
 

 سموئيلاول
 
 از  ، آه سموئيل. رسد ی م ان پاي  به  پادشاه  شائول شود و با مرگ یآغاز می  نب  با تولد سموئيل  آتاب اين

  با اينحال. آرد ی م  و اداره  را هدايت  اسرائيل قومی  بود، بخوب  شده  خدا بزرگء در خانهی  آودآ دوران
   اسرائيل  پادشاه  نخستين  را بعنوان  او شائول بنابراين.  آند  تعيين آنانی برای  از او خواستند پادشاه مردم

 .آند ی م انتخاب
 داود را   خواست خداوند از سموئيل.  او از خدا دور شد  بود، اما بتدريج  بسيار خوب  آار شائولآغاز
با . شود ی م  اسرائيل  مردم  محبوبی، فلسطين  جليات  داود با آشتن  ضمن در اين.  آند  انتخاب شائولی بجا

 روز   داود روز به  به  نسبت ئول شا دهد، حسادت ی م  نشان  شائول  به  داود نسبت آهی هاي وجود محبت
   حسادت  باعث  موضوع شود و اين یايجاد می صميمی ، و داود دوست ، پسر شائول  يوناتان بين. افزود یم

   شائول آند و تعقيب ی فرار م  شائول داود از دست. آيد ی داود برم گردد و او در صدد قتل ی م بيشتر شائول
 .ماند ی م نتيجه یب

شوند  ی م  آشته  جنگ  در اين  و يوناتان شائول.  بودند  با يكديگر در جنگ  و فلسطين ، اسرائيل ضمن  در اين
 .رسد ی م  پايان  به  سموئيل  اول  آتاب  ترتيب  اين و به

  تولد سموئيل 
 در   آه  افرايمء  از قبيله  القانه  نام مردی بود به

   افرايم  در آوهستان  واقع  صوفيم تايم  رامه
 پسر  يروحام. ( بود  پدر او يروحام نام. آرد زندگی می

.)  بود اليهو، اليهو پسر توحو، و توحو پسر صوف
   صاحب فننه.   نامهای حنا و َفِننه  به  داشت  دو زن القانه2

 . اوالد بود، اما حنا فرزندی نداشت
  واقع   عبادتء  خيمه  خود بهء  با خانواده  هر سال القانه3

   را عبادت  تا خداوند قادر متعال رفت  می در شيلوه
   موقع  در آن آاهنانی آه. ( آند  او قربانی تقديم ، به نموده
 عيلی  ، پسران نمودند، ُحفنی و فينحاس  می  وظيفه انجام
 و   فننه  زنش آرد به  قربانی می  روزی آه القانه4.) بودند
 قربانی   از گوشت ، يک سهم  او هر آدام  فرزندان به
 هر چند خداوند  داد، چون  می  حنا دو سهم اما به5داد؛  می
 او  ، ولی القانه ای نداشت  بود و او بچه  او را بسته رحم

 . داشت  می را خيلی دوست
  زد و او را سخت  می  حنا طعنه  به  پيوسته َفِننه6

   به  آه هر سال7.  حنا نازا بود رنجاند، برای اينكه می
 حنا از  رنجاند، بحدی آه  حنا را می رفتند، فننه  می شيلوه
   القانه شوهرش8. خورد  و چيزی نمی گريست  می غصه

نی؟ چرا آ  می ؟ چرا گريه  شده حنا چه«: پرسيد از او می

   هستی؟ آيا من  قدر غمگين خوری؟ چرا اين چيزی نمی
 »؟  پسر بهتر نيستم برای تو از ده

   از صرف  بودند، روزی پس وقتی آنها در شيلوه10و9
 و با غمی   رفت عبادت  ء خيمه  و به غذا، حنا برخاست

.   تلخی گريست  حضور خداوند دعا آرد و به  به جانكاه
 ء  خيمه آنار در ورودی عيلی آاهن،   موقع در اين(

 .) بود  در جای هميشگی خود نشسته عبادت
  ، به ای خداوند قادر متعال«:  ، گفت حنا نذر آرده11

 و   نكن آنيز خود را فراموش.  نما  توجه  زار من حال
 عطا آنی،   من اگر پسری به.  فرما دعای او را اجابت

 تو   عمر خود وقف تمام تا در  آنم  می  تو تقديم او را به
 ».* نشود  هرگز تراشيده باشد و موی سرش

  او دردل.  داد  دعا ادامه بهی  طوالن حنا مدت13و12
ی وقت. شنيد ینمی  را آس آرد و صدايش یخود دعا م

  صدايشی خورد ول ی م  تكان ديد حنا لبهايشی عيل
  ی و  به پس14.   است  برد مست شود، گمان ی نم شنيده
 را   عادت  اينی؟ا  اينجا آمده  به چرا مست«:  گفت
 »! آنک تر

                                                 
نگاه .  وقف مردان به خداوند بودءنتراشيدن موی سر نشانه   *

 .5: 6کنيد به اعداد 
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   مست ، من سرورمی  ا نه«:   گفت حنا در جواب16و15
   و غم آردم ی دعا م من.  ام  شكسته دلی  زن  بلكه نيستم

   آه  نكن گمان.  گذاشتم ی م خود را با خداوند در ميان
 ». ميگسار هستمی  زن من
 را از او  ، آنچه سرائيلای خدا«:  گفتی عيل17

 »!بروی  سالمت ، به حال!  تو بدهد بهی خواست
 و  برگشتی تشكر نمود و با خوشحالی حنا از عيل18

 . نبود غذا خورد و ديگر غمگين
   القانهء خانوادهی  اعضا  زود تمام روز بعد، صبح19

   عبادتء  خيمه  خداوند به پرستشی ، برا برخاسته
ی وقت.  بازگشتند  خود در رامهء خانه   به رفتند و سپس

 ياد   او را بهء  با حنا همبستر شد، خداوند خواسته القانه
زاييد و ی ، پسر  شده حنا حاملهی  از چند پس20. آورد

ناميد و ) » از خدا  شده خواسته«ی يعن ( او را سموئيل
 ».  نمودم  او را از خداوند درخواست من«:  گفت

 
 آند ی م  را وقف حنا سموئيل

   خود بهء  با خانواده ، القانه  معمول  بعد طبق سال21
   خداوند تقديم  را به ساليانهی  تا قربان  رفت عبادتگاه

 آنها  اما حنا همراه22. آند و نذر خود را ادا نمايد
 از شير  بچهی وقت«:   گفت  شوهرش او به.  نرفت
 و   رفت  خداوند خواهم  عبادتگاه  به  شد، آنوقت گرفته

 ». در آنجا بماند  برد تا هميشه او را با خود خواهم
.  بكنی  هست  مايل آنچه«:   آرد و گفت  موافقت القانه23

  هر چه.  شود  از شير گرفته  تا بچه  بمان در خانه
 ماند   حنا در خانه پس» .، بشود  خداوند است خواست
  بچه   با اينكه آنوقت24.  شد  از شير گرفته تا بچه
  گاو نر سهک  با ي ، همراه بود، او را برداشتهک آوچ
ک مشک  آرد و ي  آيلوگرم و دهی قربانی  برا ساله

  بعد از تقديم25.  برد  در شيلوه  عبادت ء خيمه  به شراب
 . بردند آاهنی  عيل  را پيش  بچهی،قربان

، آيا مرا بخاطر  سرورمی ا«: پرسيدی حنا از عيل26
  ، به  در اينجا ايستاده  آه هستمی  زن  همان  منی؟دار

  و از خدا درخواست27  حضور خداوند دعا آردم
   را مستجاب او دعايم. بدهدی  فرزند  من  به  آه نمودم

  ، او را به حال28.  بخشيد  من  پسر را به نمود و اين
 خداوند را   است  تا زنده  آه آنم ی م خداوند تقديم

   عبادتء  را در خيمه رش پس پس» . نمايد خدمت
 . تا خدمتگزار خداوند باشد گذاشت

 
 حنای دعا

 :حنا اينطور دعا آرد
  لبريز ساختهی  مرا از شاد خداوند قلب«

   نموده  و مرا تقويت  بخشيده  قدرت  من او به ، است
 . است

 ،  و خوشحالم خندم ی م بر دشمنانم
 !  است آردهی  خداوند مرا يار چون

 ،  نيست  خداوند مقدس  مثل هيچكس«2
 ، نيستی غير از او خداي

 . نيستی ما پناهگاهی  خدا مثل
  برداريد،  دست  و رفتار متكبرانه از سخنان«3

 داند؛ ی چيز را م زيرا خداوند همه
 .آند یمی  را داور مردمی  آارها  آه اوست

  شد،  شكسته  جنگاوران آمان4
 . يافتند  قوت اما افتادگان

 ، خود را اجير آردند، نانی  سير بودند برا آهی آنان5
 . شدند  بودند سير و راحت  گرسنه آهی آسانی ول
 ،  است  فرزند زاييده  نازا هفت زن

 .  است اوالد شده ی، ب  زياد داشت  فرزندان اما آنكه
 آند، ی م ميراند و زنده یخداوند م«6
 .خيزاند یبرد و بر م ی گور فرو م به
 سازد، یمی آند و غن یير مخداوند فق7

 .گرداند یآند و بلند م ی م پست
 افرازد، یبر مک فقير را از خا8

 آشد، ی م بيرونی  را از بدبخت محتاج
 .نشاند  می  عزت  بر تخت  شاهزادگان  را چون و ايشان
 ،  خداوند است  از آن زمينی ستونها

 .  است  را استوار آرده او بر آنها زمين
 آند، ی م  خود را حفظ نخدا مقدسي«9 

 شوند؛ یمحو می  در تاريك اما بدآاران
 .شود ی م  موفق  آه  خود نيست  با قدرت انسان

 .گردند ی آنند نابود م  با خداوند مخالفت آهی آسان10
  خواهد فرستاد؛  صاعقه خدا بر آنها از آسمان

 .خواهد آردی  دنيا داور خداوند بر تمام
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 بخشد، ی م رت خود قد  پادشاه او به
 ».گرداند ی خود را پيروز مء و برگزيده

ی ، ول  برگشت  خود در رامه ء خانه  به  القانه آنگاه11
   خدمت بهی  ماند و زير نظر عيل  در شيلوه سموئيل

 . شد خداوند مشغول
 

  ی فاسد عيل پسران
 خود عيلی بسيار فاسد بودند و برای خداوند  اما پسران12

آرد و  وقتی آسی قربانی می14و13. بودند ن احترامی قايل
 تا بپزد، آنها يكی  گذاشت  می  قربانی را در ديگ گوشت

فرستادند تا  ای می  دندانه  سه  خود را با چنگال از نوآران
   در حال  فرو برد و از گوشتی آه  ديگ  داخل  را به آن

.  ببرد آمد برای ايشان  می  بود هر قدر بيرون پختن
   آه اسرائيل  بنی  با تمام  طريق  همين يلی به ع پسران

. آردند آمدند، رفتار می  می  شيلوه  به برای عبادت
خواستند قربانی   می  آسانی آه  پيش گاهی نوآر ايشان15

 قربانی، از آنها   پيه  از سوزاندن آمد و پيش آنند می
  ، گوشت  پخته آرد؛ او بجای گوشت  می  مطالبه گوشت
اگر 16.  آند  عيلی آباب  تا برای پسران خواست  می خام

   آن  بگذار پيه اول«:  گفت نمود و می  می آسی اعتراض
   شود، بعد هر قدر گوشت  سوزانده بر قربانگاه

 را  ، گوشت نه«:  گفت  نوآر می  آن*».خواهی بردار می
 ». گيرم  زور می  به  خودم ، و گرنه  بده  من حاال به

 بود،  در نظر خداوند بسيار عظيمی  عيل  پسران گناه17
   خداوند تقديم  به  مردم آهی هاي ی قربان زيرا به

 .نمودند یمی احترام یآردند، ب یم
  ء نبود، ولی جليقه ای بيش  هر چند بچه سموئيل18

  پوشيد و خداوند را خدمت  را می  آاهنان مخصوص
   يک ردای آوچک برای  هر سال مادرش19. نمود می

 برای   با شوهرش  و هنگامی آه دوخت  می سموئيل
  پيش20. داد  می  سموئيل  را به آمد، آن  می قربانی آردن
 را  ، پدر و مادر سموئيل ، عيلی آاهن از مراجعت

 خداوند  آرد آه  دعا می داد و برای ايشان  می برآت
   را آه  آنها بدهد تا جای سموئيل  ديگر نيز به فرزندان

                                                 
بايست بر قربانگاه سوزانده  پيِه قربانی می, مطابق شريعت   *

 .شود

 پسر   خداوند سه پس21.  خداوند بود، بگيرند در خدمت
 در  ، سموئيل در ضمن.  حنا بخشيد و دو دختر ديگر به

 .آرد  خداوند رشد می خدمت
 با  او از رفتار پسرانش.  بود پير شدهی خيلی عيل22
   پسرانش  آه دانست ی و م  داشت  اطالع  اسرائيل قوم

   خدمت ت عبادء خيمهی  آنار در ورود آهی با زنان
:   گفت  پسرانش  به پس23. شوند ی م آنند همخواب یم
  بد شما از تمامی  آارهاء آنيد؟ درباره ی م چرا چنين«
   آارها دست ، از اين پسرانمی ا24.  شنوم ی م قوم

،  شنوم ی شما مء  خداوند درباره  از قوم آنچه. برداريد
 خود   همنوع  به نسبتی اگر آس25!  استک وحشتنا
 آند، اما  او شفاعتی  برا  است  ورزد، خدا ممكن گناه
ايد،   ورزيده  برضد خود خداوند گناه شما آهی برا

   سخنان آنها بهی ول»  نمايد؟  بتواند شفاعت  آه آيست
 آنها  خواست ی ندادند، زيرا خداوند م پدر خود گوش

 .آندک را هال
  آرد و خداوند و مردم یرشد مک  آوچ اما سموئيل26

 .داشتند ی م او را دوست
 

  ی عيل بر ضد خاندانی پيشگوي
 خداوند  آمد و از طرفی نزد عيلی نبک يی روز27
 اجداد تو  آهی آيا زمان«:  را آورد  پيغام او اينی برا

 آنها   خود را به  بودند، قدرت  فرعونء در مصر برده
   برادرانش را از ميانی آيا جد تو الو28؟   ندادم نشان
   من  باشد و بر قربانگاه  من  تا آاهن  نكردم تخابان

را در ی  آاهن آند و بخور بسوزاند و لباسی قربان
   اسرائيل  قوم را آهی  هداياي  بپوشد؟ آيا تمام حضورم
   تعيين شما آاهنانی آنند، برا ی م  تقديم بر آتش
خواهيد  یم  هستيد و  چرا اينقدر حريص پس29؟  نكردم
آورند،  ی م منی  برا را نيز آهی و هدايايها  یقربان

   از من  خود را بيش  نماييد؟ چرا پسران تصاحب
   بهترين  با خوردن  تو و پسرانتی؟آن ی م احترام

   و فربه ، خود را چاق  من قومی قسمِت هدايا
  اسرائيلی  خداوند، خدا  آه ، من بنابراين30. ايد ساخته
 تو و   خاندان  آه  گفتم ر چه اگ  آه آنم ی م  اعالن هستم
 خواهند بود،   من  آاهنان هميشهی  برا  پدرت خاندان

 مرا  هر آه.  آنم ی برآنار م  خدمت اما شما را از اين
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 مرا   نمود و هر آه  خواهم  آند، او را احترام احترام
رسد  یمی زمان31.  آرد تحقير آند او را تحقير خواهم

 افراد  آهی  بطور  انداخت م تو را برخواه  خاندان آه
نخواهند ی  پير  سن ، به  شده  جوانمرگ  همه ات خانه
 دامنگير  را آهی  تو مصيبت و چشمان32 رسيد

  اسرائيل ی بن  به من. شود خواهد ديد ی م  من عبادتگاه
   سن  به  تو هيچكس  داد، اما در خاندان  خواهم برآت
 تو  از خاندان  نيز آهی آنان33. نخواهد رسيدی پير
   تو خواهند شد و تمام  و رنج  غم بمانند، باعثی باق
   ثابت اينكهی برا34. خواهند مردی  تو در جوان نسل

 دو   آه  خواهد شد، بدان  واقع  تو گفتم  به شود هر آنچه
 !روز خواهند مردک  در ي و فينحاسی  ُحفن پسرت

   آورد آه  امينی روی آار خواهم  آاهن سپس«35
 او   به  را آه  آند و هر آنچه  خدمت  من  ميل مطابق

 بخشيد و   خواهم  او فرزندان به.  دهد  انجام دستور دهم
.  خواهند شد  تا ابد آاهن  منء  برگزيده آنها برای پادشاه

   باشد برای پول  تو باقی مانده  از خاندان  هر آه آنگاه36
واهد آرد و  خ ، تعظيم  دربرابر او زانو زده و نان

   من  خود به  آاهنان  درميان آنم  می التماس:  خواهد گفت
 ».  خود را سير آنم آاری بدهيد تا شكم

 
 خواند ی را م خداوند سموئيل
زير ک  سموئيِل آوچ آهی  روزهاي در آن
آرد، از  ی م  خداوند را خدمتی،عيل نظر

 ی،عيل3و2. رسيد یمی  پيغام  ندرت  خداوند به جانب
او ی  وقت شبک ي.  بود تار شدهی  پير  بسبب شمانشچ

   آه  عبادتء  در خيمه  هم خود و سموئيلی در جا
 بودند،  ، خوابيده  قرار داشت  عهد خدا در آن صندوق

  را خواند و خداوند سموئيل5و4، سحرک نزدي
و از جا » ! آقا ی،بل«:   گفت  در جواب سموئيل
ی  فرمايش چه«:  فت و گ شتافتی ، نزد عيل برخاسته

 ». حاضرمی داريد؟ در خدمتگزار
او » ! ؛ برو بخواب  تو را نخواندم من«:  عيلی گفت

 . و خوابيد رفت
 نيز او   دفعه اين.  را خواند بار ديگر خداوند سموئيل6

  چه«:   و باز گفت شتافتی  و نزد عيل برخاست
 ». حاضرمی داريد؟ در خدمتگزاری فرمايش

؛ برو   تو را نخواندم ، من سرمپ«:  گفتی عيل
   خداوند است  اين  آه دانست ی نم سموئيل7» ! بخواب

، خداوند با او   موقع  تا آن خواند چون ی او را م آه
   بار سموئيل سومينی خداوند برا8.  بود  نگفته سخن

ی ، نزد عيل  برخاسته  پيش  دفعات را خواند و او چون
داريد؟ در ی يش فرما چه«:   و باز گفت رفت

