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   شائول  از اينكه پيش.   است اسرائيلی  سلطنت  از دوران قبلی  رويدادها سال 350ی  حاو  داوران آتاب
. آردند ی م اداره را  اسرائيلی دار شود، رهبران  را عهده  قوم  اين ، حكومت  اسرائيل  پادشاه  نخستين بعنوان
 .آند ی م  اشاره  رهبران  همين ، به  است  آتاب  اين  عنوان آه»  داوران «ء واژه

   سرزمين  بود تا به  آورده  را از مصر بيرون  آنان خود را آهی  خدا  اسرائيل  قوم  آه خوانيم ی م  آتاب در اين
  ء قبيله  دوازده گاه. پردازند ی بتها م  پرستش همجاور بی ها آنند و مانند قوم ی م موعود برساند، فراموش

 خود   منافع فقطی ا گويا هر قبيله. شوند ی خود، با يكديگر وارد آارزار م  با دشمنان جنگيدنی  بجا اسرائيل
 . را  قوم  تمام  مصالح آند و نه یرا جستجو م
   يورش  بر اسرائيل  بودند آه ماندهی اقبی هاي ها و قبيله  هنوز قوم  آنعان ، در سرزمين  داوران در زمان

 و تاز   مورد تاخت  اسرائيل  قوم آهی زمان.  بودند از فلسطينيها، حيتيها و اموريها  عبارت اينان. بردند یم
فرستاد  ی م آنانک  آم به» داور«ک نمود و خداوند نيز ي یمی  يار ، از خداوند طلب گرفت ی قرار م دشمن
  اما بمجرد فوت. شد ی برقرار م صلحی مدتی  برا سپس.  دهد  را شكست ، دشمن آردهی  را رهبر تا آنان

  دوازدهی  آارها  شرح  آتاب در اين. آورد یمی آلود خود رو  گناه  روش  به  دوباره  اسرائيل داور، قوم
 .  است آمده» داور«

 حد  دارند تا چه ی برم  خداوند دست ز عبادت ا آهی  هنگام  اسرائيل  قوم  آه خوانيم ی م  همچنين  آتاب در اين
 .پردازند ی م  شرارت ديگر بهی ها شوند و مانند قوم ی و ستمكار م ظالم

 از  ، يكی پس  اسرائيل فراز و نشيبهای قوم.  را ديد  آتاب  تمامء  خالصه توان می 19-11 :2  در داوران
شوند   نمی  متوجه  اسرائيل  قوم رسد آه بنظر می.  است   شده  ثبت  آتاب  در اين  دوره  هفت ديگری، بصورت

دادند و   می  انجام خواست  می  دلشان  هر چه  اسرائيل  قوم  آه خوانيم بارها می.  دارد  مجازات  هميشه  گناه آه
 .آردند  بيشتر باز می  را برای مشكالت  آار، راه با اين
، بمجرد  گذارد، اما در ضمن یسزا نم ی را ب خداوند هرگز گناه   آه  است  واقعيت اينی  گويا  داوران آتاب
خداوند دراز ی  بسو  توبه  دستی،و حقيقی  قلب شود و با تأسف یخود می  خطا ءمتوجهی  خاط  شخص اينكه
 .آند یمی پوش  چشم بخشد و از گناهش یآند، خداوند او را م یم

  آنعانيها ء با بقيه اسرائيل ی بن جنگ
 از خداوند  اسرائيل ی، بن  يوشع  از مرگ پس

ی ها از قبيلهک خداوندا، آدامي«: آردند  سؤال
 » آنعانيها برود؟  جنگ  بايد به ما اول

  من.  يهودا برودء قبيله«:  فرمود  ايشان خداوند به2
 ».آورد   آنها درخواهم  تصرف  آنعانيها را به زمين

 خواستند تا   شمعونء  يهودا از قبيلهء  قبيله رهبران3
   ايشان نمايند، و بهی  يار  جنگ  را در اين ايشان
   به آهی آنيد تا آنعانيها را از سرزمينک آم«: گفتند
ک  شما آم ما نيز به.   آنيم  دارد، بيرون  ما تعلقء قبيله

  پس» . نماييد  خود را تصاحب  آرد تا زمين خواهيم

.  شدند  جنگ  يهودا عازمء  قبيله  همراه  شمعونء قبيله
ها و  ی آنعان  دادن  را در شكست خداوند ايشان6و5و4

 از   هزار تن  ده آهی آرد بطورک ها آم یفرز
  بازقی  آنها، ادون پادشاه.  آشتند را در بازق  دشمنان
 اسرائيليها او را  نكشيد آهی طولی  ول گريخت

 .او را بريدندی  و پا دستی ، شستها ودهدستگير نم
   و پای شست  با دست هفتاد پادشاه«:   گفت ادونی بازق7

  اآنون. خوردند  می  منء  نانهای سفره  از خرده بريده
  ادونی بازق» .  است  رسانيده  سزای اعمالم خدا مرا به

 . بردند و او در آنجا مرد  اورشليم را به
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آنجا را ی ، اهال  را گرفته ورشليم يهودا شهر اء قبيله8
بعد از 9.  آشيدند  آتش  نمودند و شهر را به  عام قتل
و ی آوهستانی  در نواح آهی هاي ی، آنها با آنعان آن

 بودند  ساآنی غربی ها  و آوهپايه ِنِگبی صحرا
ی  يهودا بر آنعانيها ء قبيله آنگاه10.  شدند وارد جنگ

  حمله) شد ی م  ناميده  اربعء ه قبًال قري آه (  حبرون ساآن
را ی  و تلما  اخيمانی،شيشای ها بردند و طايفه

 ء  قريه  قبًال به آه( شهر دبير   به سپس11.  دادند شكست
 . بردند هجوم)  بود سفر معروف

 ء  برود و قريه هرآه«:   افراد خود گفت  به آاليب12
ی زن   او به  را به  عكسه  نمايد، دخترم سفر را تصرف

 ». داد خواهم
)  بود آاليبک قناز برادر آوچ(، پسر قناز  ئيل عتن13

   او به  را به  عكسه  نمود و آاليب شهر را تصرف
 خود ء  خانه  را به عكسهی  وقت ئيل عتن14. دادی زن
ی  زمين  قطعه  نمود تا از پدرش برد، او را ترغيب یم

 با   باره  شد تا در اين  پياده  از االغش عكسه. بخواهد
  چه«:  از او پرسيد آاليب.  آند  صحبت  آاليب پدرش

   به  ديگر همء هديهک ي«:   گفت عكسه15» ی؟خواه یم
ی آب ی ب  زمينی،ا  داده  من  به آهی  زمين آن!   بده من
   من  باشد به  در آن  چشمه  آه  زمين قطعهک ي.  است
 او  ا به ر باال و پايينی ها  چشمه  آاليب پس» . بده

 .بخشيد
   در بيابان  خود واقعء  ملک تازه  يهودا بهء  قبيله وقتی آه16

  از نسل( قينی  ء، نزديک عراد، وارد شدند، قبيله نگب
های خود  آنها خانه.  آنها پيوستند نيز به)  موسی پدر زن

،  ترک نموده)   شهر نخلستان  به معروف(را در اريحا 
 ء  قبيله آنگاه17.  شدند  يهودا ساآنء ه قبيل  در ميان  پس از آن

 در شهر  هايی را آه ، آنعانی  شمعونء  قبيله يهودا همراه
 را   دادند و شهرشان شكست آردند  زندگی می َصَفت

) »نابودی«يعنی  (  را حرمه ، آن بكلی نابود آرده
،  ، اشقلون  يهودا شهرهای غزهء  قبيله همچنين18. ناميدند
.  آردند  آنها را فتح اهای اطراف و روست عقرون

 يهودا ياری نمود تا نواحی آوهستانی ء قبيله خداوند به19
 دشتها را   نشدند ساآنان  آنند؛ اما موفق را تصرف

  های آهنين  آنجا دارای عرابه  ساآنان  رانند، چون بيرون
 .بودند

   به  بود شهر حبرون  داده قولی  موس همانطور آه20
   از نسل  شهر را آه اينی  اهال  شد و آاليب  داده آاليب
 . راند  بودند، بيرون  پسر عناق سه
   در اورشليم را آهی هاي ی، يبوس  بنيامينء قبيله21

   آنها تا به  نكردند بنابراين  داشتند بيرون سكونت
 .آنند یمی  زندگ  بنيامينء  قبيله امروز در آنجا در ميان

 بود، و آنها توانستند  يوسف ء خداوند با قبيله23و22
.  آنند تصرف) شد ی م  قبًال لوز ناميده آه( را  ئيل بيت

  آن24.  شهر فرستادند بهی  جاسوسان آنها نخست
آمد گرفتند  ی م  از شهر بيرون را آهی  مرد جاسوسان

 شهر را   نفوذ به  آنها راه  اگر به  او گفتند آه و به
.  خواهد بود  در امان شا  او و خانواده  دهد جان نشان

 وارد  پس.  داد  آنها نشان  شهر را به  نفوذ به او راه25
 مرد و  آنی  نمودند، ول  عام شهر را قتلی ، اهال شده

   سرزمين  مرد به بعد اين26.  را نكشتند اش خانواده
 را لوز  بنا آرد و آنی  و در آنجا شهر ها رفت یحيت

 . استی  باق  نام مان ه  امروز به  تا به ناميد آه
،  شان بيتی  شهرها نتوانستند ساآنانی  منسء قبيله27
  اطرافی روستاهای ، مجدو و اهال ، ُدر، يبلعام کتعن

 در آنجا  ها همچنان ی آنعان پس.  آنند آنها را بيرون
ها نيرومندتر شدند،  یاسرائيلی وقت28. ماندند
ی نها را بكلآی  بكار گرفتند ول  برده ها را مثل یآنعان
 نيز   افرايمء قبيله29.  نكردند  بيرون  سرزمين از آن
 نكردند و آنها هنوز   جازر را بيرون ساآنی آنعانيها

 ء قبيله30. آنند یمی  زندگ  افرايم ء قبيله  در ميان هم
   را بيرون  و نهلول فطرونی  نيز اهال زبولون

ی  باق زبولون  ء قبيله  آنعانيها در ميان  اين نراندند، پس
.  شدند  بكار گرفته  برده ماندند و بصورت

،   عكو، صيدون  اشير، ساآنانء  قبيله همچنين32و31
   را بيرون  و رحوب ، عفيق ، حلبه ، اآزيب احلب
  آن  یها ی آنعان  اشير در ميانء  قبيله بنابراين. نراندند

   ساآنان همی  نفتالء قبيله33. آنند یمی  زندگ سرزمين
   نكردند، بنابراين  را بيرون عنات  و بيت شمس بيت
 زندگی خود  به   قبيله  اين  در ميان  برده  مثل ايشان
  ها به ی امور  توسط  دانء اما قبيله34. دهند  می ادامه

 بيايند   شدند و نتوانستند از آنجا پايين  رانده آوهستان
ها قصد داشتند،  یامور35.  شوند  ساآن و در دشت
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ی  آنند ول  را تصرف  حارس  و آوه ، َشَعُلبيم َاَيلون
.  بردگی گرفتند ، به  ساخته مغلوب آنها را   يوسفء قبيله

  ، به  شده  عقربها شروع ء از گردنهها سرحد اموری36
 . رفت یرسيد و از آنجا نيز فراتر م ی م سالع

 
   خداوند دربوآيمء فرشته

   بوآيم  به  خداوند از جلجالء فرشتهی روز
 شما را از  من«:   گفت  اسرائيل  قوم ، به آمده
   دادم  اجدادتان  را به  آنء  وعده آهی  سرزمين مصر به
  ام  با شما بسته را آهی  هرگز عهد  آه  و گفتم آوردم
  آهی  شما نيز با اقوام آهی ، بشرط  شكست نخواهم

 نشويد و   پيمان  موعود هستند هم در سرزمين
  شما اطاعتی  آنيد؛ ول آنها را خرابی ها انگاهقرب

   سرزمين  قومها را از اين  نيز اين  من پس3. نكرديد
شما فرو ی  پهلو  خار به  و آنها چون آنم ی نم بيرون

 شما را   تله  چون  ايشان  و خدايان خواهند رفت
 ».گرفتار خواهند آرد

  ، قوم رسانيد  پايان  خود را به  سخنان فرشتهی وقت4
 را   مكان آنها آن5. بلند گريستندی  با صدا اسرائيل
، در آنجا  ناميده) »گريند ی م آهی آنان«ی يعن ( بوآيم
 .آردندی خداوند قربانی برا
 

   يوشع مرگ
خود ی  سخنران  از ختم  را پس  اسرائيل  قوم يوشع6

   به را آهی  آرد و آنها رفتند تا زمينهاي مرخص
.  خود درآورند  تصرف ، به گرفت ی م  تعلق ايشان

  ده و  صد  خدمتگزار خداوند، در سن يوشع9و8و7
   حارس  در تمنه  و او را در ملكش درگذشتی سالگ
   به  جاعش  آوه  شمال  بطرف  افرايم  در آوهستان واقع
  يوشعی  زندگان  در طول  اسرائيل قوم. سپردندک خا

   مانده  او زنده از  پس  آه  قوم  سفيدان و نيز ريش
انگيز خداوند را در   شگفت بودند و شخصًا اعمال

 خداوند وفادار   به  بودند، نسبت ديده   اسرائيل حق
 .ماندند

 شوند ی م  از خداوند روگردان اسرائيل یبن
 بعدی   مردند و نسل  نسل  آن  مردم  تمام ولی باالخره10

  برای قوم او   آه  آردند و هر آنچه خداوند را فراموش

   نسبت ايشان11.  ياد نياوردند  بود، به  داده  انجام اسرائيل
 بتها روی   پرستش  ورزيدند و به  خداوند گناه به

   خود را آه آنها خداوند، خدای پدران14و13و12. آوردند
،   بود، ترک نموده  آورده  را از مصر بيرون ايشان

  و سجده   خود را عبادتء های همسايه بتهای طايفه
   اسرائيل  خداوند بر تمام  خشم بنابراين. آردند می

 سپرد تا   دشمنانشان  دست  را به  و ايشان  شده افروخته
 و  ، بتهای بعل  شوند، زيرا او را ترک نموده غارت

 .آردند  می  را عبادت عشتاروت
جنگيدند، خداوند  ی م  با دشمنان  اسرائيل  قوم هرگاه15

 قبًال در  آرد، همانطور آه ی م عمل  برضد اسرائيل
  آهی اما وقت.  بود  خورده  و قسم  مورد هشدار داده اين
خداوند 16بار دچار گرديدند   فالآت  وضع  اين  به قوم

   دشمنانشان  را از دست فرستاد تا ايشانی رهبران
 ننمودند و با   نيز اطاعت از رهبرانی ول17. برهانند
   خداوند خيانت  به  نسبت ديگر،  خدايان پرستش
 آردند و   عمل  اجدادشان آنها برخالف. ورزيدند

، او را  خداوند سرباز زدهی زود از پيروی خيل
 عمر   در طول از رهبرانک هر ي18.  ننمودند اطاعت
   را از دست  اسرائيل خداوند قومک  آم خود، به
  وم قء  ناله  سبب رهانيد، زيرا خداوند به ی م دشمنانشان
 بر آنها  شد، دلش ی بر آنها م آهی  و ستم خود و ظلم

 آنها   بود به  رهبر زنده  آن آهی  و تا زمان سوخت یم
  مرد، قوم ی رهبر م  آن آهی اما وقت19. آرد یمک آم
بدتر از ی گشتند و حت ی خود بر م زشتی  آارها به

  خدايانی آنها باز بسو. آردند ی رفتار م  قبل نسل
زدند و آنها  ی، جلو آنها زانو م آوردهی  رو انپرست بت

از ی  پيرو بهی نمودند و با سرسخت ی م را عبادت
 .دادند ی م  ادامه پرستان  بت  زشت رسوم

 شد و   افروخته اسرائيل ی خداوند بر بن  خشم پس20
   ايشان  با پدران را آهی  پيمان  قوم  اين چون«: فرمود
  نيز من21، اند  نكرده اطاعت  اند و از من  شكسته بستم
   نشده  هنوز مغلوب  يوشع  فوت  هنگام را آهی قبايل

ی  آنها را برا بلكه22.  آرد  نخواهم بودند، بيرون
   آيا آنها چون  تا ببينم گذارم ی خود م  قوم آزمودن
 ».  خواهند آرد يا نه  خود، مرا اطاعت پدران
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   آنعان  را در سرزمين  قبايل  خداوند آن پس23
  شكستی  بكل  يوشع  را توسط او ايشان.  واگذاشت

آنها را ی  نيز فور  يوشع  بود و بعد از مرگ نداده
 . نكرد بيرون

 
 ماندندی  باق  آنعان  در سرزمين آهی قبايل

   آنعان  را در سرزمين قبايلی خداوند برخ
 هنوز   را آه  جديد اسرائيل  تا نسل واگذاشت

.  بودند، بيازمايد ها را نچشيده ی آنعان با  جنگ ءمزه
 جديد   نسل  به خواست ی م  وسيله  اين خداوند به2

ی  بودند، فرصت تجربه ی ب  در جنگيدن  آه اسرائيل
 بودند   عبارت  قبايل اين3.  را بياموزند بدهد تا جنگيدن

ی  شهر خود باق  هنوز در پنج آهی هاي یفلسطين: از
ی هاي یها و حو یها، صيدون یآنعان   بودند، تمام مانده
   تا گذرگاه  حرمون  بعل  از آوه  لبنان  در آوهستان آه

   نسل آزمايشی  برا  قبايل اين4.  بودند  ساآن حمات
 بودند تا  ماندهی  باق  آنعان  در سرزمين جديد اسرائيل

 خداوند  را آهی  دستورات  شود آيا اسرائيل معلوم
 خواهند   بود، اطاعت  داده شان اي بهی  موس ءبوسيله

