﺗﻮ ای داﻧﯿﺎل ﮐﻼم را ﻣﺨﻔﯽ دار و ﮐﺘﺎب را ﺗﺎ زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﮐﻦ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺴﺮﻋﺖ
ﺗﺮدد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﻠﻢ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
5ﭘﺲ ﻣﻦ داﻧﯿﺎل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف ﻧﻬﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻄﺮف
ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آﺑﻬﺎی ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 7و آن ﻣﺮد ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آﺑﻬﺎی
ﻧﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﯽ
اﺑﺪی ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ و دو زﻣﺎن و ﻧﺼﻒ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮت ﻗﻮم
ﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
8و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم اﻣﺎ درک ﻧﮑﺮدم .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ آﺧﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 9او
ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ای داﻧﯿﺎل ﺑﺮو زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻼم ﺗﺎ زﻣﺎن آﺧﺮ ﻣﺨﻔﯽ و ﻣﺨﺘﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ10 .ﺑﺴﯿﺎری
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ﻃﺎﻫﺮ و ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺼﻔﯽ' ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺮﯾﺮان ﺷﺮارت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ورزﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﺮﯾﺮان
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ11 .و از ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻗﻮف ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داﯾﻤﯽ و ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﻮدن رﺟﺎﺳﺖ وﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮد روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .ﺧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﺪ و
ﺑﻪ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ روز ﺑﺮﺳﺪ13 .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و
در آﺧﺮ اﯾﻦ اﯾﺎم در ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.
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ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ ﻧﺒﯽ
1

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﺰﯾﺎ و ﯾﻮﺗﺎم و آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و در اﯾﺎم

ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﺑﺌﯿﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪ.
2اﺑﺘﺪای ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻊ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و زﻧﯽ زاﻧﯿﻪ و اوﻻد زﻧﺎﮐﺎر
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺳﺨﺖ زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ3 «.ﭘﺲ رﻓﺖ و ﺟﻮﻣﺮ
دﺧﺘﺮ دﺑﻼﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺑﺮاﯾﺶ زاﯾﯿﺪ4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :او را
ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻧﺎم ﺑﻨﻪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﯾﺰرﻋﯿﻞ را از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﯿﻬﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ5 .و در آن روز ﮐﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در وادی ﯾﺰرﻋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ«.
6ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،دﺧﺘﺮی زاﯾﯿﺪ و او وی را ﮔﻔﺖ» :او را ﻟﻮروﺣﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﺑﮕﺬار ،زﯾﺮا
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ.
7ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺟﻨﮓ و اﺳﺒﺎن و ﺳﻮاران ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
8و ﭼﻮن ﻟﻮروﺣﺎﻣﻪ را از ﺷﯿﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ9 .و او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم او را
ﻟﻮﻋﻤﯽ ﺑﺨﻮان زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻦ )ﺧﺪای( ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ10 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺜﻞ رﯾﮓ درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﭘﯿﻤﻮد و ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪای ﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ11 .و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ،از آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﯾﺰرﻋﯿﻞ ،روز ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻋﻤﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮﯾﺶ روﺣﺎﻣﻪ! 2ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ﺑﺎ

ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او زن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮ او ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻟﻬﺬا زﻧﺎی ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ
روﯾﺶ و ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ رﻓﻊ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ3 .ﻣﺒﺎدا رﺧﺖ او را ﮐﻨﺪه ،وی را ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻢ و او را ﻣﺜﻞ روز وﻻدﺗﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن واﮔﺬارم و ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﻢ4 .و ﺑﺮ ﭘﺴﺮاﻧﺶ رﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ5 .زﯾﺮا ﻣﺎدر
اﯾﺸﺎن زﻧﺎ ﻧﻤﻮده و واﻟﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :در ﻋﻘﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﺎن و
آب و ﭘﺸﻢ و ﮐﺘﺎن و روﻏﻦ و ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ6 «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راه ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎرﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ و ﮔﺮد او دﯾﻮاری ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﺑﺪ7 .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻄﻠﺒﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯽروم و ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم زﯾﺮا در آﻧﻮﻗﺖ از ﮐﻨﻮن ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ«.
8اﻣﺎ او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ را ﺑﻪ او ﻣﯽدادم و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺰودم9 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را در ﻓﺼﻠﺶ و ﺷﯿﺮه
ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺸﻢ و ﮐﺘﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ او را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ10 .و اﻵن ﻗﺒﺎﺣﺖ او را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﺪی او را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ11 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎدی او و ﻋﯿﺪﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ و ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﺳﻤﺶ را
ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﻣﻮﻫﺎ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻨﻬﺎ اﺟﺮت ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ ،وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺟﻨﮕﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا آﻧﻬﺎ را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم روزﻫﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ را از او ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻮارﻫﺎ و زﯾﻮرﻫﺎی ﺧﻮد آراﯾﺶ داده ،از ﻋﻘﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ
و ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ او را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﺑﻪ او
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ15 .و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﻢ داد و وادی ﻋﺨﻮر را ﺑﻪ دروازه اﻣﯿﺪ )ﻣﺒﺪل
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ( و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽاش و ﻣﺜﻞ روز ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺶ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺮاﯾﯿﺪ.
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16و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در آن روز ﻣﺮا اﯾﺸﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮا
ﺑﻌﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ17 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ را از دﻫﺎﻧﺶ دور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی
ﺧﻮد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ18 .و در آن روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﺸﺮات
زﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ و ﮐﻤﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺟﻨﮓ را از زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ19 .و ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف و رأﻓﺖ و
رﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ20 .و ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮه را
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ«.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻦ
را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد22 .و زﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ را ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﯾﺰرﻋﯿﻞ را
ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد23 .و او را ﺑﺮای ﺧﻮد در زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ و ﺑﺮ ﻟﻮروﺣﺎﻣﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻟﻮﻋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و او ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮو و زﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد و زاﻧﯿﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖ ﺑﺪار ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ
ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﮐﺸﻤﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ2 «.ﭘﺲ او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
و ﯾﮏ ﺣﻮﻣﺮ و ﻧﺼﻒ ﺣﻮﻣﺮ ﺟﻮ ﺧﺮﯾﺪم3 ،و او را ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﺮای ﻣﻦ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد
و زﻧﺎ ﻣﮑﻦ و از آن ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎش و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از آن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺎم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪون ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺪون رﺋﯿﺲ و ﺑﺪون ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺪون
ﺗﻤﺜﺎل و ﺑﺪون اﯾﻔﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ5 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد داود را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ .و در اﯾﺎم ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﺴﺎن او ﺑﺎ ﺗﺮس
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
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4

ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪای اﺳﺖ؛ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻪ راﺳﺘﯽ و ﻧﻪ رأﻓﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ2 .ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻌﻨﺖ و
دروغ و ﻗﺘﻞ و دزدی و زﻧﺎﮐﺎری؛ و ﺗﻌﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
3ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ4 .اﻣﺎ اﺣﺪی ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و اﺣﺪی ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﮑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﻣﺠﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ5 .و ﺗﻮ در وﻗﺖ روز ﺧﻮاﻫﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ در وﻗﺖ ﺷﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﻣﻦ ﻣﺎدر ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
6ﻗﻮم ﻣﻦ از ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را
ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺸﻮی؛ و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه
ورزﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻼل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﻣﺮا ﺧﻮراک ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و دل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻋﻘﻮﺑﺖ
راﻫﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺟﺰای اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد10 .و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زﻧﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻓﺰوده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ11 .زﻧﺎ و ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮه دل اﯾﺸﺎن را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ.
12ﻗﻮم ﻣﻦ از ﭼﻮب ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺼﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
روح زﻧﺎﮐﺎری اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ13 .ﺑﺮ ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻠﻬﺎ زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط و ﺳﻔﯿﺪدار و ون ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮب دارد ،ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮوﺳﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .و ﻣﻦ
دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮوﺳﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﺰا
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﺎ زاﻧﯿﻪﻫﺎ ﻋﺰﻟﺖ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
15ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﮔﺮ ﺗﻮ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﯾﻬﻮدا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل ﻧﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ
آون ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ16 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﺳﺮﮐﺶ ،ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﺑﺮهﻫﺎ در ﻣﺮﺗﻊ وﺳﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ17 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻣﻠﺼﻖ
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ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ او را واﮔﺬارﯾﺪ18 .ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺰم اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن
اﯾﺸﺎن اﻓﺘﻀﺎح را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ19 .ﺑﺎد اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪ و اﯾﺸﺎن
از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

5

ای ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺻﻐﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ای ﺧﺎﻧﺪان

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﻔﻪ دام ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮری
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮر2 .ﻋﺎﺻﯿﺎن در ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد3 .ﻣﻦ اﻓﺮاﯾﻢ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل ،ﺗﻮ ای اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ
زﻧﺎ ﺷﺪهای و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ4 .ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ روح زﻧﺎﮐﺎری در ﻗﻠﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ5 .و ﻓﺨﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻓﺮاﯾﻢ در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺰﯾﺪ6 .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺧﻮد را ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ او را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن دور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ7 .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا
ﻓﺮزﻧﺪان اﺟﻨﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻵن ﻫﻼﻟﻬﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
8در ﺟﺒﻌﻪ ﮐﺮﻧﺎ و در راﻣﻪ ﺳﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و در ﺑﯿﺖآون ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ.
9اﻓﺮاﯾﻢ در روز ﻋﺘﺎب ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدم10 .ﺳﺮوران
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ.
11اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﻘﻬﻮر ﺷﺪه و در داوری ﮐﻮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ ﺷﺪهام و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ13 .ﭼﻮن اﻓﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را و ﯾﻬﻮدا ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﺪﻧﺪ ،اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ آﺷﻮر رﻓﺘﻪ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺷﻤﺎ را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داد و ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎ را اﻟﺘﯿﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد14 .و ﻣﻦ
ﺑﺮای اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺧﻮاﻫﻢ درﯾﺪ و
رﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ رﺑﻮد و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .ﻣﻦ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ
اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،روی ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ .در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ زود ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
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ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ او درﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

داد؛ او زده اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد2 .ﺑﻌﺪ از دو روز ﻣﺎ را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در روز
ﺳﻮم ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر او زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد3 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺪ
و ﺟﻬﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻃﻠﻮع او ﻣﺜﻞ ﻓﺠﺮ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران
آﺧﺮ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
4ای اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ای ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ زﯾﺮا ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ اﺑﺮﻫﺎی ﺻﺒﺢ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻣﯽﮔﺬرد5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
دﻫﺎن ﺧﻮد اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻢ و داوری ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﺷﻮد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ را ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮدم و
ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ7 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ آدم از ﻋﻬﺪ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ8 .ﺟﻠﻌﺎد ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران و ﺧﻮنآﻟﻮد اﺳﺖ9 .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
رﻫﺰﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن در راه ﺷﮑﯿﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ10 .در ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک دﯾﺪم :اﻓﺮاﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
زﻧﺎ ﺷﺪه ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ11 .و ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ای ﯾﻬﻮدا ﺣﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮی ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
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ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدادم ،آﻧﮕﺎه ﮔﻨﺎه اﻓﺮاﯾﻢ و ﺷﺮارت ﺳﺎﻣﺮه ﻣﻨﮑﺸﻒ

ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .دزدان داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻫﺰﻧﺎن در ﺑﯿﺮون ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
2و در دل ﺧﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردهام .اﻵن اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن اﯾﺸﺎن
را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ3 .ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﺮوران را
ﺑﻪ دروﻏﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ4 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن زﻧﺎﮐﺎرﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮری ﮐﻪ ﺧﺒﺎز آن را ﻣﺸﺘﻌﻞ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﺷﺘﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺷﺪﻧﺶ از ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ آﺗﺶ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ5 .در ﯾﻮم ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺎ ،ﺳﺮوران از ﮔﺮﻣﯽ ﺷﺮاب ،ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دراز ﮐﺮد.
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6زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﻧﺰدﯾﮏ آوردﻧﺪ؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺧﺒﺎز اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن آن ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮد7 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﮔﺮم ﺷﺪه،
داوران ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺨﻮاﻧﺪ8 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاﯾﻢ ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
9ﻏﺮﯾﺒﺎن ﻗﻮﺗﺶ را ﺧﻮردهاﻧﺪ و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﻣﻮﯾﻬﺎی او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
10ﻓﺨﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ او را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.
11اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﺎدهدل ،ﺑﯽﻓﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺴﻮی آﺷﻮر ﻣﯽروﻧﺪ12 .و
ﭼﻮن ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻦ دام ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽاﻧﺪازم و
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ وﻓﻖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ13 .وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را
ﻓﺪﯾﻪ دادم ،ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ14 .و از دل ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد وﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ15 .و اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﻦ ﺑﺎزوﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دادم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدم ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .اﯾﺸﺎن رﺟﻮع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ .ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺎن ﺧﻄﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﻆ زﺑﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ اﯾﺸﺎن را اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
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ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬار .او ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ

از ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪﻧﺪ2 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ3 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ دﺷﻤﻦ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .اﯾﺸﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ .ﺳﺮوران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ5 .ای ﺳﺎﻣﺮه او ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮ را رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ؟ 6زﯾﺮا ﮐﻪ
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اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺧﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
7ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد را ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮔﺮدﺑﺎد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دروﯾﺪ .آن را ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﯾﺶ آرد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻏﺮﯾﺒﺎن آن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ8 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﻵن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻇﺮف ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻮرﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ و
ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ آﺷﻮر رﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻓﺮاﯾﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺟﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ10 .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ اﺟﺮت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻵن اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران رو ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻬﺎد.
11ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه ﺷﺪ.
12اﺣﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻢ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺐ ﺷﻤﺮدﻧﺪ13 .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﺮا ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .اﻵن ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽآورد و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ14 .اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ،ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﻬﻮدا ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻣﻦ
آﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
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ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﻮمﻫﺎ ﺷﺎدی و وﺟﺪ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا از ﺧﺪای ﺧﻮد زﻧﺎ ﻧﻤﻮدی و در

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﻣﻨﻬﺎ اﺟﺮت را دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ2 .ﺧﺮﻣﻨﻬﺎ و ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﺮورش ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺷﯿﺮه
در آن ﺿﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .در زﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
و اﯾﺸﺎن در آﺷﻮر ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد4 .ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ و ﻣﻘﺒﻮل او
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﻮراک ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرد ﻧﺠﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮراک اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ آن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
5ﭘﺲ در اﯾﺎم ﻣﻮاﺳﻢ و در اﯾﺎم ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ 6زﯾﺮا اﯾﻨﮏ از ﺗﺮس
ﻫﻼﮐﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮ اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻮف اﯾﺸﺎن را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
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ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻧﻘﺮه اﯾﺸﺎن را ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻨﺎزل اﯾﺸﺎن ﺷﻮﮐﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .اﯾﺎم
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﺎم ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽرﺳﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ .ﻧﺒﯽ اﺣﻤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ
روح دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎه و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ8 .اﻓﺮاﯾﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻣﻦ دﯾﺪهﺑﺎن ﺑﻮد.
دام ﺻﯿﺎد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی اﻧﺒﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻋﺪاوت اﺳﺖ9 .ﻣﺜﻞ اﯾﺎم
ﺟﺒﻌﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را ﻣﮑﺎﻓﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
10اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻮرﻫﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮ در اﺑﺘﺪای
ﻣﻮﺳﻤﺶ دﯾﺪم .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای رﺳﻮاﯾﯽ ﻧﺬﯾﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﮑﺮوه ﺷﺪﻧﺪ11 .ﺟﻼل اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﻣﯽﭘﺮد .زاﯾﯿﺪن و ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن و در رﺣﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯽاوﻻد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .وای ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن دور ﺷﻮم13 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ،ﻣﺜﻞ ﺻﻮر در ﻣﺮﺗﻊ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻐﺮوس ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ
آورد14 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه .ﭼﻪ ﺑﺪﻫﯽ؟ رﺣﻢ ﺳﻘﻂﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪه.
15ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﺠﺎل اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ از اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻢ .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ اﯾﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران اﯾﺸﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ16 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﮏ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﯿﻮه ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺰاﯾﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﻏﻮب رﺣﻢ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ17 .ﺧﺪای ﻣﻦ
اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ؛ ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ آواره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮ ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽآورد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﻮه زﯾﺎد