   اين  آه دريافتی  عيل آنگاه» . حاضرمی خدمتگزار
 او   به پس9. خواند ی را م  سموئيل  آه خداوند است

:  بار تو را بخواند بگو اگر اين!  برو بخواب«:  گفت
 تو   فرمان  به  گوش خداوندا بفرما، خدمتگزارت

 . و خوابيد  رفت  سموئيل پس» . است
:  خواند  پيش  را مانند دفعات ئيلباز خداوند سمو10
بفرما، «:   گفت و سموئيل» ! سموئيل!  سموئيل«

 ».  توست  فرمان  به  گوش خدمتگزارت
  انجامی  آار  در اسرائيل من«:  او فرمود خداوند به11

  آن12.  خود بلرزند  به  از شنيدنش  مردم  داد آه خواهم
   بر او نازل فتم عيلی گ خاندان ء  درباره را آهی بالهاي
 او را ء  خانواده تا ابد  آه ام  او گفته به13.  آرد خواهم
   گناه  من  به  نسبت  پسرانش ، چونكه آنم ی م مجازات

 آنها   است  آگاه  ايشان  از گناه ورزند و او با اينكه یم
   تأآيد اعالم  به پس14. دارد ی آار باز نم را از اين

   خاندان تواند گناه ی نم و هديهی قربانی  حت  آه داشتم
 ». آند را آفارهی عيل

  ، طبق بعد برخاسته.  خوابيد  تا صبح سموئيل15
او .  خداوند را باز آردء خانهی  درها معمول

ی  بود، برا گفتهی  و  خداوند به  را آه ترسيد آنچه یم
:  ، گفت او را خواندهی اما عيل17و16. بازگو نمايدی عيل
ی  چيز را برا ؟ همه  گفت  تو چه وند به، خدا پسرم«
خدا تو ی  آن  پنهان از منی اگر چيز.   آن  تعريف من

   را آه  آنچه  تمام  سموئيل پس18 »! نمايد را تنبيه
ی عيل.  آرد بيانی عيلی  بود، برا  او گفته خداوند به

 در  بگذار آنچه.   خداوند است  خواست اين«:  گفت
 ». دهد امپسند آيد انجی نظر و

  شد و خداوند با او بود و تمام ی م  بزرگ سموئيل19
   مردمء همه20. رساند ی م  انجام  او را به سخنان
 از   سموئيل دانستند آه ی م  تا بئرشبع  از دان اسرائيل
. او باشدی  تا نب  است  شده  خداوند برگزيده جانب
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  موئيل س  به  در شيلوه  واقع  عبادتء خداوند در خيمه21
 بازگو   اسرائيل قومی  را برا داد و او نيز آن ی م پيغام
 .آرد یم
 

 گيرند ی عهد را م ها صندوق یفلسطين
ها  یها وفلسطين ی اسرائيل  بين  زمان در آن
ها  یلشكر اسرائيل.  بود درگرفته  جنگ

 اردو  ها در افيق یعزر و لشكر فلسطين ابنک نزدي
،   داده ها را شكست یاسرائيلها،  یفلسطين2.  بودند زده

ها  یاسرائيلی وقت3. چهار هزار نفر از آنها را آشتند
 آنها از  گشتند، رهبران ی خود باز م  اردوگاه به

   است  داده  چرا خداوند اجازه پرسيدند آه یيكديگر م
بياييد «:  گفتند سپس.  دهند ها آنها را شكست یفلسطين
 را  اگر آن.  ينجا بياوريم ا  به  عهد را از شيلوه صندوق

 ما  ، خداوند در ميان  ببريم  جنگ  ميدان با خود به
 ».دهدی  م  نجات  دشمنان خواهد بود وما را از چنگ

 عهد   آنها افرادی فرستادند تا صندوق  جهت  همين به4
،   است  خداوند قادر متعال  پرشكوه  تختء  نشانه را آه
   صندوق  عيلی همراه ان، پسر حفنی و فينحاس. بياورند
  ها وقتی صندوق اسرائيلی5.  آمدند  جنگ  ميدان عهد به

 فرياد بلندی   خود ديدند، چنان عهد را در ميان
 ! لرزيد  زير پايشان  زمين برآوردند آه

   خبر است عبرانيها چهی در اردو«:فلسطينيها گفتند6
  فهميدند آهی وقت» زنند؟ ی فرياد م  چنين آه

   اردوگاه  عهد خداوند را به ها صندوق یلاسرائي
   اردوگاه خدا به«: بسيار ترسيدند و گفتند7، اند آورده

ی  اتفاق  چنين تا بحال! بر مای وا.   است آنها آمده
   اين  بتواند ما را از دست  آه آيست8.   است نيفتاده
  هستند آه  ی خدايان  قدرتمند برهاند؟ آنها همان خدايان

ی ا9.  با باليا نابود آردند را در بيابانمصريها 
   اسير اين  نيرو بجنگيد و گرنه فلسطينيها با تمام
 آنها اسير ما   آه  شد، همانگونه عبرانيها خواهيم

 ».بودند
   بار ديگر شكست ها جنگيدند و اسرائيل  فلسطينی پس10

 اسرائيلی   روز، سی هزار نفر از مردان در آن. خورد
. های خود گريختند  خيمه  به و بقيه شدند  آشته

 فلسطينيها افتاد و حفنی و   دست  عهد خدا به صندوق11
 . شدند  عيلی نيز آشته ، پسران فينحاس

   جنگ  از ميدان  بنيامينء  روز، مردی از قبيله همان12
 و خاک   نموده  خود را پاره  لباس  و در حاليكه گريخت
  عيلی آنار راه13.  آمد  شيلوه  بود، به  ريخته بر سرش
 بود، زيرا برای   خبر جنگ ، منتظر شنيدن نشسته
   قاصد، خبر جنگ چون.  بود  عهد خدا نگران صندوق

   ناگهان  است  اتفاقی افتاده  چه  آه را آورد و گفت
 . و زاری در شهر بلند شد صدای شيون

 خبر  چه«:   را شنيد، گفت شيونی صدای عيلی وقت14
   را آه  و آنچه شتافتی  عيل اصد بطرفق» ؟ است
،   وقت در اين(15.  آرد  تعريف  بود برايش  افتاده اتفاق
 .) و آور بود ساله98ی عيل

 فرار   جنگ  امروز از ميدان من«:  گفتی  عيل او به16
 ». ام  اينجا آمده ، به آرده
 »؟  است افتادهی  اتفاق ، چه پسرم«: پرسيدی عيل

اند   خورده ها شكست ها از فلسطينی رائيلیاس«:  او گفت17
دو پسر . اند  شده  جنگی ما آشته  نفر از مردان و هزاران

   عهد خدا نيز به اند و صندوق  مرده تو، حفنی و فينحاس
 ».  است  فلسطينيها افتاده دست

   دست  عهد به  صندوق عيلی وقتی شنيد آه18
 در آنار  ، از روی صندلی خود آه فلسطينيها افتاده

 بود   پير و چاق  افتاد و چون  پشت  بود، به دروازه
   رهبر اسرائيل  سال او چهل.  و مرد  شكست گردنش

 .بود
 و   حامله ، آه  فينحاس  عيلی، زن وقتی عروس19

 عهد خدا   صندوق  بود، شنيد آه  زاييدن نزديک به
اند، درد   نيز مرده  و شوهر و پدر شوهرش  شده گرفته
 دور او بودند،  زنانی آه20.  شد و زاييد  شروع يمانشزا

   در حال اما او آه» . پسر زاييدی  نباش ناراحت«: گفتند
  فقط22و21.  جوابی نداد و اعتنا ننمود  بود هيچ مرگ
   و عظمت  او را ايخاُبد بگذاريد، زيرا شكوه نام«:  گفت

  بدون« معنی  ايخابد به(» .  است  رفته  از بين اسرائيل
   را برگزيد زيرا صندوق  نام او اين. باشد می»  جالل

   مرده  و شوهر و پدر شوهرش  شده عهد خدا گرفته
 .)بودند
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   عهد در فلسطين صندوق
  عزر به  عهد خدا را از ابن ها صندوق فلسطينی
، در شهر اشدود آوردند   داجون  خويش معبد بت

 روز بعد،  اما صبح3.  گذاشتند  را نزديک داجون و آن
 عهد خداوند   صندوق  شهر برای ديدن  مردم هنگامی آه

   افتاده  زمين ، رو به  آن  در مقابل  داجون رفتند، ديدند آه
   سرجايش ، دوباره  را برداشته آنها داجون.  است

  آن:  افتاد  اتفاق  روز بعد، باز همان ولی صبح4. گذاشتند
   افتاده  زمين اوند رو به عهد خد  در حضور صندوق بت
  و در  شده  قطع  و دو دستش  بار سر داجون اين. بود

   مانده  سالم  آن ء تنه  بود، فقط  افتاده  در بتكده ءآستانه
   امروز، آاهنان  تا به  آه  است  سبب  همين به(5. بود

   داجونء  در بتخانه ء آستانه  به  و پرستندگانش داجون
 .)گذارند یدر اشدود پا نم

   را سخت  آن خداوند اهالی اشدود و آباديهای اطراف6
وقتی 7.  آنها فرستاد  جان  به  آرد و بالی دمل مجازات
ديگر «: ، گفتند  اتفاقی افتاده  چه  دريافتند آه مردم
   در اينجا نگاه  از اين  عهد را بيش  صندوق توانيم نمی
  ا با خدايمان ما رء  همه ، زيرا خدای اسرائيل داريم
 آنها قاصدانی  پس8» . هالک خواهد آرد داجون
:  آردند و گفتند  فلسطينی را جمع  رهبران ، تمام فرستاده

 »؟  آنيم  چه  عهد خدای اسرائيل با صندوق«
   صندوق پس» . ببريد  َجت  را به آن«:  دادند آنها جواب
د،  رسي  جت  به اما وقتی صندوق9.  بردند  جت عهد را به

   بالی دمل  به خداوند اهالی آنجا را نيز از پير و جوان
 اهالی شهر را فرا ء  همه  و اضطراب ترس. دچار آرد

   عقرون  عهد خدا را به  آنها صندوق پس10.  گرفت
   صندوق  ديدند آه  اهالی عقرون فرستادند، اما چون

آنها «: شود فرياد برآوردند  می  نزد آنها آورده عهد به
آورند تا ما   اينجا می  را به  عهد خدای اسرائيل دوقصن

 ».را نيز نابود آنند
  را احضار آردهی  فلسطين ، رهبران عقرونی اهال11

خود ی  جا  را به اسرائيلی  عهد خدا صندوق«: گفتند
  ترس» .برد ی م  ما را از بينء  همه برگردانيد و گرنه

 زيرا خدا  بود،  شهر را فرا گرفته  تمام و اضطراب
   بودند به  نمرده  آه همی آنان12. آرد یمک آنها را هال

 باال   آسمان  شهر تا به فرياد مردم.  مبتال شدند دمل
 . رفت

 
 گردانند ی برم  اسرائيل  عهد را به صندوق

   در فلسطين  ماه  هفت  عهد، مدت صندوق
 خود را   و جادوگران فلسطينيها آاهنان2 .ماند
 عهد  با صندوق«: د و از آنها پرسيدندفراخواندن
 بر  اش ی اصل  مكان  را به آنی ؟ وقت  آنيم خداوند چه

 »؟  بفرستيم با آنی ا  هديه  نوع ، بايد چه گردانيم یم
 عهد  خواهيد صندوق یاگر م«:  دادند آنها جواب3

ی  خال  را دست  بفرستيد، آن  را پس اسرائيلی خدا
 بفرستيد تا او بال   آن نيز همراهی ا  هديه نفرستيد، بلكه
   معلوم  نشد، آنوقت اگر بال متوقف.  آند را متوقف

   نشده  خدا بر شما نازل  بال از جانب  اين شود آه یم
 ». است

 »؟ بفرستيمی ا  هديه  نوع چه«:  پرسيدند مردم5و4
ء  ی ش ها، پنج ی فلسطين  تعداد رهبران به«: آنها گفتند
   موش ء از طال بشكل ی ش  و پنج  دمل  شكل از طال به

 آنيد  اند، درست  آرده  ما را ويران  سرزمين  تمام آه
، آنها را بفرستيد تا شايد  اسرائيلی  خدا  احترام و به

.  شما دور آند  و سرزمين بال را از شما و خدايان
  آنها اجازه. نكنيدی  و مصريها سرسخت مانند فرعون6

 خدا   شوند، تا اينكه ز مصر خارجندادند اسرائيليها ا
   االن پس7.  آرد بر آنها نازلی هولناآی بالها
   يوغ  آه  بسازيد و دو گاو شيرده تازهی ا عرابه

   باشد بگيريد و آنها را به  نشده  آنها گذاشته برگردن
   را در طويله هايشان  ببنديد و گوساله عرابه

قرار دهيد و    عهد را بر عرابه صندوق8. نگهداريد
فرستيد در  یمی عذر خواهی  برا طال را آهی هدايا

 گاوها را رها  آنگاه.  بگذاريد آنی پهلوی ا صندوقچه
اگر آنها از مرز 9. خواهند بروند ی م آنيد تا هر جا آه
   آه  رفتند، بدانيد خداست شمس  بيت ، به ما عبور آرده

 اگر ، اما  است  را برسر ما آورده عظيمی  بال اين
  بودهی  بالها اتفاق  اين  آه دانست   خواهيم نرفتند آنوقت

 ».  است نداشتهی  دخالت  خدا در آن و دست
   عرابه  را به دو گاو شيرده.  آردند ها چنين فلسطينی10

  آنگاه11.  نگهداشتند  را در طويله هايشان بستند و گوساله
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ال  محتوی هدايای طء  عهد خداوند و صندوقچه صندوق
   بطرف گاوها يک راست12.  گذاشتند را بر عرابه

رفتند صدا   می  شدند و همانطور آه  روانه شمس بيت
،  شمس  فلسطينی تا سرحد بيت رهبران. آردند می

 . آنها رفتند بدنبال
.  بودند  درو گندم  مشغول  در دره شمس  بيت مردم13

  عهد خداوند را ديدند، بسيار شاد صندوقی آنها وقت
   يهوشع  نام بهی  شخصء  وارد مزرعه عرابه14. شدند

   چوب مردم. ايستادی  بزرگ  سنگ شد و در آنار تخته
ی سوختنی  قربان ، گاوها را بعنوان  را شكسته عرابه

 ء  قبيله چند نفر از مردان15.  آردند  خداوند تقديم به
اشياء طال ی  محتوء  عهد و صندوقچه  صندوقی،الو

   مردان سپس.  گذاشتند  سنگ تختهی ، رو را برداشته
  ديگر بهی ها یو قربانی سوختنی  قربان شمس بيت

 . نمودند حضور خداوند تقديم
 را ديدند،   واقعه اينی وقتی  رهبر فلسطين  پنج آن16

 طال ء  هديه پنج17.  برگشتند  عقرون  روز به درهمان
 ی، عذرخواه ها جهت ی فلسطين  توسط  آه  دمل بشكل
ی  شهرها  شد، از طرف خداوند فرستادهی برا

  پنج18.  بود  و عقرون ، جت ، اشقلون اشدود، غزه
 بر  بود آهی  فلسطين  تعداد رهبران  طال نيز به موش
   فرمان  اطرافشان حصاردار و دهاتی شهرها

 عهد را   صندوق  آه  بزرگ  سنگ  تخته آن. راندند یم
   يهوشع ءهوز در مزرع امر  گذاشتند تا به آنی رو
اما خداوند هفتاد نفر 19.  استی  باق شمس  در بيت واقع

   صندوق  داخل ، زيرا به  را آشت شمس  بيت از مردان
   بشدت  واقعه  از اين مردم.  بودند  آرده عهد نگاه
  تواند در مقابل یمی  آس چه«: گفتند20،   شده غمگين

  د؟ اآنون، بايست استی مقدسی  خدا خداوند آه
 »؟  آجا بفرستيم  عهد را به صندوق

،   فرستاده  يعاريم ء قريه را نزد ساآنانی  قاصدان پس21
 عهد خداوند را  ها صندوق یفلسطين«: گفتند

 ». را ببريد بياييد و آن. اند برگردانده
 

  عهد خداوند ، صندوق  آمده  يعاريمء  قريه مردم
 بردند و  ابينادابی  آوهستانء  خانه را به

.  آردند  تعيين آنی نگهداری  العازار را برا پسرش

. ماندی  در آنجا باق  سال  بيست  عهد، مدت صندوق2
بودند، زيرا ی  در تنگ اسرائيل ی، بن  مدت آنی ط

 . بود گفتهک  را تر خداوند ايشان
 

  بر فلسطينيها سموئيلی پيروز
ی  بسو  دل ماگر با تما«:   گفت اسرائيل ی بن  به سموئيل3

   و عشتاروت  بيگانه  نماييد و خدايان خداوند بازگشت
   فقط  بگيريد آه  خود دور آنيد و تصميم را از ميان

   خدا هم  نماييد، آنوقت  و عبادت خداوند را اطاعت
 ». خواهد داد  فلسطينيها نجات شما را از دست

 را نابود آردند و   و عشتاروت بعلی  آنها بتها پس4
   به ، سموئيل سپس5.  نمودند  خداوند را پرستش طفق

ی  برا  بياييد و من  مصفه  شما بهء همه«:   گفت ايشان
 ». آرد شما در حضور خداوند دعا خواهم

 از  سپس.  شدند  جمع  آنها در مصفهء  همه بنابراين6
   حضور خداوند ريختند و تمام  آشيدند و به  آب چاه

.  آردند  خود اعتراف  گناهان ه، ب  گرفته روز را روزه
ی  رهبر  به  در مصفه  روز، سموئيل در اين

 . شد  تعيين اسرائيل یبن
 در  اسرائيل  بنی  فلسطينی شنيدند آه وقتی رهبران7

،   آرده  جنگء  خود را آماده اند، سپاه  گرد آمده مصفه
   متوجه  اسرائيل  قوم هنگامی آه.  شدند  مصفه عازم

. شوند، بسيار ترسيدند ها نزديک می لسطينی ف شدند آه
  از دعا آردن«: ، گفتند  نموده  خواهش آنها از سموئيل8
   تا او ما را از دست  نكش  خداوند دست  درگاه به

 ». دهد ها نجات فلسطينی
ی  قربان را بعنوانی ا  شيرخوارهء  بره سموئيل9

   آرد و از او درخواست  خداوند تقديم بهی سوختن
او را ی خداوند دعا. ها را برهاند یمود تا اسرائيلن