 . آرد يا نه
 آنعانيها، حيتيها، اموريها،  ها در ميان ی اسرائيل پس5

  مردم6.  شدند فرزيها، حويها و يبوسيها ساآن
   را نابود آنند، با ايشان  قبايل  اين اينكهی  بجا اسرائيل
 آنها  با دخترانی  اسرائيل مردان.  نمودند وصلت
   عقد مردان بهی  اسرائيل و دختران آردند  ازدواج
   به اسرائيل ی بن  طريق  اين  درآمدند و به ايشان
 . شدند آشيدهی پرست بت
 

  ئيل یعتن
  خود را فراموشی  خداوند، خدا  اسرائيل مردم7

 در نظر خداوند  زدند آهی  آارهاي  به ، دست آرده
.  آردند  را عبادت  و اشيره بعلی  بود و بتها زشت

 شد و   افروخته اسرائيل ی خداوند بر بن  خشم آنگاه8
  النهرين  بين ، پادشاه  رشعتايم  آوشان  را تسليم ايشان

اما 9. آردندی  او را بندگ  سال  هشت نمود و آنها مدت
نزد خداوند فرياد برآوردند، ک آمی  برا چون

 را   پسر قناز را فرستاد تا ايشان ئيل یخداوند عتن

  روح10) . بود آاليبک قناز برادر آوچ(.  دهد نجات
 را   و او اسرائيل  قرار گرفت ئيل یخداوند بر عتن

   وارد جنگ  پادشاه  رشعتايم ، با آوشان آردهی رهبر
 را   رشعتايم نمود تا آوشانک  او آم شد و خداوند به

  ئيل ی عتن آهی  سال  چهل مدت11.  دهد شكستی بكل
  ، در سرزمين  داشت  را بعهده اسرائيلی رهبر

 . حكمفرما بود  صلح اسرائيل یبن
 

 ايهود
   بار ديگر به  اسرائيل ، مردم ئيل ی عتن بعد از مرگ12
 خداوند  بنابراين. آلود خود بازگشتند گناهی ها راه

.   ساخت  مسلط  را بر اسرائيل  موآب ، پادشاه عجلون
 ،  متحد شده  نيز با عجلون  و عماليق  عمون قوم13

شهر  «  به  دادند و اريحا را آه  را شكست اسرائيل
از 14.  خود درآوردند  تصرف  بود به معروف» نخلها
   عجلون  به  سال  هجده  بعد، اسرائيليها مدت  به آن

 .پرداختند ی م  جزيه پادشاه
 نزد خداوند فرياد برآوردند،  اسرائيل یبنی اما وقت15

   مرد چپ را آهی بنيامينی خداوند ايهود، پسر جيرا
ها ايهود  یاسرائيل. بود فرستاد تا آنها را برهاندی دست

،   برده  موآب  پايتخت  را به  آردند تا جزيه را انتخاب
ک ، ي  از رفتن ايهود پيش16.  دهد  تحويل  عجلون به

   و آن خود ساختی  متر برا  نيم  طول  به خنجر دو دم
او 19و18و17.  بست خود   راست  بر ران را زير لباسش

  بود تحويلی  مرد بسيار چاق  آه  عجلون  را به جزيه
  اما بيرون.  شد منزلی  افراد خود راه ، همراه داده

، افراد خود   در جلجال سنگی معدنهاک شهر نزدي
   پادشاه نزد عجلونی  تنهاي  نمود و خود به را روانه
  ه محرمان پيغامک  ي من«:   او گفت  و به بازگشت

 آرد   خود را بيرون  مالزمان پادشاه» . تو دارمی برا
   ايهود با عجلون پس20.  او را بشنود ء محرمانه تا پيغام

   عجلون ايهود به.  تنها ماند پادشاهی در قصر ييالق
   از جانب  دارم  من آهی پيغام«:   گفت شدهک نزدي

 را  آن  تا خود برخاستی  از جا عجلون» ! خداست
 خود خنجر را از زير   چپ ايهود با دست21. دبشنو

. فرو برد   پادشاه  را در شكم ، آن  آشيده  بيرون لباسش
 و   او فرو رفت  خنجر در شكمء با دسته تيغه23و22
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 خنجر را   آنكه ايهود بدون.   ريخت  بيرون هايش روده
 و  او بستی  رو  بكشد درها را به  او بيرون از شكم
 .  گريخت انه باالخ از راه

   برگشتند و درها را بسته  پادشاه مالزمانی وقت24
   عجلون  فكر آردند آه ديدند، در انتظار ماندند چون

انتظار آنها ی اما وقت25.   است رفتهی  دستشوي به
،   شده نشد، نگرانی  انجاميد و از او خبر بطول
  آوردند و در را باز آردند و ديدند آهی آليد

 !  است  و مرده  افتاده  زمين به  اربابشان
  ، به  گذشته سنگی  ايهود از معدنها  موقع در اين26

   آوهستان او بهی وقت28و27.  بود  گريخته سعيرت
   صدا درآورد و مردان  رسيد شيپور را به افرايم
:   آنها گفت  آرد و به را دور خود جمعی اسرائيل

ها  ی موآب نانتان بياييد، زيرا خداوند، دشم  من همراه«
   مردان پس» !  است  آرده  شما تسليم  دست را به
 آمدند و   پايين  او از آوهستان بدنبالی اسرائيل

 را گرفتند و  موآبک  نزدي رود اردنی گذرگاهها
ها  ی بر موآب آنگاه29.  از آنها بگذرد نگذاشتند هيچكس

ا  نيرومند آنه  هزار نفر از سربازان ، حدود ده تاخته
 بدر   سالم از آنها جانی يكی را آشتند و نگذاشتند حت

  ها را شكست یها، موآب ی روز اسرائيل آن30. برد
  اسرائيل ی بن  در سرزمين  صلح دادند و تا هشتاد سال

 .برقرار گرديد
 

 شمجر
.  شد  رهبر اسرائيل بعد از ايهود، شمجر پسر عنات31

 ششصد نفر ازی  گاوران بار با چوبک او ي
ها را از  ی اسرائيل  وسيله  و بدين ها را آشت یفلسطين
 . داد  آنها نجات دست

 
  دبوره

  بار ديگر  اسرائيل  ايهود، مردم بعد از مرگ
 خداوند  پس3و2.  ورزيدند  خداوند گناه  به نسبت
 در حاصور  آهی  آنعان ، پادشاه  يابين آنها را مغلوب

سيَسرا بود  اوی وا قء فرمانده. آرد، نمود ی م سلطنت
او نهصد . آرد یمی  زندگ  حقوئيم  در حروشت آه

ها  ی بر اسرائيل  سال  بيست  و مدت  داشت  آهنين ءعرابه

 اسرائيليها نزد خداوند فرياد  سرانجام. آرد ی م ظلم
 .خواستندک برآوردند و از او آم

،   دبوره  نام ای به  نبيه اسرائيل  رهبر بنی  زمان در آن4
   رامه  راه  بين  زير نخلی آه دبوره5.  بود ر لفيدوتهمس

   نخل  قرار دارد و به  افرايم  در آوهستان ئيل و بيت
 برای   اسرائيل  و مردم نشست ، می  است  معروف دبوره

 .آمدند  نزد او می  شكايتهايشان رسيدگی به
 در   در قادش  را آه ، پسر ابينوعم روزی او باراق6

،  آرد، نزد خود احضار آرده الی زندگی می نفت سرزمين
 تو دستور   به خداوند، خدای اسرائيل«:   وی گفت به
 را   نفتالی و زبولون  هزار نفر از قبايل  ده دهد آه می
  من: فرمايد خداوند می7.  تابور ببری  آوه ، به  نموده بسيج

   با تمام  است  پادشاه  قوای يابينء  فرمانده سيسرا را آه
 تا تو  آشانم  می  آنار رود قيشون  به هايش لشكر و عرابه
 ». دهی  را شكست در آنجا ايشان

  روم یمی  بشرط فقط«:   گفت  دبوره  در پاسخ باراق8
  ، من بسيار خوب«:   گفت دبوره9» .ی بياي  تو با من آه
   جنگ  در اين  آه بدانی ول.  آمد  با تو خواهم هم

خواهد شد زيرا خداوند سيسرا  تو ن نصيبی افتخار
   دبوره پس» . خواهد آرد  تسليم زنک  ي  دست را به

 .  رفت  قادش  به  باراق  و همراه برخاست
   قادش را بهی  و نفتال  زبولون  مردان باراقی وقت10

  دبوره.  شدند  هزار نفر نزد او جمع احضار آرد، ده
 . بود  ايشان نيز همراه

   از نسل آهی  قينء ساير افراد قبيله از ی،حابر قين(11
ک ، نزدي بودند جدا شدهی  موس  برادر زن حوباب
   است  مجاور قادش  آه در صعنايمی  بلوط درخت

 .) بود چادر زده
   او در آوه  و سپاه  باراق سيسرا شنيد آهی وقت12

 خود را با نهصد   سپاه تمام13، اند تابور اردو زده
   به  حقوئيم  آرد و از حروشت  بسيج  آهنينء عرابه

 . نمود  حرآت آنار رود قيشون
خداوند  برخيز، زيرا«:   گفت  باراق  به  دبوره آنگاه14

او امروز سيسرا را . آند ی م  تو حرآت پيشاپيش
 .آند ی م  تو تسليم بدست
 از  جنگی  خود براء  هزار نفره  ده  با سپاه  باراق پس
   دشمن او بهی وقت15. ر شد تابور سرازي  آوه ءدامنه
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  سوارانش  و عرابه  برد خداوند سيسرا، سربازان حمله
   خود بيرونء  نمود و سيسرا از عرابه را دچار ترس

 و   او، دشمن  و مردان باراق16.   گريخت ، پياده پريده
 آردند و   تعقيب  حقوئيم آنها را تاحروشتی ها عرابه
از آنها را ی يكی  و حت سيسرا را آشتند  سربازان تمام
، همسر   چادر ياعيل اما سيسرا به17.  نگذاشتند زنده

 حاصور  ، پادشاه  يابين  زيرا ميان گريختی حابر قين
 . برقرار بود  دوستانه ءرابطهی  حابر قينء و قبيله

:  گفتی  و ، به  آمده  سيسرا بيرون  استقبال  به ياعيل18
» !  نترس.ی باش ر امان بيا تا د  چادر من ، به سرورم«
او ی  رو  دراز آشيد و ياعيل  او وارد چادر شده پس
 . انداختی لحاف

   به آبی  آم آنم ی م ، خواهش ام تشنه«:  سيسرا گفت19
 او   او داد و دوباره شير بهی  مقدار ياعيل» .  بده من

 در چادر  دم«:   گفت  ياعيل سيسرا به20. را پوشانيد
   چنين ، بگو آه  مرا گرفت سراغ ی و اگر آس بايست
 ». در اينجا نيستی شخص

   خواب بهی  خستگ  سيسرا از فرط نكشيد آهی طول21
چادر ی از ميخهای  يك  ياعيل آنگاه.  فرو رفتی عميق

   و ميخ سر او رفتی  باال  آهسته برداشتهی را با چكش
 و   دوخت  زمين  را به آوبيد و سرشی  وء را بر شقيقه

 .ابجا مرداو ج
 سيسرا سر رسيد،  پيدا آردنی  برا  باراق آهی وقت22

را ی بيا تا مرد«:   و گفت  شتافت  استقبالش  به ياعيل
  پس» .  دهم  تو نشان بهی او هستی  در جستجو آه

 سيسرا در  ، ديد آه  او وارد چادر شده  بدنبال باراق
  ين، بر زم  فرو رفته اش در شقيقهی  چادر  ميخ حاليكه
 .  است  و مرده افتاده

 را بر   روز خداوند اسرائيل  در آن  طريق  اين به23
   پس از آن24.  آنعانی پيروز گردانيد ، پادشاه يابين

   پادشاه  بر يابين  از پيش ها هر روز بيش اسرائيلی
 . او را نابود آردند  سرانجام  شدند تا اينكه مسلط

   و باراق سرود دبوره
   مناسبت  سرود را به  اين  و باراق دبوره  آنگاه

 :پيروزی خود سراييدند
 ! آنيد خداوند را ستايش2

  رفتند،  جنگ  به  شجاعانه  اسرائيل رهبران

 .نمودندی  از آنها پيرو  با اشتياق و قوم
 ! آنيد  گوش حكامی  و ا پادشاهانی ا3

  سراييد،  خداوند خواهم  در وصف من
 . خواند  سرود خواهم لاسرائيی خدای و برا

  ی آمد از سعير بيرونی خداوند، وقتی ا4
 ی،فرمودک  را تر ادومی و صحرا
  گرديد  متزلزل زمين

 .  را فرو ريخت  بارانش  قطرات و آسمان
   به اسرائيلی  سينا از حضور خدا آوهی  حتی،آر5

 ! درآمد لرزه
 .بودندک ها مترو  شاهراه  شمجر و ياعيل در ايام6

 .آردند  عبور می  و خم های پرپيچ  راه  از آوره فرانمسا
 ، رفت ی م  زوال  رو به اسرائيل7

از ی  مادر  تا همچون  برخاست  دبوره تا اينكه
 . آند  حمايت اسرائيل

 ،  رفت  تازه  خدايان  بدنبال  اسرائيل چون8
 .ما رسيدی ها  دروازه  به جنگ

 ی، هزار مرد اسرائيل  چهل در ميان
 .ی سپر شد و نه ی م يافتی ا  نيزه نه
   است  اسرائيل  رهبران  مشتاق  من قلب9
 . آردند ، خود را وقف  تمام  با اشتياق آه

  آنيد، خداوند را ستايش
 سفيد سواريدی  بر االغها آهی آسانی ا10

 نشينيد، ی م  قيمت گرانی و بر فرشها
 .رويد ی م  راه پيادهی  پا آهی آسانی و ا
 اند  شده ، گرد چاهها جمع سرايندگان! آنيد  گوش11

 .خداوند را بسرايندی تا پيروزيها
 سرايند ی م  آنانی،آر
 ،  را پيروز ساخت  خداوند اسرائيل  چگونه آه

 ! گذشتند دشمنی ها  خداوند از دروازه  قوم و چگونه
 . بيدار شو و سرود بخوان!  دبورهی بيدار شو ا12

 ! باراقی برخيز ا
 ! ببر  اسارت  را به ، برخيز و اسيرانت د ابينوعمای فرزن

  سرازير شدند،  از آوه  امين مردان13
 . نزد او آمدند جنگی  خداوند برا قوم

   و بنيامين  افرايم از قبايلی  جنگ مردان14
 . آمدند و از ماخير و زبولون
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 ،  و باراق  يساآار با دبوره رهبران15
 . بردند  هجوم  دره به

 . مردد بود  رئوبينء يلهاما قب
  آغلها ماند؟  درميان چرا رئوبين16

  دهد؟  گوش شبانانی نی  نوا  به خواست یآيا م
 ! مردد بود  رئوبين ءقبيلهی آر
  ماند؟ رود اردنی چرا جلعاد در آنسو17

  نمود؟  توقف هايش ی نزد آشت چرا دان
 ؟  نشست چرا اشير آنار دريا نزد بنادر خود ساآت

  ی و نفتال  زبولون  قبايلاما18
 . خطر انداختند  نبرد به  خود را در ميدان جان

  ک در تعن  آنعان پادشاهان19
 مجدو جنگيدند،ی ها نزد چشمه
 . نياوردند  چنگ را بهی اما پيروز

 . با سيسرا جنگيدند  از آسمان ستارگان20
 . را با خود برد ، دشمن  قيشون رود خروشان21
 . برو  پيش  به شهامت با   من جانی ا

 ! را بشنويد  دشمن اسبانی پای صدا22
 !شوند یتازند و دور م ی م  چهار نعل ببينيد چگونه

 :گويد ی خداوند م ءفرشته23
  آنيد، ميروز را لعنت

  نماييد، لعنتی  سخت  را به ساآنانش
 خداوند نيامدندک  آم زيرا به

 ».دهندی  يار  با دشمنان تا او را در جنگ
 ی، حابرقين ، زن  بر ياعيل آفرين24

   خيمه زنانی  از تمام  دهد، بيش خداوند او را برآت
 ! نشين

  ملوآانهی  در جام ، اما ياعيل  خواست سيسرا آب25
 !شير دادی  و به
   را برداشت  چادر و چكش  ميخ آنگاه26

   زمين  را به  آوبيد و سرش اش  را بر شقيقه و ميخ
 . دوخت

 . سپرد  افتاد و جان ياعيلی ايهااو نزد پ27
   اطاقشء مادر سيسرا از پنجره28

 : گفت ی بود و م  او دوخته  براه چشم
 آيد؟ ی نم اش چرا عرابه
 »؟ شنوم ی را نم اش عرابهی چرخهای چرا صدا

 : گفتند  صدا شده  با او هم خردمندشی ها نديمه29
 اند  آورده  چنگ  به فراوان  غنيمت30

 . دارند  الزم  وقت  آن يمتقسی و برا
 .شود ی هر سرباز م يا دو دختر نصيبک ي

  خواهد آورد،  ارمغان  به های رنگارنگ سيسرا جامه
 . ما با خود خواهد آورد شالهای قالبدوزی برای گردن

  دشمنانتی خداوند تمامی ا31
 . سيسرا نابود گردند همچون
  دارند  تو را دوست آهی اما آسان

 . بدرخشند  تابان خورشيد مثل
   در سرزمين  آرامش  سال  چهل  مدت ، به بعد از آن

 . برقرار گرديد اسرائيل یبن
 

  جدعون
   خداوند گناه  به  نسبت  اسرائيل بار ديگر قوم

   سال  هفت ورزيدند و خداوند نيز آنها را مدت
  ها چنان یمديان2.  گرفتار نمود  مديان  قوم  دست به