ﻣﯽآورد ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ را زﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﯿﻨﺶ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
2دل اﯾﺸﺎن ﭘﺮ از ﻧﻔﺎق اﺳﺖ .اﻵن ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و او ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ اﯾﺸﺎن را
ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ؛ ﭘﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟« 4اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢﻫﺎی دروغ ﺧﻮرده و ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﺎن )ﺑﺎﻃﻞ(
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﻈﻞ در ﺷﯿﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺪ5 .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮای ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺑﯿﺖآون ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای آن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻼل او ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ از آن دور ﺷﺪه اﺳﺖ6 .و آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺮد .اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد رﺳﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺜﻞ
ﮐﻒ ﺑﺮ روی آب ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد8 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ آون ﮐﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻠﻬﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ.
9ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﯾﺎم ﺟﺒﻌﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهای .در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺮارت در
ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ10 .ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﯾﺸﺎن را ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ11 .و اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﻓﺘﻦ ﺧﺮﻣﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﻣﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻧﯿﮑﻮی او ﮔﺬر ﮐﺮدم و ﻣﻦ ﺑﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﯾﻮغ
ﻣﯽﮔﺬارم .ﯾﻬﻮدا ﺷﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺎزو ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
12ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ درو ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﻧﺎﮐﺎﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﯿﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺒﺎراﻧﺪ13 .ﺷﺮارت
را ﺷﯿﺎر ﮐﺮدﯾﺪ و ﻇﻠﻢ را درو ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺛﻤﺮه دروغ را ﺧﻮردﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
ﺟﺒﺎران ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﯾﺪ14 .ﻟﻬﺬا ﻫﻨﮕﺎﻣﻪای در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺖ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺷﻠﻤﺎن ،ﺑﯿﺖارﺑﯿﻞ را در روز ﺟﻨﮓ ﺧﺮاب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدر
ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ15 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت ﺷﺮارت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻮد ،او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺼﺮ

ﺧﻮاﻧﺪم2 .ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺸﺎن دور رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻠﯿﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ3 .و ﻣﻦ راه رﻓﺘﻦ را ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ
دادم و او را ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ دادهام4 .اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
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رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﻮغ را
از ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﺧﻮراک ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدم5 .ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ
آﺷﻮر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدن اﺑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ6 .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻫﺠﻮم
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺪوم و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ7 .و
ﻗﻮم ﻣﻦ ﺟﺎزم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﻮی ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ دﻋﻮت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﻧﻤﯽاﻓﺮازد.
8ای اﻓﺮاﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را
ﻣﺜﻞ ادﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺻﺒﻮﺋﯿﻢ ﺳﺎزم؟ دل ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه و رﻗﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ9 .ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺮاﯾﻢ را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ واﻧﺴﺎن ﻧﯽ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﺪوس ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ10 .اﯾﺸـﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻏﺮش ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد و ﭼﻮن ﻏﺮش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان از
ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻟـﺮزه ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ11 .ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻏﺎن از ﻣﺼﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮان از زﻣﯿﻦ آﺷﻮر ﻟﺮزان
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
12اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ دروﻏﻬﺎ و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺮﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﺪا و
ﺑﺎ ﻗﺪوس اﻣﯿﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
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اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺎد را ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ روز دروغ و ﺧﺮاﺑﯽ

را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﺷﻮر ﻋﻬﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و روﻏﻦ )ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ( ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
2ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﯾﻬﻮدا ﻣﺨﺎﺻﻤﻪای اﺳﺖ و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ وﻓﻖ
اﻋﻤﺎﻟﺶ او را ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد3 .او ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را در رﺣﻢ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﯿﻦ ﻗﻮﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد4 .ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ،ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ .ﮔﺮﯾـﺎن ﺷﺪه ،ﻧﺰد وی ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮد .در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
او را ﯾﺎﻓﺖ و در آﻧﺠـﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد5 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧـﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﺳـﺖ و ﯾﺎدﮔـﺎری او ﯾﻬﻮه
اﺳﺖ6 .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﺧـﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤـﺎ و رﺣﻤـﺖ و راﺳﺘـﯽ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘـﻪ ،داﺋﻤـﺎ ﻣﻨﺘﻈـﺮ
ﺧـﺪای ﺧـﻮد ﺑﺎش7 .او ﺳـﻮداﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﻓﺮﯾﺐ در دﺳﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻇﻠـﻢ را دوﺳﺖ
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ﻣﯽدارد8 .و اﻓﺮاﯾـﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﺑـﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهام و ﺗﻮاﻧﮕـﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﻤـﻮدهام و در ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﮐﺴﺐ ﻣـﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓـﯽای ﮐﻪ ﮔﻨـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻣـﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ9 «.اﻣﺎ
ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ )ﺗﺎ ﺣﺎل( ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﻣﻮاﺳﻢ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ10 .ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗﮑﻠـﻢ ﻧﻤـﻮدم و رؤﯾﺎﻫـﺎ اﻓـﺰودم و ﺑﻮاﺳﻄـﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺜﻠﻬـﺎ زدم11 .ﺑﻪ
درﺳﺘـﯽ ﮐﻪ اﯾﺸـﺎن در ﺟﻠﻌﺎد ﻣﺤﺾ ﮔﻨﺎه و ﺑﻄﺎﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در ﺟﻠﺠﺎل ﮔﺎوﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﮓ در ﺷﯿﺎرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارام ﻓﺮار ﮐﺮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای زن ﺷﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮد13 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺒﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد و او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮدﯾﺪ.
14اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪش ﺧﻮن او را ﺑﺮ ﺳﺮش واﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﺎر او
را ﺑﺮ وی رد ﻧﻤﻮد.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮد؛

اﻣﺎ ﭼﻮن در اﻣﺮ ﺑﻌﻞ ﻣﺠﺮم ﺷﺪ ،ﺑﻤﺮد2 .و اﻵن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ و از ﻧﻘﺮه ﺧﻮد ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ اﺑﺮﻫﺎی ﺻﺒﺢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺒﻨﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ از ﺧﺮﻣﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﮐﻪ از روزن
ﺑﺮآﯾﺪ.
4اﻣﺎ ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ )ﺗﺎ ﺣﺎل( ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﻮای ﻣﻦ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ5 .ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ.
6ﭼﻮن ﭼﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،دل اﯾﺸﺎن ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ7 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ راه در ﮐﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﺸﺴﺖ8 .و ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را از وی رﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﭘﺮده
دل اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫـﻢ درﯾـﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ اﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﯾﺪ.
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9ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻼک ﺷﺪی ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ10 .اﻵن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻨﺪ و داوراﻧﺖ )ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ( ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪه؟ 11از ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم و از ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾـﺶ او را ﺑﺮداﺷﺘـﻢ12 .ﻋﺼﯿـﺎن
اﻓﺮاﯾـﻢ ﺑﺴﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﮔﻨﺎه او ﻣﺨﺰون ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ13 .دردﻫﺎی زه ﻣﺜـﻞ زﻧـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾـﺪ ﺑﺮ وی
آﻣﺪه اﺳـﺖ و او ﭘﺴـﺮی ﻧﺎداﻧﺸﻤﻨـﺪ اﺳﺖ زﯾـﺮا در وﻗﺘﺶ ،در ﺟﺎی ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ.
14ﻣـﻦ اﯾﺸـﺎن را از دﺳﺖ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد و اﯾﺸـﺎن را از ﻣـﻮت ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪ .ای ﻣﻮت ﺿﺮﺑﺎت ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ و ای ﻫﺎوﯾﻪ ﻫﻼﮐـﺖ ﺗـﻮ ﮐﺠـﺎ اﺳـﺖ؟ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧـﯽ از ﭼﺸﻤـﺎن
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ15 .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺛﻤـﺮ آورد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎد ﺷﺮﻗـﯽ ﻣﯽوزد و ﺑـﺎد
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾـﺪ و ﻣﻨﺒــﻊ او ﺧﺸـﮏ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﺸﻤﻪاش ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ و او ﮔﻨﺞ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒـﺎب ﻧﻔﯿﺴـﻪ وی را ﺗﺎراج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ16 .ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧـﺪای ﺧﻮد
ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن ﺧﺮد و زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﮑﻢ
درﯾﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد

ﻟﻐﺰﯾﺪهای2 .ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و او را ﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎه را ﻋﻔﻮ
ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ادا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد3 .آﺷﻮر ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺳﻮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺗﻮ ﯾﺘﯿﻤﺎن رﺣﻤﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ«.
4ارﺗﺪاد اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ داده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺠﺎﻧﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ5 .ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ ﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ
ﻟﺒﻨﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ دواﻧﯿﺪ6 .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﻣﺜﻞ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن و
ﻋﻄﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪاش ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎ ﮔﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .اﻧﺘﺸﺎر او ﻣﺜﻞ ﺷﺮاب ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ و ﻣﻦ او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده ،ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺗﺮ و
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ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﻣﯿﻮه ﺗﻮ از ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد9 .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻓﻬﯿﻤﯽ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ؟ زﯾﺮا ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﻋﺎدﻻن در آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﻄﺎﮐﺎران در آﻧﻬﺎ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ

1

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺘﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .ای ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! و ای

ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ اﯾﻦ را ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ! آﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ ﯾﺎ در اﯾﺎم ﭘﺪران ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ 3ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ4 .آﻧﭽﻪ از ﺳﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻠﺦ ﻣﯽﺧﻮرد و آﻧﭽﻪ از ﻣﻠﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻟﻨﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و آﻧﭽﻪ
از ﻟﻨﺒﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻮس ﻣﯽﺧﻮرد5 .ای ﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ای ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎران ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﻗﻮی و
ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ .دﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮ اﺳﺖ و اﺿﺮاس اﯾﺸﺎن
اﺿﺮاس ﻫﮋﺑﺮ اﺳﺖ7 .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮا وﯾﺮان و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻨﺪه،
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ8 .ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد
ﭘﻼس ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻣﺎﺗﻢ ﺑﮕﯿﺮ9 .ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪام ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ10 .ﺻﺤﺮا ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا
ﮔﻨﺪم ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺷﯿﺮه ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و روﻏﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
11ای ﻓﻼﺣﺎن ﺧﺠﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،و ای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .ﻣﻮﻫﺎ ﺧﺸﮏ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه؛ اﻧﺎر و ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﯿﺐ و ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا
ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ،زﯾﺮا ﺧﻮﺷﯽ از ﺑﻨﯽآدم رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
13ای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﻼس در ﺑﺮ ﮐﺮده ،ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ای ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﺬﺑﺢ وﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ای
ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺪای ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در ﭘﻼس ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ14 .روزه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس را ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺸﺎﯾﺦ
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ15 .وای ﺑﺮ
آن روز زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻫﻼﮐﺘﯽ از ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽآﯾﺪ16 .آﯾﺎ ﻣﺄﮐﻮﻻت در
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﺪ و ﺳﺮور و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ؟ 17داﻧﻪﻫﺎ زﯾﺮ ﮐﻠﻮﺧﻬﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪ .ﻣﺨﺰﻧﻬﺎ

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

1321

وﯾﺮان و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪ زﯾﺮا ﮔﻨﺪم ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ18 .ﺑﻬﺎﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻣﻪﻫﺎی ﮔﺎوان
ﺷﻮرﯾﺪه اﺣﻮاﻟﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
19ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه و ﺷﻌﻠﻪ
ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺻﺤﺮا را اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ20 .ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺻﺤﺮا ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺻﯿﺤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻬﺎی آب
ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و آﺗﺶ ﻣﺮﺗﻌﻬﺎی ﺻﺤﺮا را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

2

در ﺻﻬﯿﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

زﻣﯿﻦ ﺑﻠﺮزﻧﺪ زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ2 .روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ،روز اﺑﺮﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ
ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺜﻞ ﻓﺠﺮ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ! اﻣﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻗﻮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ازل ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎ
ﺳﺎﻟﻬﺎ و دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ،زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﻋﺪن و در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
از اﯾﺸﺎن اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ4 .ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺒﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ ﺳﻮاران
ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ5 .ﻣﺜﻞ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﮐﻪ ﮐﺎه
را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ6 .از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻗﻮمﻫﺎ
ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﻬﺎ رﻧﮓﭘﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد7 .ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎران ﻣﯽدوﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ8 .ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدﺣﺎم
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ .از ﻣﯿﺎن ﺣﺮﺑﻪﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺻﻒﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﻨﺪ9 .ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ ،ﺑﻪ روی ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﻣﯽدوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻞ دزدان از
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ10 .از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﻣﯽﺷﻮد؛ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه
ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻮر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ11 .و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اردوی او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا
روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
12و ﻟﮑﻦ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﺎ روزه و ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ13 .و دل ﺧﻮد را ﭼﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ،و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا
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ﮐﻪ او رﺋﻮف و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ و دﯾﺮﺧﺸﻢ و ﮐﺜﯿﺮاﺣﺴﺎن و از ﺑﻼ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد14 .ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺘﯽ واﮔﺬارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ15 .در ﺻﻬﯿﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮازﯾﺪ و روزه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس را ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
16ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺮان و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ.
داﻣﺎد از ﺣﺠﺮه ﺧﻮد و ﻋﺮوس از ﺣﺠﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ17 .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪام ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﻣﯿﺎن رواق و ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ ﻋﺎر ﻣﺴﭙﺎر ،ﻣﺒﺎدا اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای
اﯾﺸﺎن ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟«
18ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
19و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻋﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﻟﺸﮑﺮ
ﺷﻤﺎﻟﯽ را از ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﺮ درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﺳﺎﻗﻪاش ﺑﺮ درﯾﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻮی ﺑﺪش ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺘﺶ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
21ای زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺮس! وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﺑﻨﻤﺎ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ22 .ای ﺑﻬﺎﯾﻢ
ﺻﺤﺮا ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺒﺰ ﺷﺪ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را آورد و اﻧﺠﯿﺮ و ﻣﻮ ﻗﻮت
ﺧﻮﯾﺶ را دادﻧﺪ23 .ای ﭘﺴﺮان ﺻﻬﯿﻮن در ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎران
اوﻟﯿﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازهاش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ و ﺑﺎران اول و آﺧﺮ را در وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎراﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
24ﭘﺲ ﺧﺮﻣﻦ از ﮔﻨﺪم ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻌﺼﺮهﻫﺎ از ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ25 .و ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﻣﻠﺦ و ﻟﻨﺒﻪ و ﺳﻮس و ﺳﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رد
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد26 .و ﻏﺬای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرده ،ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ27 .و
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و
ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
28و ﺑﻌﺪ از آن روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺮان ﺷﻤﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ رؤﯾﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ29 .و در آن اﯾﺎم روح ﺧﻮد را ﺑﺮ

ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ دوم

1323

ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ30 .و آﯾﺎت را از ﺧﻮن و آﺗﺶ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی دود در آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ31 .آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﯾﻮم
ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ32 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا در ﮐﻮه
ﺻﻬﯿﻮن و در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻘﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

3

زﯾﺮا اﯾﻨﮏ در آن اﯾﺎم و در آن زﻣﺎن ﭼﻮن اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را

ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ2 ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ وادی ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ3 .و ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﺴﺮی در
ﻋﻮض ﻓﺎﺣﺸﻪای داده و دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺮاب ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ4 .و ﺣﺎل ای ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون و
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺰا ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؟ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺟﺰا ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﺟﺰای ﺷﻤﺎ را ﺑﺰودی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ رد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼ و ﻧﻔﺎﯾﺲ زﯾﺒﺎی ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞﻫﺎی ﺧﻮد درآوردﯾﺪ6 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا و ﭘﺴﺮان
اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺣﺪود اﯾﺸﺎن دور ﮐﻨﯿﺪ7 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را
از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺎﺋﯿﺎن
ﮐﻪ اﻣﺘﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
9اﯾﻦ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺟﺒﺎران را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ10 .ﮔﺎوآﻫﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ارهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای
ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ11 .ای ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮود آور! 12اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
وادی ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺮآﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ داوری ﻧﻤﺎﯾﻢ13 .داس را ﭘﯿﺶ آورﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا
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ﮐﻪ ﻣﻌﺼﺮهﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮارت ﺷﻤﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ14 .ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ،
ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ در وادی ﻗﻀﺎ! زﯾﺮا روز ﺧﺪاوﻧﺪ در وادی ﻗﻀﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ15 .آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ16 .و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺻﻬﯿﻮن ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﺪ و آواز ﺧﻮد را از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺠﺎی ﻗﻮم ﺧﻮد و ﻣﻼذ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
17ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دﯾﮕﺮ از آن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد18 .و در آن روز
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﮑﺎﻧﯿﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ وادﯾﻬﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ
آب ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺸﻤﻪای از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،وادی ﺷﻄﯿﻢ را ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ19 .ﻣﺼﺮ وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ادوم ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ20 .و ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ دﻫﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر21 .و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﻬﻮه در ﺻﻬﯿﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻣﻮس ﻧﺒﯽ
1

ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎﻣﻮس ﮐﻪ از ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺗﻘﻮع ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را در اﯾﺎم ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اﯾﺎم

ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از زﻟﺰﻟﻪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪ2 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺻﻬﯿﻮن ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﺪ و آواز ﺧﻮد را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﻠﻪ
ﮐﺮﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮِ دﻣﺸﻖ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﻪ ﭼﻮﻣﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﮐﻮﻓﺘﻨﺪ4 .ﭘﺲ آﺗﺶ در ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺑﻨﻬﺪد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ5 .و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی دﻣﺸﻖ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن را از ﻫﻤﻮاری آون
و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﺎ را از ﺑﯿﺖ ﻋﺪن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ارام ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮِ ﻏﺰه ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ )ﻗﻮم را( ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ادوم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﻪ
ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻏﺰه ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ8 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن را از اﺷﺪود و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺼﺎ را
از اﺷﻘﻠﻮن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺮون ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
9ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮِ ﺻﻮر ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ )ﻗﻮم را( ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ادوم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻬﺪ ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ10 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺻﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
11ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ادوم ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد و رﺣﻤﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺸﻢ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﯽدرﯾﺪ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را داﯾﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ12 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﺗﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎی
ﺑﺼﺮه را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
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13ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺟﻠﻌﺎد را ﺷﮑﻢ ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺧﻮﯾﺶ را وﺳﯿﻊ ﮔﺮداﻧﻨﺪ14 .ﭘﺲ
آﺗﺶ در ﺣﺼﺎرﻫﺎی رﺑﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﻋﻈﯿﻤﯽ در روز ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ
ﺗﻨﺪﺑﺎدی در روز ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ او و
ﺳﺮوراﻧﺶ ﺟﻤﯿﻌﺎ.