  آهی ا  لحظه  در همان درست10.  فرمود اجابت
ها وارد  ی بود، فلسطين آردنی  قربان  مشغول سموئيل
   مانند رعد بانگ اما خداوند از آسمان.  شدند جنگ

 ها ی، از اسرائيل  شده ها پريشان یبرآورد و فلسطين
 تا  ها آنها را از مصفه یائيلاسر11.  خوردند شكست
ک  را هال  همه  راه ، در طول  نموده آار تعقيب بيت

   را بين ، آن گرفتهی  سنگ  سموئيل آنگاه12. آردند
 خداوند ما  تا بحال«:   و گفت  برپا داشت  و شن مصفه

7
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 عزر   را ابن  سنگ و آن» .  است آردهک را آم
ها  یطين فلس پس13. ناميد) » ک آم سنگ«ی يعن(

 بود ديگر   زنده  سموئيل آهی  شدند و تا زمان مغلوب
 نكردند، زيرا خداوند بضد  ها حمله ی اسرائيل به

  ، واقعیاسرائيلی شهرها14. آرد ی م ها عمل یفلسطين
  ها افتاده ی فلسطين  دست  به  آه  و جت  عقرون در بين

  در ميان.  درآمد  اسرائيل  تصرف  به بود، دوباره
   روزها صلح ها نيز در آن یها و امور یرائيلاس

 .برقرار بود
.  باقی ماند اسرائيل  رهبر بنی  عمرش  تا پايان سموئيل15
 و  رفت  می ، و مصفه ، جلجال ئيل  بيت  به او هر سال16

  بعد به17. آرد  رسيدگی می  مردم  شكايات در آنجا به
   حل ز به و در آنجا ني گشت  برمی  خود در رامهء خانه

 يک   در رامه سموئيل.  پرداخت  می اسرائيل  بنی مشكالت
 . برای خداوند بنا آرد قربانگاه

 
 خواهند ی م  پادشاه مردم

   خود را بعنوان  پير شد، پسران وقتی سموئيل
  ، يوئيل  پسر اول نام2.   گماشت داور بر اسرائيل

مسند داوری  بر   در بئرشبع ايشان.  بود  ابياه و پسر دوم
   پدر خود رفتار نمی آردند بلكه اما آنها مثل3. نشستند

گرفتند و در   می  رشوه طمعكار بودند و از مردم
 .آردند  نمی  را رعايت ، عدالت قضاوت

 شدند تا   جمع  در رامه  اسرائيل ، رهبران باالخره4
 او  آنها به5.  بگذارند  در ميان  را با سموئيل موضوع

 نيز مانند تو رفتار  ای و پسرانت و پير شدهت«: گفتند
 تا بر ما   آن  برای ما پادشاهی تعيين پس. آنند نمی

  ها پادشاهی داشته  مانند ساير قوم  آند و ما هم حكومت
 شد   آنها بسيار ناراحت  از درخواست سموئيل6» . باشيم

 .  حضور خداوند رفت  به  تكليف و برای آسب
  درخواست  طبق«:  فرمود موئيل س خداوند در پاسخ7

.  تو را اند نه ، زيرا آنها مرا رد آرده  آن آنها عمل
از 8.   باشم  ايشان  پادشاه خواهند من یآنها ديگر نم

  ، پيوسته  آوردم  را از مصر بيرون  ايشان آهی موقع
 با  االن.  ديگر رفتند  خدايان ، بدنبال نمودهک مرا تر

  هر چه9. اند  گرفته  پيش رفتار را تو نيز همان

   داشتن  آه  هشدار بده  ايشان ، اما به گويند بكن یم
 ».داردی  عواقب  چه پادشاه

:   گفت  چنين  ايشان  خداوند به  از جانب سموئيل10
 او   باشيد، بدانيد آه داشتهی خواهيد پادشاه یاگر م«11

بر ی  تا بعض  خواهد گرفت  خدمت  شما را به پسران
 آنند و  بر اسبها او را خدمتی ها و بعض هعراب
  را بهی او بعض12.  بدوند هايش در جلو عرابهی بعض

ديگر ی  و بعض  خود خواهد گماشت سپاهی فرمانده
 را شيار   خود خواهد فرستاد تا زمين  مزارع را به

نمايند، و از ی آور  او را جمع آنند و محصوالت
   عرابه وسايل و   اسلحه ساختنی نيز برای ا عده

   شما را هم ، دختران پادشاه13.  خواهد آرد استفاده
 آنند و  تهيهک  بپزند و خورا گيرد تا نان یبكار م
 و تاآستانها   مزارع او بهترين14.  عطر بسازند برايش
 افراد   و به  را از شما خواهد گرفت زيتونی و باغها

را   محصوالتتانک  ي از شما ده15. خود خواهد داد
 افراد دربار،   را در ميان  خواهد نمود و آن مطالبه
ها و  ، رمه ، آنيزان غالمان16.  خواهد آرد تقسيم
خود ی  شخصء استفادهی ، برا شما را گرفتهی االغها

شما را خواهد ی ها گلهک  ي او ده17. بكار خواهد برد
 روز  آنی وقت18. خواهيد شدی  وء  و شما برده گرفت

ايد   آرده  انتخاب آهی  پادشاه  دستبرسد، شما از
 داد شما  خداوند بهی فرياد برخواهيد آورد، ول

 ».نخواهد رسيد
   ندادند و به  گوش  سموئيل  نصيحت  به اما مردم19

تا مانند ساير 20  خواهيم ی م ما پادشاه«: اصرار گفتند
 آند و در   او بر ما سلطنت خواهيم یم.  ها باشيم قوم

 ».نمايدی رهبر ما را  جنگ
   گفتند با خداوند در ميان  مردم  را آه  آنچه سموئيل21

  هر چه«:  داد و خداوند بار ديگر پاسخ22،  گذاشت
» . نما  تعيين ايشانی برای  و پادشاه گويند بكن یم

  هايشان  خانه  را به  نمود و مردم  موافقت سموئيل
 .فرستاد

 
 آند ی م  را تدهين  شائول سموئيل

   بنيامين ء ثروتمند و متنفذ قبيله  از مردان قيس
 پسر  ئيل  بود و ابی ئيل  پسر ابی قيس. بود

8
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.   پسر افيح  و بكورت صرور، صرور پسر بكورت
  ترين اندام  خوش  آه  شائول  نام  به  پسری داشت قيس2

ايستاد، از   می  مردم وقتی او در ميان.  بود مرد اسرائيل
 . بلندقدتر بود ز همه باال ا  به شانه

از ی  او يك  شدند، پس  گم قيسی االغهای روز3
االغها ی  جستجو  به  شائول  خود را همراه نوآران
،   شليشه ، زمين  افرايم  آوهستان آنها تمام4. فرستاد
ی  را گشتند، ول  بنيامين  سرزمين  و تمام شعليمی نواح

 از  پس  سرانجام5. نتوانستند االغها را پيدا آنند
   به  رسيدند، شائول  صوف بهی زياد وقتی جستجو
ما ی  برا  پدرمان ، االن بيا برگرديم«:   گفت نوآرش

  اما نوآرش6» !االغهای  تا برا  است بيشتر نگران
ی زندگی  شهر مرد مقدس در اين!  صبر آن«:  گفت
 قائلند، زيرا  برايشی  زياد  احترام  مردم آند آه یم

   او برويم بيا پيش. آيد ی درم يد، درستگو ی م هر چه
 ». االغها آجا هستند  ما بگويد آه شايد به

،   او بدهيم  به ولی ما چيزی نداريم«:  داد  جواب شائول7
 ».  است  شده  تمام  داشتيم  آه حتی خوراآی هم

.   دارم  آوچک نقرهء  يک سكه من«:  نوآر گفت8
 ».تا ما را راهنمايی آند   او بدهيم  را به  آن توانيم می

،  بسيار خوب«:   آرد و گفت  موافقت شائول11و10و9
   مرد مقدس  آن شدند آهی  شهر ءآنها روانه» . برويم
 شهر  آهی ا  از تپه درحاليكه. آرد یمی  زندگ در آن
رفتند، ديدند چند  ی باال م  قرار داشت آنی در باال

ز آنها ا. آيند ی م  آب آشيدنی  برا دختر جوان
   زمان در آن(» ؟ در شهر استی آيا راي«: پرسيدند

 از  خواست ی م  هر آه گفتند، پس یمی  رايی، نب به
 )». روم یمی  راي پيش«:  گفت ی آند، م خدا سؤال

   برويد به  راه  اگر از همين!یبل«: دخترها گفتند13و12
   تا در مراسم  شهر آمده او امروز به. او خواهيد رسيد

  شود، شرآت ی برگزار م تپهی  در باال آهی انقرب
   ندهد، مردم را برآتی تا او نيايد و قربان. نمايد
   از آنكه  آنيد تا قبل  عجله پس. نخواهند خوردی چيز
 ». برسد او را ببينيد  تپه به
   بطرف  آه  سموئيل  آنها وارد شهر شدند و به پس14
   به  قبلخداوند روز15.  برخوردند رفت ی م تپه

ی  مرد  موقع فردا همين«16:  بود  گفته  چنين سموئيل

او را .  فرستاد  نزد تو خواهم  بنيامين را از سرزمين
  او ايشان.   آن  تدهين  با روغن  من  رهبر قوم بعنوان

   ناله ها خواهد رهانيد، زيرا من ی فلسطين را از دست
 ». ام  را شنيده ايشانی و دعا

   سموئيل  را ديد، خداوند به  شائول لسموئيی وقت17
 با تو  اش  درباره  آه استی  مرد  همان اين«:  گفت

 ». خواهد آرد  حكومت  من او بر قوم.   آردم صحبت
 رسيد و از   سموئيل  به  شهر، شائولء آنار دروازه18

ی  راي ء خانه  بگوييد آه  است آيا ممكن«: او پرسيد
 »؟ آجاست

جلوتر از .   هستم  شخص  همان من«:  داد  پاسخ سموئيل19
 غذا   برويد تا امروز در آنجا با هم  تپه  باالی آن  به من

  خواهی بدانی خواهم  می  را آه  آنچه فردا صبح.  بخوريم
برای االغهايی 20.  آرد  خواهم  و شما را مرخص گفت
 پيدا  ، چون  نباش اند نگران  شده  گم  روز پيش  سه آه
 بر تو   اسرائيل  قوم  اميد تمام  آه ، بدان در ضمن. دان شده

 ».  است  پدرت و بر خاندان
   آه  هستم  بنيامينء  از قبيله منی ول«:   گفت شائول21

   هم  من  و خاندان  است  اسرائيلء  قبيله آوچكترين
  چرا اين.   است  بنيامينء  قبيله  خاندان آوچكترين

 ».یيگو ی م  من  را به سخنان
   تاالر مراسم  را به  و نوآرش ، شائول سموئيل22

   آه  شدگان آورد و آنها را بر صدر دعوتی قربان
 آشپز   به  سموئيل آنگاه23. نفر بودند، نشاندی تقريبًا س

 نزد   تو گفتم  به را آهی  از گوشت  قسمت آن«:  گفت
   را با مخلفاتش آشپز ران24» . بياوری، دار خود نگاه

! بخور«:   گفت سموئيل.   گذاشت ، جلو شائول ردهآو
ی  آسان  تا همراه ام  داشته تو نگاهی  را برا  گوشت اين
 و   سموئيل پس» .ی بخور  از آن ام  آرده  دعوت آه

 .خوردندک  خورا  با هم شائول
 شهر برگشتند   به  قربانی، مردم  مراسم  از پايان پس25

 خود برد و با او ء ه خان  بام  پشت  رابه ، شائول و سموئيل
،   زود سموئيل روز بعد، صبح26.   گفتگو پرداخت به

:  زد و گفت  بود صدا  خوابيده بام  در پشت  را آه شائول
،   برخاسته  شائول پس» !  است  رفتن بلند شو، وقت«

   را بدرقه  شهر، ايشان  تا بيرون  شد و سموئيل روانه
   به شهر رسيدند، سموئيل   بيرون  به چون27. آرد
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» . جلوتر از ما برود  بگو آه  نوآرت به«:   گفت شائول
:   گفت  شائول  به  سموئيل آنوقت.  نوآر جلوتر رفت

   تا آن ؛ بايست  خدا برای تو پيغامی دارم  از جانب من«
 ».  تو بگويم را به

 
   زيتون از روغنی ، ظرف  سموئيل آنگاه
 او   و صورت  ريخت ولبر سر شائ ، گرفته

 تا بر   است خداوند تو را برگزيده«:  ، گفت را بوسيده
ی  برو امروز از نزد منی وقت2. یآنی  او پادشاه قوم

 با  ، در َصلَصح ، آنار قبر راحيل در سرحد بنيامين
   تو خواهند گفت آنها به. شدی دو مرد روبرو خواه

  تو نگرانی برا و حاال   االغها را پيدا آرده  پدرت آه
ی بعد وقت3؟   را پيدا آنم چطور پسرم: گويد ی و م است
  آهی بين ی نفررا م سهی  تابور رسيد  بلوط  درخت به
از ی يك.  نمايند روند تا خدا را پرستش ی م ئيل  بيت به

ک يی  و سوم  نان  قرص سهی ، ديگر  بزغاله آنها سه
، دو   آرده م تو سال آنها به4.  دارد  همراه شرابک مش
   ايشان  تو خواهند داد و تو آنها را از دست  به نان
ی  خواه  خدا در جبعه  آوه  به بعد از آن5. یگير یم

  بهی وقت.  ها درآنجاست ی فلسطين  اردوگاه  آه رفت
ی از انبيا روبرو خواهی ا با عدهی شدک شهر نزدي

   دف و  چنگء آيند و با نغمه ی زير م  به  از آوه شد آه
  در همان6. آنند ی م ، نبوت  نوازندگان و بربطی و ن
 خداوند بر تو خواهد آمد و تو نيز با  ، روح موقع
  تبديلی  ديگر  شخص آرد و بهی  خواه  نبوت ايشان
   هر چهی،ها را ديد  عالمت اينی وقت7. شدی خواه

. ، زيرا خدا با تو خواهد بود  بده  برآيد انجام از دستت
   روز منتظر من  برو و در آنجا هفت  جلجال بعد به8

ی ها یو قربانی سوختنی ها ی و قربان  تا بيايم باش
   تو خواهم  به بيايمی وقت.   آنم  خدا تقديم بهی سالمت
 ».ی بايد بكن  چه  آه گفت

   جدا شد تا برود، خدا قلب  از سموئيل شائولی وقت9
ی ها ی پيشگوي  روز تمام  او بخشيد و همان بهی ا تازه

 .  پيوست  حقيقت  به سموئيل
  ی رسيدند، گروه  جبعه  به  و نوآرش شائولی وقت10

   خدا بر شائول  روح ناگهان.  او برخوردند از انبيا به
.  نمود  آردن  نبوت  به  آنها شروع آمد و او نيز همراه

او را ديدند ی شناختند وقت ی را م  شائول آهی آسان11
  چه«:  يكديگر گفتند ، به  شده آند متعجب ی م  نبوت آه
ی  نب  هم ؟ آيا شائول  است  افتاده پسر قيسی برای اتفاق
مگر «:  آنجا گفتی نفر از اهالک ي12» ؟  است شده
ک  ي و اين»  دارد؟  ربط  و نسب  اصل  به بودنی نب

 ».  است شدهی  نب  هم شائول«:  شد المثل ضرب
  آوهی  باال  شد به  فارغ ردن آ  از نبوت شائولی وقت13

 . رفت
:  را ديد و پرسيد  او و نوآرش شائولی  عمو آنگاه14
 » بوديد؟ آجا رفته«

ی  ول االغها رفتيمی  جستجو به«:  داد  جواب شائول
 ».  رفتيم  نزد سموئيل ، پس آنها را پيدا نكرديم

 »؟  گفت او چه«:  پرسيد عمويش15
» .اند  االغها پيدا شده  آه او گفت«:  داد  جواب شائول16

   پادشاه  به  راجع  سموئيل  آنچهء  درباره ولی شائول
 .  عموی خود نگفت  بود، چيزی به  گفته شدنش

 
 شود ی م  پادشاه شائول

   به  را در مصفه  اسرائيل  مردمء  همه سموئيل17
 خداوند،  و از جانب19و18،  آرد حضور خداوند جمع

 شما  من«:  داد  ايشان  را به  پيغام  اين اسرائيلی خدا
   و شما را از دست  آوردم را از مصر بيرون

 آردند،  می  بر شما ظلم هايی آه  قومء  و همه مصريان
 و شما را   هستم  خدايتان اما شما مرا آه.   دادم نجات

،  ، امروز رد نموده ام ها رهانيده از سختيها و مصيبت
.  آند  بر ما حكومت  آه هيمخوا یمی ما پادشاه: گفتيد
خود در حضور ی ها و خاندانها  با قبيله  حال پس

 ».خداوند حاضر شويد
.  حضور خداوند فراخواند ها را به  قبيله سموئيل20

.  شد  انتخاب  بنيامينء  شد و قبيله  انداخته  قرعه سپس
 حضور   را به  بنيامينء قبيلهی  ها  او خاندان آنگاه21

 گرديد و از  انتخابی  َمطر ند و خاندانخداوند خوا
.  درآمد ، پسر قيس  شائول  نام  به  قرعه  خاندان اين
.  را صدا آردند، او درآنجا نبود شائولی وقتی ول
طلبيدند و ک  او از خداوند آم يافتنی آنها برا22

 بار و   او خود را درميان  فرمود آه ايشان  خداوند به
 دويدند و او را از  پس23.   است  آرده  سفر پنهانء بنه

10



 اول سموئيل 11
 

 

سر و ک  ايستاد ي  مردم او در ميانی وقت. آنجا آوردند
 . بلندتر بود  از همه گردن

   آن  است اين«:   گفت  مردم  به  سموئيل آنگاه24
در .   است شما برگزيدهی  خداوند برا آهی پادشاه
 »!شود ی نظير او پيدا نم  اسرائيل  قوم ميان
 »!  باد پادشاه زنده«:  زدند فرياد مردم

 را   پادشاه  و وظايف  بار ديگر، حقوق سموئيل25
، در  نوشتهی  داد و آنها را در آتاب  توضيح قومی برا
   حضور خداوند نهاد؛ سپس  به مخصوصی مكان
 . فرستاد هايشان  خانه  را به مردم

 نمود،   مراجعت  خود در جبعهء  خانه  به  شائول چون26
   تا همراه  نيرومند را برانگيخت از مردانی ا دهخدا ع

  از افراد ولگرد و هرزهی اما بعض27. باشندی و
تواند  ی مرد چطور م اين«: گفتند ی، م فرياد برآورده
  ، برايش  او را تحقير آرده پس»  دهد؟ ما را نجات