 آوهستانها   آنها به  اسرائيليها از ترس  آه بودند بيرحم
ی وقت4و3. بردند ی م  غارها پناه گريختند و به یم

آاشتند، مديانيها و  یاسرائيليها بذر خود را م
آوردند و  ی م  هجوم  همسايه ها و قبايل یعماليق

   نابود و پايمال  آنها را تا شهر غزه محصوالت
  ايشانی  و االغها ان و گاو آنها گوسفندان. نمودند یم

ی آنها باقی برای ا آردند و آذوقه ی م را غارت
ها و  ها، خيمه  با گله  مهاجم دشمنان5. گذاشتند ینم

. شد آنها را شمرد ی نم  آنقدر زياد بودند آه شترانشان
   مزارع آوردند و تمام ی م  هجوم آنها مانند مور و ملخ

ها  ی مديان از دستها  یاسرائيل7و6. بردند ی م را از بين
   آمدند و نزد خداوند فرياد برآوردند تا به  تنگ به

 .آندک  آم ايشان
آنها   نزد آهی نبک  ي  توسط اسرائيلی خداوند، خدا8

در ی  شما را از بردگ من«:  فرمود فرستاد چنين
ی  آسان ء مصريها و همه و از دست9،  مصر رهانيدم

 را   و دشمنانتان ادم د آردند نجات ی م  شما ظلم  به آه
 شما   را به  ايشان ، سرزمين شما راندهی  رو از پيش
  شما هستمی  خداوند، خدا  من  آه  شما گفتم به10.  دادم

   در اطرافتان ها را آه ی امور و شما نبايد خدايان
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   گوش  من شما بهی ول.  آنيد  دارند عبادت سكونت
 ».نداديد

ی  بلوط ، زير درخت هآمد * خداوند ءفرشتهی روز11
.  بود نشستی  ابيعزر  يوآش ء در مزرعه  در عفره آه

ها  ی مديان  و دور از چشم  مخفيانه  پسر يوآش جدعون
  آه12آوبيد  ی م  گندم  انگور، با دست در چرخشت

مرد ی ا«:  ، گفت  خداوند بر او ظاهر شدهء فرشته
 »! ، خداوند با توست شجاع

، اگر خداوند با  سرورمی ا«:  داد  جواب جدعون13
   آنهمه شود؟ پس ی م  بر ما ظلم ، چرا اينهمه ماست
آردند  ی م ما تعريفی  برا  اجدادمان آهی معجزات
  ؟ مگر خداوند اجداد ما را از مصر بيرون آجاست

   و در چنگ نمودهک  چرا حاال ما را تر نياورد؟ پس
 »؟  است ها رها ساخته یمديان

  با همين«:   گفت نمودهی  و د رو به خداون آنگاه14
  برو و اسرائيليها را از دستی  دار آهی قدرت

 »! فرستم ی تو را م  آه  هستم من.   ده مديانيها نجات
  خداوند، منی ا«:   گفت  در جواب اما جدعون15

   تمام ؟ در بين  دهم  را نجات  اسرائيل توانم یچطور م
 حقيرتر   از همه  من ن خاندای، منسء قبيلهی خاندانها
 ».  هستم  فرزند پدرم  آوچكترين  هم  و من است

 بود   با تو خواهم  من  آه ولی بدان«:   او گفت خداوند به16
 »! خواهی داد  آسانی شكست ها را به و مديانی

گويی   می  سخن  با من اگر تو آه«:  داد  پاسخ جدعون17
 با  ی بود، پس خواه واقعًا خود خداوند هستی و با من

   همينجا بمان آنم  می خواهش18.   آن  را ثابت نشانی اين
 ».  بياورم ای برايت  و هديه  بروم تا من

 ».ی تا تو برگرد مانم ی همينجا م من«:  او گفت
سر بريد و ی ا  و بزغاله  شتافت  خانه  به جدعون19

   آرد، چند نان  آيلوگرم  و با ده  را پخت  آن گوشت
  گذاشتی  را در سبد  گوشت سپس.  آرد  درستفطير
 را نزد   و آن ريختی ا  را در آاسه  گوشت و آب
  ، پيش  بود آورده  نشسته  بلوط  زير درخت  آه فرشته

 .نهادی و

                                                 
 .رود خداوند به هيئت فرشته نزد جدعون می   *

  آنی  را رو  و نان گوشت«:   او گفت  به فرشته20
ی وقت» . بريز آنی  را رو  گوشت  بگذار و آب صخره

 با  فرشته21،  داد را انجامی  و ات دستور  جدعون آه
 نمود، و   را لمس  و نان خود گوشتی عصاک نو

  همان!  را بلعيد  و نان ، گوشت  برآمده  از صخره آتش
 ! ناپديد شد  فرشته وقت

 ء  فرشته  او در حقيقت  فهميد آه جدعونی وقت22
ی  ا آه«:  ، گفت  فرياد زده خداوند بود، از ترس

 »!  تو را روبرو ديدمء شته فر من! خداوند
، تو  نترس!   باش آرام«: فرمودی  و خداوند به23

 »!مردی نخواه
 و   در آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت جدعون24
   قربانگاه اين. (ناميد»   است خداوند آرامش« را  آن

،   ابيعزر است  خاندان  به  متعلق  آه هنوز درملک عفره
يكی «:   گفت  جدعون  خداوند به  شب همان25.)  باقيست

   بعل  بت از گاوهای قوی پدر خود را بگير و قربانگاه
 را   ببند و آن  آن  به  هست  پدرت ء در خانه را آه
 آنار   آه  را هم  چوبی اشيره  و بت  آن واژگون
 قربانگاهی برای  بجای آن26.   بشكن  است قربانگاه

   بساز و سنگهای آن  تپه خداوند، خدای خود روی اين
 قربانی   گاو را بعنوان آنگاه.  آار بگذار را بدقت

 را   اشيره  بت  و چوب  آن  خداوند تقديم سوختنی به
 ». بكار ببر  قربانگاه برای آتش

 و   خود را برداشت  نفر از نوآران  ده  جدعون پس27
.  داد  بود، انجام  او دستور داده  خداوند به  را آه آنچه
   شهر، اين  و ساير مردم  پدرش  خاندان ا او از ترسام

ی  روز بعد، وقت صبح28.  داد  انجام آار را در شب
   بعل  بت  بيدار شدند، ديدند قربانگاه  از خواب مردم
  آنها قربانگاه.   نيست از اشيرهی  و اثر  شده خراب
 . بود، ديدند آنی روی  آثار قربان آهی ديگر

اينكار را ی  آس چه«: پرسيدند یگر م از يكدي مردم29
  پسر  آار جدعون  فهميدند آه ؟ باالخره  است آرده
:  گفتند  يوآش  به  با عصبانيت پس30.   است يوآش

  او بايد بخاطر خراب!  بياور پسر خود را بيرون«
 ». شود  آشته  اشيره  بت  و شكستن  بعل  قربانگاه آردن

   بضد او برخاسته آهی  آسان ء همه  به اما يوآش31
  ؟ اين شماستک  آم  محتاج آيا بعل«:  بودند گفت
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   بايد بخاطر توهين شما هستيد آه!   اوست  به توهين
 بگذاريد   واقعًا خداست اگر بعل!  شويد  آشته  بعل به

   است  آرده  را خراب  قربانگاهش آهی  از آس خودش
ی يعن ( بعل، َيُر  جدعون  پس از آن32» . بگيرد انتقام

 شد، زيرا  ناميده) » آند  دفاع  از خودش بگذاريد بعل«
   آند، چون  دفاع  از خودش بگذاريد بعل«:   گفت يوآش

 ».  است  بعل  به  متعلق  شده  خراب آهی قربانگاه
ها و  یها، عماليق ی مديان ، تمام  واقعه بعد از اين33

ها  یا اسرائيل متحد شدند تا ب  با هم  همسايه ساير قبايل
   يزرعيلء ، در دره  گذشته آنها از رود اردن. بجنگند

   خداوند بر جدعون  روح  موقع در اين34. اردو زدند
   خاندان  و مردان  و او شيپور را نواخت قرار گرفت

نزد ی  قاصدان همچنين35.  شدند ابيعزر نزد او جمع
نها فرستاد و آی  و نفتال  اشير، زبولونی، منس قبايل

 . شدند  او ملحق نيز آمدند و به
اگر همانطور «:   گفت  خدا چنين  به  جدعون آنگاه36
   من ء را بوسيله  اسرائيل  واقعًا قومی، فرمود  وعده آه

   ثابت  من  را به  آن  طريق  اين به37، دادی  خواه نجات
اگر .  گذارم ی م  در خرمنگاه پشمی  مقدار من:  آن

ی  باشد ول  نشسته  شبنم پشمی  رو  فقط فردا صبح
   قوم  آه شوم ی م  مطمئن باشد، آنگاهک ، خش زمين

عينًا 38» .دادی  خواه  نجات  منء  را بوسيله اسرائيل
 و   برخاست  او از خواب  زود آه صبح! همينطور شد

   خارج  از آن  آب آاسهک  يء  اندازه  را فشرد به پشم
 !شد
   تو بر من غضب«:  ا گفت خد  به  جدعون آنگاه39

  بار ديگر امتحانک  ي  فقط  بده اجازه.  نشود افروخته
  بماند و زمينک  خش  بگذار پشم  دفعه اين.  آنم

.  آرد خداوند چنين40» ! تر شود  از شبنم  آن اطراف
ک  خش  پوشانيد اما پشم  را شبنم  اطراف  زمين  شب آن
 !بود

 
 دهد ی م ها را شكست ی مديان جدعون

 آرد و   زود حرآت  صبح  با سپاهش جدعون
 و در آنجا اردو   رفت  حرود پيشء چشمه تا

   آوهء آنها در درهی  شمال ها نيز در سمت یمديان. زد
 . بودند  اردو زده موره

!   شما زياد استء عده«:  فرمود  جدعون خداوند به2
مبادا ها بجنگند،  ی افراد با مديان  اينء  همه خواهم ینم
   آه  ما بوديم اين: ، بگويند  مغرور شده  اسرائيل قوم

هر :  افراد خود بگو  به پس3!   داديم  را شكست دشمن
 و   بيست بنابراين» . بازگردد اش  خانه ترسد به ی م آه

 هزار نفر ماندند تا   ده دو هزار نفر برگشتند و فقط
  مهنوزه«:  فرمود  جدعون اما خداوند به4. بجنگند
   تونشان  بياور تا به آنها را نزد چشمه!   زياد است عده
بايد ی  آسان بايد با تو بيايند و چهی  آسان  چه  آه دهم

 ».برگردند
در آنجا .  برد  آنار چشمه  آنها را به  جدعون پس6و5

   خوردنشان  آبء آنها را از نحوه«:   او گفت خداوند به
،   با آِف دست را آه یافراد.   آن  تقسيم  دو گروه به
   سگ  را مثل  خود آوردند و آن  را جلو دهان آب
 خود را  زنند و دهان ی زانو م آهی نوشند از آسان یم

 با  آهی تعداد افراد» .گذارند، جدا ساز ی م در آب
 . نوشيدند سيصد نفر بود  آب دست

   اينء  بوسيله من«:  فرمود  جدعون  خداوند به آنگاه7
 داد و شما را   خواهم ها را شكست ی، مديانسيصد نفر
  هايشان  خانه  را به  بقيه پس.  رهانيد  خواهم از دستشان
 ». بفرست

ی آور آنها را جمعی ها و شيپورها  آوزه جدعون9و8
 فرستاد و تنها سيصد  هايشان  خانه  را به آرد و ايشان
 .  خود نگاهداشت  را پيش نفر برگزيده

   اردو زده  پايينء  مديانيها در دره يكه درحال  هنگام شب
  برخيز و به«:  فرمود  جدعون بودند، خداوند به

 تو   دست  زيرا آنها را به  آن  حمله دشمنی اردو
 با نوآر خود  اولی ترس یاما اگر م10.  ام  آرده تسليم
 . آنها برو  اردوگاه  به  مخفيانه فوره

.   بده گويند گوش ی م  ايشان آهی  سخنان در آنجا به11
   ايشان ، به  يافته جرأتی  آنها را بشنو سخنانی وقت
 را با خود   فوره  جدعون پس» !آردی  خواه حمله

. شد  ک نزدي  دشمن  اردوگاه  به  و مخفيانه برداشت
 مانند   همسايه مديانيها، عماليقيها و ساير قبايل13و12

  ايشانشتره.  بودند  شده جمعی  در واد مور و ملخ
 آنار   به جدعون. شمار بود ی ب  بيابان  ريگ مثل
ی  چادر مرد  آن  در داخل  موقع در اين. خزيدی چادر
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   چنين رفيقشی  بود برا  ديده را آهی ، خواب بيدار شده
   نان قرصک  ي  آه  ديدم در خواب«:  آرد تعريف
ی ا  خيمه  به ما غلطيد و چنانی  اردو  ميان  به جوين
   پهن ، برزمين  آرده  را واژگون  آن رد نمود آهبرخو
   است  تو اين تعبير خواب«:   او گفت رفيق14» .نمود
ی  اسرائيل  پسر يوآش  جدعون  دست  خدا ما را به آه

ی  مديانيها و نيروهاء  همه آند و جدعون ی م تسليم
 ». شمشير خواهد گذراند  را از دم متحدش

 را شنيد خدا را   و تعبيرش  خواب  اين  چون جدعون15
 و فرياد   خود بازگشت  اردوگاه  به سپس. شكر آرد

   دست  را به  مديان زيرا خداوند سپاه! برخيزيد«: زد
 »!آند ی م شما تسليم

 آرد و   تقسيم  دسته  سه  سيصد نفر را به  آن جدعون16
ی  سفال ءآوزهک شيپور و يک از افراد يک  هر ي به
 خود  ءبعد نقشه17. ، داد  قرار داشت ندر آی  مشعل آه

   به  آنار اردو رسيديم بهی وقت«:  داد  شرح را چنين
 شما نيز  آنم ی م  من آهی  آنيد و هر آار  نگاه من
 شيپورها را   و همراهانم  من  اينكه بمحض18. بكنيد

خود را ی  اردو شيپورها  در اطراف ، شما هم بنوازيم
خداوند ی ما برا: د فرياد بزنيدبلنی بنوازيد و با صدا

 »! جنگيم ی م و جدعون
  ، جدعون  نگهبانان ، بعد از تعويض  شب نصف20و19
.  رسيد مديانی  آنار اردو  صد نفر به  همراه به

ها را   آنها شيپورها را نواختند و آوزه ناگهان
   نفر ديگر نيز چنين  دويست  وقت در همين. شكستند
،   گرفته  راست يپورها را بدست ش آهی درحال. آردند

   چپ  را در دست فروزانی نواختند و مشعلها یم
  خداوند و جدعونی ما برا«:  فرياد زدند داشتند همه

خود در ی در جاک  هر ي سپس21» ! جنگيم یم
   افراد دشمن  ايستادند در حاليكه  اردوگاه اطراف

ا شيپورهی صدای زيرا وقت22. گريختند ی م فريادآنان
 را در سراسر اردو   دشمن  خداوند سربازان برخاست

ک  نزدي شطه آنها تا بيت.   انداخت  هم  جان به
  طباتک ، نزدي  محوله تا سرحد آبل  و صريرت
 .گريختند

  سپاهيانی  اشير و منسی، نفتال  سپاهيان آنگاه23
ی  برا جدعون24.  آردند  را تعقيب مديانی فرار

   فرستاد آه  پيغام  افرايم ن سراسر آوهستا ساآنان
 ببندند و نگذارند  باره  را تا بيت رود اردنی ها گذرگاه

   تمام پس. ، فرار آنند  عبور آرده مديانيها از رودخانه
 و  آنها غراب25.  آردند ، چنين  شده  جمع  افرايم مردان
 را بر  را گرفتند و غرابی  دو سردار مديان ذئب

   و ذئب  است  او معروف  نام ه ب  اآنون آهی ا صخره
. شود آشتند ی م  او ناميده  اسم  به آهی را در چرخشت

  غرابی ، سرها  داده ها ادامه ی مديان  تعقيب  به سپس
 . آوردند  نزد جدعون  اردن  آنطرف  را به و ذئب

 
 ها یمديانی  نهاي شكست

   به  نسبت  بشدت  افرايمء  قبيله اما رهبران
   آه چرا اول«: ، گفتند شدهک شمناخ  جدعون

 »ی؟ما را خبر نكردی ها رفت ی مديان  جنگ به
 و  خدا غراب«:   گفت  ايشان  در جواب جدعون3و2

.  نمود  شما تسليم  دست  را به  مديان ، سرداران ذئب
 شما  ؟ عمليات ام  آرده  چه  با آار شما، من در مقايسه

   در آغاز جنگ ما تر از عمليات  مهم در آخر جنگ
 . شدند  آنها آرام پس» .بود

 بودند از   همراهش  و سيصد نفری آه  جدعون آنگاه4
 بودند، ولی هنوز   خيلی خسته با اينكه.  گذشتند رود اردن

   از اهالی سوآوت جدعون5. آردند  می  را تعقيب دشمن
 و   زبح ما بخاطر تعقيب«:   و گفت غذا خواست

 ».  هستيم مديانی بسيار خسته  ، پادشاهان صلمونع
 و  شما هنوز زبح«:  دادند  جواب  سوآوت اما رهبران6

 ».  بدهيم  شما نان  ما به ايد آه  را نگرفته صلمونع
   خداوند آنها را به آهی وقت«:   آنها گفت  به جدعون7

 شما را   بدن  و گوشت گردم ی آند، برم  تسليم  من دست
 ». درم یصحرا می با خارها

   خواست  و از آنها نان  رفت فنوئيلی  نزد اهال سپس8
ی وقت«:   گفت  ايشان  به پس9.  را شنيد  جواب اما همان
   را منهدم  برج ، اين  برگردم  سالمت  جنگ از اين
 ». آرد خواهم