2

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻮآب ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ

ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ادوم را آﻫﮏ ﭘﺨﺘﻨﺪ2 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﻮآب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ

ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻗﺮﯾﻮت را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﻣﻮآب ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ و ﺧﺮوش و ﺻﺪای ﮐﺮِﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داور را از ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮوراﻧﺶ را ﺑﺎ وی ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﻬﻮدا ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دروﻏﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن
آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد5 .ﭘﺲ آﺗﺶ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ
را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﺎدل را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺑﻪ زوج ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ7 .و ﺑﻪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺮص دارﻧﺪ و راه ﺣﻠﯿﻤﺎن را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ
درآﻣﺪه ،اﺳﻢ ﻗﺪوس ﻣﺮا ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ8 .و ﺑﺮ رﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻫﺮ ﻣﺬﺑﺢ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺷﺮاب ﺟﺮﯾﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ.
9و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪ ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻮط
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻣﯿﻮه اﯾﺸﺎن را از ﺑﺎﻻ و رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را از
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدم10 .و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورده ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدش دادم ﺗﺎ
زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ11 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را اﻧﺒﯿﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ را
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ﻧﺬﯾﺮه ﻗﺮار دادم .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ 12اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺬﯾﺮهﻫﺎ را ﺷﺮاب
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﺪ و اﻧﺒﯿﺎ را ﻧﻬﯽ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﮑﻨﯿﺪ.
13اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اراﺑﻪای ﮐﻪ از ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮓ ﮔﺬارده
ﻣﯽﺷﻮد14 .و ﻣﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﺪرو ﻓﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
ﺟﺒﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ15 .و ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺗﯿﺰﭘﺎ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و
اﺳﺐﺳﻮار ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد16 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﺟﺒﺎران در آن
روز ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.

3

اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻪ ﺿﺪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﺗﻨﻄﻖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
2ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﻂ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﭘﺲ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ3 .آﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ راه ﻣﯽروﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺮ در ﺟﻨﮕﻞ ﻏﺮش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن آواز ﺧﻮد را از ﺑﯿﺸﻪاش ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 4آﯾﺎ ﻣﺮغ ﺑﻪ دام زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻪ ﺑﺮای او ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ دام از زﻣﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 5آﯾﺎ ﮐﺮﻧﺎ در ﺷﻬﺮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻠﻖ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ؟
6آﯾﺎ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ وارد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ 7زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺳﺎزد8 .ﺷﯿﺮ ﻏﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﺘﺮﺳﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟
9ﺑﺮ ﻗﺼﺮﻫﺎی اﺷﺪود و ﺑﺮ ﻗﺼﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻧﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در وﺳﻂ آن و ﭼﻪ ﻇﻠﻤﻬﺎ در ﻣﯿﺎﻧﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ10 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ و ﻏﺎرت را در ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
راﺳﺖﮐﺮداری را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ11 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﻮت ﺗﻮ را از ﺗﻮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺖ ﺗﺎراج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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12ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎن دو ﺳﺎق ﯾﺎ ﻧﺮﻣﻪ ﮔﻮش را از دﻫﺎن ﺷﯿﺮ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺴﺘﺮی و در دﻣﺸﻖ در ﻓﺮاﺷﯽ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ13 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻬﺎدت دﻫﯿﺪ14 .زﯾﺮا
در روزی ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻋﺎج ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

4

ای ﮔﺎوان ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده،

ﻓﻘﯿﺮان را ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻏﻠﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﻼﺑﻬﺎی ﻣﺎﻫﯽ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از
ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی روﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﻮن اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
4ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﻋﺼﯿﺎن ﺑﻮزرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل آﻣﺪه ،ﻋﺼﯿﺎن را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻋﺸﺮﻫﺎی ﺧﻮد را5 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ را ﻧﺪا ﮐﺮده ،اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه اﯾﻦ اﺳﺖ6 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎﻓﺖ دﻧﺪان را در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ و اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺎن را در
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادم .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ.
7و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ درو ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎران را از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎراﻧﯿﺪم و ﺑﺮ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎراﻧﯿﺪم و ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎران آﻣﺪ و ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎران ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪ8 .ﭘﺲ اﻫﻞ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻮی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب آواره ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺮاب ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ9 .و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم و ﯾﺮﻗﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻢ و
ﻣﻠﺦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎ و زﯾﺘﻮﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮرد .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی
ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ10 .و وﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻢ
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و اﺳﺒﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ اردوﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی
ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ11 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﻤﻮدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻌﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻮدﯾﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی
ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ.
12ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ13 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ
آن ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎد را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را از ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮدش اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺠﺮ
را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ اﺳﻢ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

5

ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ2 .دﺧﺘﺮ

ﺑﺎﮐﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و اﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ده ﻧﻔﺮ را ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ4 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ5 .اﻣﺎ
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ را ﻣﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل داﺧﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻣﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻠﺠﺎل اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا او ﻣﺜﻞ آﺗﺶ در
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
7ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ8 ،آن
ﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ و ﺟﺒﺎر را آﻓﺮﯾﺪ و ﻓﺠﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣـﻮت ﻣﺒـﺪل ﺳﺎﺧﺖ و روز را ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ
و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ ،ﯾﻬﻮه اﺳﻢ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ 9آﻧﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ را ﺑﺮ
زورآوران ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ وارد ﻣﯽآﯾﺪ؛ 10اﯾﺸﺎن از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارﻧﺪ11 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﯾﺪ
و ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﻨﺪم از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی دﻟﭙﺴﻨﺪ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺮاب آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ.
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12زﯾﺮا ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺎدﻻن
را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورﯾﺪ و رﺷﻮه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻓﻘﯿﺮان را در ﻣﺤﮑﻤﻪ از ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ.
13ﻟﻬﺬا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
14ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪی را ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ15 .از ﺑﺪی ﻧﻔﺮت ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و اﻧﺼﺎف را در ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻮﺳﻒ رﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
16ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ وای وای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﻓﻼﺣﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎﺗﻢ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺮﺛﯿﻪﺧﻮاﻧﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ17 .و در ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد18 .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق
روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ! 19ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از ﺷﯿﺮی ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺧﺮﺳﯽ ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮرد ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
دﯾﻮار ﺑﻨﻬﺪ و ﻣﺎری او را ﺑﮕﺰد20 .آﯾﺎ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻈﯽ
ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
21ﻣﻦ از ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت و ﮐﺮاﻫﺖ دارم و )ﻋﻄﺮ( ﻣﺤﻔﻞﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺸﻤﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد22 .و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،آن را
ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺮوارﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ23 .آﻫﻨﮓ ﺳﺮودﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ زﯾﺮا ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺗﻮ را ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد24 .و اﻧﺼﺎف ﻣﺜﻞ آب و ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﺮ داﯾﻤﯽ ﺟﺎری ﺑﺸﻮد25 .ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬراﻧﯿﺪﯾﺪ؟ 26ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻠﮑﻮم ﺧﻮد و ﺗﻤﺜﺎل اﺻﻨﺎم ﺧﻮﯾﺶ و ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺪاﯾﺎن
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ27 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف دﻣﺸﻖ ﺟﻼی وﻃﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
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وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻬﯿﻮن اﯾﻤﻦ و در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻧﻘﺒﺎی اﻣﺖﻫﺎی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ2 .ﺑﻪ ﮐﻠْﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮود آﯾﯿﺪ؛ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺪود اﯾﺸﺎن از ﺣﺪود ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ؟ 3ﺷﻤﺎ ﮐﻪ روز ﺑﻼ را دور ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺴﻨﺪ ﻇﻠﻢ
را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآورﯾﺪ4 .ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻋﺎج ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ دراز ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮهﻫﺎ را از ﮔﻠﻪ و
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺣﻈﯿﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ5 .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺮﺑﻂ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪ و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻣﺜﻞ داود
ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ6 .و ﺷﺮاب را از ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮﯾﺎت
ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ7 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن اﻵن ﺑﺎ اﺳﯿﺮان
اول ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺻﺪای ﻋﯿﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
8ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از
ﺣﺸﻤﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻔﺮت دارم و ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .و اﮔﺮ ده ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد10 .و ﭼﻮن
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دﻓﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ را ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﺴﺖ؟ او ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش زﯾﺮا ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد11 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد12 .آﯾﺎ اﺳﺒﺎن ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻣﯽدوﻧﺪ ﯾﺎ
آن را ﺑﺎ ﮔﺎوان ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺣﻨﻈﻞ و ﺛﻤﺮه ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺒﺪل
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ13 .و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟ 14زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ای ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯽ
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در اﺑﺘﺪای روﯾﯿﺪن ﺣﺎﺻﻞ

رشِ دوم ﻣﻠﺨﻬﺎ آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﺎن ﺣﺎﺻﻞ رشِ دوم ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺪن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد2 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﯿﺎه زﻣﯿﻦ
را ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﯿﺰد ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟« 3و ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه آﺗﺶ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﮑﻨﺪ .ﭘﺲ ﻟﺠﻪ ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻠﻌﯿﺪ
و زﻣﯿﻦ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ5 .ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه از اﯾﻦ ﺑﺎز اﯾﺴﺖ! ﯾﻌﻘﻮب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟« 6و ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 «.و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﻗﺎﯾﻤﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﻣﻮس ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از اﯾﺸﺎن درﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ9 .و
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺤﺎق وﯾﺮان و ﻣﻘﺪسﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ«.
10و اﻣﺼﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦِ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﺎﻣﻮس در ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪ11 .زﯾﺮا ﻋﺎﻣﻮس ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ«.
12و اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻮس ﮔﻔﺖ» :ای راﯾﯽ ﺑﺮو و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮار ﮐﻦ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮر و
در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﻦ13 .اﻣﺎ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮت ﻣﻨﻤﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ﻣﻘْﺪس ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻪﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
14ﻋﺎﻣﻮس در ﺟﻮاب اﻣﺼﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﺒﯽ ﺑﻠﮑﻪ رﻣﻪﺑﺎن ﺑﻮدم و
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮی را ﻣﯽﭼﯿﺪم15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﻋﻘﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ﺑﺮ
ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎ16 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ :ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت
ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺤﺎق ﺗﮑﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎ17 .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زن ﺗﻮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و زﻣﯿﻨﺖ ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد و اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ«.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻨﮏ ﺳﺒﺪی ﭘﺮ از ﻣﯿﻮهﻫﺎ2 .و ﮔﻔﺖ:

»ای ﻋﺎﻣﻮس ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم ﮐﻪ »ﺳﺒﺪی از ﻣﯿﻮه «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ
ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ درﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ3 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
آن روز ﺳﺮودﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻪ وﻟﻮﻟﻪ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
4ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﯿﺮان را ﺑﺒﻠﻌﯿﺪ و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﻫﻼک ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
5و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺮه ﻣﺎه ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و روز ﺳﺒﺖ ﺗﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮔﻨﺪم را
ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻔﺎ را ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺜﻘﺎل را ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﯿﺰاﻧﻬﺎ را ﻗﻠﺐ و ﻣﻌﻮج ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ6 .و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را
ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻓﻘﯿﺮان را ﺑﻪ ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﭘﺲﻣﺎﻧﺪه ﮔﻨﺪم را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻼل ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد8 .آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ زﻣﯿﻦ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺜﻞ
ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ ﺳﯿﻼن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ؟
9و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ در آن روز آﻓﺘﺎب را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و زﻣﯿﻦ را
در روز روﺷﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻤﺮ ﭘﻼس و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺮ ﮔﺮی ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ آورد و آن را ﻣﺜﻞ
ﻣﺎﺗﻢ ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و آﺧﺮش را ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
11اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﻧﺎن و ﻧﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ از آب ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ12 .و اﯾﺸﺎن از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از
ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻣﺸﺮق ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ اﻣﺎ آن را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ13 .در آن روز دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺟﻤﯿﻞ و ﺟﻮاﻧﺎن از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺿﻌﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد14 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ای دان ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪای ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻗﺴﻢ
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ« ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺰن ﺗﺎ

آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻠﺮزد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ
و ﻓﺮاریای از اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهای از اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺖ2 .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو
روﻧﺪ ،دﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ
ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد3 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮده ،از آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و
اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺎر را اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
را ﺑﮕﺰد4 .و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﯿﺮی روﻧﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ را در آﻧﺠﺎ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪی ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ
ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؛ 6آن ﮐﻪ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی
ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﻧﻬﺪ و آﺑﻬﺎی درﯾﺎ را ﻧﺪا در داده،
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد ،ﻧﺎم او ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮان ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﮐﻔﺘﻮر و
اراﻣﯿﺎن را از ﻗﯿﺮ ﺑﺮﻧﯿﺎوردم؟«
8اﯾﻨﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ آن را از روی زﻣﯿﻦ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .زﯾﺮا
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺨﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﻠﻪ در ﻏﺮﺑﺎل
ﺑﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﻪای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد10 .ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ را درﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد11 .در آن روز ﺧﯿﻤﻪ داود را ﮐﻪ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎﯾﺶ را ﻣﺮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را
ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد12 .ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻘﯿﻪ ادوم و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
13اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دروﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و
ﭘﺎﯾﻤﺎلﮐﻨﻨﺪه اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪه ﺗﺨﻢ .و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﮑﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻼن
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ14 .و اﺳﯿﺮی ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺮوب را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،در
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آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﮐﺮده ،ﺷﺮاب آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﯿﻮه
آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد«.
15و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادهام ،ﮐﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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ﮐﺘﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎی ﻧﺒﯽ
1

رؤﯾﺎی ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه درﺑﺎره ادوم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮی

ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ او در ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
2ﻫﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮار ﻫﺴﺘﯽ3 .ای ﮐﻪ در ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی ﺻﺨﺮه
ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﺑﯿﺎورد،
ﺗﮑﺒﺮ دﻟﺖ ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ4 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎزی و
آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﮕﺬاری ،ﻣﻦ ﺗﻮ را از آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻢ آورد5 .اﮔﺮ دزدان ﯾﺎ
ﻏﺎرتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺐ ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻨﺪ) ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻼک ﺷﺪی(؟ آﯾﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻏﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و اﮔﺮ
اﻧﮕﻮرﭼﯿﻨﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ؟ 6ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﯿﺴﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺷﺪه و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺤﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟ 7ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻌﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺻﻠﺢاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ داده ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎن ﺗﻮ داﻣﯽ زﯾﺮ ﺗﻮ
ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ .در اﯾﺸﺎن ﻓﻄﺎﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 8ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ در آن روز ﺣﮑﯿﻤﺎن ادوم را و ﻓﻄﺎﻧﺖ را از ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ؟ 9و ﺟﺒﺎران ﺗﻮ ای ﺗﯿﻤﺎن ﻫﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد.
10ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮادرت ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ.
11در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدی ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎن اﻣﻮال او را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ دروازهﻫﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮدی.
12ﺑﺮ روز ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﮑﻦ و ﺑﺮ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا در روز ﻫﻼﮐﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺎدی ﻣﻨﻤﺎ و
در روز ﺗﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻻف ﻣﺰن13 .و ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﻗﻮم ﻣﻦ در روز ﺑﻼی اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﻣﺸﻮ و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﺑﺪی اﯾﺸﺎن در روز ﺑﻼی اﯾﺸﺎن ﻣﻨﮕﺮ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن در روز ﺑﻼی اﯾﺸﺎن دراز
ﻣﮑﻦ14 .و ﺑﺮ ﺳﺮ دو راه ﻣﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮارﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزی و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را در روز
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ﺗﻨﮕﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻨﻤﺎ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ16 .زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آﺷﺎﻣﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ و ﭼﻨﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
17اﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد18 .و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب آﺗﺶ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﻠﻪ و ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﺴﻮ ﮐﺎه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﺴﻮ ﺑﻘﯿﺘﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ19 .و اﻫﻞ ﺟﻨﻮب ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ را و اﻫﻞ ﻫﺎﻣﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺻﺤﺮای اﻓﺮاﯾﻢ و ﺻﺤﺮای ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺟﻠﻌﺎد را )ﻣﺘﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(20 .و اﺳﯿـﺮان اﯾﻦ ﻟﺸﮑـﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﻣﻠﮏ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و اﺳﯿﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻔﺎرد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻬﺮﻫـﺎی ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد21 .و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺴﻮ داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻣﻠﮑﻮت از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ اﻣﺘﺎی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرگ ﺑﺮو و ﺑﺮ آن ﻧﺪا ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮارت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ«.
3اﻣﺎ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﻓﺮود آﻣﺪه،
ﮐﺸﺘﯽای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﺮاﯾﻪاش را داده ،ﺳﻮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺮود4 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ درﯾﺎ وزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ در درﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد5 .و ﻣﻼﺣﺎن ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﺒﺎب را ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺒﮏ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ
ﯾﻮﻧﺲ در اﻧﺪرون ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮود ﺷﺪه ،دراز ﺷﺪ و ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ او را در رﺑﻮد.
6و ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪای ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ
و ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺨﻮان؛ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد ﺗﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﻢ7 «.و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﭘﺲ ﭼﻮن
ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﻧﺲ درآﻣﺪ8 .ﭘﺲ او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را اﻃﻼع ده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﺷﺪه؟ ﺷﻐﻞ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهای و وﻃﻨﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ و از ﭼﻪ ﻗﻮم
ﻫﺴﺘﯽ؟« 9او اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ و از ﯾﻬﻮه ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﮐﻪ درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ
را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ10 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ
ﮐﺮدهای؟« زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن را اﻃﻼع
داده ﺑﻮد11 .و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺎﮐـﻦ ﺷﻮد؟« زﯾﺮا درﯾﺎ در ﺗﻼﻃﻢ ﻫﻤﯽ
اﻓﺰود12 .او ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺘـﻪ ،ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و درﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
زﯾـﺮا ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ.
13اﻣﺎ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ درﯾﺎ
ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن زﯾﺎده و زﯾﺎده ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد14 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎه را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮕﺬار زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ15 «.ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و درﯾﺎ از ﺗﻼﻃﻤﺶ آرام ﺷﺪ16 .و
آن ﻣﺮدﻣﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺬرﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
17و اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ را ﻓﺮو ﺑﺮد و ﯾﻮﻧﺲ ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ در ﺷﮑﻢ
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

2

و ﯾﻮﻧﺲ از ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﻧﻤﻮد 2و ﮔﻔﺖ» :در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد .از ﺷﮑﻢ ﻫﺎوﯾﻪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮدم و آواز ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪی3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ژرﻓﯽ در دل درﯾﺎﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﯽ و ﺳﯿﻠﻬﺎ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮد .ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺰاﺑﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺖ4 .و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪم .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪس ﺗﻮ را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ5 .آﺑﻬﺎ
ﻣﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮد و ﻟﺠﻪ دور ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻒ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪ6 .ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻓﺮود رﻓﺘﻢ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﻢ ﺣﯿﺎت ﻣﺮا
از ﺣﻔﺮه ﺑﺮآوردی7 .ﭼﻮن ﺟﺎن ﻣﻦ در اﻧﺪروﻧﻢ ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎد آوردم و دﻋﺎی ﻣﻦ ﻧﺰد
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪﺳﺖ رﺳﯿﺪ8 .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ دروغ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﺣﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ آواز ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺬر ﮐﺮدم وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد .ﻧﺠﺎت از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ10 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﯽ
ﮐﺮد.

3

ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دوم ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرگ ﺑﺮو و آن وﻋﻆ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪا ﮐﻦ«.
3آﻧﮕﺎه ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا رﻓﺖ .و ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز داﺷﺖ4 .و ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﮏ روز داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺪا ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و
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ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ روز ﻧﯿﻨﻮا ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 «.و ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﻨﻮا ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و روزه
را ﻧﺪا ﮐﺮده ،از ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
6و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﻨﻮا از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،از ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ردای ﺧﻮد را از
ﺑﺮﮐﻨﺪ و ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ7 .و ﭘﺎدﺷﺎه و اﮐﺎﺑﺮش ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﯿﻨﻮا ﻧﺪا در
دادﻧﺪ واﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﭽﺮﻧﺪ و آب
ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ8 .و ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺸﺪت اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ از
راه ﺑﺪ ﺧﻮد و از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ9 .ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻼک ﻧﺸﻮﯾﻢ؟«
10ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺪا اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ از راه زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺪا از
ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و آن را ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورد.

4

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻮﻧﺲ را ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ و ﻏﯿﻈﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ2 ،و ﻧﺰد

ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدم .و
از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ
و دﯾﺮ ﻏﻀﺐ و ﮐﺜﯿﺮ اﺣﺴﺎن ﻫﺴﺘﯽ و از ﺑﻼ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮی؟
3ﭘﺲ ﺣﺎل ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﻢ را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدن از زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.
4ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﻮی؟«
5و ﯾﻮﻧﺲ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﻄﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺴﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﯾﻪﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪاش ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﮐﺪوﯾﯽ روﯾﺎﻧﯿﺪ و
آن را ﺑﺎﻻی ﯾﻮﻧﺲ ﻧﻤﻮ داد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ،او را از ﺣﺰﻧﺶ آﺳﺎﯾﺶ دﻫﺪ و ﯾﻮﻧﺲ از ﮐﺪو
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ7 .اﻣﺎ در ﻓﺮدای آن روز در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺧﺪا ﮐﺮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺪو را
زد و ﺧﺸﮏ ﺷﺪ8 .و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮآﻣﺪ ﺧﺪا ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺮم وزاﻧﯿﺪ و آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺗﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺘﺎب ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدن از زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.
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9ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺪو ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮی؟« او ﮔﻔﺖ:
»ﺻﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮم10 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :دل ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﺪو ﺑﺴﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
آن زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪی و آن را ﻧﻤﻮ ﻧﺪادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
11و آﯾﺎ دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻨﻮا ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻧﺴﻮزد ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ داد و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر؟«
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ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﺎی ﻧﺒﯽ
1

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺎه ﻣﻮرﺷﺘﯽ در اﯾﺎم ﯾﻮﺗﺎم و آﺣﺎز و ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا

ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن را درﺑﺎره ﺳﺎﻣﺮه و اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪ.
2ای ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای زﻣﯿﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﯿﮑﻞ ﻗﺪﺳﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ3 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ
و ﻧﺰول ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ4 .و ﮐﻮﻫﻬﺎ زﯾﺮ او ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و وادﯾﻬﺎ ﻣﻨﺸﻖ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮم ﭘﯿﺶ آﺗﺶ و ﻣﺜﻞ آب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﯿﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد5 .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﯿﺎن
ﯾﻌﻘﻮب و ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﻋﺼﯿﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﯾﻬﻮدا ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 6ﭘﺲ ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﻪ ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﺻﺤﺮا و ﻣﮑﺎن ﻏﺮس ﻧﻤﻮدن
ﻣﻮﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دره رﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﻨﯿﺎدش را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و ﻫﻤﻪ
ﺑﺘﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه آن ﺧﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺰدﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﺛﯿﻠﺶ را
ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﺰد ﻓﺎﺣﺸﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺰد ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ8 .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟْﻮﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻋﺮﯾﺎن راه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﻣﺜﻞ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﺗﻢ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی وی ﻋﻼجﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﻗﻮم ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
10در ﺟﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻔﺮه ،در ﻏﺒﺎر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪم11 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺷﺎﻓﯿﺮ ﻋﺮﯾﺎن و ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﺑﮕﺬر .ﺳﺎﮐﻨﻪ ﺻﺄﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﺎﺗﻢ
ﺑﯿﺘﺎﯾﺼﻞ ﻣﮑﺎﻧﺶ را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﻪ ﻣﺎروت ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ درد زه ﻣﯽﮐﺸﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دروازه اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ13 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﻻﮐﯿﺶ اﺳﺐ ﺗﻨﺪرو
را ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺒﻨﺪ .او اﺑﺘﺪای ﮔﻨﺎه دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
14ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻼق ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻮرﺷﺖ ﺟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﮐﺬﯾﺐ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮای
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ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .ای ﺳﺎﮐﻨﻪ ﻣﺮﯾﺸﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺟﻼل
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻻم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
16ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﮔﺮ ﺳﺎز و ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاش .ﮔﺮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﮐﺮﮐﺲ زﯾﺎد ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

2

وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻇﻠﻢ را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮارت

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ آن را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻗﻮت دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ2 .ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ
ﻃﻤﻊ ﻣﯽورزﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻏﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮد و ﺧﺎﻧﻪاش و
ﺷﺨﺺ و ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻼﯾﯽ را
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدن ﺧﻮد را از آن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺮاﻣﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ آن زﻣﺎن زﻣﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ4 .در آن روز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺳﻮزﻧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﺼﯿﺐ ﻗﻮم ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داده اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را از ﻣﻦ دور
ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎن
را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﺸﺪ.
6اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮت ﻣﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،رﺳﻮاﯾﯽ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ7 .ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﯽ آﯾﺎ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎﺻﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ اﻋﻤﺎل او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﻼم ﻣﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ 8ﻟﮑﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ در اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ردا را از رﺧﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و از ﺟﻨﮓ
روﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ9 .و زﻧﺎن ﻗﻮم ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و زﯾﻨﺖ ﻣﺮا از
اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ10 .ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺠﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺳﺨﺖ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ11 .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ و دروغ ﺳﺎﻟﮏ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎذﺑﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ درﺑﺎره ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻫﺮآﯾﻨﻪ او ﻧﺒﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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12ای ﯾﻌﻘﻮب ،ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺗﻮ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده،
اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺼﺮه در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪای ﮐﻪ در آﻏﻞ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﻮﻏﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد13 .رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻮده و از دروازه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

3

و ﮔﻔﺘﻢ :ای رؤﺳﺎی ﯾﻌﻘﻮب و ای داوران ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﺪاﻧﯿﺪ؟ 2آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺪی ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ را
از ﺗﻦ ﻣﺮدم و ﮔﻮﺷﺖ را از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ3 ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺸﺎن را از ﺗﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﯾﺎ در دﯾﮓ و
ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ در ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ4 ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ روی ﺧﻮد را در آﻧﺰﻣﺎن از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
5ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺰﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺬارد ﺑﺎ او ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ6 :از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رؤﯾﺎ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .آﻓﺘﺎب ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء ﻏﺮوب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و روز ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و راﯾﯿﺎن
ﺧﺠﻞ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان رﺳﻮا ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از ﻗﻮت روح ﺧﺪاوﻧﺪ و از اﻧﺼﺎف و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺷﺪهام ﺗﺎ ﯾﻌﻘﻮب
را از ﻋﺼﯿﺎن او و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ9 .ای رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب و ای داوران ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از اﻧﺼﺎف ﻧﻔﺮت دارﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ راﺳﺘﯽ را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ10 ،و
ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮن و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 ،رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای رﺷﻮه داوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

و ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﺟﺮت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺒﯿﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻧﻘﺮه ﻓﺎل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ12 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
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ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﮓ و ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

4

و در اﯾﺎم آﺧﺮ ،ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻓﻮق ﺗﻠﻬﺎ

ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮ آن روان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ2 .و اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ و ﺑﻪ راﻫﻬﺎی وی ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﺻﻬﯿﻮن و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .و او در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را از ﺟﺎی
دور ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺎوآﻫﻦ و ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ارهﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ و اﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﻣﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ4 .و
ﻫﺮ ﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﻮ ﺧﻮد و زﯾﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎن
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﻮک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز ﻟﻨﮕﺎن را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪام ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آورد7 .و ﻟﻨﮕﺎن را ﺑﻘﯿﺘﯽ و دور ﺷﺪﮔﺎن را ﻗﻮم ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮاﯾﺸﺎن از اﻵن ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .و ﺗﻮ ای ﺑﺮج ﮔﻠﻪ و ای
ﮐﻮه دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
9اﻵن ﭼﺮا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآوری؟ آﯾﺎ در ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﺸﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درد ﺗﻮ
را ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ 10ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزاﯾﺪ درد زه ﮐﺸﯿﺪه،
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ رﻓﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ
رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد11 .و اﻵن
اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ12 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺸﻮرت او را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ13 .ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎخ ﺗﻮ
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را آﻫﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﻤﻬﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه و دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ وﻗﻒ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد.

5

ای دﺧﺘﺮ اﻓﻮاج ،اﻵن در ﻓﻮﺟﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ! اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ

ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﺑﺮ رﺧﺴﺎر داور اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد2 .و ﺗﻮ ای ﺑﯿﺘﻠﺤﻤﺎﻓﺮاﺗﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺰارهﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﯽ ،از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻃﻠﻮعﻫﺎی او از ﻗﺪﯾﻢ و از اﯾﺎم ازل ﺑﻮده اﺳﺖ3 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺰاﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ4 .و او ﺧﻮاﻫﺪ
اﯾﺴﺘﺎد و در ﻗﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ )ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را( ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮاﻧﯿﺪ و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او اﻵن ﺗﺎ اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و او ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻗﺪم ﻧﻬﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎن و
ﻫﺸﺖ ﺳﺮور آدﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
6و اﯾﺸﺎن زﻣﯿﻦ آﺷﻮر و ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺮود را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و او ﻣﺎ را از
آﺷﻮر رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺣﺪود ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﺪ7 .و ﺑﻘﯿﻪ
ﯾﻌﻘﻮب در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﯿﺎه
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﯽآدم ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ8 .و ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻌﻘﻮب در ﻣﯿﺎن
اﻣﺖﻫﺎ و در وﺳﻂ ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن در ﻣﯿﺎن
ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽدرد و رﻫﺎﻧﻨﺪهای
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ9 .و دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز اﺳﺒﺎن ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ و اراﺑﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻣﻌﺪوم
ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد11 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﺗﻮ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ12 .و
ﺟﺎدوﮔﺮی را از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان دﯾﮕﺮ در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ13 .و ﺑﺘﻬﺎی
ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺠﺪه
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ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ14 .و اﺷﯿﺮهﻫﺎﯾﺖ را از ﻣﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪه ،ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺖ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ.