 .نكردی  اعتناي شائولی  نياوردند ول هديه
 

 سازد یم را آزاد   شهر يابيش شائول
  با سپاهی  عمون ، پادشاه  ناحاش  موقع در اين

   به  متعلق  جلعاد آه شهر يابيشی خود بسو
اما .  اردو زد  آن ، در مقابل  آرده  بود حرآت اسرائيل

 ببند   صلح با ما پيمان«:  گفتند  ناحاش  به يابيشی اهال
 ». آرد خواهيمی و ما تو را بندگ

   چشم  اينكه ، و آن شرطک  ي به«:   گفت ناحاش2
 و   ننگ  تا باعث  شما را در بياورمء  همه راست
 »! شود  اسرائيل تمامی رسواي

 ما   روز به  هفت پس«:  گفتند  يابيش  سفيدان ريش3
.   بفرستيم  سراسر اسرائيل بهی  دهيد تا قاصدان مهلت

ما نيامدند ک  آم  ما به  از برادران اگر هيچكدام
 ». پذيريم ی شما را م ط شر آنوقت

 بود   شائول  وطن  آه  شهر جبعه  به وقتی قاصدان4
 و   گريه  به  دادند، همه  مردم  خبر را به رسيدند و اين
 از   گاوهايش  همراه  شائول  موقع در اين5. زاری افتادند

 ء او وقتی صدای گريه.  گشت  شهر برمی  به مزرعه
 آنها خبری را» ؟  است ده ش چه« :  را شنيد، پرسيد مردم
 بازگو   بودند، برايش  آورده  از يابيش  قاصدان آه

 خدا بر او   را شنيد، روح  اين وقتی شائول6. نمودند

   يک جفت پس7.  شد  و او بسيار خشمگين قرار گرفت
 داد   قاصدان  دست  آرد و به تكه  و آنها را تكه گاو گرفت

   همراه بگويند هر آه ببرند و   سراسر اسرائيل تا به
   چنين  اين  نرود، گاوهايش  جنگ  به  و سموئيل شائول
 را فرا  اسرائيل  خداوند، بنی ترس.  خواهند شد  تكه تكه

 را   ايشان شائول8.  آمدند  نزد شائول  با هم  و همه گرفت
 و سی  سيصد هزار نفر از اسرائيل.  شمرد در بازق

 .هزار نفر از يهودا بودند
 جلعاد   يابيش  به  پيغام  را با اين  قاصدان  شائول نگاهآ9

   از ظهر، شما را نجات ما فردا پيش«: فرستاد
 را   برگشتند و پيغام قاصدانی وقت» . داد خواهيم

  آنها به10.  شدند شهر خوشحالی  اهالء رساندند، همه
 شد تا   شما خواهيم فردا تسليم«:  خود گفتند دشمنان
 ».خواهيد با ما رفتار آنيد ی م آهی هر طور

   خود آه  با سپاه  زود شائول  روز، صبح آنی فردا11
 برد و   بود بر عمونيها حمله  آرده  تقسيم  دسته  سه به

  ، دشمن  سپاه ءبقيه.   آشتار آنها پرداخت تا ظهر به
 در  دو نفرشانی  حت  شدند آه و پراآندهی  متوار چنان

 .يكجا نماندند
  آهی  افراد آجا هستند آن«:  گفتند  سموئيل  به ممرد12
   ما باشد؟ آنها را به تواند پادشاه ی نم گفتند شائول یم

   پاسخ اما شائول13» ؟  را بكشيم اينجا بياوريد تا همه
 خداوند   شود، چون آشتهی امروز نبايد آس«: داد

 ».  است  را رهانيده امروز اسرائيل
   جلجال بياييد به«:   گفت مردم   به  سموئيل آنگاه14

 ».  را تأييد آنيم شائولی  پادشاه  تا دوباره برويم
 رفتند و در حضور خداوند   جلجال  به  همه پس15

  بهی سالمتی ها یبعد قربان.  ساختند  را پادشاه شائول
   مردمء  و همه  آردند و شائول حضور خداوند تقديم

 . گرفتند  جشن اسرائيل
 

  سموئيلی سخنران  آخرين
  از هر چه«:   گفت  اسرائيل  مردم  به سموئيل

ی پادشاه.   دادم شما انجامی  خواستيد برا من
ی رهبر ، او شما را حال2.   نمودم شما تعيينی برا
  منی ول.  شما هستند  نيز در خدمت پسرانم. آند یم

   تا به ام یجوانی  و از روزها ام پير و سفيد مو شده
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 در  آهک اين3.  ام آردهی  شما زندگ ز در ميانامرو
   من ، به ام  او ايستادهء  برگزيده حضور خداوند و پادشاه

  ؟ چه ام  زور گرفته را بهی  آس  چه بگوييد گاو و االغ
  ؟ از دست ام  آرده  ظلم  آه  و به ام  داده را فريبی آس
 اگر ؟  بگيرم  را نديده  تا حق ام  گرفته رشوهی  آس چه

   در جواب همه4» .  آنم  جبران  حاضرم ام  آرده چنين
 بر ی،ا  نداده را فريبی تو هرگز آس«: گفتندی و

 ».یا  نگرفته و رشوهی ا  نكرده  ظلم هيچكس
 او، ء  برگزيده خداوند و پادشاه«:   گفت سموئيل5

 ». نيافتيد در منی  شما عيب امروز شاهدند آه
 ». ور است همينطی،بل«:  گفتند مردم

  و هارونی  موس  خداوند بود آه اين«:   گفت سموئيل6
.  آورد را برگزيد و اجداد شما را از مصر بيرون

ی ، در حضور خداوند بايستيد تا آارها حال7
   شما و اجدادتان  در حق انگيز خداوند را آه شگفت
 :  ياد شما آورم  به  است  داده انجام

ی رهايی  بودند و برا در مصر اسرائيل یبنی وقت«8
 حضور خداوند فرياد برآوردند، خداوند  خود به
 را  اسرائيل ی بن  را فرستاد و ايشان و هارونی موس
 از خداوند،  اسرائيل یاما بن9.  آوردند  سرزمين  اين به
 آنها را   خدا هم پس.  شدند خود روگردانی خدا

 ها و ی حاصور، و فلسطين  سيسرا سردار سپاه مغلوب
،  آنها نزد خداوند فرياد برآورده10.  نمود  موآب پادشاه
  ايم تو برگشتهی ، زيرا از پيرو ايم  آرده ما گناه: گفتند
، ما را  حال.  ايم  را پرستيده  و عشتاروت بعلی و بتها

   تو را پرستش  و ما فقط  برهان  دشمنانمان از چنگ
 و  فتاح، ي ، باراق  خداوند جدعون پس11.  آرد خواهيم
   دشمنان  مرا فرستاد تا شما را از دست سرانجام
ی اما وقت12. آنيدی  زندگ  و شما در امنيت  دهيم نجات
   به  قصد حمله  را ديديد آه عمون ی بن ، پادشاه ناحاش

خواستيد تا بر ی  آمديد و پادشاه شما را دارد، نزد من
  دشاه پا  خداوند، خدايتان  آنكه  آند و حال شما سلطنت
 شما  آهی  پادشاه  است  اين پس13. شما بود
  ايد و خداوند هم خواسته خود شما او را. ايد برگزيده
 .  است  نموده  شما را اجابت خواست

  ، او را عبادت  آرده  اگر خداوند را احترام حال«14
 سرپيچی  ، از فرمانش  او را بجا آورده نماييد و احكام

 شما خداوند، خدای خود را  شاهنكنيد، و اگر شما و پاد
؛   خواهد رفت  خوبی پيش  چيز به پيروی نماييد، همه

 رفتار   خداوند، خدايتان  دستورات اما اگر برخالف15
   شما را مثل  ندهيد، آنگاه  او گوش  سخنان آنيد و به
 . خواهد آرد  مجازات اجدادتان

  خداوند را  عظيمء  معجزه ، بايستيد و اين حال«16
   گندم  آه  فصل  در اين  اينكه مگر نه17.  آنيد مشاهده

 دعا  منی ؟ ول نيستی  خبر آنند از باران یرا درو م
 بباراند   ايجاد آند و باران  خداوند رعد و برق آنم یم

 خواستيد   پادشاه نكرديد آهی  آار خوب تا بدانيد آه
   خدا مرتكب  به نسبتی  بزرگ  آار، گناه  با اين چون
 ».شديد

 در حضور خداوند دعا آرد و  ، سموئيل سپس18
 از   فرستاد و مردم  و باران خداوند رعد و برق

  آنها به19.  بسيار ترسيدند خداوند و از سموئيل
خود ی در حضور خداوند، خدا«:  گفتند سموئيل

   پادشاه ؛ زيرا با خواستن  تا نميريم ما دعا آنی برا
 ». تر آرديم ين خود را سنگ بار گناهان

   آه  است درست! نترسيد«:   آنها گفت  به سموئيل20
   با تمام آنيد بعد از اينی سعی ايد، ول آردهی آار بد

 از او   وجه  هيچ  نماييد و به وجود، خداوند را پرستش
 و   باطل  نكنيد چون بتها را عبادت21.  نشويد روگردان

خداوند 22. ا برسند داد شم توانند به یاند و نم فايده یب
 خود را   خود، هرگز قوم  عظيم  نام بخاطر حرمت

   است  بوده  او اين نخواهد آرد، زيرا خواستک تر
  ، محال و اما من23.  خود سازد  خاص  شما را قوم آه

  ، و چنين  بكشم شما دستی  برا  از دعا آردن  آه است
 را   هر چه من.   شوم  خداوند مرتكب  به نسبتی گناه
شما بايد 24.  دهم ی م  شما تعليم  به  و نيكوست  راست آه

   او را عبادت  قلب  آنيد و از صميم خداوند را احترام
شما ی  برا آهی انگيز شگفتی نماييد و در آارها

   ادامه  گناه اما اگر به25.  تفكر آنيد  است  داده انجام
 ».دخواهيد شک  هال  پادشاهتان  شما و هم دهيد، هم

 
 ها ی با فلسطين جنگ
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)  و چهل(  شد و  پادشاه  بود آه ساله) سی ( شائول
  * . نمود  سلطنت  بر اسرائيل دو سال

را برگزيد ی  اسرائيل  هزار نفر از مردان  سه شائول2
  ، به  دو هزار نفر را با خود برداشته و از ايشان

زد  برد و هزار نفر ديگر را ن ئيل  بيت  و آوه مخماس
  بنيامينک  در مل  واقع  در جبعه  يوناتان پسرش
 . فرستاد هايشان  خانه  را به  و بقيه گذاشت

 برد   حمله ها در جبعه ی فلسطين  قرارگاه  به يوناتان4و3
  بهی  خبر فور اين. درآوردی و افراد آنجا را از پا

   سراسر اسرائيل  به شائول.  رسيد  فلسطين  نقاطء همه
ی وقت.  شوند  آماده جنگی  برا رستاد آه ف پيغام
ها  ی فلسطين  قرارگاه  به  شائول  شنيدند آه اسرائيل یبن

  ها مورد نفرت ی اسرائيل  و اينكه  است  آرده حمله
   نزد شائول اند، در جلجال ها قرار گرفته یفلسطين

 .گرد آمدند
 هزار   سه  شامل آهی ها لشكر عظيم یفلسطين5

ی شمار ی بء ، و عده زار سرباز سواره ه ، شش عرابه
   واقع آنها در مخماس.  نمودند  بود، فراهم سرباز پياده
 . اردو زدند آون بيتی  شرق در سمت

   دشمن  لشكر عظيم  به  چشمشان ها، چون یاسرائيل6
آردند در غارها ی  خود را باختند و سعء افتاد، روحيه

ها خود   صخره نها، و درميا ها و حفره ها، چاه و بيشه
   نيز از رود اردن از ايشانی بعض7.  آنند را پنهان
ی ول.  جاد و جلعاد گريختند  سرزمين ، به گذشته
   ترس  از شدت  ماند و همراهانش  در جلجال شائول

 از   پس  بود آه  گفته  شائول  به سموئيل8. لرزيدند یم
  نبود و سربازانی از او خبری آيد، ول ی روز م هفت
   شائول پس9. شدند ی م  پراآنده  تدريج  به شائول
ی سوختنی ها ی قربان  تقديم  خود، مراسم  گرفت تصميم
   مراسم  در پايان درست10. را اجرا آندی و سالمت

   رسيد و شائول  از راه  سموئيلی،سوختنی  قربان تقديم
:   او گفت  به اما سموئيل11.  شتافتی  و  استقبال به
 »ی؟ آرد بود آهی  آار ه چ اين«

                                                 
نويسی ارقامی از   قديمی عبری که احتماًال در حين نسخهءنسخه   *

سال بود که پادشاه ... شائول «: متن آن جا افتاده چنين است
 ».دو سال بر اسرائيل سلطنت نمود... شد و 

   پراآنده  من  سربازان  ديدم چون«:  داد  پاسخ شائول
  ها هم یو فلسطينی آي ی نم  موقع شوند وتو نيز به یم
   آه  خود گفتم به12،  هستند  جنگء  آماده مخماس در

   آنند و من  ما حمله  به  است  ممكن ها هر آن یفلسطين
.  بخواهمک  خداوند آم از ام  پيدا نكرده فرصتی حت
  را تقديمی سوختنی  قربان  خودم  مجبور شدم پس
 ». آنم

 ی،آردی ا آار احمقانه«:   گفت  شائول  به سموئيل13
 اگر .ینمودی  سرپيچ  خداوند، خدايت زيرا از فرمان

 تو  داد تو و نسل ی م خداوند اجازهی آرد ی م اطاعت
  سلطنتک  ايناما14،  آنيد  سلطنت  بر اسرائيل هميشه

   دلخواه خداوند شخص.   نخواهد يافت تو ديگر ادامه
  خود را پيدا خواهد آرد تا او را رهبر قومش

 ».سازد
   بنيامين  در سرزمين  آه  جبعه  به  از جلجال سموئيل15

 . بود، رفت
 بودند  ماندهی باقی  نزد و را آهی  سربازان شائول
   و يوناتان شائول16. تعداد آنها ششصد نفر بود. شمرد
فلسطينيها .  اردو زدند  ششصد نفر در جبعه با اين

 . بودند هنوز در مخماس
ها  ی فلسطين  ازاردوگاه  قشون  سه نكشيد آهی طول17

   در سرزمين  آه  ُعفره  به قشونک  آمدند، ي بيرون
   ديگر به قشون18،   بود رفت  شده  واقع شوعال
  درهی  مرز باال بطرفی  و سوم  شتافت حورون بيت

 . آرد  بود، حرآت  بيابان  به  مشرف  آه صبوئيم
شد،  ی نم يافتی  آهنگر  روزها در اسرائيل در آن19

خود ی ها برا یترسيدند عبران یها م ی فلسطين چون
  هيچی دادند پا ی نم  اجازه  بسازند، پس شمشير و نيزه

  ت هر وق بنابراين20.  برسد  اسرائيل بهی آهنگر
  ، تبر، و داس ، بيل خواستند گاوآهن یها م یاسرائيل

. بردند ی م  فلسطين خود را تيز آنند آنها را به
   نقره  گرم ، هشت  و بيل  گاوآهن  تيز آردن اجرت(21

،   و داس  دندانه  سه  تبر و چنگال  تيز آردن و اجرت
   موقع  در آن  ترتيب  اين به22) . بود  نقره چهار گرم

ی  نداشتند، ول شمشير يا نيزهی  اسرائيل بازانسر
 . داشتند  و يوناتان شائول
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 ها ی فلسطين  به  يوناتانء حمله
   خود را اعزام  از سربازان دستهک ها ي یفلسطين23

 . آنند  دفاع  مخماس داشتند تا از گذرگاه
 

   محافظ ، به ، پسر شائول يوناتانی روز
  ها آه ی فلسطين اه قرارگ بيا به«:  گفت خود
 را   موضوع اما او اين» .  برويم  است  دره در آنطرف

 .  نگفت  پدرش به
 در  واقعی  انار  زير درخت جبعهی  در حوال شائول2

 او   بود و حدود ششصد نفر همراه  اردو زده مغرون
 نيز  آاهنی ، اخيا  شائول  همراهان در ميان3. بودند
او ی  بود، عمو خيا اخيطوبپدر ا. (خورد ی م  چشم به

   آاهنی، و جد او عيل  فينحاس ايخاُبد، پدر بزرگش
 .) بود  خداوند در شيلوه سابق

 برای  يوناتان4.   خبر نداشت  يوناتان  از رفتن هيچكس
بايد از   دسترسی يابد، می  دشمن  قرارگاه  بتواند به اينكه

   به رتفع مء  دو صخره  در ميان  آه  خيلی تنگ يک گذرگاه
يكی از 5. ، بگذرد  قرار داشت  و سنه نامهای بوصيص

 و   قرار داشت  مخماس ، مقابل ها در شمال  صخره اين
 .  جبعه ، مقابل ديگری در جنوب

   اين  قرارگاه بيا به«:   خود گفت  محافظ  به يوناتان6
ما ی  شايد خداوند برا شويمک  نزدي خدانشناسان

   هم داوند بخواهد با تعداد آماگر خ. بكندی ا معجزه
 ». دهد تواند ما را نجات یم
ی دان ی م  صالح هرطور آه«:  داد  او جواب محافظ7

 با تو   هم منی  بگير آهی ، هر تصميم  آن عمل
 ». بود خواهم

   آنها خواهيم  ما بطرف پس«:   او گفت  به يوناتان8
اگر آنها 9.  داد  خواهيم  نشان  ايشان  و خود را به رفت
 و  ايستيم ی، ما م  شما بياييم بايستيد تا پيش:  ما گفتند به

  اما اگر از ما خواستند تا پيش10.  مانيم یمنتظر م
خواهد بود ی ا  نشانه  اين  چون رويم ی، م  برويم ايشان
 ».  است  ما داده  دست  خداوند آنها را به آه
  چون. ادند د ها نشان ی فلسطين  خود را به  ايشان پس11

  نگاه«:  شدند، فرياد زدند  ايشانء ها متوجه یفلسطين
  خود بيرونی آنيد، اسرائيليها از سوراخها

:  گفتند  و محافظش  يوناتان بعد به12» !خزند یم
 ». بگوييمی  شما چيز  به خواهيم یم. اينجا بياييد«

 بيا،   سر من پشت«:   خود گفت  محافظ  به يوناتان
 »!  است  ما داده  دست  آنها را به خداوند چون