هزار    پانزده  با قريب  و صلمونع  زبح  هنگام در اين10
   سپاه از آن. ردندب ی در قرقور بسر م سرباز باقيمانده

صد و .  بودند  باقيمانده  عده  همين  فقط  دشمنان عظيم
 از   جدعون پس11.  بودند  شده  هزار نفر آشته بيست
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 بر مديانيها   و يجبهاه  نوبح  در شرق  چادرنشينان راه
 فرار آردند، اما   و صلمونع زبح12.  زد شبيخون
 و   را گرفت ن، ايشا  آنها پرداخته  تعقيب  به جدعون
،  بعد از آن13.  تارو مار ساختی  آنها را بكل سپاه
 باز   از جنگ  حارسء  گردنه  از راه جدعونی وقت
 را  سوآوتی از اهالی ، جوان در راه14  گشت یم

   و بزرگان رهبرانی  تا نامها  و از او خواست گرفت
  آنها را آهی  نامها او هم.  را بنويسد شهر سوآوت

 .  نفر بودند، نوشت و هفتهفتاد 
   ايشان ، به  بازگشته  نزد اهالی سوآوت  جدعون پس15

،   زده  طعنه  من  به  آه  و صلمونع  زبح  هم اين«:  گفت
ايد؛ و   را نگرفته  و صلمونع  هنوز زبح شما آه: گفتيد
 ». نداديد  نان  بوديم  و گرسنه  خسته  ما آه به
صحرا ی  با خارها را  سوآوت  رهبران آنگاه16

 شهر  آنی اهالی برای  عبرت  آرد تا درس مجازات
 شهر را   و برج  رفت  فنوئيل  به همچنين17. باشد

 .  آنجا را آشت  مردان ، تمام  آرده خراب
  ، از ايشان  آرده  و صلمونع  زبح  رو به  جدعون آنگاه18

 آسانی   در تابور آشتيد چه مردانی را آه«: پرسيد
 ». بودند  شاهزادگان مانند شما و چون«: گفتند» بودند؟

ی  خدا به.  بودند  من آنها برادران«:   گفت جدعون19
 شما را   هم آشتيد، من ی اگر آنها را نم  قسم زنده
 دستور داد   َيَتر، پسر بزرگش  به آنگاه20» . آشتم ینم
 را نكشيد، زيرا  او شمشيرشی ول.  آنها را بكشد آه

 .ترسيد ی نبود و م شبيی نوجوان
 ما را  خودت«:  گفتند  جدعون  به  و صلمونع زبح21

  مرد آشتهک  ي  دست  به خواهيم ی م ، چون بكش
   گردن  و زيورآالت  او آنها را آشت پس» . شويم

 .  را برداشت شترهايشان
و تو .   ما باش پادشاه«:  گفتند  جدعون ها به یاسرائيل22

شما بر ما فرمانروايی آنيد؛  ء دهآين  و نسلهای پسرانت
 ».ها رهايی بخشيدی  مديانی زيرا تو ما را از دست

 شما   پادشاه  من نه«:  داد  جواب اما جدعون24و23
   فقط من!   شماست خداوند پادشاه.   پسرانم  و نه شوم یم
  را آهی هاي  گوشواره ، تمام  از شما دارم خواهشک ي

   من ايد به  آورده  چنگ  خود به  مغلوب از دشمنان

بودند و ی  اسماعيل  همه  مديان سپاهيان(» .بدهيد
 .) داشتند  گوش طال بهی ها گوشواره

» . آنيم ی م  آنها را تقديم  ميل با آمال«: آنها گفتند25
 از آنها  ، هر آدام  آرده پهنی ا  پارچه آنگاه

  آنی  بود رو  گرفته  غنيمت  به را آهی هاي گوشواره
ی ، آويزها و لباسها  غير از زيورآالت به26.  انداخت
  ، وزن  شتران گردنی و زنجيرهای سلطنت

 از  جدعون27.  بود  آيلوگرم ها حدود بيست گوشواره
 را در شهر خود   و آن ساخت *ايفودک  طالها ي اين
 خدا   به  اسرائيل  مردم  تمام طولی نكشيد آه.   گذاشت عفره
 ايفود برای  اين.  پرداختند  آن  پرستش ، به  آرده خيانت
 . او دامی شد  و خاندان جدعون

  ها شكست یها از اسرائيل ی، مديان  ترتيب  اين به28
در .  خود را باز نيافتند خوردند و ديگر هرگز قدرت

   طول در تمامی  يعن  سال  چهل  مدت  اسرائيل سرزمين
 . برقرار شد  صلح عمر جدعون

 
   جدعون مرگ

 هفتاد  او صاحب30.  خود بازگشت ء  خانه  به جدعون29
 در  وی همچنين31.   زيادی داشت پسر بود، زيرا زنان

 پسری بدنيا آورد و او را   برايش  آه  آنيزی داشت شكيم
 و   پيری درگذشت  در آمال جدعون32.  نهاد ابيملک نام
   در سرزمين  در عفره  يوآش  پدرشء  مقبرهاو را در

 . آردند  ابيعزر دفنء فهطاي
 از خدا  ها دوباره ، اسرائيلی  جدعون  از مرگ پس33

 را   بريت  بعل ، بت  بتها پرداخته  پرستش برگشتند و به
  آنها خداوند، خدای خود را آه34. خدای خود ساختند

 بود   رهانيده  اطرافشان  دشمنان  را از دست ايشان
  ، آه  جدعون انو نيز برای خاند35 آردند،  فراموش
 . نشدند  بود احترامی قايل  آرده  آنها خدمت  به آنهمه

 
  کابيمل

  ديدنی  برا پسرجدعونک ابيملی روز
   ايشان  و به  رفت  شكيم  به مادرش  خاندان

                                                 
ه کاهنان روی لباس خود  مخصوصی بود کء جليقه» ايفود«   *

 .پوشيدند می
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 آيا   بگوييد آه شكيمی  اهال برويد و به«:  گفت
آنند ی  بر آنها پادشاه خواهند هفتاد پسر جدعون یم

   و استخوان  از گوشت  آه خودمی نفر يعنک  ي يا فقط
ی را با اهالک  آنها پيشنهاد ابيمل پس3» ؟  هستم ايشان

 گرفتند از   تصميم  گذاشتند و ايشان شهر در ميان
.  بود  شكيم  اهل آنند، زيرا مادرشی پيروک ابيمل

   به  نقره ، هفتاد مثقال بريت  بعلء آنها از بتخانه4
ی اجرای را برای  او افراد ولگرددادند وک ابيمل

،   آنها را با خود برداشته پس5. مقاصد خود اجير آرد
ی  و در آنجا بر رو  رفت  در عفره  پدرش ء خانه به

  اما يوتام.  هفتاد برادر خود را آشتی سنگ
   آرد و او زنده  خود را پنهان  برادرش آوچكترين

  لو آنار درختم  و بيت شكيمی  اهال  تمام آنگاه6. ماند
  را بهک ، ابيمل  شده  جمع  است  در شكيم آهی بلوط
 . برگزيدند اسرائيلی پادشاه

 و   رفت  جرزيم  آوه  را شنيد، به  اين  يوتام چون7
اگر «:   گفت شكيمی  اهال بلند بهی ، با صدا ايستاده
!  آنيد  گوش  من  خداوند هستيد، به  برآت طالب

ی خود پادشاهی گرفتند برا   تصميم درختانی روز8
   خواستند آه  زيتون  از درخت اول.  آنند انتخاب
:   و گفت  نپذيرفت  زيتون اما درخت9،  آنها شود پادشاه

 بر   سلطنت  دليل  تنها به  من  آه  است آيا درست
   باعث  آه  زيتون  ديگر، از توليد روغن درختان
؟   بكشم تشود، دس یم  * خدا و انسان  واحترام عزت

 انجير رفتند و از او   نزد درخت  درختان سپس10
 انجير  درخت11.  نمايد  سلطنت خواستند تا بر ايشان

   و شيرين  خوبء آيا توليد ميوه:   نكرد و گفت نيز قبول
   بر درختان اينكهی  صرفًا برا نمايمک خود را تر
   انگور گفتند آه  درخت بعد به12؟  آنمی ديگر حكمران
:  داد  انگور نيز جواب درخت13. آندی بر آنها پادشاه

آورد  ی وجد م  را به  خدا و انسان  آه آيا از توليد شيره
 ديگر   بر درختان اينكهی  برا فقط** ،  بردارم دست

                                                 
روغن زيتون برای مسح کاهنان و روشنايی چراغهای     *

رفت و بعدًا نيز برای مسح  خيمه عبادت بکار می
 .پادشاهان بکار برده شد

محصول انگور مصرف مذهبی نيز داشت و بعنوان   **
 .)40: 29خروج (شد  هديه به خدا تقديم می

 خار ء  بوته  به  درختانء  همه سرانجام14؟   آنم سلطنت
.  آند  خواستند تا بر آنها سلطنت آوردند و از آنی رو
   من خواهيد آه یاگر واقعًا م:   گفت خار در جواب15

   پناه  منء ، بياييد و زير سايه آنمی بر شما حكمران
 خواهد   زبانه  از من  آتش در غيراينصورت! بگيريد

 . را خواهد سوزاند  لبنان بزرگی آشيد و سروها
ک  ابيمل  ساختن  فكر آنيد و ببينيد آيا با پادشاه حال«16

 و   جدعون  به ايد و نسبت  داده انجامی رست د عمل
شما ی  برا پدرم17؟ ايد  رفتار نموده  حق  به فرزندانش

 و شما را از   خطر انداخت  خود را به جنگيد و جان
 او  ، شما عليه با وجود اين18.  مديانيها رهانيد دست
 آشتيد  سنگک يی  را رو  آرديد و هفتاد پسرش قيام

خود ی  پادشاه  را به ز پدرمپسر آنيک و ابيمل
.   است  با شما خويش  اينكه  بسبب ايد فقط برگزيده

 و   جدعون  در حق  رفتارتان  داريد آه اگر يقين19
 شما و   باشد آه ، پس  است  بوده  درست پسرانش

  اما اگر بر جدعون20.  باشيد با يكديگر خوشک ابيمل
  بيرونک ملاز ابيی ايد، آتش  آرده  ظلم و فرزندانش
ملو را بسوزاند و از آنها   و بيت شكيمی بيايد و اهال

 ».را بسوزاندک  بيايد و ابيمل بيرونی  آتش هم
 بئير  بهک  ابيمل  برادرش  از ترس  يوتام آنگاه21

 از   پس  سال سه23و22.  شد  و در آنجا ساآن گريخت
  و مردمک  ابيمل  بينء ، خدا رابطه ک ابيمل حكومت
 آار  خدا اين24.  آردند شورش  زد و آنها را بهم  شكيم

   او را در آشتن  آه  شكيم و مردمانک را آرد تا ابيمل
ی  سزا  بودند، به آردهی  يار هفتاد پسر جدعون

 ء را بر قلهی  افراد شكيمی اهال25.  خود برسند اعمال
آنها هر . باشندک  ابيمل ها گذاشتند تا در آمين آوه
اما . آردند ی م ، تاراج گذشت ی مرا از آنجای آس
 . باخبرشد  توطئه از اينک ابيمل

   شكيم  به  پسر عابد با برادرانش  جعل  هنگام در اين26
.  نمود  خود جلب شهر را بهی  آرد و اعتماد اهال آوچ

 برپا   شكيمء  در بتكده  آه  محصول در عيد برداشت27
ک  ابيمل نوشيدند وبهی  زياد  شراب  بود مردم شده

  کابيمل«:   گفت  مردم  به  جعل سپس28. ناسزا گفتند
آند؟ چرا ما بايد خدمتگذار ی  بر ما پادشاه  آه آيست

 جد  ؟ ما بايد به  باشيم  زبول  و دستيارش پسر جدعون
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   شما بودم  پادشاه اگر من29.  خود حامور وفادار بمانيم
 او  به.  آردم ی م خالصک شما را از شر ابيمل

   من  جنگ ، به  آرده  لشكر خود را جمع  آه گفتم یم
 ».بيايد

گويد   می  چه  جعل  شهر، شنيد آه ، حاآم وقتی زبول30
 نزد   ارومه  قاصدانی به پس31.  شد بسيار خشمگين
   پسر عابد و برادرانش جعل«:  ، گفت ابيملک فرستاده

 شهر را برضد  آنند و مردم  زندگی می ، در شكيم آمده
 لشكری با خود   شبانه پس32. نمايند تو تحريک می

،  صبحگاهان33.   آن ، بيا و در صحرا آمين برداشته
 او  وقتی آه.   آن  شهر حمله  شد به  هوا روشن  آه همين

   آيند، آنچه  با تو بيرون  برای جنگ و همراهانش
 ».  بكن خواهی با ايشان

  ، به  شده شكيم   عازم  شبانه اش ابيملک و دارو دسته34
.  آردند  شهر آمين  شدند و در اطراف  تقسيم چهار دسته

، در  آمدهشهر  ء  دروازه  بطرف  را ديدند آه آنها جعل35
 . شدند  خود خارج ، از آمينگاه پس. آنجا ايستاد

،   آن نگاه«:   گفت  زبول  آنها را ديد به جعلی وقت36
 ما  ، بطرف ه سرازير شد از آوهی ا  عده  اينكه مثل
 تو   آه ، اين نه«:   گفت  در جواب زبول» !آيند یم
 ». هاست  آوه ءسايهی بين یم

ی ا عده!   آن نگاه«:   گفت  دوباره جعلی  از مدت پس37
ی گروه!   آن نگاه. آيند ی ما م  بطرف  آوهء از دامنه

 »!آيند ی م  معونيم  بلوط ديگر از راه
   آن حال«:  ، گفت ودهنمی  و  رو به  زبول آنگاه38

 بر ما   آه آيستک  ابيمل گفت ی م  آه  آجاست زبانت
در ی گفت ی ناسزا م را آهی  آنان آند؟ اآنونی پادشاه
 »!  شهر هستند؛ برو و با آنها بجنگ بيرون

ولی 40 ابيملک برد،   جنگ  را به  شكيم  مردان جعل39
  شكيم  زيادی از اهالیء  داد و عده ابيملک او را شكست

 شهر ء  تا نزديک دروازه زخمی شدند و در هر طرف
 و در آنجا   برگشت  ارومه ابيملک به41.  افتادند  زمين به

   بيرون  را از شكيم  و برادرانش ، جعل ماند و زبول
 . شهر بمانند  در آن راند و ديگر نگذاشت

 صحرا   گرفتند به  تصميم  شكيم روز بعد، مردان42
. رسيدک  ابيمل  گوش  به  ايشانء وطئهخبر ت. بروند

 آرد و در   تقسيم  دسته  سه  خود را به او مردان43

 از  شكيمی  اهال آهی وقت.   نشست صحرا در آمين
 از  و همراهانشک شدند، ابيمل ی م شهر خارج

.  آردند  حمله  ايشان  آمدند و به  بيرون آمينگاه
 بردند   هجوم شهر ء دروازه  به و همراهانشک ابيمل44

 در صحرا بودند   آه  شكيم  مردان  ديگر بهء و دو دسته
   تمام جنگ45.  دادند ، آنها را شكست ور شده حمله

شهر را ک  ابيمل  باالخره  تا اينكه  داشت روز ادامه
 و شهر را با  آنجا را آشتی  آرد و اهال تصرف

  از اينی  وقت  شكيم  برج ساآنان46.  آرد يكسانک خا
   پناه بريت  بعل  بت ء قلعه  به  با خبر شدند از ترس واقعه
 .بردند

 باخبر شد، با   موضوع از اينک  ابيمل آهی وقت48و47
ی در آنجا تبر.  آمد  صلمون  آوه خود بهی نيروها
 را بريد و آنها  از درختانی هاي ، شاخه  گرفته بدست

داد  نيز دستور   همراهانش  خود نهاد و به را بر دوش
ی هيزمک  هر ي پس49.  آنند  فورًا چنين  آنها هم آه
  روانهک  ابيمل  نهادند و بدنبال ، بر دوش  آرده تهيه
  همی  رو ديوار قلعهی  پا آنها هيزمها را به. شدند

  آهی  و زنان  مردان ء همه در نتيجه.  زدند ، آتش انباشته
   پناه ه قلع  آن  هزار نفر بود و به  به  قريب تعدادشان

 . سپردند  بودند جان برده
 را   آرد و آن  حمله  شهر تاباص بهک  ابيمل سپس50

 وجود  محكمی ا  شهر قلعه در داخل51. تسخير نمود
آنها .  آنجا گريختند شهر بهی  اهال  تمام  آه داشت
اما 52.  رفتند بام  پشت  بستند و به  را محكم آنی درها

 بزند،   را آتش شد تا آن ی م آمادهک  ابيمل در حاليكه
بر سر ی دست  آسياب سنگک  ي  بام از پشتی زن53

 .  را شكست  سرشء  و آاسه انداختک ابيمل
   او را حملء  اسلحه آهی  جوان فورًا بهک ابيمل54
 و   را بكش شمشيرت«:  ، گفت آرد دستور داده یم

  آشتهی  زن  دست بهک  ابيمل  مبادا بگويند آه مرا بكش
فرو ی  و  شكم  شمشير خود را به  جوان  آن پس» !شد

  ها چون یاسرائيل55.  سپرد  جان برد و او بالفاصله
. خود بازگشتندی ها  خانه  به  است  او مرده ديدند آه

  بسبب  را  شكيم و مردانک  خدا ابيمل  طريق بدين57و56
   نمود و آنها به  مجازات  هفتاد پسر جدعون  آشتن گناه

 . گرفتار شدند  پسر جدعون  يوتام نفرين
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  و يائير تولع