6

آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻧﺰد ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎ و ﺗﻠﻬﺎ آواز ﺗﻮ را

ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ2 .ای ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای اﺳﺎﺳﻬﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ زﻣﯿﻦ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ
ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺨﺎﺻﻤﻪای اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد3 .ای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدهام و ﺑﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام؟ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪه4 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم و
ﺗﻮ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻓﺪﯾﻪ دادم و ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون و ﻣﺮﯾﻢ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدم5 .ای ﻗﻮم
ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻق ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﻣﺸﻮرت داد و آﻧﭽﻪ ﺑﻠﻌﺎمﺑﻦ ﺑﻌﻮر او را ﺟﻮاب ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﯿﺎد آور
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺷﻄﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﺠﺎل )واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دار( ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪاﻧﯽ6 .ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ رﮐﻮع ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﯿﺎﯾﻢ؟ 7آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺰارﻫﺎ ﻗﻮچ و از ده ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻬﺮ روﻏﻦ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ و ﺛﻤﺮه ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﻨﺎه ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺪﻫﻢ؟
8ای ﻣﺮد از آﻧﭽﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﺗﻮ را اﺧﺒﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﻏﯿﺮ از
اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺼﺎف را ﺑﺠﺎ آوری و رﺣﻤﺖ را دوﺳﺖ ﺑﺪاری و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﺎﯾﯽ؟
9آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺪا ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻢ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﺼﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه آن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ10 .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺷﺮارت و اﯾﻔﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻠﻌﻮن در ﺧﺎﻧﻪﺷﺮﯾﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
11آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﻬﺎی ﺷﺮارت و ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺎراﺳﺖ ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ؟ 12زﯾﺮا ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪان
او از ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻠﻮاﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.
13ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻬﻠﮏ ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
14ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮ در اﻧﺪروﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺮون
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ
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ﻧﻤﻮد15 .ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺎﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دروﯾﺪ؛ ﺗﻮ زﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺸﺮد اﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ
روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؛ و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر را اﻣﺎ ﺷﺮاب ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﺮی و
ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻧﺪان اﺧْĤب ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻋﺎر ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

7

وای ﺑﺮ ﻣﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺪن اﻧﮕﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪهام ﮐﻪ

ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺮای ﺧﻮراک دارد و ﻧﻪ ﻧﻮﺑﺮ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ2 .ﻣﺮد ﻣﺘﻘﯽ از
ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ،و راﺳﺖ ﮐﺮدار از ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮن
ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دام ﺻﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﺮارت ﭼﺎﻻک اﺳﺖ؛
رﺋﯿﺲ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داور رﺷﻮه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ4 .ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و راﺳﺖ ﮐﺮدار اﯾﺸﺎن از ﺧﺎرﺑﺴﺖ
ﺑﺪﺗﺮ .روز ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎﻧﺖ و )روز( ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻵن اﺿﻄﺮاب اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 .ﺑﺮ ﯾﺎر ﺧﻮد
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪار و ﺑﺮ دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﻨﻤﺎ و در دﻫﺎن ﺧﻮد را از ﻫﻢ آﻏﻮش ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار.
6زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر را اﻓﺘﻀﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﻋﺮوس ﺑﺎ ﺧﺎرﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺨﺺ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ7 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻢ و ﺑﺮای ﺧﺪای
ﻧﺠﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
8ای دﺷﻤﻦ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎدی ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 .ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهام
ﺗﺎ او دﻋﻮی ﻣﺮا ﻓﯿﺼﻞ ﮐﻨﺪ و داوری ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و
ﻋﺪاﻟﺖ او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .دﺷﻤﻨﻢ اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و او اﻵن ﻣﺜﻞ ﮔﻞ
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .در روز ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن دﯾﻮارﻫﺎﯾﺖ در آن روز ﺷﺮﯾﻌﺖ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12در آن روز از آﺷﻮر و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ و از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( و از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﮐﻮه ﺗﺎ ﮐﻮه
ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ13 .و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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14ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻦ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ و در
ﻣﯿﺎن ﮐﺮﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺎﺷﺎن و ﺟﻠﻌﺎد ﺑﭽﺮﻧﺪ15 .ﻣﺜﻞ
اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد16 .اﻣﺖﻫﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﻨﺪ،
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ دﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﻣﺜﻞ ﻣﺎر ﺧﺎک را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ از ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﺮزه
ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﺴﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ18 .ﮐﯿﺴﺖ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد و از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ درﻣﯽﮔﺬرد .او ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارد زﯾﺮا رﺣﻤﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد19 .او ﺑﺎز رﺟﻮع ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد و ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻖﻫﺎی درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ20 .اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب و رأﻓﺖ را ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آورد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﺎم ﺳﻠﻒ
ﺑﺮای ﭘﺪران ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی.

ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﺎی ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

1350

ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺣﻮم ﻧﺒﯽ
1

وﺣﯽ درﺑﺎره ﻧﯿﻨـﻮی .ﮐﺘﺎب روﯾـﺎی ﻧﺎﺣﻮم اﻟﻘﻮﺷﯽ2 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻏﯿﻮر و اﻧﺘﻘﺎم

ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺻﺎﺣﺐ ﻏﻀﺐ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﺸﻢ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد3 .ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺮﻏﻀﺐ و ﻋﻈﯿﻢاﻟﻘﻮت اﺳﺖ و ﮔﻨﺎه
را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽﺳﺰا ﻧﻤﯽﮔﺬارد .راه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻨﺪ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن اﺳﺖ و اﺑﺮﻫﺎ ﺧﺎک ﭘﺎی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
4درﯾﺎ را ﻋﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﯽﺧﺸﮑﺎﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻬﺮﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎﺷﺎن و ﮐﺮﻣﻞ
ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﭘﮋﻣﺮده ﻣﯽﮔﺮدد5 .ﮐﻮﻫﻬﺎ از او ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺗﻠﻬﺎ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻬﺎن
از ﺣﻀﻮر وی ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﮔﺮدد و رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ6 .ﭘﯿﺶ ﺧﺸﻢ وی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﺴﺘﺎد؟ و در ﺣﺪت ﻏﻀﺐ او ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؟ ﻏﻀﺐ او ﻣﺜﻞ آﺗﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺨﺮهﻫﺎ
از او ﺧﺮد ﻣﯽﮔﺮدد7 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و در روز ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻠﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻮﮐﻼن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
8و ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺳﺮﺷﺎر ،ﻣﮑﺎن آن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﺷﻤﻨﺎن او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد9 .ﮐﺪام ﺗﺪﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ او دﻓﻌﻪ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﺼﯿﺒﺖ دﻓﻌﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﮔﺴﺎران ﻣﺴﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ،
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﮐﺎه ﺧﺸﮏ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ11 .ﻣﺸﯿﺮ ﺑﻠﯿﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ،
از ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ.
12ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺸﺎن در ﻗﻮت ﺳﺎﻟﻢ و در ﺷﻤﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ،در ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻢ

ﻧﻤﻮد13 .و اﻵن ﯾﻮغ او را از ﮔﺮدن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺖ14 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎره ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ذرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎﻧﺖ ﺑﺘﻬﺎی
ﺗﺮاﺷﯿﺪه و اﺻﻨﺎم رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻗﺒﺮ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﺧﻮار ﺷﺪهای.
15اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ! ای ﯾﻬﻮدا ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دار و
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ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را وﻓﺎ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻠﯿﻌﺎل ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2

ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺼﺎر را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ،راه را دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻤﺮ

ﺧﻮد را ﻗﻮی ﮔﺮدان و ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﻦ2 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﻤﺖ ﯾﻌﻘﻮب را ﻣﺜﻞ ﻋﻈﻤﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﯽآورد و ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .ﺳﭙﺮ ﺟﺒﺎران او ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻠﺒﺲ و اراﺑﻪﻫﺎ در روز ﺗﻬﯿﻪ او از
ﻓﻮﻻد ﻻﻣﻊ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ4 .اراﺑﻪﻫﺎ را در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺘﻨﺪی ﻣﯽراﻧﻨﺪ ،در ﭼﻬﺎرﺳﻮﻫﺎ
ﺑﻬﻢ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﻬﺎ ﻣﯽدوﻧﺪ5 .او ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورد و اﯾﺸﺎن در راه رﻓﺘﻦ ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .دوان دوان ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ را ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ6 .دروازهﻫﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎ ﮔﺸﺎده اﺳﺖ و ﻗﺼﺮ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد7 .و ﺣﺼﺐ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪه) ،ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی( ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻟﻪ ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﺳﯿﻨﻪزﻧﺎن ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ8 .و ﻧﯿﻨﻮا از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﻪ آب ﻣﯽﺑﻮد .اﻣﺎ اﻫﻠﺶ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) ،و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ( ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ!
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ!« ،ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺪی ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
9ﻧﻘﺮه را ﻏﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﻼ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی او را و ﮐﺜﺮت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺘﺎع ﻧﻔﯿﺴﻪاش را اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ10 .او ﺧﺎﻟﯽ و وﯾﺮان و ﺧﺮاب اﺳﺖ و دﻟﺶ ﮔﺪاﺧﺘﻪ و زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ
ﻟﺮزان و در ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺮﻫﺎ درد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮓ روﯾﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ11 .ﺑﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮان و
ﻣﺮﺗﻊ ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ ﻧﺮ و ﺷﯿﺮ ﻣﺎده و ﺷﯿﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای
ﻧﺒﻮد؟ 12ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽدرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎدهاش ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﻐﺎرهﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺷﮑﺎر و ﺑﯿﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﺻﯿﺪ ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
13اﻣﺎ اﻵن ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دود ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﮑﺎر ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد و آواز اﯾﻠﭽﯿﺎﻧﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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وای ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮنرﯾﺰ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ از دروغ و ﻗﺘﻞ ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ و ﻏﺎرت از آن دور

ﻧﻤﯽﺷﻮد! 2آواز ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺻﺪای ﻏﺮﻏﺮ ﭼﺮﺧﻬﺎ و ﺟﻬﯿﺪن اﺳﺒﺎن و ﺟﺴﺘﻦ اراﺑﻪﻫﺎ3 .ﺳﻮاران ﻫﺠﻮم
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮاق و ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﻻﻣﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺜﺮت ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﺘﻮﻻن و ﻻﺷﻬﺎ را
اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ ﻻﺷﻬﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ4 .از ﮐﺜﺮت زﻧﺎی زاﻧﯿﻪ ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺤﺮﻫﺎ
اﺳﺖ و اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﺎﻫﺎی ﺧﻮد و ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ5 .اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و داﻣﻨﻬﺎﯾﺖ را ﺑﺮ روی ﺗﻮ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻋﻮرت ﺗﻮ را ﺑﺮ
اﻣﺘﻬﺎ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺑﺮ ﺗﻮ رﯾﺨﺘﻪ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ را ﻋﺒﺮت ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ7 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﻨﺪ از ﺗﻮ ﻓﺮار ﮐﺮده،
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﻨﻮا وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد و از ﮐﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻌﺰﯾﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻄﻠﺒﻢ؟«
8آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻧﻮآﻣﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده ،آﺑﻬﺎ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ
درﯾﺎ ﺣﺼﺎر او و ﺑﺤﺮﻫﺎ دﯾﻮار او ﻣﯽﺑﻮد؟ 9ﺣﺒﺶ و ﻣﺼﺮ ﻗﻮﺗﺶ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و آن اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﻮط و
ﻟﻮﺑﯿﻢ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ10 .ﻣﻌﻬﺬا ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻃﻔﺎﻟﺶ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﺮﻓﺎﯾﺶ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺟﺴﺖ12 .ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﮑﺎﻧﯿﺪه
ﺷﻮد ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﯽاﻓﺘﺪ13 .اﯾﻨﮏ اﻫﻞ ﺗﻮ در اﻧﺪروﻧﺖ زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دروازهﻫﺎی زﻣﯿﻨﺖ ﺑﺮای
دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮔﺸﺎده ﺷﺪه ،آﺗﺶ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺖ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
14ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺻﺮهات آب ﺑﯿﺎور .ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎز .ﺑﻪ ﮔﻞ داﺧﻞ ﺷﻮ و ﻣﻼط را
ﭘﺎ ﺑﺰن و ﮐﻮره آﺟﺮ ﭘﺰی را ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻤﺎ15 .در آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﮐﺜﯿﺮ ﮐﻦ و ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﮔﺮدان.
16ﺗﺎﺟﺮاﻧﺖ را از ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﺮدی .ﻣﺜﻞ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ17 .ﺗﺎﺟﺪاران
ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺨﻬﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺮداراﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﺮاد اﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﺳﺮد ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﺷﻮد ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ و ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ18 .ای ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﺷﺒﺎﻧﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ و ﺷﺮﻓﺎﯾﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ و ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ19 .ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮ اﻟﺘﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺮاﺣﺖ ﺗﻮ ﻋﻼج ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮ ﮐﻪ
آوازه ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ دﺳﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮارت ﺗﻮ ﺑﺮ او ﻋﻠﯽاﻟﺪوام وارد
ﻧﻤﯽآﻣﺪ؟
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ﮐﺘﺎب ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒﯽ
1

وﺣﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒﯽ آن را دﯾﺪ.

2ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورم و ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ از ﻇﻠﻢ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآورم و ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟ 3ﭼﺮا ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯽ و ﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﻏﻀﺐ و ﻇﻠﻢ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
4از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻋﺎدﻻن را
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﻮج ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.
5در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺸﺪت ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺷﻤﺎ
ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ از آن ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎور ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد6 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﮏ آن اﻣﺖ
ﺗﻠﺦ و ﺗﻨﺪﺧﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻢ ﮐﻪ در وﺳﻌﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﺮاﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
از آن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ7 .اﯾﺸﺎن ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻣﻬﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﮑﻢ و ﺟﻼل اﯾﺸﺎن از
ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد8 .اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن از ﭘﻠﻨﮕﻬﺎ ﭼﺎﻻﮐﺘﺮ و از ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺐ ﺗﯿﺰروﺗﺮﻧﺪ و ﺳﻮاران
اﯾﺸﺎن ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺳﻮاران اﯾﺸﺎن از ﺟﺎی دور آﻣﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮراک
ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ9 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻇﻠﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻋﺰﯾﻤﺖ روی اﯾﺸﺎن ﺑﻄﺮف ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و اﺳﯿﺮان
را ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ10 .و اﯾﺸﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺮوران ﻣﺴﺨﺮه اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﺧﺎک را ﺗﻮده ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺨﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد
ﺑﺸﺘﺎب رﻓﺘﻪ ،ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮت اﯾﺸﺎن ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

12ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ! ای ﻗﺪوس ﻣﻦ! آﯾﺎ ﺗﻮ از ازل ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای داوری ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهای و ای ﺻﺨﺮه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدهای.
13ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی ﺑﻨﮕﺮی و ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﭼﺮا
ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﺧﻮدش ﻋﺎدل ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ،
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ؟ 14و ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟
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15او ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻼب ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺗﻮر ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ را
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻨﺠﻬﺖ ،ﻣﺴﺮور و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای دام ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ
وﺑﺮای ﺗﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺼﯿﺐ او از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺑﻪ و ﺧﻮراک وی ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﺷﻮد17 .آﯾﺎ
از اﯾﻨﺠﻬﺖ دام ﺧﻮد را ﺧﺎﻟـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و از ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺸﺘﻦ اﻣﺖﻫﺎ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟

2

ﺑﺮ دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ و ﺑﺮ ﺑﺮج ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮم .و ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ

ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و درﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد2 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺟﻮاب داد
و ﮔﻔﺖ :رؤﯾﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و آن را ﺑﺮ ﻟﻮﺣﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ دوﻧﺪه آن را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ
رؤﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ و دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و درﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .اﯾﻨﮏ ﺟﺎن ﻣﺮد ﻣﺘﮑﺒﺮ در او
راﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد زﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد5 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺮد ﻣﻐﺮور آراﻣﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﮐﻪ ﺷﻬﻮت ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ
ﻣﻮت ،ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد6 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ وی ﻣﺜﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ زد و ﻣﻌﻤﺎی ﻃﻌﻦآﻣﯿﺰ ﺑﺮ وی
)ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد(؟ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از آن وی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮐﯽ؟ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﯾﺮ ﺑﺎر رﻫﻨﻬﺎ ﻣﯽﻧﻬﺪ7 .آﯾﺎ ﮔﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ و
آزارﻧﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ را ﺗﺎراج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ 8ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻏﺎرت
ﮐﺮدهای ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺗﻮ را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﻣﺮدﻣﺎن و ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و
ﺷﻬﺮ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻧﻤﻮدهای.
9وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺪی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از دﺳﺖ ﺑﻼ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ10 .رﺳﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮدهای ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهای11 .زﯾﺮاﮐﻪ ﺳﻨﮓ از دﯾﻮار
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺗﯿﺮ از ﻣﯿﺎن ﭼﻮﺑﻬﺎ آن را ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد12 .وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ13 .آﯾﺎ اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﯿﺴﺖ
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ﮐﻪ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺮای آﺗﺶ ﻣﺸﻘﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺮای ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ 14زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آﺑﻬﺎ درﯾﺎ را ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﺳﺎزد.
15وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ زﻫﺮ ﺧﻮﯾﺶ را رﯾﺨﺘﻪ ،او را ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ او را ﺑﻨﮕﺮی16 .ﺗﻮ از رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﻼل ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻨﻮش و ﻏﻠﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺳﺎز .ﮐﺎﺳﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻗﯽ
رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻼل ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد17 .زﯾﺮا ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻤﻮدی و ﻫﻼﮐﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﻣﺮدﻣﺎن و ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﺷﻬﺮ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪی18 .از ﺑﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه آن ،آن را ﺑﺘﺮاﺷﺪ ﯾﺎ از ﺑﺖ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻢ دروغ ،ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺘﻬﺎی ﮔﻨﮓ را ﺑﺴﺎزد19 .وای ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮب ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ! آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ؟
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻟﮑﻦ در اﻧﺪروﻧﺶ ﻣﻄﻠﻘﺎ روح ﻧﯿﺴﺖ20 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﯿﮑﻞ
ﻗﺪس ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

3

دﻋﺎی ﺣﺒﻘﻮق ﻧﺒﯽ ﺑﺮ ﺷﺠﻮﻧﻮت2 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم ﺗﺮﺳﺎن

ﮔﺮدﯾﺪم .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻧﺪه ﮐﻦ! در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ آن را ﻣﻌﺮوف ﺳﺎز و
در ﺣﯿﻦ ﻏﻀﺐ رﺣﻤﺖ را ﺑﯿﺎد آور3 .ﺧﺪا از ﺗﯿﻤﺎن آﻣﺪ و ﻗﺪوس از ﺟﺒﻞ ﻓﺎران ،ﺳﻼه .ﺟﻼل او
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و زﻣﯿﻦ از ﺗﺴﺒﯿﺢ او ﻣﻤﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ4 .ﭘﺮﺗﻮ او ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺑﻮد و از دﺳﺖ وی ﺷﻌﺎع
ﺳﺎﻃﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺳﺘﺮ ﻗﻮت او در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد5 .ﭘﯿﺶ روی وی وﺑﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و آﺗﺶ ﺗﺐ ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎی او
ﻣﯽﺑﻮد6 .او ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و زﻣﯿﻦ را ﭘﯿﻤﻮد .او ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ و اﻣﺖﻫﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎی ازﻟﯽ
ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻠﻬﺎی اﺑﺪی ﺧﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ7 .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﺷﺎن را در ﺑﻼ دﯾﺪم .و
ﭼﺎدرﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺎن ﻟﺮزان ﺷﺪ.
8ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻏﯿﻆ ﺗﻮ ﺑﺮ درﯾﺎ
وارد آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد و اراﺑﻪﻫﺎی ﻓﺘﺢﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮار ﺷﺪی؟ 9ﮐﻤﺎن ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪ،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺒﺎط ﺧﻮردهای ،ﺳﻼه .زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﯽ.
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10ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺗﻮ را دﯾﺪﻧﺪ و ﻟﺮزان ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﺟﺎری ﺷﺪ .ﻟﺠﻪ آواز ﺧﻮد را داد و دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ.
11آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه در ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .از ﻧﻮر ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺖ و از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﯿﺰه ﺑﺮاق ﺗﻮ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ.
12ﺑﺎ ﻏﻀﺐ در ﺟﻬﺎن ﺧﺮاﻣﯿﺪی ،و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ اﻣﺖﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدی13 .ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ و
ﺧﻼﺻﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪی .ﺳﺮ را از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺮﯾﺮان زدی و اﺳﺎس آن را ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﻋﺮﯾﺎن ﻧﻤﻮدی ،ﺳﻼه.
14ﺳﺮ ﺳﺮداران اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد آﻣﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزﻧﺪ .ﺧﻮﺷﯽ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را در ﺧﻔﯿﻪ ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ15 .ﺑﺎ اﺳﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ
درﯾﺎ و ﺑﺮ اﻧﺒﻮه آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاﻣﯿﺪی16 .ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪم اﺣﺸﺎﯾﻢ ﺑﻠﺮزﯾﺪ و از آواز آن ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ ،و
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ داﺧﻞ ﺷﺪه ،در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪم ،ﮐﻪ در روز ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﺑﻢ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﮐﻪ ﻗﻮم را ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورد.
17اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺠﯿﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﯿﺎورد و ﻣﯿﻮه در ﻣﻮﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و ﺣﺎﺻﻞ زﯾﺘﻮن ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدد و
ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ آذوﻗﻪ ﻧﺪﻫﺪ ،و ﮔﻠﻪﻫﺎ از آﻏﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد و رﻣﻪﻫﺎ در ﻃﻮﯾﻠﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ18 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و در ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﺧﻮﯾﺶ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد19 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮت ﻣﻦ
اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﻣﺜﻞ ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻫﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪم ﺧﺮاﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮای ﺳﺎﻻر ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺮ ذوات اوﺗﺎر.
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ﮐﺘﺎب ﺻﻔﻨﯿﺎی ﻧﺒﯽ

1

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮ ﺻﻔﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﮐﻮﺷﯽ اﺑﻦ

ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﻣﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ.
2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ3 .اﻧﺴﺎن و
ﺑﻬﺎﯾﻢ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزم .ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺼﺎدم را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼک
ﻣﯽﺳﺎزم .و اﻧﺴﺎن را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ4 .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ دراز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻌﻞ و اﺳﻤﻬﺎی ﻣﺆﺑﺪان و ﮐﺎﻫﻨﺎن را از اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزم5 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮ ﺑﺎﻣﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،و آن ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ6 ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوی ﯾﻬﻮه
ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و از او ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

7ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﮐﻪ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽای ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ8 .و در روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮوران و ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ9 .و در آن روز ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺟﻬﻨﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻇﻠﻢ و ﻓﺮﯾﺐ ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ10 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن روز
ﺻﺪای ﻧﻌﺮهای از دروازه ﻣﺎﻫﯽ و وﻟﻮﻟﻪای از ﻣﺤﻠﻪ دوم و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺗﻠﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ11 .ای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﮑﺘﯿﺶ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻨﻌﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه
را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ12 .و در آﻧﻮﻗﺖ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دردﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺑﺪی ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ13 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎراج و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺮاب
آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺻﻔﻨﯿﺎی ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ

1359

14روز ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺰودی ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .آواز روز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻤﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮد زورآور در آن ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ آورد15 .آن روز ،روز ﻏﻀﺐ
اﺳﺖ ،روز ﺗﻨﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب ،روز ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ،روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ،روز اﺑﺮﻫﺎ و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ،
16روز ﮐﺮﻧﺎ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ17 .و ﻣﺮدﻣﺎن را ﭼﻨﺎن
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮن اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر و ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﮔﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .در روز ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﻧﻪ
ﻃﻼی اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن از آﺗﺶ ﻏﯿﺮت او ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎن ﻫﻼﮐﺘﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک وارد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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ای اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﯿﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ! 2ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺘﺎج

ﺑﯿﺎورد و آن روز ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺑﮕﺬرد؛ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد آﯾﺪ؛ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
روز ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ3 .ای ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻠﯿﻤﺎن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم او را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺗﻮاﺿﻊ را ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ در روز ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﻮر ﺷﻮﯾﺪ.
4زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺰه ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮد و اﺷﻘﻠﻮن وﯾﺮان ﻣﯽﮔﺮدد و اﻫﻞ اﺷﺪود را در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ
اﺧﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻘﺮون از رﯾﺸﻪ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد5 .وای ﺑﺮ اﻣﺖ ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.
ای ﮐﻨﻌﺎن ،ای زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ در ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 ،و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺗﻊﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﺎن و آﻏﻠﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد7 ،و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در آن ﺑﭽﺮﻧﺪ .ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺷﻘﻠﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮده ،اﺳﯿﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
8ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻮآب و ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮم ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺳﺮﺣﺪ اﯾﺸﺎن ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدم
ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮآب ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻮره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻞ ﺧﺎرﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻧﻤﮏ و
وﯾﺮاﻧﯽ اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺖ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد10 .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺒﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم ﯾﻬﻮه
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ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺨﺮ ﮐﺮدﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﻬﺎن را زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻤﯿﻊ ﺟﺰاﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺟﺎی ﺧﻮد او
را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
12و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ای ﺣﺒﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
13و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل دراز ﮐﺮده ،آﺷﻮر را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﻨﻮی را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 .و ﮔﻠﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻣﺖﻫﺎ در
ﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آواز
ﺳﺮاﯾﻨﺪه از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﺶ ﻣﺴﻤﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮب
ﺳﺮو آزادش را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد15 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺣﻨﺎک ﮐﻪ در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد و در
دل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪ! ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ! ﻫﺮ ﮐﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺳﺨﺮﯾﻪ ﮐﺮده،
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ!
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وای ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪه! 2آواز را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﺗﺄدﯾﺐ را

ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻘﺮب ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﺪ3 .ﺳﺮوراﻧﺶ در اﻧﺪروﻧﺶ
ﺷﯿﺮان ﻏﺮان و داوراﻧﺶ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺐ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ4 .اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ ﻣﻐﺮور و
ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎرﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ ﻗﺪس را ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ5 .ﺧﺪاوﻧﺪ در
اﻧﺪروﻧﺶ ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﺣﯿﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ6 .اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪام ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﺎن وﯾﺮان ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن
ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﺳﺎﮐﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ7 .و ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺎش ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی و ﺗﺄدﯾﺐ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﮑﻦ او ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم .ﻟﮑﻦ اﯾﺸﺎنر ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.
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8ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺎرت ﺑﺮﺧﯿﺰم
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻓﺮاﻫﻢ آورم ﺗﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﯾﺰم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،زﺑﺎن ﭘﺎک ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن اﺳﻢ ﯾﻬﻮه را
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ دل او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ10 .از ﻣﺎورای ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺣﺒﺶ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد11 .در آن روز از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن
ورزﯾﺪهای ﺧﺠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺗﮑﺒﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﺮورﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎﻧﺖ دور
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﻦ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد12 .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﻮﻣﯽ ذﻟﯿﻞ و
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد13 .و ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و دروغ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ و در دﻫﺎن اﯾﺸﺎن زﺑﺎن ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﺮا ﮐﺮده ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
14ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﺎ! ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪه! ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دل ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮ و وﺟﺪ ﻧﻤﺎ! 15ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎی ﺗﻮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را دور ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﻬﻮه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻼ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ16 .در آن روز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺮس! ای ﺻﻬﯿﻮن دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺳﺴﺖ ﻧﺸﻮد! 17ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﻗﺪﯾﺮ
اﺳﺖ و ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .او ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
و ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد18 .آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﺪﻫﺎ ﻣﺤﺰون ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺎر ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد19 .اﯾﻨﮏ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻟﻨﮕﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن را ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎر اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ و اﺳﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

20در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮاﻫﻢ آورد و در آن زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز آورم ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻞ اﺳﻢ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
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ﮐﺘﺎب ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ
1

در روز اول ﻣﺎه ﺷﺸﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

ﺣﺠﯽﻧﺒﯽ و ﺑﻪ زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟْﺘﯿﺌﯿﻞ واﻟﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ:
2ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺖ آﻣﺪن ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ3 .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ4 :آﯾﺎ وﻗﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ 5ﭘﺲ ﺣﺎل ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ6 .ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﺷﺘﻪاﯾﺪ و اﻧﺪک
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ) .رﺧﺖ(
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و آﻧﮑﻪ ﻣﺰد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺰد ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﯿﺴﻪ ﺳﻮراخدار ﻣﯽﮔﺬارد.
7ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دل ﺧﻮد را ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ8 .ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮآﻣﺪه
وﭼﻮب آورده ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آن راﺿﯽ ﺷﺪه ،ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ9 .ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﯾﺪ و اﯾﻨﮏ ﮐﻢ ﺷﺪ و ﭼﻮن آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ آن دﻣﯿﺪم .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﯿﺪ10 .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ از ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﯿﻦ از
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد11 .و ﻣﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﺮ ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
و ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ و ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎی دﺳﺘﻬﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﺧﻮاﻧﺪم.
12آﻧﮕﺎه زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮ ﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻗﻮل
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮐﻼم ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﻮش دادﻧﺪ ،و
ﻗﻮم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ13 .و ﺣﺠﯽ ،رﺳﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ روح زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟْﺘﯿﺌﯿﻞ واﻟﯽ ﯾﻬﻮدا و روح
ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و روح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه
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ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮدازﻧﺪ15 .در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺷﺸﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ.

2

در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

2زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ واﻟﯽ ﯾﻬﻮدا و ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﺑﮕﻮ3 :ﮐﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را در ﺟﻼل ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺶ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ اﻵن
در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 4اﻣﺎ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
زرﺑﺎﺑﻞ ﻗﻮی دل ﺑﺎش و ای ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﻗﻮی دل ﺑﺎش و ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ
ﻗﻮی دل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺸﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ5 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آوردن ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻢ
و ﭼﻮﻧﮑﻪ روح ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ و آن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ و ﺧﺸﮑﯽ را ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را از ﺟﻼل ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ8 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﺮه از
آن ﻣﻦ و ﻃﻼ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ9 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻼل آﺧﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻼل ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺶ
ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ.
10در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻧﻬﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ11 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﮐﺎﻫﻨﺎن درﺑﺎره ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﺆال ﮐﻦ و ﺑﭙﺮس.
12اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪس را در داﻣﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮدارد و داﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎن ﯾﺎ آش ﯾﺎ ﺷﺮاب ﯾﺎ
روﻏﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮراک دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ،آﯾﺎ آن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﯽ13 .ﭘﺲ ﺣﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺘﯽ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ آن
ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .ﭘﺲ ﺣﺠﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ15 .و اﻵن دل ﺧﻮد را
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ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ از اﯾﻦ روز و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﺳﻨﮕﯽ در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد16 .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﯾﺎم ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮده ﺑﯿﺴﺖ )ﻣﻦ( ﻣﯽآﻣﺪ ﻓﻘﻂ ده )ﻣﻦ( ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه رﻃﻞ از آن ﺑﮑﺸﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ رﻃﻞ ﺑﻮد17 .و ﺷﻤﺎ را و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل
دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم و ﯾﺮﻗﺎن و ﺗﮕﺮگ زدم .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ18 .اﻵن دل ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ از اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﻧﻬﻢ،
از روزی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،دل ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزﯾﺪ19 .آﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﻨﻮز در اﻧﺒﺎر
اﺳﺖ و ﻣﻮ و اﻧﺠﯿﺮ و اﻧﺎر و درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ؟ از اﯾﻦ روز ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
داد.
20و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دوم در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺑﺮ ﺣﺠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ21 :زرﺑﺎﺑﻞ واﻟﯽ
ﯾﻬﻮدا را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ را
واژﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻗﻮت ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺖﻫﺎ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ را
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﺳﺒﻬﺎ و ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد23 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن روز ای ﺑﻨﺪه ﻣﻦ زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺎﻟﺘﯿﺌﯿﻞ ،ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﻣﺜﻞ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ.
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ﮐﺘﺎب زﮐﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ
1

در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺪوی

ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻮد3 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد4 .ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﺳﻠﻒ اﯾﺸﺎن
را ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از راﻫﻬﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد و از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ5 .ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؟ 6ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻼم و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ
اﻣﺮﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدم ،آﯾﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را در ﻧﮕﺮﻓﺖ؟ و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
7در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺷﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﺎل دوم دارﯾﻮش ،ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺪوی ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ8 :در وﻗﺖ ﺷﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی
ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﺮخ ﺳﻮار ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن آس ﮐﻪ در وادی ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎده و در ﻋﻘﺐ او اﺳﺒﺎن
ﺳﺮخ و زرد و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد9 .و ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ«.
10ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن آس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻧﻤﻮدن در ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ11 «.و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن آس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺗﺮدد ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و
اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﺮﯾﺢ و آرام اﺳﺖ12 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﻮدی رﺣﻤﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟« 13و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﯿﮑﻮ و ﮐﻼم ﺗﺴﻠﯽآﻣﯿﺰ آن ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺟﻮاب داد.
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14ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻧﺪا ﮐﺮده ﺑﮕﻮ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ و ﺻﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺘﻢ15 .و ﺑﺮاﻣﺖﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺨﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﺷﺪم زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺪک ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﻮدم ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻼ را زﯾﺎده ﮐﺮدﻧﺪ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ رﺣﻤﺖﻫﺎ رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ در آن ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ و رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻬﯿﻮن
را ﺑﺎز ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داد و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ«.
18ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭼﻬﺎر ﺷﺎخ ﺑﻮد19 .و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اورﺷﻠﯿﻢ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ20 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﺎر آﻫﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد21 .و ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﺎن ﺑﺮای
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟« او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﭼﻨﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺣﺪی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد .و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎی اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺷﺎخ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،آن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﻨـﺪ«.