.  باال آشيدند  خود را نزد ايشان  و محافظش يوناتان13
 آنند و   مقاومت  يوناتان ها نتوانستند در مقابل فلسطينی
.  آشت  بود آنها را می سر يوناتان  پشت  او آه محافظ

 در   نفر بود و اجسادشان ، بيست شدگان تعداد آشته14
 و  ترس15.  بود  را پر آرده  زمين  جريب حدود نيم
.  بود ها را فرا گرفته  سراسر اردوی فلسطينی وحشت
 گرديد و بر   حادث ای هم  لرزه ، زمين  موقع در همين
 . آنها افزود وحشت

 
 ها ی فلسطين شكست

 لشكر   ديدند آه  بنيامينء  در جبعه  شائول نگهبانان16
   هر طرف به و   پاشيده ها از هم ی فلسطين عظيم
 .شود ی م پراآنده

ی  آس ببينيد از افراد ما چه«:  دستور داد شائول17
   جستجو آردند، دريافتند آه چون» .  است غايب
  آاهنی  اخيا  به شائول18.  نيستند  و محافظش يوناتان
   موقع در آن(» . عهد خدا را بياور صندوق«:  گفت

ی وقت19.) بود   اسرائيل  قوم  عهد خدا همراه صندوق
داد و ی  بود، صدا  صحبت  مشغول  با آاهن شائول

   به  شائول پس. فلسطينيها بلندتر شدی فرياد در اردو
   با خداوند مشورت  نداريم ما ديگر وقت«:   گفت آاهن
   جنگ  وارد ميدان  و همراهانش  شائول آنگاه20» . آنيم

اند و   افتاده  هم  جان ها به یشدند و ديدند فلسطين
   آه ها هم ی از عبران  عده آن21. آشند یهمديگر را م
   از هم  حمايت بودند، بهی  فلسطين جزو سربازان

   و يوناتان  شائول  همراه خود آهی اسرائيلی نژادها
  ها وارد جنگ ی، بر ضد فلسطين بودند برخاسته

   خود را در آوهستان آهی اسرائيليهايی وقت22. شدند
   در حال  بودند، شنيدند دشمن  آرده هان پن افرايم
   ملحق  و همراهانش  شائول  به  است  خوردن شكست
 را   روز خداوند اسرائيل  در آن  طريق بدين23. شدند

 . رسيد آون  بيت  آنطرف  تا به رهانيد و جنگ
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   بعد از جنگ وقايع
 بودند   شده ناتوانی  گرسنگ ها از شدت یاسرائيل24

 بر  لعنت«:  بود ، گفته  داده  آنها را قسم لزيرا شائو
   بگيرم  انتقام  از دشمنانم  من  از اينكه  پيش باد آهی آس
ی چيزی  روز آس  در آن پس» . غذا بزند  به لب

شدند ی  وارد جنگل سربازانی وقت26و25.  بود نخورده
 نكرد از  جرأتی  بود، آس  فراوان  در آنجا عسل آه
. ترسيدند ی م  شائول  از نفرين همه بچشد، زيرا  آن
ی  چوب  بود پس  را نشنيده  دستور پدرش اما يوناتان27

ی  آندو  را به ، آن  دراز آرده  داشت  در دست را آه
.  شد  تازه  و جانش  گذاشت  دهان  فرو برد و به عسل

   است  گفته پدرت«:   او گفت  به از سربازانی يك28
  به!  بر او باد رد لعنتبخوی امروز چيزی اگر آس

 ».اند  شده  افراد اينقدر ضعيف  آه  خاطر است اين
.   است  آرده  را مضطرب  مردم پدرم«:   گفت يوناتان29

.   گرفتم  چطور جان  خوردم  آمی عسل  آه ببينيد من
 از غنيمتی  شد اگر امروز سربازان  چقدر بهتر می پس30
   باعث آيا اين. ردندخو  بودند، می  گرفته  از دشمن آه
 » را بكشند؟  بيشتری از فلسطينيانء شد عده نمی

ها را از  ی، فلسطين  تا َاَيلون ها از مخماس یاسرائيل31
  پس32.  نداشتند  تحمل ديگر تابی درآوردند ولی پا

   غنيمت  به آهی هاي  و گوساله  و گاوان بر گوسفندان
،  ربريده بردند و آنها را س  بودند، حمله گرفته

 خبر رسيد   شائول به33.  خوردند  را با خون گوشتشان
اند، زيرا   ورزيده  خداوند گناه  به  نسبت  مردم آه

 .اند  خورده  را با خون گوشت
  سنگ .   است  شما خيانت  عمل اين«:   گفت شائول
  و برويد به34،  بغلطانيد  اينجا نزد من را بهی بزرگ

 اينجا  را به او و گوسفندها گ  بگوييد آه سربازان
   برود، بعد گوشتشان  آنند تا خونشان بياورند و ذبح

،   شب  آن پس» . نكنند  خدا گناه  به را بخورند و نسبت
.  آردند ، ذبح  آنجا آورده خود را بهی آنها گاوها

. خداوند بنا آردی برای  در آنجا قربانگاه شائول35
 . او ساخت  بود آهی  قربانگاه  اولين اين

 و   آنيم  را تعقيب  دشمن بياييد امشب«:   گفت  شائول سپس36
 ».  نگذاريم ، آسی را زنده  آرده  آنها را غارت تا صبح

ی دان ی م  صالح هرطور آه«:  دادند  جواب افرادش
 ».  بده انجام

 از خدا   باره  در اين بهتر است«:   گفت اما آاهن
 ». بخواهيمی راهنماي

: ، پرسيد  در حضور خدا دعا آرده ائول ش پس37
   تعقيب  ما به  آه  هست خداوندا، آيا صالح«

ی  ما خواه دست  ؟ آيا آنها را به ها برويم یفلسطين
 . نداد  روز خدا جواب آنی ول» داد؟

  بايد بدانيم«:  ، گفت  آرده  را جمع  قوم  سران شائول38
 خداونِد   به قسم39.  ايم  شده  گناهی مرتكب امروز چه

 خطاآار  ، اگر چنانچه  است  اسرائيلء  رهاننده  آه زنده
اما آسی » !  آشت  باشد، او را خواهم  هم  يوناتان پسرم
 .  است  اتفاقی افتاده  چه  آه  او نگفت به
 در   و يوناتان من«:   گفت  همراهانش  به  شائول سپس40

آنها » .گر دي  شما در سمتء  و همه ايستيم  می يک طرف
ای خداوند، خدای «:   گفت بعد شائول41. پذيرفتند
   داده  اشتباهی رخ  مرا ندادی؟ چه ، چرا پاسخ اسرائيل
  ، يا تقصير متوجه  خطاآار هستيم  و يوناتان ؟ آيا من است

» .  مقصر آيست  بده  ما نشان ؟ خداوندا، به  است ديگران
   مقصر شناخته ان و يونات  شد، شائول  انداخته  آه قرعه

 . آنار رفتند شدند و بقيه
   قرعه  يوناتان  و پسرم  من در ميان«:   گفت  شائول آنگاه42

   به شائول43.  درآمد  يوناتان  اسم  به قرعه» .بياندازيد
 ».ای  چكار آرده  بگو آه  من به«:   گفت يوناتان
  عسلی آمی چوبدستک با نو«:  داد  جواب يوناتان
 »؟  شوم  آار بايد آشته اينی  آيا برا. چشيدم

   آند اگر مانع  خدا مرا مجازاتی،بل«:   گفت شائول44
 ».  تو شوم  شدن آشته

 امروز   آه آيا يوناتان«:  گفتند  شائول اما افراد به45
   داد بايد آشته ها نجات ی فلسطين  را از دست اسرائيل

   سرشازی ، موي  قسم  خداوند زنده به! شود؟ هرگز
 آار را  خدا اينک  آم  نخواهد شد؛ زيرا امروز به آم

ی  حتم  را از مرگ  آنها يوناتان پس» .  است آرده
 . دادند نجات

 آشيد و  خود را عقبی  نيروها  شائول  از آن پس46
 . خود برگشتند  سرزمين ها به یفلسطين
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   شائول  و خاندان سلطنت
   را بدست رائيل اس  امور مملكت  زمام شائول48و47

،  با موآبی  خود يعن  اطراف  دشمنانء  و با همه گرفت
  ها به ی و فلسطين صوبهی ، پادشاه ، ادوم عمون یبن

جنگيد  یمی  جنگها با دلير او در تمام.   پرداخت جنگ
  ها را نيز شكست ی عماليق شائول. شد یو پيروز م

 . رهانيد  دشمنان  را از دست ، اسرائيل داده
و ی ، يشو يوناتانی  نامها  به  پسر داشت  سه شائول49

.   و ميكال ميربی  اسام ؛ و دو دختر به ملكيشوع
.  بود ، دختر اخيمعاص  اخينوعم  شائول زن51و50

.  بود شائولی  او ابنير پسر نير عمو  سپاهء فرمانده
 و   پدر شائول قيس.  بودند ئيل ی اب  و نير پسران قيس(

 .)ر بودنير پدر ابني
 با  ها پيوسته ی، اسرائيل شائولی  زندگ در طول52

   شائول  رو هرگاه  بودند، از اين ها در جنگ یفلسطين
   سپاه  خدمت ديد او را به یمی يا شجاعی  قو شخص

 .آورد یخود درم
 

 آند ی را رد م خدا شائول
خداوند «:   گفت  شائول  به سموئيلی روز

   تا بر قوم  آنم سح تو را م مرا فرستاد آه
 خداونِد   پيغام  به  االن  پس.ی آن  سلطنت او، اسرائيل
   مردم من: فرمايد یاو م2.   آن  توجه قادر متعال

  قومی  آرد، زيرا وقت  خواهم  را مجازات عماليق
، آنها نگذاشتند  آوردم ی م  را از مصر بيرون اسرائيل
  برو و مردم  حال3.  عبور آنند  سرزمينشان از ميان
 و   زن ، بلكه  نكن بر آنها رحم.   آن  عام  را قتل عماليق

،  ، گاو و گوسفند، شتر و االغ  شيرخواره مرد و طفل
 ».  را نابود آن همه

 هزار   دويست  شامل  لشكر خود را آه  شائول پس4
 هزار سرباز از يهودا بود   و ده سرباز از اسرائيل

   با لشكر خود بطرف  شائولبعد5.  ديد  سان در تاليم
.  نمود آمينی ا  آرد و در دره ها حرآت یشهر عماليق

  از ميان«:  را فرستاد  پيغام قينيها اينی او برا6
ک  شما نيز با آنها هال  شويد و گرنه ها خارج یعماليق

  آهی ، هنگام  اسرائيل  قوم  به شما نسبت. خواهيد شد
وديد و ما  ب  آمدند، مهربان از مصر بيرون

 قينيها آنجا را  پس» .برسد  ی شما آزار  به خواهيم ینم
 .گفتندک تر

، آنها را از   داده ها را شكست ، عماليقی  شائول آنگاه7
، تارومار   شرقی مصر است  در سمت  تا شور آه حويله
 دستگير آرد، ولی   را زنده  عماليق  پادشاه او اجاج8. آرد
 .مشير گذراند ش  را از دم  قومش تمام

 دستور خداوند،   برخالف  و سپاهيانش اما شائول9
  ترين  گاوها و گوسفندها و چاق  و بهترين  پادشاه اجاج
   ارزش  را آه آنها هرچه.  داشتند  نگاه ها را زنده بره

 بود  ارزش ی ب  را آه هر چهی  نابود نكردند، ول داشت
 . بردند از بين

:  فرمود  سموئيل ند به خداو  سبب  همين به11و10
 از  ، چون برگزيدمی  پادشاه  را به  شائول  آه متأسفم«
» .  است نمودهی  سرپيچ  من  و از فرمان  برگشته من

   را شنيد بسيار متأثر شد و تمام  اين  چون سموئيل
 . آرد  در حضور خدا ناله شب

   شد تا شائول  و روانه  زود برخاست  صبح سموئيل12
   رفت  آرمل  آوه  به  شائول  او گفتند آه به.  آندرا پيدا

 ياد بود خود برپا نمود و از آنجا  بهی و در آنجا ستون
 .  است  رفته  جلجال  به هم
 از   پس  را پيدا آرد، شائول  شائول سموئيلی وقت13

دستور خداوند را «:   او گفت بهی  و احوالپرس سالم
 ».  دادم انجام

ی  و صدا  گوسفندان بع  بع  اين پس«:  پرسيد سموئيل14
 »؟  چيست شنوم ی م  آه گاوان

، گوسفندها و گاوهای  افراد من«:  داد  جواب شائول15
   نگاه اند، زنده ها گرفته  از عماليقی  را آه  و چاق خوب
 قربانی آنند؛  اند تا آنها را برای خداوند، خدايت داشته

 ».اند  برده  را از بين آنها بقيه
   را آه  تا آنچه  آن گوش«:   گفت  شائول  به سموئيل16

 ».  تو بگويم  به  گفت  من  به خداوند ديشب
 »؟  است  گفته خداوند چه«:  پرسيد شائول

 و   گمنام  تو شخص آهی وقت«:  داد  جواب سموئيل17
  اسرائيلی  پادشاه  خداوند تو را بهی،بودی آوچك
گناهكار ی ها یا عماليقاو تو را فرستاد ت18. برگزيد
   خداوند را اطاعت  چرا آالم پس19. ی آن  آن را ريشه
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  ، مخالف  گرفته  غنيمت  آنها را به و حيواناتی نكرد
 »ی؟ داد  خداوند انجام خواست

 و   آردم  از خداوند اطاعت من«:  داد  پاسخ شائول20
،  ؛ اجاج  دادم  بود، انجام  گفته  من  به  آه هر آنچه

.  آردمک  را هال بقيهی  ول ها را آوردم ی عماليق ادشاهپ
،   را گرفته  و گاوان  گوسفندان  بهترين اما سپاهيان21

  خداوند، خدايتی  برا با خود آوردند تا در جلجال
 ».آنندی قربان

ها  ی قربان آيا خداوند به«:   گفت  در جواب سموئيل22
 بهتر  اعت؟ اط  از آالمش  اطاعت  يا به خشنود است
 ی،آرد ی م اگر او را اطاعت.  استی از قربان

  فربهی  گوسفندها  برايش شد تا اينكه یخشنودتر م
 و  استی  جادوگر  گناه مثلی نااطاعت23. یآنی قربان

   آالم  به چون. باشد یمی پرست مانند بتی خودسر
ی  پادشاه  تو را از مقام  او همی، نكرد خداوند توجه
 ». آردبرآنار خواهد

  گناه«:  ، گفت  نموده  اعتراف  شائول سرانجام24
ی  تو سرپيچ از دستور خداوند و از سخن!  ام آرده
   خواست  و تسليم  ترسيدم  از مردم ، چون ام نموده
 بيا تا   و با من  مرا ببخش آنم ی م التماس25.   شدم ايشان
 ».  آنم  و خداوند را عبادت بروم

 تو  چون.  آيم ی با تو نم من«:  داد  پاسخ اما سموئيل26
 خداوند نيز تو را ی،آردی  خداوند سرپيچ از فرمان
 ».  است  برآنار آرده اسرائيلی از پادشاه

ی  ردا  برود، شائول  آه  برگشت  سموئيل  آه همين27
  سموئيلی  ردا  دارد، پس  تا او را نگه او را گرفت

مروز خداوند ا«:   او گفت  به سموئيل28.  شد پاره
   پاره  و همينگونه  را از تو گرفته  اسرائيل سلطنت
  ، داده  از تو بهتر است آهی  آس  را به  و آن آرده
گويد  ی نم ، دروغ  است  اسرائيل  جالل خدا آه29.  است

   نيست  او انسان آند، چون ی نم  را عوض و قصدش
 ». را تغيير دهد  فكرش آه
  درست«:  ، گفت  نموده ماس بار ديگر الت شائول30

   احترام آنم ی م ، اما خواهش ام  آرده  گناه  من  آه است
و ی دار  نگه  اسرائيل  و مردم مرا در حضور مشايخ

  تو را عبادتی  و خداوند، خدا تا برومی  بياي با من
 ». آنم

   و شائول  آرد و با او رفت  قبول  سموئيل سرانجام31
 .ود نم خداوند را عبادت

نزد او   را  عماليق ، پادشاه  دستور داد اجاج سموئيل32
 فكر  نزد او آمد، چونی  با خوشحال اجاج. ببرند

:   گفت اما سموئيل33.   است  گذشته آرد خطر مرگ یم
اوالد گردانيد،  یرا بی  زياد  شمشير تو زنان چنانكه«

 او را  سپس» .اوالد خواهد شد ی مادر تو ب همچنان
.  آرد قطعه  قطعه  خداوند، در جلجالدر حضور

 در  اش  خانه  به  و شائول  رفت  رامه  به بعد سموئيل34
 را   ديگر شائول  سموئيل  از آن پس35.   بازگشت جبعه

 عزادار بود، و خداوند   برايش نديد، اما هميشه
   ساخته  اسرائيل  را پادشاه  شائول  بود از اينكه متأسف

 .بود
 

 شود ی م انتخابی ادشاه پ داود به
  بيش«:  فرمود  سموئيل  خداوند به سرانجام
 او   من  عزا نگير، چون شائولی  برا از اين
ک ، ي حال.  ام  برآنار آرده  اسرائيل را از سلطنت

لحمی  بيتی  يسء  خانه  بردار و به  زيتون  روغن ظرف
  ه تا پادشا ام  او را برگزيده برو، زيرا يكی از پسران

 ». باشد اسرائيل
 آار را   اين توانم یچطور م«:  پرسيد سموئيلی ول2

 »!آشد ی بشنود مرا م ؟ اگر شائول بكنم
با خود ببر و بگو ی ا گوساله«:  داد خداوند پاسخ

  را بهی بعد يس3. یآنی خداوند قربانی تا برای ا آمده
   داد آه  خواهم  تو نشان  به ، آنوقت  آن  دعوت قربانگاه

  تدهينی پادشاهی  را بايد برا از پسرانشک  ي آدام
 ».یآن

  بهی وقت.  آرد  دستور خداوند عمل  طبق سموئيل4
   و لرز به  شهر با ترس  رسيد، بزرگان لحم بيت

 »؟  است افتادهی  اتفاق چه«: آمدند و پرسيدند استقبالش
  نيفتادهی  بد  اتفاق نترسيد، هيچ«:  داد  جواب سموئيل5

خود را .  آنمی خداوند قربانی  تا برا ام آمده.  است
» . بياييد آردنی قربانی  برا  من  آنيد و همراه تقديس
   نيز دستور داد خود را تقديس و پسرانشی  يس او به