  و پسر فواه(»  تولع«،  ک ابيمل  از مرگ پس
 پا   به اسرائيلی رهايی برا)  دوداء نوه

در شهر شامير ی  يساآار بود، ولء او از قبيله.  خاست
  مدتی و2.   داشت  سكونت  افرايم  در آوهستان واقع
.   داشت  را بعهده رائيلاسی  رهبر  سال  و سه بيست
» يائير«و 3  آردند مرد، او را در شامير دفنی وقت

 و  جلعاد بود و بيستی يائير از اهال. شدی  و جانشين
   آه پسر داشتی او س4.  بود  رهبر اسرائيل دو سال
آنها در . شدند ی سوار م االغی بر سی  جمع دسته

را  هنوز آنها  شهر داشتند آهی  جلعاد س سرزمين
يائير مرد، او را ی وقت5. نامند یم» يائيری شهرها«

 . آردند  دفن در قامون
 

  يفتاح
   بار ديگر از خداوند روگردان  اسرائيل  مردم آنگاه6

،   سوريه  و خدايان  و عشتاروت  بعل  پرستش ، به شده
 پرداختند و خداوند   و فلسطين ، عمون ، موآب صيدون
  پس9و8و7.  نكردند  پرستش، ديگر او را گفتهک را تر
 شد و او فلسطينيها   افروخته  خداوند بر اسرائيل خشم

آنها بر .   ساخت  مسلط و عمونيها را بر اسرائيل
 در  رود اردنی  شرق  در سمت آهی هاي یاسرائيل
  بودند، ظلم) در جلعادی يعن(ها  ی امور سرزمين

  ، به  گذشته  عمونيها از رود اردن همچنين. آردند یم
. بردند ی م  هجوم  و افرايم  يهودا، بنيامين قبايل

.   قرار داشت  و ستم  زير ظلم  سال  هجده  مدت اسرائيل
  خداوند بازگشتی  بسو اسرائيل ی بن سرانجام10

آنها .  بخشد  را نجات  ايشان  آردند آه ، التماس نموده
   تو گناه  به خداوندا نسبت«: ، گفتند  نموده اعتراف
، بتها را  نمودهک  تو را تر ، چونكه ايم ورزيده
 ». ايم  آرده پرستش

 شما را از  مگر من«:  فرمود  ايشان خداوند بهی ول11
 مصريها، اموريها، عمونيها، فلسطينيها،  دست

  ؟ مگر به صيدونيها، عماليقيها، و معونيها نرهانيدم12
 جودبا و13؟   داد شما نرسيدم  سختيها به  تمام هنگام
 ديگر   خدايان  پرستش ، به نمودهک ، شما مرا تر اين

  نخواهمی  ديگر شما را رهاي  من پس. پرداختيد
  خود انتخابی  برا آهی برويد و از خدايان14. بخشيد
 ی، سخت  هنگام بگذاريد در اين! بطلبيدک ايد آم آرده

 »!آنها شما را برهانند
   صالح هر چه.  ماي  آرده ما گناه«:  گفتند اما ايشان15
 يكبار ديگر ما را از  فقطی ، ول با ما بكنی دان یم

 ».  بده  نجات  دشمنانمان دست
، تنها  گفتهک  خود را ترء  بيگانه  خدايان آنگاه16

ی  سختيها  نمودند و خداوند بسبب خداوند را عبادت
   سپاهيان  موقع در آن17.  شد  اندوهگين اسرائيل
   به شدند آه ی م ، آماده و زدهدر جلعاد اردی عمون
 . آنند  حمله ها در مصفه یاسرائيلی اردو

  آيست«: پرسيدند یاز يكديگر می  اسرائيل رهبران18
 بگيرد و با  ما را بعهدهی نيروهای  فرمانده آه

 شود رهبر   داوطلب  آه ها بجنگد؟ هرآس یعمون
 »! جلعاد خواهد شد مردم

 
و  ، ی بسيار شجاعجلعادی، جنگجوي»  يفتاح«

 جلعاد   نامش آه ( پدرش.  بود پسر زنی بدآاره
وقتی .   پسر ديگر داشت  عقدی خود چندين از زن) بود

 شدند، او را از شهر خود   بزرگ  ناتنی يفتاح برادران
 ديگری هستی و از دارايی  تو پسر زن«: ، گفتند رانده

 ».  سهمی نخواهی داشت پدر ما هيچ
 و در   خود گريخت  از نزد برادران  يفتاح پس3

از ی ا  عده نپاييد آهی دير.  شد  ساآن  طوب سرزمين
، او را رهبر خود   شده افراد ولگرد دور او جمع

 .ساختند
  ها با اسرائيليها وارد جنگ یعمونی  از مدت پس4

   نزد يفتاح  طوب  سرزمين  جلعاد به رهبران5. شدند
   ايشان  بيايد و سپاه  آردند آه واهشو از او خ6 رفتند

   به اما يفتاح7. نمايدی ها رهبر ی با عمون را در جنگ
 مرا   داشتيد آه  نفرت شما آنقدر از من«:   گفت ايشان

   در زحمت چرا حاال آه.  رانديد  بيرون  پدرمءاز خانه
 »ايد؟  آمده  من ايد پيش افتاده

اگر .   خود ببريم  همراه تو را ايم ما آمده«: آنها گفتند8
 تو را ی،آنی ها يار ی با عمون تو ما را در جنگ

 ». آنيم یجلعاد می فرمانروا

10

11
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 شما را باور   سخنان توانم یچطور م«:   گفت يفتاح9
 »؟ آنم

   ما شاهد است خداوند در ميان«:  دادند  پاسخ ايشان10
 ». آرد  آار را خواهيم  اين آه
 او را   و مردم  را پذيرفت ريت مأمو  اين  يفتاح پس11

   قومء همه. خود ساختندی  لشكر و فرمانرواء فرمانده
 شدند و در حضور خداوند با   جمع  در مصفه اسرائيل
  نزد پادشاهی  قاصدان  يفتاح آنگاه12.  بستند  پيمان يفتاح
 با اسرائيليها وارد   دليل  چه  فرستاد تا بداند به عمون
:  داد  جواب  عمون پادشاه13.   است  شده جنگ

 آمدند،  ها از مصر بيرون ی اسرائيل آهی هنگام«
 ما   سرزمين آنها تمام.  آردند  ما را تصرف سرزمين

  اآنون.  گرفتند  و اردن  تا رود يبوق را از رود ارنون
  پسی  و خونريز  جنگ  زمينها را بدون شما بايد اين

 ».بدهيد
   عمون  نزد پادشاه  پاسخ  اين را با  قاصدان يفتاح15و14

  زور تصرف   زمينها را به اسرائيليها اين«: فرستاد
   از مصر بيرون  اسرائيل قومی  وقت بلكه16، اند نكرده
   قادش  عبور آردند و به سرخی ، از دريا آمده

  ، اجازه  فرستاده  پيغام  ادوم پادشاهی برا17رسيدند، 
  اما خواهش. ور آنند او عب  از سرزمين خواستند آه
   اجازه  همين  موآب  از پادشاه سپس.  نشد آنها پذيرفته
  ها به ی اسرائيل پس.  نكرد  قبول او هم. را خواستند

،   بيابان  از راه سرانجام18.  ماندند ناچار در قادش
  موآبی  را دور زدند و در مرز شرق  و موآب ادوم
   در آنطرف  باالخره  دادند تا اينكه  خود ادامه  راه به

ی  اردو زدند ول  رود ارنونء  در ناحيه مرز موآب
نزد ی  اسرائيليها قاصدان آنگاه19.  نشدند وارد موآب

   حكومت  در حشبون ها آه ی امور  پادشاه سيحون
 از   خواستند آه ، از او اجازه آرد فرستاده یم

.  مقصد خود بروند بگذرند و بجانبی  و سرزمين
   اسرائيليها اعتماد نكرد، بلكه  به  پادشاه سيحونی ول20

   ايشان  آرد و به  بسيج  خود را در ياهص  سپاه تمام
  اسرائيل ی بن ما بهی اما خداوند، خدا22و21.  برد حمله
   او را شكست  سپاه  و تمام نمود تا سيحونک آم

اموريها ی  زمينهاء  همه اسرائيل ی بن  طريق بدين. دهند

 تا رود  ، و از بيابان  تا رود يبوق  رود ارنونرا از
 . نمودند  تصرف اردن

ی  زمينها اسرائيلی  خداوند، خدا  آه اآنون«23
   است  اسرائيليها داده ، به اموريها را از آنها گرفته

 را  آنچه24؟  داريد آنها را از ما بگيريد  حق شما چه
دار  نگاهخود ی دهد برا ی تو م تو بهی ، خدا  آموش آه

دهد  ی ما م ما بهی  خداوند، خدا  را آه  آنچه و ما هم
تو ی آن یآيا فكر م25.   داشت  خواهيم خود نگاهی برا

 آيا او هرگز ی؟ بهتر هست  موآب ، پادشاه از باالق
 خود از   را بعد از شكست نمود تا زمينهايشی سع

   از سيصد سال تو پسک اين26؟  بگيرد اسرائيليها پس
   اين  اسرائيليها در تمامی؟ا  آشيده  را پيش  قضيه اين
   سرزمين  و در سراسر اين  بوده  در اينجا ساآن مدت

 آنها  اطرافی ها  و عروعير و دهكده از حشبون
ی  زندگ آنار رود ارنونی  تا شهرها گرفته

؟ ايد  نگرفته  آنها را پس  چرا تابحال پس. اند آرده یم
   من  به آهی  تو هست اين.  ام كردهنی  تو گناه  به من27
 داور   اما خداوند آهی، بجنگ با منی ا  آمده آردهی بد

   با آيست  حق  خواهد داد آه  امروز نشان  است مطلق
   پيغام  به  عمون پادشاهی ول28» .  يا عمون اسرائيل
 .ننمودی  توجه يفتاح

  پاه و او س  قرار گرفت  خداوند بر يفتاح  روح آنگاه29
عبور داد و ی جلعاد و منسی خود را از سرزمينها

   عمون  سپاه  جنگ ، به  در جلعاد گذشته  واقع از مصفه
 اگر   بود آه  نزد خداوند نذر آرده يفتاح31و30.  رفت

 دهند  آند تا عمونيها را شكستی اسرائيليها را يار
 از   را آه  بازگردد، هر چه  منزل  به  بسالمت آهی وقت
ی  قربان  آيد بعنوان  او بيرون  استقبال  به اش  خانهدر

 . خواهد آرد  خداوند تقديم بهی سوختن
 شد و خداوند او  ها وارد جنگ ی با عمون  يفتاح پس32

  او آنها را از عروعير تا منيت33. را پيروز گردانيد
 با آشتار   آراميم  شهر بود و تا آبيل  بيست  شامل آه

   قوم  دست  عمونيها به  طريق بدين. د دا  شكست فراوان
 . شدند  سرآوب اسرائيل

 
  دختر يفتاح
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،   بازگشت  خود در مصفهء  خانه  به  يفتاح آهی هنگام34
ی  از شاد  در حاليكه تنها فرزندشی يعنی دختر و

   بيرون  او از خانه  استقبال رقصيد به یزد و م ی م دف
ی ناراحت  از شدت را ديد   دخترش يفتاحی وقت35. آمد

تو مرا !  ، دخترم آه«:  زد و گفتک  خود را چاء جامه
 و  ام  خداوند نذر آرده  به  زيرا منی؛دار آرد غصه
 ».  را ادا نكنم  آن توانم ینم
 خداوند   به  را آه پدر، تو بايد آنچه«:   گفت دخترش36

   زيرا او تو را بر دشمنانتی،بجا آوری ا نذر آرده
 دو   من  به اما اول37.   است يروز گردانيدهها پ یعمون
  آهی ، با دختران  رفته  آوهستان  تا به  بده  مهلت ماه

 هرگز   و بخاطر اينكه  نمايم  هستند گردش  من دوست
:   گفت پدرش38» .  آنم  آرد، گريه  نخواهم ازدواج

 ».، برو بسيار خوب«
   ماتم و ماه و د  رفت  آوهستان  خود به  او با دوستان پس

 نذر   چنانكه  و يفتاح  برگشت  نزد پدرش سپس39.  گرفت
 دختر هرگز   آن  بنابراين* . نمود  بود عمل آرده

 هر  آه40 شد   رسم  در اسرائيل  از آن پس.  نكرد ازدواج
  رفتند و به  می  چهار روز بيرون  مدت  دخترها به ساله

 .گرفتند  می  ماتم ياد دختر يفتاح
 ها ی و افرايم حيفتا

   جمع  خود را در صافون  سپاه  افرايمء قبيله
:  را فرستاد  پيغام  اين يفتاحی آرد و برا

 با  ، تو را در جنگ تا آمدهی چرا از ما نخواست«
 را  ات  تا تو و خانه آييم ی م ؟ اآنون آنيمک عمونيها آم
 »! بسوزانيم

   آه  فرستادم شما پيغامی  برا من«:  داد  پاسخ يفتاح2
 شما ما  بوديمی  در تنگ آهی موقع. نيامديدی بياييد، ول
 خطر   خود را به  جان  من پس3. نكرديدی را يار
 و خداوند مرا امداد   رفتم  جنگ  شما به ، بدون انداخته

  ندارد آهی  دليل حال.   پيروز شوم نمود تا بر دشمن
 ». بجنگيد شما با من

   بودند، مردان  گفته ها آه  افرايمی  سخن  از اين يفتاح4
،  اند خشمناک شده  آرده  و منسی خيانت  افرايم جلعاد به

                                                 
او را قربانی کرده يا فقط مقرر داشته معلوم نيست يفتاح    *

 .که او تا آخر عمر ازدواج نکند

، آنها را   برده  حمله  افرايم  نمود و به  خود را بسيج سپاه
 را  های رود اردن  گذرگاه  جلعاد تمام مردان5.  داد شكست

  هر وقت. گرفتند تا از فرار افرايميها جلوگيری آنند
 عبور   از رود اردن خواست  می  افرايم ی از فراريانيك

بستند و از او   را بر او می  جلعاد راه آند، مردان
اگر »  هستی؟ افرايم ء آيا تو از قبيله«: پرسيدند می
: خواستند بگويد  از او می آنوقت6» ! نه«:  گفت می
   راه و از اين» . سبولت«:  گفت ولی او می» . شبولت«
»  ش«ها،  ، زيرا افرايمی  او افرايمی است ند آهفهميد می

گرفتند و   او را می پس. آردند  می تلفظ»  س«را 
   و دوهزار نفر افرايمی به  چهل  ترتيب  اين به. آشتند می

 . شدند  جلعاد آشته  مردم دست
   را بعهده اسرائيلی  رهبر  سال  شش  مدت يفتاح7

جلعاد ی شهرهااز ی مرد او را در يكی وقت.  داشت
 . آردند دفن

 
   و عبدون ، ايلون ابصان

ی او س10و9. بودی لحم بيت»  ابصان «ی،رهبر بعد8
 عقد   خود را به دخترانی و.  دختر داشتی پسر و س
ی  او بودند و س ء از قبيله  خارج درآورد آهی مردان

او .  گرفتی  زن  به پسرانشی  برا  هم دختر بيگانه
 او را   بود و بعد از مرگش رائيل رهبر اس  سال هفت

 . آردند  دفن لحم در بيت
   سال  ده مدتی زبولون»  ايلون«،   از ابصان پس12و11

مرد او را در ی وقت.   گرفت  را بعهده اسرائيلی رهبر
 .سپردندک  خا  به  در زبولون  واقع ايلون

 فرعتونی رهبر  پسر هيلل»  عبدون« از او،  پس13
 بر   آه  داشت  پسر و سی نوه او چهل14.  شد اسرائيل

 رهبر   سال  هشت  مدت عبدون. شدند  سوار می هفتاد االغ
 در   واقع  در فرعتون  از مرگش پس15.  بود اسرائيل
 . شد  خاک سپرده ها به  عماليقی  در آوهستان افرايم

 
  تولد سامسون
   خداوند گناه  به  بار ديگر نسبت  اسرائيل قوم

   را مدت  خداوند ايشان بنابراين. ندورزيد
ی روز3و2.  فلسطينيها گرفتار نمود  دست  به  سال چهل
 در   آه  دانء  از قبيله  خداوند بر همسر مانوح ءفرشته
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، نازا   زن اين. آرد ظاهر شد یمی  زندگ شهر صرعه
هر «:   او گفت  به ، اما فرشته نداشتی بود و فرزند
،   شده حاملهی بزودی  ولی،ا ه نازا بود چند تا بحال

 و   شراب  باش مواظب4. زاييدی خواه  یپسر
. ینخورک  و ناپا و چيز حرامی  ننوش مسكرات

 او   شود، چون  هرگز نبايد تراشيده سر پسرتی مو5
او .  خدا خواهد بود ، از بدو تولد وقف بوده * نذيره
 فلسطينيها   اسرائيليها از دست  رهانيدن  به شروع

 ».واهد آردخ
:   او گفت  و به  رفت  شوهرش  پيش  با شتاب  زن آن6
 مانند   صورتش  ظاهر شد آه  من بهی مرد خداي«

 و   را نپرسيدم  و نشانش  نام من.  بود  خدا مهيبء فرشته
   من  آه اما گفت7.   نگفت  من  خود را به  اسم او هم
   آه  گفت  من  به او همچنين.  شد خواهمی  پسر صاحب

ی  و ناپاآ  و چيز حرام  بنوشم  و مسكرات نبايد شراب
   مادر تا دم ، از شكم  بوده نذيرهک ؛ زيرا آود بخورم
 »! خدا خواهد بود  وقف مرگ

  ای خداوند، خواهش«:  دعا آرد  چنين  مانوح آنگاه8
 نزد ما بفرستی تا او   مرد خدا را دوباره  تو آن آنم می
» .  آنيم بخشی چه  ما می  به رزندی آه ما ياد دهد با ف به
 خدا بار ء  فرمود و فرشته خدا دعای وی را اجابت9

.  بود، ظاهر شد  در صحرا نشسته  او آه ديگر بر زن
 او  پس10.  نزد وی نبود  مانوح  شوهرش  بار هم اين