2

و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻣﺮدی ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد

داﺷﺖ دﯾﺪم2 .و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟« او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻤﻮدن اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻪ و ﻃﻮﻟﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
3و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻓﺮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه4 ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﺘﺎب و اﯾﻦ ﺟﻮان را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت
ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻤﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪروﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ دﻫﺎت ﺑﯽﺣﺼﺎر ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ5 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ دﯾﻮاری آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و در اﻧﺪروﻧﺶ ﺟﻼل ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
6ﻫﺎن ﻫﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎد آﺳﻤﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪام .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ7 .ﻫﺎن ای ﺻﻬﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
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رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎز8 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻌﺪ از ﺟﻼل ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
»9زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺸﺎﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻏﺎرت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ10 .ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺗﺮﻧﻢ
ﻧﻤﺎ و ﺷﺎدی ﮐﻦ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽآﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ11 .و در آن
روز اﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ ﺳﮑﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدا را در زﻣﯿﻦ
ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ آورد و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ13 .ای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او از ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ«.

3

و ﯾﻬﻮﺷﻊ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده

ﺑﻮد و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ وی اﯾﺴﺘﺎده ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :ای
ﺷﯿﻄﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﻬﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﻮ را ﻧﻬﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻧﯿﻢﺳﻮزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟« 3و ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻠﯿﺪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻓﺮﺷﺘﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد4 .و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس
ﭘﻠﯿﺪ را از ﺑﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ «.و او را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺼﯿﺎﻧﺖ را از ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم و ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم5 «.و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاردﻧﺪ و
او را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
6و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮﺷﻊ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»7 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ و ودﯾﻌﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا داوری ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و
ﺻﺤﻦﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ داد.
8ﭘﺲ ای ﯾﻬﻮﺷﻊ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺸﻨﻮ ﺗﻮ و رﻓﻘﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان
ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ( زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺷﺎﺧﻪ را ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .و ﻫﻤﺎﻧﺎ آن ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮﺷﻊ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻫﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
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ﻧﻘﺶ آن را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻋﺼﯿﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را در ﯾﮏ روز رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد10 .و ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻣﻮ و زﯾﺮ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤﻮد«.

4

و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار

ﺷﻮد ﺑﯿﺪار ﮐﺮد2 ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻃﻼﺳﺖ و روﻏﻨﺪاﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﻫﻔﺖ ﭼﺮاﻏﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﺮاغ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ دارد3 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی آن دو درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ روﻏﻨﺪان و
دﯾﮕﺮی ﺑﻄﺮف ﭼﭙﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
4و ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟« 5و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺮا ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ«.
6او در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زرﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روح ﻣﻦ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ7 .ای ﮐﻮه ﺑﺰرگ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺘﯽ؟ در ﺣﻀﻮر
زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاری ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺳﻨﮓ ﺳﺮ آن را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد
ﻓﯿﺾ ﻓﯿﺾ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ«.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :دﺳﺘﻬﺎی زرﺑﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد و
دﺳﺘﻬﺎی وی آن را ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ10 .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روز اﻣﻮر ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﻮار ﺷﻤﺎرد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻗﻮل را در دﺳﺖ زرﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﺗﺮدد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
11ﭘﺲ ﻣﻦ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ دو درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﻄﺮف راﺳﺖ و ﺑﻄﺮف ﭼﭗ
ﺷﻤﻌﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟«
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12و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ »اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دو ﻟﻮﻟﻪ زرﯾﻨﯽ
ﮐﻪ روﻏﻦ ﻃﻼ را از ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺰد ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟«
13او ﻣﺮا ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ«.
14ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان روﻏﻦ زﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ«.

5

و ﺑﺎز ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻃﻮﻣﺎری ﭘﺮان دﯾﺪم2 .و او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ:

»ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ» :ﻃﻮﻣﺎری ﭘﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ده ذراع
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 «.او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،زﯾﺮا ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻃﺮف ﻫﺮ دزد ﻣﻮاﻓﻖ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از آن ﻃﺮف ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﻣﻮاﻓﻖ آن
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ4 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن را ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دزد و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ دروغ ﺧﻮرد داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺰﯾﻞ ﺷﺪه ،آن را
ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻬﺎﯾﺶ و ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
5ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ
ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ﭼﯿﺴﺖ؟«
6ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ اﺳﺖ آن اﯾﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﮔﻔﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ«.
7و اﯾﻨﮏ وزﻧﻪای از ﺳﺮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .و زﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد8 .و او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﺷﺮارت اﺳﺖ «.ﭘﺲ وی را در ﻣﯿﺎن اﯾﻔﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﺳﻨﮓ ﺳﺮب را ﺑﺮ دﻫﻨﻪاش ﻧﻬﺎد9 .ﭘﺲ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ دو زن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎد در ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و
ﺑﺎﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻟﻘﻠﻖ ﺑﻮد و اﯾﻔﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
10ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﻬﺎ اﯾﻔﺎ را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟«
11او ﻣﺮا ﺟﻮاب داد» :ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای در زﻣﯿﻦ ﺷﻨﻌﺎر ﺑﺮای وی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن آن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد
آﻧﮕﺎه او در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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6

و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و اﯾﻨﮏ ﭼﻬﺎر اراﺑﻪ از ﻣﯿﺎن دو

ﮐﻮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺴﯿﻦ ﺑﻮد2 .در اراﺑﻪ اول اﺳﺒﺎن ﺳﺮخ و در اراﺑﻪ دوم اﺳﺒﺎن
ﺳﯿﺎه3 ،و در اراﺑﻪ ﺳﻮم اﺳﺒﺎن ﺳﻔﯿﺪ و در اراﺑﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺒﺎن اﺑﻠﻖ ﻗﻮی ﺑﻮد4 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ای آﻗﺎﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ؟« 5ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ
ﭼﻬﺎر روح اﻓﻼک ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ6 .اﻣﺎ آﻧﮑﻪ
اﺳﺒﺎن ﺳﯿﺎه را دارد ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ و اﺳﺒﺎن ﺳﻔﯿﺪ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎﺑﯿﺮون
ﻣﯽروﻧﺪ و اﺑﻠﻘﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ7 «.و آن اﺳﺒﺎن ﻗﻮی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮوﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ در ﺟﻬﺎن
ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ8 .و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪا در داد و ﻣﺮا ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ«.
9و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»10 :از اﺳﯿﺮان ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﻠﺪای و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﯾﺪﻋﯿﺎ ﮐﻪ
از ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮ و در ﻫﻤﺎن روز ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺑﻦ ﺻﻔﯿﺎ داﺧﻞ ﺷﻮ11 .ﭘﺲ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
ﺑﮕﯿﺮ و ﺗﺎﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺻﺎدق رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﮕﺬار12 .و او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺴﻤﯽ اﺳﺖ و از ﻣﮑﺎن
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ و ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد13 .ﭘﺲ او ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺟﻼل را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ او ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮده ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ او ﮐﺎﻫﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺸﻮرت ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و آن ﺗﺎج ﺑﺮای ﺣﺎﻟﻢ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و
ﯾﺪﻋﯿﺎ و ﺣﯿﻦ ﺑﻦ ﺻﻔﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎری در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد15 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮑﻠﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه

ﻧﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮐﺴﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و اﻫﻞ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﺻﺮ و رﺟﻢ ﻣﻠﮏ و ﮐﺴﺎن
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ و زﻫﺪ ورزم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺮدم؟«
4ﭘﺲ ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ و ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ روزه داﺷﺘﯿﺪ و ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،آﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روزه ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ؟ 6و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ
و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ؟ 7آﯾﺎ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺳﻠﻒ ﻧﺪا ﮐﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮن و اﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎورش و ﺟﻨﻮب و ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺴﮑﻮن ﻣﯽﺑﻮد
)ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ(؟«
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮاﺳﺘﯽ داوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒ ﻣﻌﻤﻮل دارﯾﺪ10 .و ﺑﺮ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و
ﻏﺮﯾﺒﺎن و ﻓﻘﯿﺮان ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪی ﻣﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ11 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن از ﮔﻮش
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮده ،ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد را از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .ﺑﻠﮑﻪ دﻟﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را )ﻣﺜﻞ( اﻟﻤﺎس ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ روح ﺧﻮد ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺳﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺻﺎدر ﺷﺪ.
13ﭘﺲ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﻧﺪا ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮآورد و ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪ14 .و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮدﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و زﻣﯿﻦ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
در آن ﻋﺒﻮر و ﺗﺮدد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ«.

ﮐﺘﺎب زﮐﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

1372

8

و ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﺮای ﺻﻬﯿﻮن ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ دارم و ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﺳﺨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﻮر ﻫﺴﺘﻢ3 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدهام و در ﻣﯿﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﻖ و ﮐﻮه
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ4 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدان ﭘﯿﺮ و زﻧﺎن
ﭘﯿﺮ ﺑﺎز در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﻤﺮ ﻋﺼﺎی
ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ5 .و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻘﯿﻪ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﺠﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ.
»7ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺮق و از زﻣﯿﻦ ﻣﻐﺮب
آﻓﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ8 .و اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮاﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺷﻮد ،ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﯾﻦ ﮐﻼم را از زﺑﺎن اﻧﺒﯿﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ آن در
روزی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻫﯿﮑﻞ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ10 .زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
اﯾﺎم ﻣﺰدی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد و ﻧﻪ ﻣﺰدی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﯿﻮان؛ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺮوج و
دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد ﻫﯿﭻ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن را ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واداﺷﺘﻢ11 .اﻣﺎ اﻵن ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد12 .زﯾﺮا ﮐﻪ زرع ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮ ﻣﯿﻮه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد و زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ آورد و آﺳﻤﺎن ﺷﺒﻨﻢ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣـﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﯾـﻦ ﻗـﻮم را ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻤﯿـﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮔﺮداﻧﯿـﺪ13 .و
واﻗـﻊ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤـﺎ ای ﺧﺎﻧـﺪان ﯾﻬﻮدا و ای ﺧﺎﻧـﺪان اﺳﺮاﺋﯿـﻞ در ﻣﯿـﺎن اﻣﺖﻫـﺎ
)ﻣـﻮرد( ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫـﻢ داد ﺗﺎ )ﻣﻮرد( ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و
دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑـﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧـﻢ ﺣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤـﺎ ﺧﺸـﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از
آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪم15 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روزﻫﺎ رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ،ﻗﺼﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ16 .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ :ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯿﺪ و در دروازهﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺼـﺎف و داوری ﺳﻼﻣﺘـﯽ را اﺟـﺮا دارﯾﺪ17 .و در دﻟﻬﺎی ﺧﻮد

ﮐﺘﺎب زﮐﺮﯾﺎی ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

1373

ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪی ﻣﯿﻨﺪﯾﺸﯿـﺪ و ﻗﺴﻢ دروغ را دوﺳﺖ ﻣﺪارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ از ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻔـﺮت دارم«.
18و ﮐﻼم ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»19 :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزه ﻣﺎه
ﭼﻬﺎرم و روزه ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ و روزه ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ و روزه ﻣﺎه دﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮور و
ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮش ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ راﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ20 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮمﻫﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ21 .و ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣـﺪ22 .و ﻗﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و اﻣﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ23 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن
روزﻫـﺎ ده ﻧﻔـﺮ از ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻣﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ داﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﻬﻮدی ﭼﻨﮓ زده ،ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺷﻤـﺎ ﻣﯽآﯾﯿـﻢ زﯾـﺮا ﺷﻨﯿﺪهاﯾـﻢ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﺎ ﺷﻤـﺎ اﺳﺖ«.
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وﺣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺪراخ )ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد( و دﻣﺸﻖ ﻣﺤﻞ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن و ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ2 .و ﺑﺮ ﺣﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺠﺎور
آن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ3 .و ﺻﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻼذی ﻣﻨﯿﻊ
ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺮه را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر و ﻃﻼ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ4 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻗﻮﺗﺶ را ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﻮدش ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
5اﺷﻘﻠﻮن ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻏﺰه ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻘﺮون ﻧﯿﺰ زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎد او ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه از ﻏﺰه ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺷﻘﻠﻮن ﻣﺴﮑﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
6و ﺣﺮامزادهای در اﺷﺪود ﺟﻠﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺣﺸﻤﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ7 .و
ﺧﻮن او را از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻢ آورد و رﺟﺎﺳﺎﺗﺶ را از ﻣﯿﺎن دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ؛ و ﺑﻘﯿﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ اﻣﯿﺮی در ﯾﻬﻮدا و ﻋﻘﺮون ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و ﻣﻦ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺪ ﻟﺸﮑﺮ اردو ﺧﻮاﻫﻢ زد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از آن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻧﮑﻨﺪ و ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺬر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدهام.
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9ای دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺴﯿﺎر وﺟﺪ ﺑﻨﻤﺎ و ای دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪه! اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ .او ﻋﺎدل و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺠﺎت و ﺣﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻻغ و ﺑﺮ ﮐﺮه ﺑﭽﻪ اﻻغ ﺳﻮار اﺳﺖ.
10و ﻣﻦ اراﺑﻪ را از اﻓﺮاﯾﻢ و اﺳﺐ را از اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﻤﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و او ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ او از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﻧﻬﺮ ﺗﺎ اﻗﺼﺎی
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد11 .و اﻣﺎ ﻣﻦ اﺳﯿﺮان ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻮن ﻋﻬﺪ ﺗﻮ از ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن آب
ﻧﯿﺴﺖ رﻫﺎ ﮐﺮدم12 .ای اﺳﯿﺮان اﻣﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻼذ ﻣﻨﯿﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ )ﻧﺼﯿﺐ( ﻣﻀﺎﻋﻒ رد ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮای ﺧﻮد زه ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﻓﺮاﯾﻢ را
ﺗﯿﺮﮐﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺴﺮان ﺗﻮ را ای ﺻﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ای ﯾﺎوان ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و
ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﺒﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﯿﺮ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺧﺖ15 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﺸﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
اﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﺧﻮرده ،ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻓﻼﺧﻦ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮدو ﻧﻮﺷﯿﺪه ،ﻣﺜﻞ از ﺷﺮاب ﻧﻌﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد
و ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻬﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ16 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن اﯾﺸﺎن را در آن روز
ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﻮم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮ ﺗﺎج ﺑﺮ زﻣﯿﻦ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺧﺸﯿﺪ.
17زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﭼﻪ ﻗﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﮔﻨﺪم ﺟﻮاﻧﺎن را و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر دوﺷﯿﺰﮔﺎن را ﺧﺮم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
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ﺑﺎران را در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎران آﺧﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد

و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎران ﻓﺮاوان ﻫﺮﮐﺲ در زﻣﯿﻨﺶ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ2 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان رؤﯾﺎﻫﺎی دروغ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯽ ﺑﯿﻬﻮده
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آواره ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻧﺒﻮدن ﺷﺒﺎن ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ3 .ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺰﻫﺎی ﻧﺮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت از ﮔﻠﻪ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ اﺳﺐ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﻼل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .از او ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪ و از او ﻣﯿﺦ و از او ﮐﻤﺎن ﺟﻨﮕﯽ و از او ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون
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ﻣﯽآﯾﻨﺪ5 .و اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎران )دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را( در ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و اﺳﺐ ﺳﻮاران ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
6و ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ را ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺣﻤﺖ دارم و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد7 .و
ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎران ﺷﺪه ،دل اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﺎ از ﺷﺮاب ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﭼﻮن اﯾﻦ
را ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و دل اﯾﺸﺎن در ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد8 .و اﯾﺸﺎن را ﺻﺪا زده ،ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺪﯾﻪ دادهام و اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺒﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
9و اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮمﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ و ﻣﺮا در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻌﯿﺪ ﺑﯿﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان
ﺧﻮد زﯾﺴﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد10 .و اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد و از اﺷﻮر
ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻠْﻌﺎد و ﻟﺒﻨﺎن داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ11 .و او از درﯾﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،اﻣﻮاج درﯾﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﻫﻤﻪ ژرﻓﯿﻬﺎی ﻧﻬﺮ ﺧﺸﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺸﻤﺖ اﺷﻮر زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺼﺎی ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ12 .و اﯾﺸﺎن را در
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺎم او ﺳﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.