 . بيايند  قربانگاه آنند و به
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   الياب  به  چشمش آمدند، سموئيلی  يس پسرانی وقت6
 خداوند   آه ستای  آس افتاد و فكر آرد او همان

  به«:  فرمود  سموئيل اما خداوند به7.   است برگزيده
ی  آس ، زيرا او آن  نكن  نگاه قدشی  او و بلندء چهره
   انسان  مثل من.  ام  در نظر گرفته  من  آه نيست

  آند، اما من ی م  ظاهر نگاه  به انسان.  آنم ینم  قضاوت
 ».  دل به
خداوند .  خواند سموئيل را نزد  ابينادابی  يس پس8

بعد 9» .  مورد نظر نيست او نيز شخص«: فرمود
  اين«: شمعا را احضار نمود، اما خداوند فرمودی يس
   ترتيب همين  به11و10» .  نيست خواهم ی م  من  آنكه هم
 . رد شدند  را احضار نمود و همه  پسرش هفتی يس

ا را از اينهک  ي خداوند هيچ«:  گفتی  يس  به سموئيل
 » اينها هستند؟  پسرانت آيا تمام.   است برنگزيده

   از همه  آه  دارم ديگر همی يك«:  داد پاسخی يس
   چرانيدن اما او در صحرا مشغول.  آوچكتر است

 ».  است گوسفندان
 تا او را بياورد  فوری آسی را بفرست«:   گفت سموئيل
 ».  نشست  نخواهيم  تا او نيايد ما سر سفره چون

  شادابی او پسر. فرستاد و او را آوردندی  يس پس12
خداوند .  زيبا داشتی  بود و چشمان قيافه و خوش
او .  ام  برگزيده  من  آه استی  آس  همان اين«: فرمود

   را آه  زيتون  روغن  ظرف سموئيل13» .  آن را تدهين
   در ميان  و بر سر داود آه  بود برداشت با خود آورده
 خداوند بر او  روح.   بود، ريخت  ايستاده برادرانش

.   بعد بر او قرار داشت  روز به  شد و از آن نازل
 .  بازگشت  خود در رامهء  خانه  به  سموئيل سپس

 
   شائول داود در خدمت

   روح آنی  دور شد و بجا  خداوند از شائول روح14
. داد ی م  عذاب  خداوند او را سخت پليد از جانب

  اگر اجازه«:  او گفتند  به از افراد شائولی بعض16و15
 ماهر باشد پيدا   چنگ  در نواختن آهی ا  نوازندهی،ده
  دهد، برايت ی پليد تو را آزار م  روح  تا هر وقت آنيم
 ». دهد  تو را آرامش بنوازد و چنگ

پيدا ی  ماهرء ، نوازنده بسيار خوب«:   گفت شائول17
 ». بياوريد آنيد و نزد من

ی خيلی لحم بيتی پسر يس«:   گفت از افرادشی يك18
 و   شجاع استی  جوان در ضمن. نوازد ی م خوب

، و خداوند   است قيافه  و خوش بيان او خوش. جنگاور
 ».باشد یبا او م

فرستاد تا داود ی  يسء  خانه بهی قاصدان  شائول19
  و  نان بار االغک يی يس20. ببرندی  را نزد و چوپان

 داود نزد   همراه بزغالهک  و ي شرابک مشک ي
 . فرستاد شائول

   داود افتاد از او خوشش  به چشمشی  وقت شائول21
.  شد  شائول  مخصوص از محافظانی آمد و داود يك

:  ، گفت  فرستاده پيغامی سيی  برا  شائول پس22
   آمده  از او خوشم  بماند، چون  من بگذار داود پيش«

 ». است
 را آزار   خدا شائول  پليد از جانب  روح  آن هر وقت23
 بد از او   و روح نواخت ی م  چنگ داد، داود برايش یم

 .آرد ی م  آرامش شد و او احساس یدور م
 

  داود و جليات
   آماده جنگی ر خود را براها لشك یفلسطين
   جمع  در يهودا است  آه ، در سوآوه آرده
 اردو   دميم ، در َاَفس  و عزيقه  سوآوه شدند و درميان

   ايالهء  نيز در دره  اسرائيل  و مردان شائول2. زدند
. آردندی آراي ها صف ی فلسطين ، در مقابل  شده جمع

در دو ی سرائيلو ای فلسطينی ، نيروها  ترتيب  اين به3
 . قرار گرفتند  هم  در مقابل  دره طرف

   به جتی از اهالی ها، پهلوان یفلسطينی از اردو4-7
قد .  آمد ها بيرون ی با اسرائيل مبارزهی  برا  جليات نام

بر سر ی مفرغی رسيد و آالهخود ی متر م  سه او به
 در  اش  زره وزن.   داشت بر تنی مفرغی ا و زره

ی  بندها  با ساق پاهايش.  آيلو بود  و هفت حدود پنجاه
  بر پشتشی  مفرغ  و زوبين  شده پوشيدهی مفرغ
   نساجان چوبی  آلفت  به اش  نيزه چوب.  بود آويزان
.   داشت  آيلو وزن او حدود هفتی  آهنء سر نيزه. بود
   و سپر او را حمل رفت ی م سرباز جلو او راهک ي
 .آرد یم
:  ، گفت ها را صدا زده یاسرائيل ايستاد و  جليات8
  نوآرانی ايد؟ ا آردهی آراي  صف جنگی چرا برا«
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نفر ک  ي پس.  ام ها آمده ی فلسطين  از طرف ، من شائول
 بفرستيد تا   ميدان  آنيد و به  خود انتخاب را از طرف

   داده  مرا شكست اگر او توانست9.   آنيم  مبارزه با هم
  اما اگر من. شوند ی م ما تسليم   سربازان بكشد، آنوقت
 امروز  من10.  شويد ، شما بايد تسليم او را آشتم

  مرد بهک ي!  طلبم ی م  مبارزه  را به اسرائيلی نيروها
  و شائولی وقت11» ! بجنگد  بفرستيد تا با من ميدان

 . را شنيدند، بسيار ترسيدند  اين  اسرائيل سپاهيان
پدر .  از خود داشتتر   برادر بزرگ داود هفت(12

ی  بود، از اهال  شده پير و سالخوردهک  اين داود آه
 برادر  سه13.  يهودا بود لحم  در بيت  واقع افراته
   همراه  بودند آه  و شماه ، ابيناداب  داود الياب بزرگ
  داود آوچكترين15و14.  بودند  رفته  جنگ  به شائول
  لحم بيت   به از نزد شائولی بود و گاهی پسر يس

 .) را بچراند  پدرش  تا گوسفندان رفت یم
   چهل  مدت  و عصر به  هر روز صبحی، فلسطين آن16

ها  ی اسرائيل آمد و در مقابل ی م  ميدان روز به
 .آرد یمی رجزخوان

   برشته  آيلو غله  ده اين«:   داود گفت بهی يسی روز17
.  ببر اه اردوگ  به برادرانتی  را بگير و برا  نان و ده

   و بپرس  بده  شان  فرمانده  به  پنير را هم  تكه  ده اين18
  ايشانی  و خبر سالمت  چطور است  برادرانت  حال آه

   و جنگجويان  شائول آنها همراه19. ما بياوری را برا
 ».جنگند یها م ی فلسطين  عليه  ايالهء  در دره اسرائيل

   را به  پدرش  و گوسفندان  زود برخاست داود صبح20
،   را برداشته ديگر سپرد و خود آذوقهی  چوپان دست
ی  موقع  همان او درست.  شد  اسرائيل  اردوگاه عازم
   ميدان عازمی  با فرياد و شعار جنگ  اسرائيل  سپاه آه

  نكشيد آهی طول21.  رسيد  آنار اردوگاه نبرد بودند به
. فتند يكديگر قرار گر  در مقابل متخاصمی نيروها

   افسر تدارآات  به  با خود داشت  راآه داود آنچه22
 را پيدا   آمد و برادرانش  سپاهيان  ميان  داد و به تحويل
 با  داود درحاليكه23.  آنها جويا شد ، از احوال آرده

   پهلوان  آن  به آرد، چشمش ی م  صحبت برادرانش
 او از لشكر.  بود، افتاد  جليات  نامش آهی فلسطين
   مشغول  پيش  دفعات ، مثل  آمده ها بيرون یفلسطين

 او را ديدند از  ها چون یاسرائيل24. بودی رجزخوان

: گفتند ی يكديگر م آنها به25.  فرار گذاشتند  پا به ترس
!   است  آورده  عذاب  مرد چطور ما را به ببينيد اين«

خواهد ی  بزرگ  او را بكشد پاداش آهی  آس  به پادشاه
 عقد او درخواهد آورد و   به  را هم دخترش. داد

 خواهد   معاف  ماليات  را نيز از پرداخت اش خانواده
 ».آرد

 :  بودند، گفت  در آنجا ايستاده آهی  آسان داود به26
   به  چنين  اين  آه  آيست پرست بتی  فلسطين اين«

   اين آهی  آس به! آند ی م  توهين زندهی  خدا سپاهيان
برهاند ی  رسواي  را از اين  را بكشد و اسرائيل پهلوان
   چه  او گفتند آه آنها به27» شود؟ ی م دادهی  پاداش چه

 . خواهد شد دادهی پاداش
 داود گفتگوی او را با  ، برادر بزرگ  الياب اما چون28
تو در «:   داود گفت  شنيد، عصبانی شد و به  مردان آن

 در  وسفندهايت آسی از گ آنی؟ چه اينجا چكار می
   تماشای ميدانء  بهانه آند؟ تو به  می صحرا مراقبت

 »!ای  اينجا آمده  به جنگ
مگر چكار «:   گفت  برادرش داود در جواب29

بعد نزد 30» ؟  ندارم  هم  زدن  حرف ؟ آيا حق ام آرده
 را آرد   سؤال  نيز همان  و از آنان ديگر رفتی ا عده

 . را شنيد  پاسخ و همان
 رسيد، او را   شائول  گوش داود بهی صحبتهای وقت31
:   گفت  شائول داود به32.  نزد خود احضار نمود به
  رود و با آن ی م  غالمتان  نباشيد، اين  نگران هيچ«

  چگونه«:   گفت شائول33» .جنگد یمی فلسطين
 ی، هست تجربه ی و ب  تو جوانی؟با او بجنگی توان یم
 ».  است بودهی  مرد جنگ اش ی جوان او از زمانی ول
 و  چرانم  را می  پدرمء  گله وقتی من«:  اما داود گفت34

  دنبالش35 ببرد،  ای از گله آيد تا بره شيری يا خرسی می
   حمله  من  و اگر به گيرم  می  را از دهانش  و بره آنم می

.  تا بميرد زنم  و آنقدر می گيرم  را می آند، گلويش
 فلسطينی  اين.   خرس  هم  است ير آشته ش  هم غالمت36
   توهين  خدای زنده  سپاهيان  به  آه  را هم پرست بت
 مرا از  خداوند آه37.   آشت  آنها خواهم آند مثل می
 مرد   اين  رهانيد، از دست  خرس  شير و از چنگ دهان

 »! خواهد داد نيز نجات
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،  بسيار خوب«:  شد و گفتی  راض  شائول سرانجام
 »!  همراهت رو خداوند بهب

داود .  او داد  جنگی خود را به  لباس  شائول پس39و38
   را بر تن  و زره آالهخود مفرغی را بر سر گذاشت

   راه  و چند قدم  آمر بست  شمشير را به سپس. آرد
   زحمت  آند، ولی ديد به  تا آنها را امتحان رفت
 لباسها   اين به «:  گفت  شائول او به.  آند تواند حرآت می

  آنها را پس» !  بروم  راه توانم با اينها نمی.   ندارم عادت
 از   صاف  سنگ  پنج آنگاه40.  آورد  خود بيرون از تن

 چوپانی خود  ء و در آيسه  برداشت آنار رودخانه
  ، به  گرفته  را بدست  و چوبدستی و فالخن گذاشت
  در حاليكه  جليات42و41.   فلسطينی رفت  آن سراغ

 داود  آرد به  می  وی حمل سربازی سپر او را پيشاپيش
، داود را برانداز آرد و  وقتی از نزديک. نزديک شد

و 43 آرد  ، او را مسخره  نيست  پسر ظريفی بيش ديد آه
   من  با چوبدستی پيش  آه  سگم مگر من«:  گفت
. رد آ  خود، داود را نفرين  خدايان  نام بعد به» ای؟ آمده

 را   بدنت جلو بيا تا گوشت«:   داود گفت  به سپس44
 ».  صحرا بكنم  و درندگان خوراک پرندگان

   جنگ  به  و زوبين تو با شمشير و نيزه«:  داود گفت45
ی  يعن  خداوند قادر متعال  نام  به  اما منی،آي ی م من
با تو ی ا  آرده  او توهين  تو به  آه اسرائيلی خدا
 خواهد   من  دست امروز خداوند تو را به46.  جنگم یم

 را   سپاهيانتء  بريد، و الشه  را خواهم  سرت داد و من
  به.  آرد  صحرا خواهم  و درندگان پرندگانک خورا
 در   آه  خواهند دانست  جهان  مردم  تمام  وسيله اين

 در اينجا  آهی  آسان ءو همه47  هستی  خداي اسرائيل
،  پيروز شدنی  خداوند برا  آههستند خواهند ديد

، خداوند   جنگ در اين.  ندارد  شمشير و نيزه بهی نياز
 خواهد   ما تسليم  دست  و او شما را به پيروز است

 »!نمود
  شود، بسرعت یمک  نزدي ديد جلياتی داود وقت49و48

 برد و  اش  آيسه  داخل  به  او دويد و دست بطرف
   جليات  و بطرف اشت گذ ، در فالخن برداشتهی سنگ
   فرو رفت جلياتی  پيشان  به  درست سنگ.   رفت نشانه

 داود با   ترتيب بدين51و50.   ساخت  زمين و او را نقش
 و  را آشتی  فلسطين ، آن سنگک  و ي فالخنک ي

، شمشير او  ، دويده  نداشت در دستی  شمشير چون
  تن را از   سرش  آشيد و با آن  بيرون را از غالفش

   خود را آشته  پهلوان ها چون یفلسطين. جدا آرد
 . فرار گذاشتند  پا به ديدند، برگشته

 ديدند، بر   را چنين وضعی ها وقت یاسرائيل52
ی ها  و دروازه  بردند و تا جت ها يورش یفلسطين
 سراسر  ، آشتند بطوريكه  آرده  آنها را تعقيب عقرون
 ها یفلسطينی ها  الشهرود از ی م  شعريم  به آهی ا جاده

  ، اردوگاه ها برگشته یبعد اسرائيل53. پر شد
 ء  سر بريده داود هم54.  آردند ها را غارت یفلسطين
 او را در ء اسلحهی  برد، ول  اورشليم  را به جليات
 .  داشت  خود نگاهء خيمه

 از ابنير،  ، شائول رفت  می  جليات  جنگ وقتی داود به55
 »؟  آيست  جوان اين«: خود پرسيد   سپاهء فرمانده

 ». دانم ی نم  تو قسم  جان به«:  داد ابنير پاسخ
 ».  پسر آيست  اين  برو و ببين پس«:   گفت شائول56
، ابنير او را، در   را آشت  داود، جليات بعد از آنكه57

.  آورد  بود، نزد شائول  در دستش  سر جليات حاليكه
 »ی؟، تو پسر آيست وانجی ا«:  از او پرسيد شائول58

 ».یلحم بيتی  يس پسر غالمت«:  داد داود پاسخ
 

  داود  به  نسبت  شائول حسادت
  شد،  و داود تمام شائولی گفتگوی وقت

 داود  بهی  زيادء ، عالقه  پسر شائول يوناتان
   دوست  خودش  جان  او را مثل يوناتان. پيدا آرد

   و به بستی وست با داود عهد د يوناتان.  داشت یم
 و شمشير   داشت  بر تن را آهی  عهد، رداي  اينء نشانه

   روز به از آن.  داود داد  و آمربند خود را به و آمان
 و ديگر   داشت  نگاه ، داود را در اورشليم بعد شائول
 . برگردد  پدرشء  خانه  به نگذاشت

  را سپرد، او آن ی داود م  به آهی  هر مأموريت شائول5
از ی را يكی  رو و از اين. داد ی م  انجام با موفقيت
 و   مردم  امر، هم از اين.   خود ساخت  سپاه فرماندهان

 . خشنود بودند  سربازان هم
   فاتح  بود و سپاه  را آشته  داود جليات  از آنكه پس7و6

 از  ، زنان  راه ، در طول گشت  برمی  وطن  به اسرائيل
   شائول  استقبال  با ساز و آواز به ل شهرهای اسرائي تمام
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  رقصيدند اين  می آنها در حاليكه.  آمدند  بيرون پادشاه
 نفر و داود   هزاران شائول«: خواندند سرود را می

   اين  با شنيدن شائول8» !  است ها هزارنفر را آشته ده
آنها «:   غضبناک گرديد و با خود گفت سرود سخت

، ولی   است ها هزار نفر را آشته  داود ده گويند آه می
 داود   آه  خواهند گفت البد بعد هم!  نفر را  هزاران من

 از  شائول  بعد،  روز به ، از آن پس9» !  است پادشاه
 .  گرفت  دل  به داود آينه

 خدا بر   پليد از جانب  روز روح آنی در فردا11و10
.  خت سا  حال  پريشان اش  آمد و او را در خانه شائول

.  نمود  چنگ  نواختن  به  هر روز شروع داود مثل
   بطرف  داشت  در دست را آهی ا  نيزه  شائول ناگهان

اما .  آند  ديوار ميخكوب  آرد تا او را به داود پرتاب
 . دوبار تكرار شد  عمل اين. داود خود را آنار آشيد

ترسيد، زيرا خداوند با داود بود  ی از داود م شائول12
 او   شائول سرانجام13.  بود گفتهک  را تر شائول یول

  در سپاهی تر  پايين  آرد و مقام را از دربار بيرون
   شد مردم  امر باعث اما اين.  نمود محولی  و خود به
 . باشند  با داود در تماس  از پيش بيش

شد، زيرا خداوند  ی م  موفق  آارهايش داود در تمام14
 امر   اين  متوجه  پادشاه شائولی وقت16و15. با او بود

 و   اسرائيل مردمی  گرديد، ول شد، بيشتر هراسان
داشتند زيرا با آنها  ی م يهودا، داود را دوست

 .آرد ی م معاشرت
 دختر   حاضرم من«:   داود گفت  به شائولی روز17

  اما اول.   عقد تو درآورم  را به  خود ميرب بزرگ
  خداوند ثابتی ها خود را در جنگ بايد شجاعت

   دست اينكهی بجا«: انديشيد ی با خود م شائول(» .یآن
   جنگ  شود، او را به  او آغشته  خون  به من