 ظاهر   من  به  مردی آه آن«:   گفت  شوهرش ، به دويده
 »!  است  آمده  بود، باز هم شده

، از   مرد آمده  نزد آن  همسرش  همراه  بشتاب مانوح11
   من  با زن آهی هستی  مرد آيا تو همان«: او پرسيد
 »ی؟ بود  آرده صحبت
 ».یبل«:   گفت فرشته

   چگونه بعد از تولد بچه«:  از او پرسيد  مانوح پس12
 »؟  آنيم بايد او را بزرگ

 او را   آه ايد از آنچه تو ب زن«:  داد  جواب فرشته14و13
   درخت او نبايد از محصول. ، پرهيز آند  آردم منع

او .  بنوشد  و مسكرات انگور بخورد يا شراب

                                                 
 .8-1: 6در مورد نذيره رجوع شود به اعداد    *

او بايد هر . بخوردک  و ناپا  نبايد چيز حرام همچنين
 ». بجا آورد ام  او امر آرده  به چه
   همين آنم  می خواهش«:   گفت  فرشته  به  مانوح آنگاه15

  فرشته16» .  غذايی بياورم  و برايت  تا بروم مانجا ب
، ولی چيزی  مانم در اينجا منتظر می«:  داد جواب
ای  خواهی چيزی بياوری، هديه اگر می.  خورم نمی

  تقديم  خداوند  قربانی سوختنی به  بعنوان بياور آه
 خداوند ء  او فرشته  آه دانست  هنوز نمی مانوح(» .گردد
 .) است

هر ی وقت«:  ، گفت  او را پرسيده  اسم مانوح  سپس17
   بگوييم  مردم  به خواهيم ی گردد م واقعی ا  گفته آنچه
 »!  است را آردهی  پيشگوي اينی  آس  چه آه
ی  عجيب ، زيرا نام  مرا نپرس نام«:   گفت فرشته18

 »! است
 را  ، آن از آرد گرفتهی ا  و هديه  بزغاله  مانوح پس19
   آرد و فرشته  خداوند تقديم بهی سنگی هقربانگای رو
  آتشی ها شعلهی وقت21و20.  داد انجامی  عجيب عمل

  ء در شعله  آشيد فرشته  زبانه آسمانی  بسو قربانگاه
   با ديدن  و زنش مانوح!  صعود نمود  آسمان  به آتش
 او   فهميد آه  نهادند و مانوح  رو بر زمين  واقعه اين

  بود آهی  بار  آخرين اين.   است وده خداوند ب ءفرشته
 .آنها او را ديدند

 مرد، زيرا  ما خواهيم«:   همسر خود گفت  به مانوح22
اگر خداوند «:   او گفت  به زنشی ول23» ! خدا را ديديم

  ما را قبولی  و قربان  ما را بكشد هديه خواست یم
  داد و اين ی ما نم  را به  عجيبء  وعده آرد، اين ینم

 ».آورد ی نم  را بعمل آار عجيب
  نام»  سامسون«بدنيا آورد و او را ی  پسر  زن آن24

 شد و خداوند او را  او رشد آرد و بزرگ. نهاد
   دان  لشكرگاه  به  سامسون  آه هر وقت25.  داد برآت
،  رفت ی م  قرار داشت  و اشتاعول  صرعه  بين آه

 .آورد ی م  غيرت را بهی  خداوند و روح
 

   سامسون ازدواج
  بود،  رفته  تمنه  به  سامسون روز آهک ي

.  نمود  او را جلب توجهی فلسطينی دختر
   را با پدر و مادرش  جريان  بازگشت  خانه  به چون2
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 دختر را   تا آن  و از آنها خواست  گذاشت در ميان
،   نموده آنها اعتراض3. آنندی  خواستگار برايش
  از اينی و همسری  بروچرا بايد«: گفتند

   تمام  آيا در بينی؟ بگير پرست بتی ها یفلسطين
 تو با او  شود آه یپيدا نمی  ما دختر  و قوم خاندان
 »ی؟ آن ازدواج

   من دختر دلخواه«:   پدر خود گفت  به سامسونی ول
 ».آنيدی  خواستگار منی او را برا.   است همان

   خداوند در اين ست د دانستند آه یپدر و مادر او نم4
  فلسطينيها آهی خواهد برا ی م  وسيله  و بدين آار است
ی آردند، دام ی م  حكومت اسرائيل ی بر بن  زمان در آن

 .بگستراند
آنها ی وقت.   رفت  تمنه  به  با پدر و مادرش سامسون5

ی آردند شير جوان ی عبور م تمنهی از تاآستانها
  در همان6.  آرد له حم  سامسون ، به  پريده بيرون
  و با اينكه   خداوند بر او قرار گرفت  روح لحظه
ک  ي  مثل ، شير را گرفته با خود نداشتی سالح
 پدر و  بهی  چيز  باره اما در اين!  را دريد  آن بزغاله

 رسيد با   تمنه  به سامسونی وقت7.  مادر خود نگفت
 . آرد و او را پسنديد دختر مورد نظر خود صحبت

   تمنه باز بهی عروسی  برا  سامسونی،بعد از مدت8
 شير ء  الشه بهی  شد تا نگاه  خارج او از جاده.  رفت

ی از زنبور و مقداری  انبوه  به چشمش. بياندازد
 را   عسل از آنی مقدار9.  افتاد  الشه  در داخل عسل

 پدر و  بهی وقت.  بخورد  راه  تا در بين با خود برداشت
 آنها داد و   را به  عسل از آنی  آم رسيد مادرش
   آه  نگفت  ايشان  به اما سامسون.  نيز خوردند ايشان
 .  است  را از آجا آورده  عسل آن
 او را  ازدواجک  تدار  پدر سامسون درحاليكه11و10
   زمان  آن  جوانان  رسم  مطابق ديد، سامسون یم

 در   دهكده نفر از جوانانی  داد و س ترتيبی ضيافت
ی معماي«:   آنها گفت  به سامسون12.  آردند  شرآت آن
   جشن آهی  روز  هفت اگر در اين.  گويم ی شما م به

و ی آتانی ردای  س  معما را گفتيد، من  جواب داريم
اگر نتوانستيد ی ول13.  دهم ی شما م  به  لباس دستی س

 »! بدهيد  من  لباسها را به  بدهيد، شما بايد اين جواب

خود را بگو تا ی ، معما بسيار خوب«: نها گفتندآ
 ». بشنويم

 آمد و  بيرونک  خورا از خورنده«:   گفت سامسون14
   و ايشان  روز گذشت سه» !یاز زورآور شيرين

 . معما را پيدا آنند نتوانستند جواب
 رفتند و   سامسون آنها نزد زنی  همگ روز چهارم15
   بپرس را از شوهرت معما   اين جواب«:  او گفتند به
 زد و   خواهيم  را آتش  پدرتء  خانه  ما بگو وگرنه به و

ی  برا فقطی  مهمان آيا اين.  سوزانيد تو را نيز خواهيم
 » ما بود؟  آردن لخت

:   آرد و گفت ، گريه  او رفته  پيش  سامسون  زن پس16
   چونی؛ متنفر  تو از من.ی ندار تو مرا دوست«
   آن جوابی  ولی،ا گفتهی  معماي  من م قو جوانانی برا

 ».یگوي ی نم  من را به
 نيز   پدر و مادرم  را به  آن من«:   گفت سامسون
 »!  تو بگويم بهی ، چطور انتظار دار ام نگفته

آرد،  ی م  بردار نبود و هر روز گريه او دستی ول17
   سامسونی، مهمان  در روز هفتم  سرانجام تا اينكه
   را به او نيز جواب.  گفتی  و  را به معما جواب
  ، پيش  در روز هفتم پس18.   خود بازگفت  قوم جوانان

   سامسون  معما را به  آنها جواب  آفتاب از غروب
 و  شيرينتر از عسلی  چيز چه«:  گفتند چنين

 »باشد؟ یزورآورتر از شير م
آرديد،   نمی  شخم  گاو من اگر با ماده«:   گفت سامسون

 خداوند بر   روح آنگاه19» !يافتيد  معما را نمی ابجو
، سی   رفته  شهر اشقلون  و او به  قرار گرفت سامسون

 و لباسهای آنها را برای  نفر از اهالی آنجا را آشت
 بودند، آورد و   را گفته  معمايش  جواب سی جوانی آه
.  بازگشت پدر خود  ء خانه  به  عصبانيت خود از شدت

 در عروسی آنها   جوانی آه  نيز به سون سام زن20
 . شد  زنی داده  بود، به  سامسون ساقدوش

 
 ها ی از فلسطين  سامسون انتقام

  ، سامسون  درو گندم  در موقعی، از مدت پس
   زن  تا پيش  برداشت  هديه بعنوانی ا بزغاله

و 2،  نداد  راه  خانه را بهی  و اما پدر زنش. خود برود
 از ی، دار  تو از او نفرت آردم ی م  گمان نم«:  گفت
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اما .   تو درآوردم  عقد ساقدوش را بهی  رو و اين
ی توان ی؛ م زيباتر استی  از او خيل خواهر آوچكش

 ».ی آن با او ازدواج
بر سر ی  ديگر هر بالي اآنون«:  فرياد زد سامسون3

» .  نيست  من  گردن  به  تقصيرش ها بياورم یفلسطين
آنها ی  ودمها  گرفت ، سيصد شغال  رفته بيرون  پس4

ی  مشعل  هرجفت  و در ميان  بست  بهم  جفت را جفت
 زد و شغالها را در  بعد مشعلها را آتش5. داد قرار
   عمل با اين.  رها نمود فلسطينيانی  آشتزارها ميان
 . و نابود شد  سوخته  زيتون  و درختان  محصول تمام

  اينی  آس چه«: پرسيدند یكر مها از يكدي یفلسطين6
 آار   فهميدند آه باالخره» ؟  است آار را آرده

 او را  زنی ، زيرا تمن  است بودهی  داماد تمن سامسون
 دختر را  ها آن ی فلسطين پس.  بود دادهی  مرد ديگر به

 . سوزانيدند   زنده  زنده با پدرش
   شد و قسم  را شنيد خشمگين اينی  وقت سامسون7
 با  پس8.  ننشيند  آنها را نگيرد آرام  تا انتقام ورد آهخ
از آنها ی ، بسيار  برده بر فلسطينيها حملهی رحم یب

ی  و در غار  رفت  عيطامء  صخره  به ، سپس را آشت
   سرزمين  به بزرگی فلسطينيها نيز سپاه9.  شد ساآن

 . آردند را محاصرهی يهودا فرستادند و شهر لح
  چرا ما را محاصره«:  پرسيدنديهودای اهال10

 »ايد؟ آرده
 را   تا سامسون ايم آمده«:  دادند ها جواب یفلسطين
   بر سر ما آورد بر سرش را آهی  وبالي بگيريم
 ». بياوريم

  ء غار صخره  يهودا به  هزار نفر از مردان  سه پس11
:  او رسيدند گفتند وقتی پيش.  رفتند  نزد سامسون عيطام

 ما زير  دانی آه  آردی؟ مگر نمی  آه  آاريست  چه اين«
 »؟ ها هستيم  فلسطينی دست
 بر   را آه  آنچه  فقط من«:  داد  جواب سامسونی ول

 ». آردمی  بودند، تالف  آورده سر من
   و به  تو را ببنديم ايم ما آمده«:  يهودا گفتند مردان12

 ».  دهيم ها تحويل یفلسطين
 دهيد   قول  من بهی ، ول وببسيار خ«:   گفت سامسون

 ». خود شما مرا نكشيد آه

 با  پس» .  آشت تو را نخواهيم«:  دادند آنها جواب13
  چون14.  نو او را بستند و با خود بردند دو طناب
   او بانگ ها از ديدن یرسيد، فلسطينی  لح  به سامسون
   خداوند بر سامسون  روح  هنگام در اين. برآوردند

   شده  بسته  دستهايش  به آهی  و طنابهاي قرار گرفت
.  باز شد  شود از هم  سوخته  آتش  به آهی  نخ بود مثل

   بر زمين  را آه مردهی  االغء  چانه  استخوان آنگاه15
ها  ی هزار نفر از فلسطين  و با آن  بود برداشت افتاده

 :  گفت سپس16.  را آشت
  االغک از يی ا با چانه«

 ، ام ها ساخته شتهها پ از آشته
  االغک از يی ا با چانه

 » ام  آشته هزار مرد را منک ي
 را   مكان  و آن  دور انداخت  را به  االغء  چانه سپس17

 .ناميد) »  چانه  استخوانء هتپ«ی يعن(ی َلح َرَمت
 نزد خداوند دعا  پس.  شد  بسيار تشنه سامسون18

  ا به ر عظيمی  پيروز امروز اين«:  ، گفت آرده
   و به ميرم یمی  از تشنگ اآنونی  ولی؛ داد ات بنده
 خداوند  پس19» . شوم ی گرفتار م پرستان  بت  اين دست

ی  جار  بر زمين  در آنجا بود آب آهی  گودال از داخل
   تازه  نوشيد و روحش  آب  از آن سامسون.  ساخت
 ء چشمه«ی يعن(ی حقور  را عين  چشمه  آن سپس.  گشت
 امروز   تا به  چشمه اين. ناميد) » دعا آرد آهی مرد

 . درآنجا باقيست
 را  اسرائيلی  رهبر  سال  بيست  مدت سامسون20

   بر سرزمين فلسطينيها هنوز همی ، ول  داشت بعهده
 . بودند آنها مسلط

 
   و دليله سامسون

  غزهی  شهر فلسطين  به سامسونی روز
. بسر برد یا  بدآاره  را با زن و شب  رفت

   آمده  غزه  او به  شد آه  جا پخش در همهی بزود2
 در   نزد دروازه  شب  شهر تمام  مردان پس.  است
.  بگريزد او را بگيرند  نشستند تا اگر خواست آمين

  چون«:  گفتند نكردند بلكهی  اقدام  هيچ آنها در شب
اما 3» .  آشت  شود، او را خواهيم  هوا روشن صبح

   برخاسته  خوابيد؛ سپس  شب تا نصف  سامسون
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 از جا   شهر را با چارچوبشء  و دروازه  رفت بيرون
  آهی ا تپهی  باال ، به  خود گذارده  را بر دوش آند و آن
 . برد  است  حبرون در مقابل

  ، به سورقی از وادی  زن  عاشق بعد، سامسونی مدت4
  ، به  آمده نزد دليلهی فلسطين  رهبر پنج5.  شد  دليله نام

  او را اينچنينی  چيز چهی  بفهم آنی سع«: او گفتند
   او را بگيريم توانيم ی و چطور م  است نيرومند ساخته

از ما ک هر يی  ده  آار را انجام اگر اين.  و ببنديم
 ». داد  خواهيم  تو پاداش  به  نقره هزار و صد مثقال

  من   به آنم ی م خواهش«:   گفت  سامسون  به  دليله پس6
 تو را  توان ی م ؟ چگونه  تو چيست  رمز قدرت بگو آه
 » آرد؟  و ناتوان بست

   آمان  زه اگر با هفت«:   او گفت  در جواب سامسون7
 ». شد  خواهم  ديگر ناتوان  هر آس ، مثل  شوم بسته

  دليلهی  برا  آمان  زه هفتی  فلسطين  رهبران پس8
در 9.   او را بست  آمان  زه ت هف  با آن آوردند و دليله

 مجاور  را در اطاقی ، او چند نفر فلسطين ضمن
 فرياد   سامسون  از بستن  پس دليله.  بود آردهی مخف
» !اند  تو آمده گرفتنی فلسطينيها برا!  سامسون«: زد

 بر خورد   آتش  به آهی  آتان  نخ  را مثل  زه سامسون
 .كار نشد آش  آرد و راز قدرتش آند، پاره یم

  ، تو مرا مسخره سامسون«:  گفتی  و  به  دليله سپس10
   به آنم ی م  خواهشی؟ گفت  دروغ  من  چرا به!یا آرده
 »؟  تو را بست توان ی چطور م  بگو آه من
 هرگز  آهی ا تازهی اگر با طنابها«:   گفت سامسون11

،  ، مانند ساير مردان  شوم ، بسته  نشده از آنها استفاده
 ». شد  خواهم اتوانن

  اين.  ، او را بست گرفتهی ا تازهی  طنابها  دليله پس12
  شدهی  مجاور مخف ها در اطاق یبار نيز فلسطين

ی ها برا یفلسطين!  سامسون«:  فرياد زد دليله. بودند
 از   نخ او طنابها را مثلی ول» !اند  تو آمده گرفتن
 .  خود گسيخت بازوان

  و بهی  انداخت  مرا دست باز هم«:  گفتی  و  به دليله13
 واقعًا چطور   بگو آه  من  حاال به!ی نگفت  راست من
 »؟  تو را بست توان یم

ی مرا در تارهای  گيسو اگر هفت«:   گفت سامسون
   ديگر، ناتوان مانند مردانی  بباف  نساجيات دستگاه
 ». شد خواهم

 را در اوی  موها  بود، دليله او در خوابی  وقت پس14
   دستگاه  و آنها را با ميخ بافتی  نساج دستگاهی تارها
ها  یفلسطين!  سامسون«:  فرياد زد سپس.  آرد محكم
 را   سر، دستگاه حرآتک او بيدار شد و با ي» !آمدند

 !از جا آند
  مرا دوستی گوي ی م چگونه«:   او گفت  به دليله15
   مرتبه ه سی؟ اعتماد ندار  من  به  آنكه و حالی دار
 رازی گوي ی نم  من و بهی  انداخت  مرا دست  آه است

 »؟  در چيست قدرتت
 را  خود سامسونی  هر روز با اصرارها دليله17و16
 خود را   راز قدرت  باالخره آورد، تا اينكه ی م  ستوه به
ی مو«:  گفتی  و  به سامسون.   ساخت او فاشی برا