11

ای ﻟﺒﻨﺎن درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ آﺗﺶ ،ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﺗﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ2 .ای

ﺻﻨﻮﺑﺮ وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮو آزاد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ )و درﺧﺘﺎن( ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺮاب ﺷﺪه .ای ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی ﺑﺎﺷﺎن
وﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻨﯿﻊ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ3 .ﺻﺪای وﻟﻮﻟﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل اﯾﺸﺎن
ﺧﺮاب ﺷﺪه؛ ﺻﺪای ﻏﺮش ﺷﯿﺮان ژﯾﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻮﮐﺖ اردن وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
4ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺢ را ﺑﭽﺮان 5ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را
ذﺑﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺠﺮم ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد زﯾﺮا
ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ .و ﺷﺒﺎﻧﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ6 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻦ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ
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ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ7 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻠﻪ ذﺑﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﻪ را ﭼﺮاﻧﯿﺪم و دو ﻋﺼﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻧﻌﻤﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪم و دﯾﮕﺮی را ﺣﺒﺎل ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم و ﮔﻠﻪ را ﭼﺮاﻧﯿﺪم8 .و در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﻪ
ﺷﺒﺎن را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺰار ﺷﺪ و ﺟﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ9 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﭼﺮاﻧﯿﺪ .آﻧﮑﻪ ﻣﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد و آﻧﮑﻪ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻫﻼک ﺷﻮد و
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ10 .ﭘﺲ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﻧﻌﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻋﻬﺪی
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ11 .ﭘﺲ در آن روز ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ12 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﻣﺰد ﻣﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ واﻻ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺰد ﻣﻦ ،ﺳﯽ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه وزن ﮐﺮدﻧﺪ13 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :آن را ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﯿﻨﺪاز ،اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺳﯽ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﮐﻮزهﮔﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ14 .و ﻋﺼﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺣﺒﺎل را
ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮادری را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
15و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻻت ﺷﺒﺎن اﺣﻤﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ16 .زﯾﺮا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ از ﻫﺎﻟﮑﺎن ﺗﻔﻘﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻢﺷﺪﮔﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺠﺮوﺣﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎدﮔﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮورد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮﺑﻬﺎن را
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﺳﻤﻬﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ17 .وای ﺑﺮ ﺷﺒﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺶ و ﺑﺮ ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺶ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﺎزوﯾﺶ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﺸﻢ
راﺳﺘﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.

12

وﺣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ .ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ

و ﺑﻨﯿﺎد زﻣﯿﻦ را ﻧﻬﺎد و روح اﻧﺴﺎن را در اﻧﺪرون او ﺳﺎﺧﺖ2 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
ﻗﻮمﻫﺎی ﻣﺠﺎورش ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ3 .و در آن روز ،اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮانﺑﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ
او ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ4 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن روز ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎن را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت و ﺳﻮاران آﻧﻬﺎ را
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ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎن ﻗﻮمﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد5 .و ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا در دل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ در ﺧﺪای
ﺧﻮد ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻗﻮت ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ6 .در آن روز ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا را ﻣﺜﻞ آﺗﺸﺪاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺰم
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﻮمﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﻮﯾﺶ را از ﻃﺮف
راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮدا را اول ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺸﻤﺖ ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺣﺸﻤﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻓﺨﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ8 .در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و

ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن در آن روز ﻣﺜﻞ داود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﺪان داود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد9 .و در آن روز ﻗﺼﺪ ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
10و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ روح ﻓﯿﺾ و ﺗﻀﺮﻋﺎت را ﺧﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻧﯿﺰه زدهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ وﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ11 .در آن روز ،ﻣﺎﺗﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﻢ ﻫﺪدرﻣﻮن در ﻫﻤﻮاری ﻣﺠﺪون در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد12 .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن
ﻋﻠﯿﺤﺪه ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺎﺗﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه13 .ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن
اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه14 ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ،و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﺤﺪه.
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در آن روز ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان داود و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﺸﻤﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه و

ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن روز ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﺘﻬﺎ را از روی زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ راﺑﯿﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد و اﻧﺒﯿﺎ و روح ﭘﻠﯿﺪ را ﻧﯿﺰ از زﻣﯿﻦ دور
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد3 .و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﻪ او را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ .و ﭼﻮن ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
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ﮐﻪ او را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وی را ﻋﺮﺿﻪ ﺗﯿﻎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ4 .و در آن روز ﻫﺮ ﮐﺪام از آن اﻧﺒﯿﺎ ﭼﻮن
ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺠﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪ5 .و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ زرع ﮐﻨﻨﺪه زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهام6 .و او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺎت ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ و او ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهام.
7ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﺒﺎن ﻣﻦ و ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺪوش
ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ! ﺷﺒﺎن را ﺑﺰن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ دو ﺣﺼﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﺣﺼﻪ ﺳﻮم
در آن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ9 .و ﺣﺼﻪ ﺳﻮم را از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻗﺎل
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺮه ﻗﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻼ اﯾﺸﺎن را ﻣﺼﻔﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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اﯾﻨﮏ روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 .و ﺟﻤﯿﻊ

اﻣﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﺎراج
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و زﻧﺎن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺼﻒ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ
ﻗﻮم از ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﺎ آن ﻗﻮمﻫﺎ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در روز ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮد4 .و در آن روز ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﺑﺮ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﮐﻮه زﯾﺘﻮن در ﻣﯿﺎﻧﺶ از ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﻣﻨﺸﻖ ﺷﺪه ،دره ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺼﻒ ﮐﻮه ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
5و ﺑﺴﻮی دره ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ دره ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﺎم ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا از زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ )ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ(.
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6و در آن روز ﻧﻮر )آﻓﺘﺎب ( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻮاﮐﺐ درﺧﺸﻨﺪه ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ7 .و آن
ﯾﮏ روز ﻣﻌﺮوف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻪ روز و ﻧﻪ ﺷﺐ ،اﻣﺎ در وﻗﺖ ﺷﺎم روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد8 .و
در آن روز ،آﺑﻬﺎی زﻧﺪه از اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﮐﻪ( ﻧﺼﻒ آﻧﻬﺎﺑﺴﻮی درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻧﺼﻒ
دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮی درﯾﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ( .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ9 .و
ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در آن روز ﯾﻬﻮه واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او واﺣﺪ10 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺟﺒﻊ ﺗﺎ رﻣﻮن ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﺘﺒﺪل ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
و )اورﺷﻠﯿﻢ( ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ،در ﻣﮑﺎن ﺧﻮد از دروازه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺟﺎی دروازه اول و ﺗﺎ دروازه زاوﯾﻪ و از
ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ ﺗﺎ ﭼﺮﺧﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻟﻌﻨﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
12و اﯾﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ وارد
ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن در ﺣﺪﻗﻪ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ13 .و
در آن روز اﺿﻄﺮاب ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺿﺪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .و ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ ﻧﺰد اورﺷﻠﯿﻢ
ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و دوﻟﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور آن از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻟﺒﺎس از ﺣﺪ زﯾﺎده ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ15 .و ﺑﻼی اﺳﺒﺎن و ﻗﺎﻃﺮان و ﺷﺘﺮان و اﻻﻏﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اردوﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ آﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﯿﺪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ17 .و ﻫﺮﮐﺪام از ﻗﺒﺎﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎران ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .و اﮔﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
)ﺑﺎران( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﺑﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ19 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﺼﺎص ﻣﺼﺮ و ﻗﺼﺎص ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ.
20و در آن روز ﺑﺮ زﻧﮕﻬﺎی اﺳﺒﺎن »ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ« )ﻣﻨﻘﻮش( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد21 .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ دﯾﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ آﻣﺪه ،از آﻧﻬﺎ
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در آﻧﻬﺎ ﻃﺒﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐﯽ ﻧﺒﯽ
1

وﺣﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻼﮐﯽ.

2ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪای؟ آﯾﺎ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺒﻮد؟ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ3 ،و از
ﻋﯿﺴﻮ ﻧﻔﺮت ﻧﻤﻮدم و ﮐﻮﻫﻬﺎی او را وﯾﺮان و ﻣﯿﺮاث وی را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻐﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪم.
4ﭼﻮﻧﮑﻪ ادوم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪهاﯾﻢ اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺨﺮوﺑﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺮﺣﺪ ﺷﺮارت و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
5و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﯿﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﻌﻈﻢ ﺑﺎد!
6ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر ﺧﻮد و ﻏﻼم ،آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ را اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ اﺣﺘﺮام
ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﻣﻦ آﻗﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﯿﺒﺖ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ای
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدهاﯾﻢ؟ 7ﻧﺎن ﻧﺠﺲ ﺑﺮ

ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؟ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺤﻘﺮ اﺳﺖ8 .و ﭼﻮن ﮐﻮر را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻮن ﻟﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺒﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬران و آﯾﺎ او از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ
ﺗﻮ را ﻣﻘﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ9 .و اﻵن از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد؟
10ﮐﺎش ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ درﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪد ﺗﺎ آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﯿﻔﺮوزﯾﺪ .ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارم و ﻫﯿﭻ ﻫﺪﯾﻪ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد11 .زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﻣﻐﺮﺑﺶ اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و ﺑﺨﻮر و ﻫﺪﯾﻪ ﻃﺎﻫﺮ در
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ
ﮐﺘﺎب ﻣﻼﮐﯽ ﻧﺒﯽ  /ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ
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ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد12 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺲ
اﺳﺖ و ﺛﻤﺮه آن ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻌﺎﻣﺶ ﻣﺤﻘﺮ اﺳﺖ13 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻨﮏ
اﯾﻦ ﭼﻪ زﺣﻤﺖ اﺳﺖ و آن را اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻮن )ﺣﯿﻮاﻧﺎت( درﯾﺪه ﺷﺪه و ﻟﻨﮓ و ﺑﯿﻤﺎر را

آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ14 .ﭘﺲ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺮﯾﻨﻪای در ﮔﻠﻪ ﺧﻮد دارد ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده ،آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و
اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﻣﻬﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

2

و اﻵن ای ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ! 2ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و آن را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﻌﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﺑﺮ ﺑﺮﮐﺎت ﺷﻤﺎ ﻟﻌﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻌﻦ ﮐﺮدهام ﭼﻮﻧﮑﻪ آن را در دل ﺧﻮد ﺟﺎ ﻧﺪادﯾﺪ.
3اﯾﻨﮏ ﻣﻦ زراﻋﺖ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ روﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﮔﯿﻦ
ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ4 .و ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ
وﺻﯿﺖ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻻوی ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ5 .ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ
وی ﻋﻬﺪ ﺣﯿﺎت و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ وی دادم و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ از اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮد6 .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻖ در دﻫﺎن او ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎری را از ﮔﻨﺎه
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ او رﺳﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده،
ﺑﺴﯿﺎری را در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻟﻐﺰش دادﯾﺪ و ﻋﻬﺪ ﻻوی را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ9 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮار و ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻃﺮﻓﺪاری
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ.
10آﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﭘﺪر ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻬﺪ ﭘﺪران
ﺧﻮد را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽورزﯾﻢ؟ 11ﯾﻬﻮدا ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه اﺳﺖ و رﺟﺎﺳﺎت را
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در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ او آن را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،دﺧﺘﺮ ﺧﺪای ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ12 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ را
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻫﻢ ﺟﻮاب دﻫﻨﺪه را از ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ13 .و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﺷﮑﻬﺎ و ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهاﯾﺪ و از اﯾﻦﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺎز ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽدارد و
آن را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ14 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و زوﺟﻪ ﺟﻮاﻧﯽات ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﻪ وی ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪهای ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ او ﯾﺎر
ﺗﻮ و زوﺟﻪ ﻫﻢ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮد15 .و آﯾﺎ او ﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ روح را ﻣﯽداﺷﺖ و از ﭼﻪ
ﺳﺒﺐ ﯾﮏ را )ﻓﻘﻂ آﻓﺮﯾﺪ(؟ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ذرﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از روحﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﻧﻬﺎر اﺣﺪی ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزد16 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ از ﻃﻼق ﻧﻔﺮت دارم و ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ
اﺳﺖ ﭘﺲ از روحﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﻮده ،زﻧﻬﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزﯾﺪ17 .ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؟ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﮐﺎران ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ واو از اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺮور اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ داوری ﮐﻨﺪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟

3

اﯾﻨﮏ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻃﺮﯾﻖ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺳﺎﺧﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آن رﺳﻮل
ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از او ﻣﺴﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺎن او ﻣﯽآﯾﺪ! ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ2 .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
روز آﻣﺪن او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻇﻬﻮر وی ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ
آﺗﺶ ﻗﺎﻟﮕﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺑﻮن ﮔﺎزران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد3 .و ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﮕﺮ و ﻣﺼﻔﯽ' ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﻨﯽﻻوی را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﺼﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ4 .آﻧﮕﺎه ﻫﺪﯾﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد5 .و ﻣﻦ ﺑﺮای داوری ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺟﺎدوﮔﺮان و
زﻧﺎﮐﺎران و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ دروغ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺰدور در ﻣﺰدش و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن
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ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻏﺮﯾﺐ را از ﺣﻖ ﺧﻮدش دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺰودی ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ
داد .ﻗﻮل ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ6 .زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎ
ای ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﻫﻼک ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
7ﺷﻤﺎ از اﯾﺎم ﭘﺪران ﺧﻮد از ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ8 .آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﮔﻮل زﻧﺪ؟ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮔﻮل زدهاﯾﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﮔﻮل زدهاﯾﻢ؟ در ﻋﺸﺮﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ9 .ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪهاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺮا ﮔﻮل زدهاﯾﺪ10 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺸﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺰﻧﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮراک ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ روزﻧﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺎد و ﭼﻨﺎن ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 11و
ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮرﻧﺪه را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺛﻤﺮات زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺿﺎﯾﻊ
ﻧﺴﺎزد و ﻣﻮ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺮا ﺑﯽﺑﺎر ﻧﺸﻮد12 .و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
13ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ؟
14ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ :ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭼﻪ ﺳﻮد از اﯾﻨﮑﻪ اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ و
ﺑﺤﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ ﺣﺰن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ 15و ﺣﺎل ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺪﮐﺎران
ﻧﯿﺰ ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﺪا را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و )ﻣﻌﻬﺬا( ﻧﺎﺟﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
16آﻧﮕﺎه ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را
اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮد و ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ او را ﻋﺰﯾﺰ
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪ17 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸـﺎن در آن روزی ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام،
ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ او را
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ18 .و ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﻋﺎدﻻن و ﺷﺮﯾﺮان و در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪا را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
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زﯾﺮا اﯾﻨﮏ آن روزی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺟﻤﯿﻊ

ﻣﺘﮑﺒﺮان و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺪﮐﺎران ﮐﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :آن روز ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﺸﺎن را
ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ رﯾﺸﻪ و ﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ2 .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ از اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،آﻓﺘﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬـﺎی وی ﺷﻔـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد و
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮواری ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد3 .و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮﯾﺮان را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد زﯾـﺮا در آن روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام ،اﯾﺸﺎن زﯾﺮ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺷﻤﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد4 .ﺗﻮرات ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﻮرﯾﺐ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ5 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن روز ﻋﻈﯿﻢ و
ﻣﻬﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد6 .و او دل ﭘﺪران را ﺑﺴﻮی ﭘﺴﺮان و دل ﭘﺴﺮان را ﺑﺴﻮی
ﭘﺪران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿـﺪ ،ﻣﺒـﺎدا ﺑﯿﺎﯾـﻢ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺰﻧـﻢ.
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