 )». تا آنها او را بكشند فرستم یها م یفلسطين
؟   شوم  داماد پادشاه  آه  آيستم من«:  داود گفت18

  انزمی اما وقت19» .  افتخار نيست  اين  ما قابلء خانواده
ی  مرد  او را به  رسيد، شائول داود و ميربی عروس

 . داد محوالتی  از اهال ئيل ی عدر  نام به
 داود بود و   عاشق  دختر ديگر شائول ميكالی ول20

.  شد  را فهميد خوشحال  موضوع اينی  وقت شائول
 تا   آمده ديگر پيشی فرصت«:   با خود گفت شائول21

   دفعه شايد اين.  ها بفرستم ی فلسطين  جنگ داود را به
ی  ديگر تو فرصت«:   داود گفت  به پس» ! شود آشته
خود را ک  دختر آوچ  من.ی بشو  داماد من آهی دار
   درباريان  به ، شائول در ضمن22» . داد  تو خواهم به

،   آرده  با داود صحبت  بود بطور محرمانه گفته
   افرادشء ه و هم استی  از تو راض پادشاه«: بگويند

 ». شو  بيا و داماد پادشاه پس.  دارند تو را دوست
 شنيد   شائول  را از مأموران  سخنان  اين داود چون23

   آسان  شدن  داماد پادشاه آنيد آه یآيا فكر م«:  گفت
 ».  هستم  فقير و گمنامء خانوادهک  از ي ؟ من است

 بود  گفته داود   را آه  آنچه  شائول وقتی درباريان25و24
   داود بگوييد آه به«:   دادند، او گفت  گزارش  شائول به

 ء  شده  مرد آشتهء  صد قلفه  فقط  دختر منء مهريه
  ، انتقام  هستم  طالبش  من تنها چيزی آه.  فلسطينی است

   قصد شائول ولی در حقيقت» .  است  از دشمنان گرفتن
 . شود شتهها آ  فلسطينی  دست  داود به  بود آه اين
   از آنكه  پيشنهاد خشنود گرديد و پيش داود از اين26

   و دويست  رفت او با افرادش27،  برسد  معين زمان
  شائولی آنها را برای ها  و قلفه را آشتی فلسطين
 . او داد  را به  دختر خود ميكال  شائول پس. آورد

 و   خداوند با داود است  وقتی ديد آه شائول29و28
 دارد از او بيشتر   نيز داود را دوست  ميكال دخترش

 .شد  از وی متنفر می  از پيش ترسيد و هر روز بيش
آردند، داود در  ی م ها حمله ی فلسطين  آه هر موقع30

   موفق  شائول نبرد با آنها بيشتر از ساير افسران
 بر   داود در سراسر اسرائيل  نام  ترتيب بدين. شد یم

 .سر زبانها افتاد
 

  داود  درصدد قتل شائول
   افرادش ء و همه  پسر خود يوناتان  به شائول
اما .  قصد دارد داود را بكشد  آه گفت

 او را از   داود داشت  به آهی  بخاطر محبت يوناتان
   مواظب فردا صبح«:   و گفت  ساخت  آگاه قصد پدرش

 از  من3.   آن  را در صحرا پنهان خودت.   باش خودت
در آنجا .  صحرا بيايد  به  تا با من خواهم ی م رمپد

 او بگويد   و هر چه آنم ی م  تو با او صحبت  به راجع
 ».  گفت  تو خواهم به
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 گفتگو   با هم  و پدرش  يوناتان  روز بعد آه صبح4
   آرد و خواهش  از داود تعريف آردند، يوناتان یم

  هرگز بهاو «:  نرساند و گفتی آسيبی  و  به نمود آه
ی  تو خوب  به  هميشه  بلكه  است نرساندهی تو آزار
  مبارزهی  او برا آهی ا  آرده آيا فراموش5.   است آرده

  و خداوند  خطر انداخت  خود را به ، جان با جليات
 امر   آرد؟ تو از اين  اسرائيل نصيبی بزرگی پيروز

 خود را  دستی خواه ی چرا م  حال.ی بود خوشحال
  ، آلوده  تو نرسيده  به  آزارش آهی گناه ی ب ن خو به

 »ی؟ساز
 خداوند  به«:  ، گفت  خورده  متقاعد شد و قسم شائول6

 ».  آشت  او را نخواهم  آه  قسم زنده
او ی  چيز را برا ، داود را خواند و همه  يوناتان پس7

   برد و او مثل بعد او را نزد پدرش.  آرد تعريف
 .ند ما  نزد شائول سابق

 و داود با   درگرفت  جنگ  دوباره نكشيد آهی طول8
را ی  برد و بسيار ها حمله ی فلسطين  خود به سربازان
 .دادی  را فرار  و بقيه آشت

   بود و در حاليكه  نشسته  در خانه شائولی روز10و9
داد  ی م  گوش نواخت ی داود م آهی ا یموسيقی  نوا به

  شائول.  نمود  او حمله  خداوند به  پليد از جانب روح
   داود پرتاب  بطرف  داشت  در دست را آهی ا نيزه

اما داود خود را آنار آشيد و . آرد تا او را بكشد
داود فرار آرد و خود را از .   ديوار فرو رفت  به نيزه
 . داد  او نجات دست

 داود باشند ء  خانه  سربازانی فرستاد تا مراقب شائول11
   زن ميكال. آيد او را بكشند  می يرون او ب  آه و صبح
 فرار نكنی  اگر امشب«:  ، گفت  او خبر داده داود به

 آمک   داود به پس12» .شوی  می  آشته فردا صبح
ای   مجسمه  ميكال سپس13.  فرار آرد  از پنجره ميكال
 بز زير   و بالشی از پشم  گذاشت ، در رختخواب گرفته
  وقتی سربازان14.  پوشاند ف را با لحا  نهاد و آن سرش

 ببرند،   شائول آمدند تا داود را دستگير آنند و پيش
تواند از   و نمی  است  داود مريض  آه  آنها گفت  به ميكال

 . بيايد  بيرون رختخوابش
 را فرستاد تا او را با   سربازان  دوباره شائولی ول15

  نسربازای وقت16.  بياورند تا او را بكشند رختخوابش

  مجسمهک داود يی آمدند تا داود را ببرند، ديدند بجا
 !  است در رختخواب

  چرا مرا فريب«:   گفت  ميكال  دخترش  به شائول17
 » بگريزد؟  از چنگم دشمنمی و گذاشتی داد

  ، چون  آار را بكنم  اين مجبور بودم«:  داد  جواب ميكال
 ».آشد  مرا می  نكنم  اگر آمكش او تهديد آرد آه

   پيش  رامه ، داود فرار آرد و به  ترتيب  اين به18
   به  شائول  آنجا رسيد، هر چه بهی وقت.   رفت سموئيل

  سموئيل.  آرد  تعريف سموئيلی  بود، برا آردهی و
.  در آنجا ماندند  برد و با هم  نايوت داود را با خود به

،  ست ا  رامه  داود در نايوت  خبر دادند آه  شائول به19
. فرستاد تا داود را دستگير آنندی  او مأموران پس20

از انبياء را ديدند ی رسيدند گروهی  وقت اما مأموران
   روح آنگاه. آردند ی م  نبوت سموئيلی  رهبر  به آه

   نبوت  به  شروع  هم خدا بر آنها نيز آمد و ايشان
 . نمودند آردن

  ، سربازان ست ا افتادهی  اتفاق  شنيد چه شائولی وقت21
  شائول.  آردند آنها نيز نبوتی فرستاد، ولی ديگر
  فرستاد و آنها نيز نبوتی  سربازان بار سومی برا

 .آردند
 سر   به  و چون  رفت  رامه  به  خود شائول سرانجام22
:  رسيد، پرسيد  است  نزد سيخوه  بزرگی آه چاه

ر  د  او گفتند آه به»  و داود آجا هستند؟ سموئيل«
 خدا بر  ، روح  نايوت  راه اما در بين23.  هستند نايوت
 ء او جامه24!  آرد  نبوت  آمد و او نيز تا نايوت شائول

 افتاد و   برهنه  روز تا شب  آن ، تمام خود را چاک زده
 را   اين وقتی مردم. آرد  می  نبوت در حضور سموئيل

 »؟  است  نبی شده  هم آيا شائول«: شنيدند گفتند
 

  داود و يوناتان
   فرار آرد و پيش  رامه داود از نايوت

   چه مگر من«:   او گفت  و به رفت  يوناتان
  ام  داده  انجام  پدرت در حقی  بد  و چه ام آردهی گناه
 »خواهد مرا بكشد؟ ی م آه

 هرگز   پدرم.یآن ی م تو اشتباه«:  داد  جواب يوناتان2
بخواهد بكند، هر ی ر هرآا ندارد، چونی  قصد چنين
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. گذارد ی م  در ميان  با من باشد، هميشهی چند جزئ
 ». گفت ی م  من ، به داشت ی تو را م اگر او قصد آشتن

   داری به  تو مرا دوست داند آه  می پدرت«:  داود گفت3
   نگذاشته  را با تو در ميان  موضوع  اين  دليل همين
 تو   جان  و به نده خداوند ز به.  نشوی  تا ناراحت است
 ».  ندارم  بيشتر فاصله  يک قدم  با مرگ  من  آه قسم

   چه منی گوي ی م حال«:  گفتی  با ناراحت يوناتان4
 »؟ آنم

   مثل  و من  است  ماه  اول فردا جشن«:  داد داود پاسخ5
.   بنشينم  سر سفره  بايد با پدرت  موقع  در اين هميشه

، خود را در  روز سوم تا عصر   بده اجازهی ول
، بگو   مرا گرفت  سراغ اگر پدرت6.   آنم صحرا پنهان

 در  شرآتی  تا برا  است  گرفته  اجازه  داود از من آه
.  برود لحم  بيت  خود بهء  خانوادهء ساليانهی  قربان مراسم

شود قصد  ی م  معلوم ، آنوقت بسيار خوب: اگر بگويد7
  شود، آنوقتی اناگر عصبی ول.  مرا ندارد آشتن

 عهد  بخاطر آن8.  مرا بكشد  آشيده  نقشه  آه فهميم یم
  ، اين  بستيم  در حضور خداوند با هم آهی ا یدوست
  منی آن ی و اگر فكر م  بكن  من  را در حق لطف

   پدرت مرا بدستی ، ول  مرا بكش ، خودت مقصرم
 »!  نكن تسليم

  اگر بدانم!  ن را نز  حرف اين«:  داد  جواب يوناتان9
   تو اطالع  تو را دارد، حتمًا به  قصد آشتن پدرم
 »! داد خواهم

 با   پدرت  بدانم چگونه«:  داود پرسيد آنگاه10
 »؟  يا نه  است  تو را داده  جواب عصبانيت

 آنها  پس» .  صحرا برويم بيا به«:  داد  پاسخ يوناتان11
:   داود گفت ه ب  يوناتان سپس12.  صحرا رفتند  به با هم

   پس  آه خورم ی م  قسم اسرائيلی  خداوند، خدا به«
  آنم ی م  صحبت  تو با پدرم  به  راجع  موقع فردا همين

باشد ی اگر او عصبان13.  گذارم ی م و تو را در جريان
 تو خبر   به  باشد، من  تو را داشته و قصد آشتن

خداوند ،   آار را نكنم  اگر اين.ی تا فرار آن دهم یم
 ی،رو ی هر جا م  آه آنم یدعا م.  مرا بكشد خودش

  به15و14.  بود  با پدرم خداوند با تو باشد، همانطور آه
   بلكهی،آنی  خوب  من  به  نسبت  فقط  نه  آه  بده  قول من

 را   دشمنانت خداوند تمامی  نيز وقت بعد از من
 ». نشود  آم  تو هرگز از سر فرزندانم نابودآرد لطف

:   و گفت  داود عهد بست  با خاندان  يوناتان پس16
 داود  يوناتان17» . گيرد  تو انتقام خداوند از دشمنان«

 و بار ديگر او  داشت ی م  دوست  خودش  جان را مثل
 . داد  داشتند قسم  با هم آهی ا ی دوست را به

خالی   جای تو فردا سر سفره«:   گفت  يوناتان آنگاه18
.   تو را خواهند گرفت  فردا، سراغ پس19 .خواهد بود
   سنگی آه  جای قبلی برو و پشت  همان  تو به بنابراين

   آن  تير بطرف  و سه آيم  می من20.   بنشين در آنجاست
   برای تمرين  آه آنم  وانمود می  و چنين اندازم می

  بعد نوآرم21.  ام  قرار داده  را هدف تيراندازی، سنگ
   به  من اگر شنيدی آه.  تا تيرها را بياورد مفرست را می
  به.  آنها را بردار  است  طرف تيرها اين:  او گفتم

ولی 22؛   تو نيست  خطری متوجه  آه  قسم خداوند زنده
  ، بايد هر چه  است جلوتر برو، تيرها آنطرف:  اگر گفتم

در 23. خواهد  می  خداوند چنين زودتر فرار آنی چون
   باشد آه ، يادت  بستيم  باهم رد عهدی آه در مو ضمن

 ».  است خداوند تا ابد شاهد آن
   اول وقتی جشن.  شد  داود در صحرا پنهان پس25و24
 غذا درجای   برای خوردن  شد، پادشاه  شروع ماه

 او   در مقابل يوناتان.  هميشگی خود آنار ديوار نشست
اود خالی  نشستند، ولی جای د  آنار شائول و ابنير هم

   چون  مورد چيزی نگفت  در اين  روز شائول آن26. بود
   آه البد اتفاقی برای داود افتاده«:  خود فكر آرد پيش

   در جشن  است  نتوانسته  دليل  و بهمين  آرده او را نجس
اما وقتی 27» !  است بلی، حتمًا شرعًا نجس.  آند شرآت

   از يوناتان  جای داود خالی ماند، شائول روز بعد هم
   آمد نه  ديروز سر سفره ؟ نه داود آجاست«: پرسيد
 »!امروز

   خيلی خواهش داود از من«:  داد  پاسخ يوناتان29و28
   آه  گفت  من به.  برود لحم  بيت  به  بدهم آرد تا اجازه

 قربانی   در مراسم  است  از او خواسته برادرش
   دادم  او اجازه ه ب  هم  من پس.  آند  شرآت اش خانواده
 ».برود

ای «:  فرياد زد  عصبانی شد و سر يوناتان شائول30
 پسر   تو از اين  آه دانم  نمی آنی من  می خيال!  حرامزاده
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   و هم  خودت  آار هم آنی؟ تو با اين يسی طرفداری می
   او زنده تا زمانی آه31! آنی آبرو می  را بی مادرت

 برو و او  حال.  نخواهی رسيد پادشاهی  مقام باشد تو به
 »! شود را اينجا بياور تا آشته

   آرده مگر او چه«:   گفت  پدرش  به اما يوناتان32
   شائول آنگاه33» ی؟او را بكشی خواه ی؟ چرا م است
 . تا او را بكشد  انداخت  يوناتان  خود را بطرفء نيزه
 قصد   پدرش نماند آهی باقی  شك يوناتانی  برا پس
 از سر   با عصبانيت يوناتان34.  داود را دارد تنآش

نخورد، زيرا رفتار ی  روز چيز  بلند شد و آن سفره
 . بود  آرده  داود او را ناراحت  به  نسبت  پدرش زشت

   داود داده  به آهی  قول  طبق  روز بعد، يوناتان صبح35
را با خود برد تا ی  و پسر  صحرا رفت بود به

:   پسر گفت  آن  به يوناتان36.  آند  را جمع تيرهايش
  آنی وقت» .  پيدا آن اندازم ی م را آهی بدو و تيرهاي«

.  از او رد شد  آه  انداخت دويد، تير را چنان یپسر م
ک  بود نزدي  شده  انداخته آهی  تير  پسر به آنی وقت37
  جلوتر برو، تير آنطرف«:  فرياد زد شد، يوناتان یم

   تيرها را جمعء  پسر همه آن» .، بدو زود باش38.  است
 جا  از همهک پسر39.  آورد  يوناتان ، پيش آرده

  دانستند چه ی و داود م خبر بود، اما يوناتان یب
 پسر   آن  خود را به  تير و آمان يوناتان40. گذرد یم

 . شهر ببرد داد تا به
 شهر نمود، ء  پسر را روانه  يوناتان  آنكه بمحض41

 آمد و  ، نزد يوناتان  شده  خود خارج  مخفيگاهداود از
آنها .  شد  بار جلو او خم ، سه  افتاده زمينی رو

داود .  آردند  گريه ، با هم يكديگر را بوسيده
  سرانجام42.  خود را بگيردء  جلو گريه توانست ینم

 ما هر دو  ، چون  نباش نگران«:   داود گفت  به يوناتان
   تا ابد نسبت  آه ايم ند عهد بسته در حضور خداو با هم
 آنها از  پس» .  و اوالد يكديگر وفادار بمانيم  هم به

   به  و يوناتان داود از آنجا رفت. همديگر جدا شدند
 . شهر برگشت

 
 گريزد ی م  شائول داود ازدست

 .  رفت  نزد اخيملک آاهن  شهر نوب داود به
سيد و از  داود افتاد تر  به  چشمش اخيملک چون

 »؟ چرا تنها هستی؟ چرا آسی با تو نيست«: او پرسيد
ک  ي  مرا به پادشاه«:  گفتی  و داود در جواب2

 در   آه  است  و دستور داده فرستادهی  سر مأموريت
   آه ام  گفته  افرادم  به من.   نزنم حرفی  با آس  باره اين

  چهی ، خوردن حال3. ببينندی ديگری بعدًا مرا در جا
  ی دار  هر چه  و اگر نه  بده  نان پنجی  اگر داری؟دار
ی  معمول ما نان«:   داود گفت  در جواب آاهن4» . بده

   و اگر افراد تو در اين  داريم  مقدس نانی ، ول نداريم
توانند از  ی باشند، م نكردهی  نزديك چند روز با زنان

 ». بخورند آن
   مأموريت  به  و افرادم منی وقت«:  داود گفت5
،  داريم ی م  دور نگه  معموًال خود را از زنان رويم یم

.   داريم  در پيش همی  مقدس  مأموريت آهک  اين بويژه
 ». نيستند  نجس  افراد من  باش مطمئن

   به  نبود، آاهن در دسترسی  ديگر  نان  چون پس6
 و   برداشته  عبادتء  از خيمه  را آه  مقدس ناچار نان

 . داود داد  بود، به  گذاشته  تازه  نان نآی بجا
  رئيسی  ادوم  روز دوآغ ، همان  اتفاق برحسب(7