 از بدو   من  چون.  است  نشده  هرگز تراشيده سر من
  سرمی اگر مو.  ام  خدا شده  و وقف  بوده تولد نذيره
، مانند هر   رفته  از بين منی  شود، نيرو تراشيده
 ». شد  خواهم ناتوانی  ديگر شخص

  پس.   است  را گفته  حقيقت  دفعه  اين  فهميد آه دليله18
 :  آنها گفت  رهبر فلسطينی فرستاد و به  پنج  آن بدنبال

» .  است  گفته  من  چيز را به  او همه  دفعه بياييد، اين«
 بودند، با خود   داده  وی وعده  به  آنها پولی را آه پس

   را روی دامن  سر سامسون دليله19. ، آمدند برداشته
   دستور دليله  به سپس.  و او را خواباند خود گذاشت
  مسون سا ، دليله  ترتيب بدين.  را تراشيدند موی سرش
   دليله آنگاه20.   آرد و نيروی او از او رفت را درمانده
اند تو را  ها آمده فلسطينی!  سامسون«: فرياد زد
: او بيدار شد و با خود اينطور فكر آرد» !بگيرند

 و آزاد  دهم  خود تكانی می  به  پيش مانند دفعات«
 خداوند او را ترک   بود آه  از اين اما غافل» ! شوم می
، او را  ها آمده  فلسطينی  موقع در اين21.   است دهآر

  ، او را به  در آورده  را از آاسه گرفتند و چشمانش
 را با زنجيرهای مفرغی  در آنجا سامسون.  بردند غزه
   دستاس  آردند گندم  انداختند و وادارش  زندان  به بسته
 . بلند شد  دوباره  موی سرش اما طولی نكشيد آه22. آند
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   سامسون مرگ
ی  مفصل  شدند تا جشن جمعی  فلسطين رهبران24و23

   تقديم  خود داجون  بت بهی بزرگی برپا نمايند و قربان
 را   خود، سامسون بر دشمنی  پيروز آنند، چون

   سامسون آنها با ديدن. دانستند ی خود م  بت مديون
ی خدا«: گفتند یآردند و م ی م خود را ستايشی خدا

 آرد و   را خراب  زمينمان  ما را آه منما، دش
 ما   دست  به ، اآنون از فلسطينيها را آشتی بسيار
 فرياد   مست  نيمه جماعت26و25» .  است  آرده تسليم

 بياوريد تا ما را   را از زندان سامسون«: زدند یم
 ». آند سرگرم
، او را در   معبد آورده  داخل  به  را از زندان سامسون

 بود   معبد بر آنها قرار گرفته  سقف  آه و ستون د ميان
،   را گرفته  دستش آهی  پسر  به سامسون. برپا داشتند

ی مرا روی ها دست«:  آرد گفت یمی او را راهنماي
 ».  آنم  آنها تكيه  به خواهم ی م  بگذار، چون دو ستون

 رهبر  پنج.  بود  پر شده  معبد از مردم  موقع در اين27
معبد ی ها  هزار نفر در ايوان  با سه همراهی فلسطين

 .آردند ی م ، او را مسخره  نشسته سامسونی  تماشا به
ی ا«:   گفت ، چنين  نزد خداوند دعا آرده سامسون28

ک  مرا بيادآور و ي آنم ی م ، التماس منی خداوند، خدا
  ، تا انتقام  بازگردان  من  را به بار ديگر نيرويم

 ».  فلسطينيها بگيرم ن را از اي چشمانم
خود را بر ستونها ی  دستها  سامسون آنگاه30و29

  سپس» . ها بميرم یبگذار با فلسطين«:   و گفت گذاشت
 معبد بر   بر ستونها فشار آورد و سقف  قوت با تمام

 در آنجا  آهی  مردمء و همهی  فلسطين سر رهبران
  گش مر  او هنگام آهی تعداد افراد.  بودند فرو ريخت

   عمرش  او در طول بود آهی  آسان  از تمام  بيش آشت
 . بود آشته

، جسد او را   آمده  و ساير بستگانش بعد برادران31
   راه  بين  آه  مانوح بردند و در آنار قبر پدرش

  او مدت.  آردند ، دفن  قرار داشت  و اشتاعول صرعه
 . بود  اسرائيل  رهبر قوم  سال بيست

 
 ميخای بتها

زندگی   ميخا  نام  مردی به  افرايم در آوهستان
  آن«:   گفت  مادرش روزی او به2. آرد می

آردی از تو   فكر می ای را آه  نقره هزار و صد مثقال
آردی،   می  را نفرين  دزدش  آه  شنيدم اند و من دزديده
 ». ام  را برداشته  آن ، من  است نزد من
 خداوند تو ی، آرد ف تو اعترا چون«:   گفت مادرش
را ی ا  مقدار نقره آنی  و پس3» . خواهد داد را برآت

:   گفت مادرش.  داد  پس  مادرش  بود، به  دزديده آه
ک  ي  و از آن نمايم ی خداوند م  را وقف  نقره  اين من«
 از تو   لعنت  تا اين آنم ی م تو تهيهی برای ا  نقره بت

 ».دور شود
،   را گرفته  نقره  از آن  مثقال  دويست  مادرش پس5و4

  بت . بتی بسازد  زرگر برد و دستور داد با آن پيش
ميخا در .  شد  ميخا گذاشتهء  شد و در خانه ساخته
او .   نيز داشت* بر بتهای متعدد، ايفود  عالوه اش خانه

   خود تعيينء  آاهنی بتخانه  را به يكی از پسرانش
 و   پادشاهی نداشت ئيلاسرا  بنی  زمان در آن6. نمود

   انجام خواست  می  دلش  هرآاری را آه هرآس
 .داد می

  لحم  بيت  اهل آهی  الوء از قبيلهی روز جوانک ي8و7
ی مناسبی  تا جا گفتک يهودا بود شهر خود را تر

 ميخا در ء  خانه  سفر به در طول. پيدا آندی زندگی برا
 آجا  اهل«: يدميخا از او پرس9.  رسيد  افرايم آوهستان

 »ی؟هست
 يهودا  لحم  بيت و اهلی  الوء  از قبيله من«:  او گفت
 پيدا  سكونتی برای مناسبی  جا خواهم ی و م هستم
 ». آنم

 بمانی   من توانی پيش اگر بخواهی می«:  ميخا گفت11و10
  ، يک دست  نقره  مثقال  ده ساليانه.  باشی  من و آاهن
   الوی جوان آن» . داد م تو خواه  و خوراک به لباس

 يكی از  ميخا او را چون.  او ماند  آرد و پيش موافقت
 نمود و   خود تعيين و وی را آاهن12  دانست  می پسرانش

   آه حال«:  ميخا گفت13.  گزيد  ميخا سكونت او در منزل

                                                 
 مخصوص کاهنان بود که به ء در اصل جليقه» ايفود«   *

 .پرستی درآمد تدريج جزو و سايل بت
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   آه دانم ی، م خود دارمی برای آاهنی  الو ء قبيلهاز
 ».د خواهد دا خداوند مرا برآت

 
   دانء ميخا و قبيله

 . نداشتی  پادشاه اسرائيل ی بن  زمان در آن
ی برای آردند مكان یمی  سع  دانء قبيله

  را آهی  سرزمينء  خود پيدا آنند، زيرا سكنه سكونت
.  بودند  نرانده  بود هنوز بيرون  شده آنهاتعيينی برا

د را  خو  نفر از جنگاوران  پنج  دانء  افراد قبيله پس2
   فرستادند تا موقعيت  و اشتاعول صرعهی از شهرها
 شوند،   ساآن  قرار بود در آن را آهی سرزمين
 رسيدند   افرايم  آوهستان بهی آنها وقت. نمايندی بررس

در 3.  را در آنجا گذراندند  ميخا رفتند و شبء  خانه به
 را شنيدند و او را  جوانی  الو آنی آنجا صدا
در «: پرسيدندی ، از و  او رفته بطرف  پس. شناختند
   اينجا آورده تو را بهی  آس  چهی؟آن یم  اينجا چه

 »؟ است
   تا آاهن  آرده ميخا مرا استخدام«:   گفت جوانی الو4

 ». او باشم
 و   آن ، از خدا سؤال  است  چنين  آه حال«: آنهاگفتند5

ا  شد ي  خواهيم ، ما موفق  مأموريت  آيا در اين ببين
 خواهيد شد، زيرا   موفق البته«:  داد  پاسخ آاهن6» . نه
 ». آنيد منظور نظر خداوند است ی شما م آهی آار

 رفتند و   شهر اليش ، به  شده  مرد روانه  پنج  آن پس7
   و آرامش  صيدونيها در صلح  آنجا مثل  مردم ديدند آه
ی ا  قبيله برند، زيرا در اطرافشان ی بسر م و امنيت

آنها از . برساندی  آزار  ايشان  بتواند به  آه يستن
ی  نيز دور بودند و با آباديها  خود در صيدون بستگان
 .نداشتندی  و آمد  خود رفت اطراف

 نزد   و اشتاعول  صرعه  جنگاور به  پنج آنی وقت8
  وضع«:  از آنها پرسيدند  خود بازگشتند، مردمء قبيله
 »؟  است  ديار چگونه آن

   حاصلخيز و وسيع استی سرزمين«: آنها گفتند10و9
ی  حت شود؛ مردمانش ی در دنيا پيدا نم  نظير آن آه

  پس!  آنند  دفاع  از خودشان  را ندارند آه آنی آمادگ
   و آن  آنيم  آنجا حمله  هستيد، برخيزيد تا به منتظر چه

 را   سرزمين  زيرا خدا آن  خود درآوريم  تصرف را به
 ».  است ده ما دا به
   ششصد مرد مسلح  دانء  خبر، از قبيله  اين با شنيدن11

   محل آنی  بسو  و اشتاعول صرعهی از شهرها
   آه  يعاريمء  قريه آنها ابتدا در غرب12.  آردند حرآت

   امروز هم  تا به  مكان آن( اردو زدند  در يهودا است
  ا به از آنج سپس13، )شود ی م ناميده»   دان اردوگاه«

  ء از آنار خانه آهی هنگام.  رفتند  افرايم آوهستان
 خود   همراهان  جنگاور به  پنج آن14، گذشتند یميخا م
و تعداد  * ايفود  در آن  آه در اينجاستی ا خانه«: گفتند
 بايد  دانيد چه ی م خودتان.  وجود دارد بتی زياد
 »! بكنيم

   مردانء  و بقيه ميخا رفتندء  خانه  نفر به  پنج آن16و15
   جوان آنها با آاهن.  ايستادند  خانه  در بيرون مسلح

   جوان  آاهن  در حاليكه سپس17.  شدند  صحبت سرگرم
 نفر   پنج  بود آن  ايستاده  مسلح  در با مردان بيرون

 . ايفود و بتها را برداشتند  شده وارد خانه
آنند،  یم   را غارت  بتخانه ديد آهی  وقت  جوان آاهن18

 »آنيد؟ یچكار م«: فرياد زد
 ما   ما بيا و آاهن  شو و همراه ساآت«: آنها گفتند19

   آاهن خانهک  در ي اينكهی  بجا آيا بهتر نيست.  باش
  آاهن20» ی؟ بشو  در اسرائيل قبيلهک  ي  آاهنی،باش

،   و ايفود و بتها را برداشته پذيرفتی  با شاد جوان
 .  آنها رفت همراه

ها و  ، بچه  رهسپار شده  دوباره  دانء  قبيله سپاهيان21
.  قرار دادند  اول  خود را در صف  و اثاثيه حيوانات

   ميخا دور شدهء از خانهی  زياد  مسافت  از آنكه پس22
 آنهارا  اش  همسايه چند از مردانی بودند، ميخا و تن

 را صدا   دانء  قبيله آنها مردان23.  آردند تعقيب
 . بايستند دند آهز یم

 »آنيد؟ ی م چرا ما را تعقيب«:  گفتند  دانء  قبيله مردان
ايد و   مرا برده  خدايانء  و همه آاهن«:  ميخا گفت24

پرسيد چرا شما را  یايد و م نگذاشتهی  باق برايمی چيز
 »! آنم ی م تعقيب

                                                 
 .5و 4: 17نگاه کنيد به    *
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   باشيد و گرنه ساآت«:  گفتند  دانء  قبيله مردان25
 شما را ء ، همه شدهی د ما عصبان افرا  است ممكن
   خود ادامه  راه  به  دانء  قبيله  مردان پس26» .بكشند
 و   زياد است  ديد تعداد ايشان ميخا چون. دادند
 .  خود بازگشتء  خانه  آنها بشود، به تواند حريف ینم
 شهر  ميخا بهی  و بتها ، با آاهن  دانء  قبيله مردان27

،  آنها وارد شهر شده.  رسيدند  اليش دفاع ی و ب آرام
   آتش  را آشتند و خود شهر را به  آن  ساآنان تمام

 آنجا برسد،   داد مردم  به  نبود آه هيچكس28. آشيدند
   بسيار دور بودند و با همسايگان زيرا از صيدون
   به  جنگ  در موقع نداشتند آهی خود نيز روابط

ک نزديی  در واد شهر اليش. آنندک  آم ايشان
 . بود  واقع رحوب بيت
   ساآن ، در آن  شهر را بناآرده  دوباره  دان ء قبيله مردم
   را بر آن ، پسر يعقوب  جد خود دان آنها نام29. شدند

ی مخصوصی  بتها را در جا ايشان30. شهر نهادند
و ) ی موسء  و نوه پسر جرشوم ( ، يهوناتان قرار داده
.  نمودند خود تعيين   آاهنان  را بعنوان پسرانش
   برده  اسارت  به  مردم آهی  تا زمان يهوناتان ء خانواده

  در تمام31.  داشتند آنجا را بعهدهی  آاهن شدند، خدمت
 ء ، قبيله  قرار داشت  در شيلوه  مقدس  عبادتگاه آهی مدت
 .پرستيدند یميخا را می  بتها  همچنان دان

 
 ها ی بنيامين  قبيح عمل

   اسرائيل  قوم داد آهی روی  زمان قعه وا اين
 ء از قبيلهی مرد:  نداشتی هنوز پادشاه

. آرد یمی  زندگ  افرايم  آوهستان در آنطرفی الو
 عقد خود   يهودا را به لحم بيتی از اهالی دختری و

 ء  خانه ، به دلگير شدهی  دختر از و اما آن2. درآورد
. جا ماند در آن  چهار ماه  فرار آرد و مدت پدرش

 تا   رفت  زنش ، بدنبال  برخاسته  شوهرش سرانجام3
   خانه  آورد و او را به  او را بدست  دل دوباره

   به چون.  او بود  همراه با دو االغی غالم. بازگرداند
   خود برد و پدر زنش ء خانه  او را به آنجا رسيد، زنش

   از او خواست پدر زنش4. بسيار شاد شدی  و از ديدن
 ء  روز در خانه  او سه پس. با آنها بماندی  چند روز آه

 . گذراندند را با همی  خوش  ماند و اوقات ايشان

 زود برخاستند و خواستند  ، صبح روز چهارم5
 بعد از   اصرارنمود آه  آنند، اما پدر زنش حرآت
 پدر   صبحانه  از صرف پس6.  بروند  صبحانه خوردن

   تا با هم  ما بمان  پيش روز همام«:   مرد گفت  آن زن
، اما   نپذيرفت  مرد اول آن7» .  بگذرانيم خوش

روز ديگر ک  ي  بر اثر اصرار پدر زنش سرانجام
 زود   صبح روز بعد، آنها دوباره8. نزد آنها ماند

:   شد و گفت  مانع برخاستند تا بروند اما باز پدر زنش
» . بمانيد بخوريد و تا غروبی  چيز آنم ی م خواهش«

در 9.  پرداختند  و نوشيدن  خوردن  ماندند و به پس
  ء آماده  و نوآرش  مرد و زنش  آن  روز آه  همان پايان

   دير وقت اآنون«:   گفت شدند، پدر زنش ی م حرآت
   باشيم دور همی  با خوش  را هم  شب بهتر است.  است

 ». شويد  روانه  زود برخاسته و فردا صبح
   اتفاق  نكرد و به  بار قبول  مرد اين آن یول11و10

   به  از غروب آنها پيش.  افتاد  راه  به همراهانش
  نوآرش. شد، رسيدند ی م  ناميده  هم  يبوس  آه اورشليم

 شهر   در همين  امشب بهتر است«:  گفتی  و به
 ». بمانيم

 شهر   در اين توانيم ی، ما نم نه«:  داد مرد جواب13و12
شود  ی نم  يافت  در آن همی اسرائيلک  ي آه  غريب
 را   و شب  برويم  يا رامه  جبعه  به بهتر است.  بمانيم

 ». در آنجا بسر بريم
 در   آه  جبعه  به غروب.  دادند  خود ادامه  راه  به پس14

 را  تا شب15،  بود، وارد شدند  بنيامينء  قبيله سرزمين
 ء  خانه نها را بهآی  آس اما چون. در آنجا بسر برند

   موقع در اين16.  شهر ماندند خود نبرد، در ميدان
   خانه  به اش از آار خود در مزرعهی پيرمرد
ی  بود، ول  افرايم آوهستانی او از اهال ( گشت یبرم

   مسافران چون17. )آرد یمی  زندگ  بنيامينء در جبعه
:  و پرسيد  رفت  ديد نزد ايشان  ميدانء را در گوشه

 »رويد؟ ی آجا م ايد و به از آجا آمده«
 و  ايم  يهودا آمده لحم از بيت«:   گفت مرد در پاسخ19و18
 ما ء ، زيرا خانه رويم ی م  افرايم  آوهستان  آنطرف به

ی  برا  يونجه با اينكه.   است شيلوهی آنجا در نزديك
  خودمانی برای  آاف و شرابک االغها و خورا
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   خود راه ء خانه  ما را به ، هيچكس  داريم همراه
 ».دهد ینم
 ء  خانه  شما را به من.  نباشيد نگران«:  پيرمرد گفت20

 ». بمانيد شما نبايد در ميدان.  برم یخود م
   به  برد و آاه  خانه  آنها را با خود به پس21

   پاها و رفع  از شستن  پس ايشان.  داد االغهايشان
 . خوردند شامی خستگ

از ی ا  عده  گفتگو بودند ناگهان ها سرگرمآنی وقت22
 پيرمرد را ء ، خانه  و شهوتران  منحرف مردان

   در را بشدت  در حاليكه ايشان.  نمودند محاصره
را ی پيرمرد، مردی ا«: زدند یآوبيدند، فرياد م یم
 او تجاوز   بياور تا به  بيرون  توستء  در خانه آه
 ». آنيم

:   آنها گفت  آمد و به رون بي اش پيرمرد از خانه23
ی  زشت  عمل  چنين آنم ی، از شما تمنا م  من برادران«

دختر 24.   است  من  ندهيد، زيرا او مهمان را انجام
  ، هر چه آورم ی او را نزد شما م  و زن  خودمء باآره
را ی  زشت  عمل خواهيد با آنها بكنيد، اما چنين ی م آه

 ». مرد نكنيد با اين
 مرد  پس.  ندادند  حرفهای پيرمرد گوش نها بهولی آ25

  شب   نمود و آنها تمام  آنها تسليم  خود را به ، زن مهمان
 خيلی زود او را رها   وی تجاوز آردند و صبح به

  ای آه  در خانه  دم  به  زن ، آن  دم سپيده26. ساختند
 افتاد و تا   در آنجا بود آمد و همانجا بر زمين شوهرش
  ، وقتی آه صبح27.  هوا در آنجا ماند شدن  روشن

 آنار   شود، ديد زنش  در را گشود تا روانه شوهرش
 او  به28.   در استء  بر آستانه  و دستهايش  افتاده در خانه
   زن اما جوابی نشنيد، چون» . برخيز تا برويم«:  گفت
   خود انداخته  جسد وی را روی االغ پس.  بود مرده
 رسيد، چاقويی   منزل وقتی به29.  شد شا  خانه عازم

 آرد و   تقسيم  قطعه  دوازده  را به ، جسد زنش برداشته
.  فرستاد  اسرائيل  را برای يكی از قبايل هر قطعه

: ، گفتند  شده  را ديدند خشمگين  اين  چون  اسرائيل قوم30
   آمد تاآنون  ما از مصر بيرون  قوم از روزی آه«

 مورد  ما نبايد در اين.   است  نشده  عملی ديده چنين
 ».  بنشينيم خاموش

 

   بنيامينءها با قبيله ی اسرائيل جنگ
  و  تا بئرشبع ، از دان  اسرائيل  قوم  تمام آنگاه
  ، رهبران رود اردنی جلعاد در آنسوی اهال

   مصفه بهی خود را با چهار صد هزارمرد جنگ
وند حاضر  بحضور خدا متفقی فرستادند تا همگ

  خبر بسيج(3.  نمايند  تكليف ، از او آسب شده
   بنيامين ء قبيله  گوش  به در مصفهی اسرائيلی نيروها
 را   مقتوله  شوهر زن  اسرائيل بزرگان) .رسيد

ی  را دقيقًا برا طلبيدند و از او خواستند تا واقعه
 . آند  تعريف ايشان

   در سرزمين عه جب  به  و زنم من«:   گفت  مرد چنين آن4
  همان5.   را در آنجا بسر بريم  تا شب  آمديم  بنيامينء قبيله
   بوديم  ما در آن ای را آه ، خانه  جبعه  مردان شب

آنها در .  آردند و قصد داشتند مرا بكشند محاصره
 تجاوز آردند تا   من  زن  آنقدر به  شب تمامی طول
   تقسيم  قطعه ه دوازد  جسد او را به  من پس6.  درگذشت
 افراد  ، زيرا اين  فرستادم  اسرائيل  و برای قبايل نمودم

.  بودند  شده  و زشتی را مرتكب  قبيح  عمل در اسرائيل
 مورد  ، شما خود در اين  اسرائيل  ای مردم اآنون7

 ». دهيد  آنيد و حكم قضاوت
 را  تا اهالی جبعه«:  دادند همگی يک صدا جواب10و9و8
های  خانه   از ما به ، هيچكدام  نرسانيم  عملشان سزای به

   قيد قرعه  به  از افراد سپاه يک دهم.  گرديم خود بر نمی
   رفت  خواهيم  خواهند شد و بقيه  آذوقه مأمور رساندن

اند   داده  انجام  قبيحی آه  را برای عمل  جبعهء تا دهكده
،   شده  جمع  اسرائيل  قوم  تمام پس11» .  آنيم ويران
 . آنند  شهر حمله  گرفتند به تصميم

   فرستادند و به  بنيامينء نزد قبيلهی  قاصدان آنگاه12
   در بين  آه استی  زشت  عمل  چه اين«:  گفتند ايشان

 در   افراد شرير را آه آن13؟   است  گرفته شما صورت
   آنيم  را اعدام  دهيد تا ايشان  ما تحويل  هستند به جبعه
  اما مردم» . سازيمک  پا  شرارت  را از اين رائيلو اس
ی  توجه  ايشانء  خواسته  به  فقط  نه  بنيامينء قبيله

 هزار سرباز را   و شش  بيست بلكه15و14ننمودند، 
 از   هفتصد مرد برگزيده  اتفاق  آردند تا به بسيج
 آنها هفتصد  در بين(16.  بجنگند  اسرائيلء ، با بقيه جبعه

   فالخن را با سنگی  موي  بودند آه  دست مرد چپ
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تعداد لشكر 17) .آردند یزدند و هرگز خطا نم یم
، چهار صد   بنيامينء ، غير از افراد قبيله اسرائيل

 .بودی هزار مرد جنگ
   جنگ  وارد ميدان  از اينكه  پيش  اسرائيل سپاهيان18

   آه نمايند  رفتند تا از خدا سؤال ئيل  بيت  به شوند، اول
 . شود  پيشقدم  بنيامينء  با قبيله  بايد در جنگ  قبيله آدام

   از ديگران يهودا بايد پيش«:  فرمود  ايشان خداوند به
 ». شود وارد جنگ

 آردند و   زود حرآت  صبح  اسرائيل  سپاه  تمام پس20و19
   بنيامينء  قبيله  اردو زدند تا با مردان در نزديكی جبعه

 روز  ، در آن  آمده ها از شهربيرون مينیبنيا21. بجنگند
   سپاه آنگاه24و23و22.  و دو هزار اسرائيلی را آشتند بيست

.  گريستند  حضور خداوند رفتند و تا غروب  به اسرائيل
 با  خداوندا، آيا بايد باز هم«: آنها از خداوند پرسيدند

 »؟  بنيامينی خود بجنگيم برادران
   را ادامه  بايد جنگی،بل«:   آنهاگفت خداوند در پاسخ

ی ، روز بعد برا  يافته تازهی ها نيرو یاسرائيل» .دهيد
 هزار   هجده  روز هم آن25.  رفتند  مكان  همان  به جنگ

 . شد  آشته  ايشانء  زبده  شمشيرزن نفر ديگر از مردان
  رفتند و تا ئيل  بيت  به  اسرائيل مردمی  تمام آنگاه26

  ضور خداوند گريستند و روزه در ح  آفتاب غروب
 خداوند  بهی و سالمتی سوختنی ها یگرفتند و قربان

 عهد خدا در   صندوق  زمان در آن(28و27.  آردند تقديم
،   هارون ء پسر العازار و نوه  بود و فينحاس ئيل بيت
 .) بود آاهن

خداوندا، آيا باز «:  آردند اسرائيليها از خداوند سؤال
 يا از  خود برويمی  بنيامين دران برا  جنگ  به هم

 »؟  بكشيم  دست جنگيدن
   دست برويد، زيرا فردا آنها را به«: خداوند فرمود

 ». آرد  خواهم شما تسليم
و 30 آردند،   آمين  جبعه  در اطراف  اسرائيل  سپاه پس29

   جبعه ، بار ديگر در مقابل  آمده  بيرون روز سوم
   برای جنگ ر بنيامينوقتی لشك31. آرايی نمودند صف
 خود آشيدند   آمد، نيروهای اسرائيلی آنها را بدنبال بيرون

 در   پيش ها مانند دفعات بنيامينی.  دور ساختند و از جبعه
،   آرده  اسرائيليها حمله  به  و جبعه ئيل  بيت  ميان  راه طول

 .حدود سی نفر از آنها را آشتند

   آنها را شكست ز همبا«: زدند یها فرياد م یبنيامين32
 ء  نقشه  اسرائيليها طبق دانستند آه یاما نم» ! دهيم یم
  آنند تا آنها را از جبعه یمی نشين  عمدًا عقبی،قبل

   اسرائيل  سپاهء  عمده  قسمت آهی وقت34و33. دور سازند
، بر آنها   بازگشته  دشمن  تامار رسيدند، بطرف  بعل به

 هزار سرباز   ده  حال در همان. ور شدند حمله
   در آمين جبعهی  غرب  در سمت نيز آهی اسرائيل
   سر بر سپاه ، از پشت  جسته  بودند بيرون نشسته
گرفتار ی  بالي  چه دانستند به ی هنوز نم  آه بنيامين
نمود ی خداوند اسرائيليها را يار39-35. اند تاختند شده

  ز سپاه رو در آن.  دهند  را شكست  بنيامينء تا قبيله
 هزار و يكصد نفر از افراد   و پنج  بيست اسرائيل

   بنيامينء  قبيله  ترتيب  اين  را آشتند؛ به لشكر بنيامين
 . خورد شكست
:  قرار بود  از اين  بطور خالصه  جنگ  اين جريان
ی نشين  عقب  بنيامينء  افراد قبيله  در مقابل  اسرائيل سپاه

   در آمين آهی هاي ی اسرائيل  به  وسيله  اين آردند تا به
ی  خود را عملء  دهند نقشه  بودند فرصت نشسته
نفر ی  حدود س  بنيامينء  افراد قبيله  از اينكه پس. سازند
آردند آشتند،  یمی نشين  عقب  راآه  اسرائيل از سپاه

توانند آنها را  ی م پيشی فكر آردند مانند روزها
  آنندگان ين، آم  وقت در اينی ول . دهند شكست
   هجوم  جبعه ، به  شده  خود خارج گاه از آمينی اسرائيل

   آتش ، شهر را به  را آشته  آن  ساآنان بردند و تمام
ی  برا رفت ی باال م  آسمان  به آهی دود عظيم. آشيدند

   دشمن بايد بطرف ی م  بود آه  آنء اسرائيليها نشانه
  سپاهيان41و40. آنند   حمله  بنيامين  سپاهيان  به برگشته
   سرخود نگريسته  پشت  به  موقع  در اين بنيامين
   آشيده  آتش  به  جبعه  ديدند آه  شدند، چون هراسان

.   است دامنگير آنها گشتهی بزرگی  و بال شده
ها  یاسرائيلی  گريختند، ول بيابانی  بسو بنابراين42

 ديگر   آردند؛ از طرف  را تعقيب ايشان
ی  بودند برا  آرده  شهر حمله  به آهی هاي یاسرائيل
اسرائيليها 43. ، آنها را آشتند  آمده  با آنها بيرون مقابله

   را محاصره ، افراد لشكر بنيامين  جبعه در مشرق
   آن در جنگ44.  را در آنجا آشتند ، اآثرشان نموده

  آشتهی  بنيامين  هزار نفر از سپاهيان روز، هجده
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  ء، تاصخره  گريخته  بيابان  به  سپاهء ندهباقيما45. شدند
 هزار نفر از   رفتند، اما اسرائيليها پنج  پيش رمون

 و دو هزار نفر ديگر را در   راه آنها را در طول
 . آشتند جدعوم

 و پنجهزار نفر   بيست  بنيامينء  قبيله  طريق  اين به47و46
 داد و   روز از دست خود را در آنی  جنگ از مردان

 ء  صخره  به ماندند آهی تنها ششصد نفر از آنها باق
  سپس48.  در آنجا ماندند  گريختند و چهار ماه رمون
 و  ، اطفال ، زنان  مردان ، تمام  برگشته  اسرائيل سپاه
 شهرها ء  را آشتند و همه  بنيامينء  قبيله حيواناتی حت

 .آنها را سوزاندندی ها و دهكده
 

 ابنيامينيهی برای زنان
   شده  جمع  وقتی در مصفه  اسرائيل رهبران

 ندهند   هرگز اجازه  خوردند آه بودند، قسم
.  آنند  ازدواج  بنيامينء  قبيله  آنها با مردان دختران

 در حضور خدا   آفتاب  تا غروب  آمده ئيل  بيت  به سپس2
ای «3: گفتند گريستند و می  می آنها بشدت. نشستند

 داد و ما   رخ  حادثه ، چرا اين رائيلخداوند، خدای اس
 »؟  داديم  خود را از دست يكی از قبايل

ساختند و ی ، قربانگاه  زود برخاسته روز بعد، صبح4
  تقديمی و سوختنی سالمتی ها ی قربان آنی بر رو
  در مشورتی  برا آهی وقت«: گفتند یآنها م5. آردند

از ی ا ه آيا قبيل  شديم  جمع حضور خداوند در مصفه
   موقع در آن(»  باشد؟  آنجا نيامده  به  بود آه اسرائيل

، از  از قبايلی  اگر يك  بودند آه  خورده  قسم  با هم همه
نمايد، حتمًا بايد ی  حضور خداوند خوددار  به آمدن

 ء  قبيله  نابود شدن  بسبب  اسرائيل قوم6) .نابود گردد
 با خود  وسته بودند و پي ، سوگوار و غمگين بنيامين

.  نابود شد قبيلهک  ي  اسرائيل از قبايل«: گفتند یم
  اند از آجا زن  باقيمانده آهی ا  عده آنی  برا اآنون7

   دختران  آه ايم  خورده  خداوند قسم ؟ زيرا ما به بگيريم
 »؟  آنها ندهيم خود را به

   اسرائيل  از قبايل  قبيله  شود آدام  معلوم اينكهی برا9و8
   بود، آنها به آردهی  خوددار  مصفه  به ز آمدنا

 از   شد آه  معلوم سرانجام.  پرداختند  قوم شمارش
  پس12و11و10.  بود  نيامده  جلعاد هيچكس يابيش

   جنگاوران  هزار نفر از بهترين ها دوازده یاسرائيل
.  جلعاد را نابود آنند  يابيش خود را فرستادند تا مردم

ها را آشتند و   و بچه  و زنان  مردان ام، تم آنها رفته
 بودند   رسيده  ازدواج  سن  به  را آه  باآره  دختران فقط
 چهار صد نفر بود   دختران تعداد اين. گذاردندی باق
 . آوردند  در شيلوه  اسرائيل  اردوگاه  آنها را به آه
 نزد   صلح جهتی  اسرائيليها نمايندگان آنگاه13

   گريخته  رمونء  صخره  به  آه  بنيامينء له قبي بازماندگان
 شهر خود   به  بنيامينء  قبيله مردان14. بودند، فرستادند

   چهار صد دختر را به بازگشتند و اسرائيليها آن
ی آنها آافی  برا  دختران تعداد اينی ول.  دادند ايشان
 .نبود

  بود، زيرا  غمگين  بنيامينء قبيلهی  برا  اسرائيل قوم15
  بوجود آوردهی  جداي  اسرائيل  قبايل خداوند در ميان

 آنها ء بقيهی برا«: گفتند ی م  اسرائيل رهبران17و16. بود
   بنيامينء  قبيله  زنان ء همه ، چون  بگيريم آجا زن از

   تا نسل بيانديشيمی ا  چاره  باره اند؟ بايد در اين مرده
.  نشود  آم اسرائيلاز ی ا  نرود و قبيله  از بين  قبيله اين

،   آنها بدهيم  خود را به  دختران توانيم یما نمی ول18
 بدهد   بنيامينء  قبيله  دختر خود را به را آهی  آس چون
   هر سال  ياد آوردند آه بعد بهی ول19» . ايم  آرده لعنت

. شود یخداوند برگزار می برای  عيد در شيلوه
   شكيم  به ئيل بيت از  آهی راهی  شرق  در سمت شيلوه(
) . بود  شده  واقع ئيل  و بيت  لبونه رود در ميان یم

برويد و خود را در «: گفتندی  بنيامين  مردان  به پس20
ی  برا  شيلوه دخترانی وقت21.  آنيد تاآستانها پنهان

 بياييد   آيند، شما از تاآستانها بيرون  بيرون رقصيدن
خود ببريد تا  یها  خانه و آنها را برباييد و به

 .  شما گردند همسران
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 نزد ما  شكايتی  آنها برا  و برادران اگر پدران22
آنها را ببخشيد و :   گفت  خواهيم  ايشان بيايند به

 دارند؛ زيرا   خود نگه  شما را پيش بگذاريد دختران
 بودند و شما نيز   مانده  زن  آنها بدون  جنگ در اين

 آنها  ، به  عهد خود رفتار آرده توانستيد برخالف ینم
 ». بدهيد زن

 دخترانی   آردند و از ميان  بنيامينی چنين  مردان پس23
رقصيدند، هر يک برای خود زنی   می  در شيلوه آه

 شهرهای   ايشان سپس.  خود برد  سرزمين ، به گرفته
 . شدند ، در آنها ساآن خود را از نو بنا آرده

ک  را تر  مكان ، آن  واقعه  از اين  پس اسرائيل یبن24
خود ک  و مل  و خاندان  قبيله بهک ، هر ي گفته

 .بازگشتند
   و هرآس نداشتی  پادشاه اسرائيل ی بن  زمان در آن25

 .آرد ی م خواست ی م  دلش هر چه