 تطهير در آنجا   مراسم انجامی ، برا  شائول چوپانان
  آيا شمشير يا نيزه«: پرسيدک داود از اخيمل8) .بود
   من بود آهی  آنقدر فور  مأموريت  اينی؟دار

 »! مبرداری ا  اسلحه  آردم فراموش
.  اينجاستی  فلسطين شمشير جليات«:  داد  پاسخ آاهن9

ی  از پا  ايالهء  تو او را در دره آهی  آس همان
 و  ام پيچيدهی ا  شمشير را در پارچه  آن.یدرآورد
 را بردار،  آنی خواه یاگر م.  ام گذاشته * ايفود پشت
 ». در اينجا نيستی  چيز  غير از آن چون

   را به آن!   نيست بهتر از آنی شمشير«:  داود گفت
 ».  بده من
   جت ، پادشاه  روز از آنجا نزد اخيش داود همان10

  مأموران11.  باشد  در امان  شائول  تا از دست رفت
 داود، رهبر   همان  شخص آيا اين«:  او گفتند  به اخيش

   استقبالش  به  آنان  رقص  مردم  آه  نيست اسرائيل
،   است  نفررا آشته  هزاران  شائول:گفتند ی، م آمده
 »ها هزار نفر را؟ داود دهی ول
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  پس13.  ترسيد  از اخيش  سخن  اين داود با شنيدن12
آشيد  ی م درها خطی او رو. زدی  ديوانگ خود را به

تا 15و14،  ريخت ی خود م ريشی  را رو  دهانش و آب
  وانه دي اين«:   گفت  مأمورانش  به  اخيش  باالخره اينكه

   اين  آه  داشتيم  آم ايد؟ ديوانه  آورده را چرا نزد من
 » بشود؟  من  آرديد مهمان  دعوت را همی يك
 

   آاهنان  عام قتل
   غار عدوالم ، به  فرار آرده داود از َجت

 و   در آنجا برادران نكشيد آهی  و طول رفت
   تمام همچنين2.  شدند  او ملحق  به ساير بستگانش

بودند نزد ی ، قرضدار و ناراض  رنجديده آهی انآس
رسيد  ی چهارصد نفر م تعداد آنها به.  شدند جمعی و

 .و داود رهبر آنها شد
   موآب  پادشاه ، به  رفته  موآبء  مصفه بعد داود به3

   دهيد پدر و مادرم  اجازه آنم ی م خواهش«:  گفت
   چه منی  خدا برا  شما باشند تا ببينم  حمايت تحت
.  برد  موآب  آنها را نزد پادشاه پس4» .داردی ا نقشه

آرد، آنها  یمی  داود در غار زندگ آهی  مدت در تمام
 .بردند ی بسر م در موآب

از غار «:   او گفت ، به نزد داود آمدهی جاد نبی روز5
   داود به پس» . يهودا برگرد  سرزمين  بيا و به بيرون
 .  رفت  حارث جنگل

   زير درخت در جبعهی ا  بر تپه  شائولروزک ي6
 در   بود و افرادش  در دستش اش  و نيزه نشستهی بلوط

 داود و   او خبر دادند آه به.  بودند  او ايستاده اطراف
ی ا«:   گفت  افرادش  به شائول7. اند  پيدا شده افرادش
آنيد داود  یآيا فكر م!  دهيد  گوش  بنيامين مردان
 شما را ء  شما خواهد داد و همه نها به و تاآستا مزارع
  اينی آيا برا8؟   خود خواهد ساخت  سپاه افسران

ايد؟ چرا   آرده  توطئه  شما برضد من  آه چيزهاست
 طرفدار داود   پسرم  نگفتيد آه  من  از شما به هيچكدام
   من  و به  نيست  فكر من از شما بهی ؟ آس است
   پسرم  ترغيب ود به دا  خدمتگزار من گويد آه ینم

 »! مرا دارد قصد آشتن
   در آنار افراد شائول آهی  ادوم  دوآغ آنگاه10و9

،   بودم  در نوب منی وقت«:   گفت  بود چنين ايستاده

. آرد ی م  صحبت آاهنک  با اخيمل  آه داود را ديدم
داود ی  خداوند را برا دعا آرد تا خواستک اخيمل
  داد و نيز شمشير جلياتک  او خورا بعد به. بداند

 ».  گذاشت را در اختيارشی فلسطين
   را آه  و بستگانش آاهنک اخيملی  فور شائول12و11

  آمدند شائولی وقت.  بودند احضار نمود  نوب آاهنان
» ! آن  ، گوش ، پسر اخيتوب کاخيملی ا«:  گفت
 ».  بفرمانم ، گوش قربانی بل«:  گفتک اخيمل

   توطئه  من  تو و داود عليهچرا«:   گفت شائول13
ی و برای  او داد و شمشير بهک ايد؟ چرا خورا چيده

  برخاسته   او بر ضد منی؟ خواست او از خدا هدايت
 ».باشد تا مرا بكشد  می  من  و در آمين است

 ء  همه ، آيا در بين پادشاهی اما ا«:  داد پاسخک اخيمل14
 داماد  آهوفادارتر از داود ی  شخص خدمتگزارانتان

و ی  گارد سلطنتء شود؟ او فرمانده ی م  يافت شماست
او ی  برا منی دعا15!   است  درباريان مورد احترام

   را در اين  و خاندانش غالمت.  نيستی ا چيز تازه
امر ی از چگونگی مورد مقصر ندانيد، زيرا اطالع

 ». نداشتم
  انت خاند ، تو و تمام کاخيملی ا«:  فرياد زد پادشاه16

:   خود گفت  گارد محافظ  به آنگاه17» ! شويد بايد آشته
 آنها با ء  خداوند را بكشيد، زيرا همه  آاهنان  اين تمام«

   داود از دست دانستند آه یآنها م.  هستند داود همدست
اما » ! نگفتند  من بهی چيزی ، ول  است  گريخته من

   خون  خود را به  نكردند دست  جرأت سربازان
 . آنند  خداوند آلوده آاهنان

   آار را انجام تو اين«:  گفتی  ادوم  دوآغ  به پادشاه18
،  قربانيان.   را آشت  و همه  برخاست دوآغ» . بده

 را  آاهنانی رسمی ها  نفر بودند و لباس هشتاد و پنج
،   نوب  به  دستور شائول  به سپس19.  داشتند بر تن

  ، اطفال ، زنان مردان  ، تمام  رفته شهر آاهنان
گاوها، االغها و گوسفندها را از ی ، و حت شيرخواره

  جانک  اخيمل از پسرانی  ابياتار، يك فقط20.  برد بين
 داود خبر  او به21.  بدر برد و نزد داود فرار آرد سالم

 .  است  آرده  چه  شائول داد آه
  به   فهميدم  را در آنجا ديدم دوآغی وقت«:  داود گفت22

   شدن  آشته  باعث  من در حقيقت. دهد ی خبر م شائول

22



 26   اول سموئيل
 

 

.   و نترس  بمان  من ، پيش حال23.   شدم  پدرت خاندان
.   هست  هم  من  تو را دارد، دنبال  قصد آشتن هر آه
 ».بودی  خواه  در امان  من تو پيش

 
 دهد ی م  را نجات داود شهر قعيله
  ها به یين فلسط  داود خبر رسيد آه بهی روز

  ها را غارت ، خرمن  آرده  حمله شهر قعيله
 و با آنها  آيا بروم«: داود از خداوند پرسيد2. آنند یم

 »؟ بجنگم
   برو با فلسطينيها بجنگی،بل«:  فرمود خداوند پاسخ

 ».  بده  را نجات و قعيله
اينجا در يهودا ی ما حت«:  او گفتند افراد داود بهی ول3
 و با لشكر   برويم  قعيله  به  آنكه رسد به ب  چه ترسيم یم

 »! ها بجنگيم یفلسطين
 مورد از خداوند پرسيد و   داود بار ديگر در اين پس4

 تو را   برو و من  قعيله به«:   او گفت خداوند باز به
» . بدهی ها را شكست  آرد تا فلسطينی آمک خواهم

ها را   رفتند و فلسطينی  قعيله  به  داود و افرادش پس5
   را نجات  را گرفتند و اهالی قعيله هايشان آشتند و گله

 نزد داود فرار   قعيله  به وقتی ابياتار آاهن(6. دادند
 .) را نيز باخود آورد*آرد، ايفود

،   است  داود در قعيله  شنيد آه  شائول آهی هنگام7
 داود خود را  ، چون  داده  من خدا او را بدست«:  گفت

 »!  است  انداخته  دام اردار بهحصی در شهر
خود را احضار آرد و ی  نيروها  تمام  شائول پس8

 را در   نمود تا داود و افرادش  حرآت  قعيله بسمت
 . آند شهر محاصره

:   ابياتار گفت  باخبر شد به  شائولء داود از نقشهی وقت9
 بايد   چه  آه  نمايم ايفود را بياور تا از خداوند سؤال«

 ».آرد
  ام ، شنيده اسرائيلی خداوند، خدای ا«:  داود گفت10
 شهر را  خواهد اين ی و م  است  قعيله  عازم  شائول آه
  قعيلهی آيا اهال12و11.  نابود آند  با من  مخالفت  دليل به

   خواهند آرد؟ آيا همانطور آه  او تسليم  دست مرا به

                                                 
 مخصوصی بود که کاهنان روی لباس خود ء جليقه» ايفود  «*

 .پوشيدند می

وند، خدای  اينجا خواهد آمد؟ ا  به  شائول ام شنيده
 ».  بده  جواب  من  به آنم ی م ، خواهش اسرائيلی خدا

 ». خواهد آمد  شائولی،بل«: خداوند فرمود
 و  ، من قعيلهی  آيا اهال در اينصورت«:  داود گفت

 »آنند؟ ی م  او تسليم  را بدست افرادم
 ».آنند ی م  او تسليم  بدستی،بل«: خداوند فرمود

ششصد نفر بودند  حدود   آه  داود و افرادش پس13
جا ک آنها در ي.  رفتند  بيرون ، از قعيله برخاسته

 .آردند ی م  عوض خود را دايمی  جا ماندند بلكه ینم
 فرار   داود از قعيله  خبر رسيد آه  شائول  به چون
 .  نرفت  قعيله ، ديگر به  است آرده

 
  داود در آوهستان

 بسر   زيف آوهستانی  و در غارها داود در بيابان14
 او   تعقيب  نيز هر روز به شائول. برد یم
   او به  دست  آه گذاشت یخداوند نمی ، ول پرداخت یم

 .داود برسد
  بود، شنيد آه)   در زيف واقع ( وقتی داود در حارث15

، پسر  يوناتان16.   است  آنجا آمده  او به  برای آشتن شائول
  داود را تقويتهای خدا   آمد تا با وعده  حارث  به شائول
 هرگز تو را  ، پدرم نترس«:   او گفت  به يوناتان17. دهد

   خواهی شد و من  اسرائيل تو پادشاه. پيدا نخواهد آرد
» .داند  را بخوبی می  موضوع  نيز اين پدرم.  تو معاون

 دوستی   در حضور خداوند پيمان  هر دو ايشان پس18
  اند، ولی يوناتان م داود در حارث. خود را تجديد نمودند

 .  برگشت  خانه به
:  رفتند و گفتند  جبعه  به  نزد شائول زيفی اما اهال19
او در .   است  شده  داود آجا پنهان دانيم یما م«

   در آوه  واقع حارثی  در غارها ِنِگبی صحرا
 باشند، بيايند تا   مايل  پادشاه هر وقت20.   است حخيله

 ».  آنيم  تسليم  بسته او را دست
 فكر   به  دهد آه خداوند شما را برآت«:   گفت شائول21
   آنيد تا مطمئن برويد و بيشتر تحقيق22!  هستيد من

.   است  آسی او را ديده ببينيد چه.  شويد او در آنجاست
.  گر است  و حيله  او خيلی زرنگ  آه دانم می

 برگرديد و  های او را پيدا آنيد، آنوقت مخفيگاه23
 شما   همراه  دهيد و من  گزارش  من  را به يياتجز
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 او  اگر در آنجا باشد، هرطور شده.  آمد بدانجا خواهم
   وجب  به  وجب ، حتی اگر مجبور باشم آنم را پيدا می

 »!  يهودا را بگردم  سرزمين تمام
اما داود .  برگشتند هايشان  خانه  به  زيف مردان25و24

   زيف  او بطرف تعقيب در   شائول  شنيد آه چون
 در   آه  معون  بيابان  به  با افرادش آيد، برخاسته یم

  و شائولی ول.  ، رفت  است  شده  يهودا واقع جنوب
 و داود  شائول26.  رفتند  او تا معون  نيز بدنبال افرادش

 و  شائول.  قرار گرفتند آوهک  ي در دو طرف
ی اود سعشدند و د ی نزديكتر م  هر لحظه سربازانش

.  نداشتی ا فايدهی پيدا آند، ولی  فرار آرد راه یم
   خبر رسيد آه  شائول  به  هنگام  در اين درست27

   شائول پس28. اند  آرده  حمله  اسرائيل ها به یفلسطين
  جنگی  و برا  داود برداشت  از تعقيب  ناچار دست به

  ا آوه ر  مكان  آن  دليل  اين به.  ها بازگشت یبا فلسطين
ی  و در غارها داود از آنجا رفت29. ناميدندی جداي
 . شد پنهانی  جد عين

 
 آند یمی  پوش  چشم  شائول داود از آشتن
 ها ی با فلسطين  از جنگ شائولی وقت

   داود به  او خبر دادند آه  نمود، به مراجعت
   او با سه پس2.   است گريختهی  جد عينی صحرا

  عينی  صحرا  خود به  سربازان هزار نفر از بهترين
   به»یبز آوهی ها صخره «  و در ميان رفتی جد

   آغل  به بر سر راه3.  داود پرداختی جستجو
 وارد  شائول. بودی در آنجا غار.  رسيد گوسفندان

  اتفاقًا داود و مردانش.  نمايد  حاجت غار شد تا رفع
 ! بودند شدهی غار مخفی در انتها

  امروز همان«:  او گفتند  در گوش هستهافراد داود آ4
   را بدست  دشمنت  داده  خداوند وعده  آه استی روز

  پس» !یبا او بكنی خواه ی م  نمايد تا هر چه تو تسليم
.  را بريد شائولی  ردا ء و گوشه  جلو رفت داود آهسته

 افراد خود  و به6،  شد  ناراحت بعد وجدانشی ول5
   اگر آوچكترين بر منی  وا. آردمی آار بد«:  گفت
 برسد، زيرا او   پادشاهم  به  من از طرفی آسيب

 ».  خداوند استء برگزيده

 آرد و   را سرزنش  افرادش  سخنان داود با اين8و7
   شائول  از اينكه پس.  آسيبی برسانند  شائول  به نگذاشت

ای «:  آمد و فرياد زد  شد، داود بيرون از غار خارج
  ، داود او را تعظيم  برگشت وقتی شائول» !  من پادشاه
دهيد   می  گوش  مردم  حرف چرا به«:  و گفت10و9آرد 
  ؟ امروز به  شما را دارم  قصد جان گويند من  می آه

خداوند شما .  ندارد  حقيقت  سخن  اين  شد آه شما ثابت
بعضی از   نمود و  تسليم  من  غار بدست را در اين

.   اينكار را نكردم ، اما من  شما را بكشم  گفتند آه افرادم
 هرگز   و من  خداوند استء  او برگزيده  آه  آنها گفتم به
ببينيد، قسمتی از ردای 11.  رساند  او آسيبی نخواهم به

، ولی شما را   را بريدم  آن من.   است  من شما در دست
ر  قصد آزا  من آند آه  نمی  شما ثابت  به آيا همين!  نكشتم

، هر چند  ام  نكرده  شما گناه  به  و نسبت شما را ندارم
 هستيد تا مرا نابود آنيد؟   من شما در تعقيب

 مرا  آند و انتقام  وشماحكم  من خداوند درميان13و12
   بدی به  هيچ  من ولی از طرف.  از شما بگيرد خودش

 بد  بدی از آدم: اند  گفته از قديم. شما نخواهد رسيد
 آسی   چه  در تعقيب  اسرائيل پادشاه14. شود صادر می

   آه  را برای من  وقتش  پادشاه  آه  نيست ؟ آيا حيف است
   ندارم  يا يک آک ارزش  مرده  يک سگء  اندازه به

 ما داوری آند تا   بين خداوند خودش15 نمايد؟  تلف
   من  از حق خداوند خودش.   شود مقصر آيست معلوم
 »! شما برهاند  از چنگ آند و مرا دفاع

:   گفت  آرد، شائول  خود را تمام وقتی داود صحبت17و16
   امانش و گريه» ؟  صدای توست  داود، آيا اين پسرم«

 تو  چون.  بهتر هستی تو از من«:   داود گفت او به. نداد
 تو بدی   به  نسبت ای، ولی من  خوبی آرده  من در حق
   من  به  نسبت  دادی آه انآری، تو امروز نش18.  ام آرده

 نمود، اما   تو تسليم  هستی، زيرا خداوند مرا به مهربان
 آسی   آه  است  شنيده  آسی تاآنون چه19. تو مرا نكشتی

 بيابد، ولی او را نكشد؟   خويش  خود را در چنگ دشمن
   آردی، خداوند به  من  تو امروز به  لطفی آه بخاطر اين
   تو پادشاه  آه  مطمئنم حال20.  خوبی بدهد تو پاداش
 خواهی   خود را تثبيت  خواهی شد و حكومت اسرائيل

 پادشاهی   وقتی به  بخور آه  خداوند قسم به21. آرد
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   من  نبری و بگذاری اسم  مرا از بين رسيدی، خاندان
 ».باقی بماند

 ء  خانه  به  خورد و شائول او قسمی  داود برا پس22
 خود   پناهگاه  به ود و همراهانشدای ، ول خود رفت
 .برگشتند

 
  داود و ابيجايل
  ها جمع ی و اسرائيل  يافت  وفات سموئيل

  او را سپس. آردندی او عزاداری ، برا شده
 . آردند  دفن  در رامه اش ی خانوادگ در گورستان

در 4و3و2.   رفت معونی  صحرا ، داود به  هنگام در اين
   نابال  نام  به  آاليب ز خاندانای آنجا مرد ثروتمند

 و   داشت در آرملی او امالآ. آرد یمی زندگ
همسر او .  هزار گوسفند و هزار بز بود  سه صاحب
 بود، اما  زيبا و با هوشی  و زن  داشت  نام ابيجايل

 . بود  و بداخالق خود او خسيس
   پشم  چيدن  مشغول  در آرمل نابالی روز وقتک ي

 نفر از افراد خود را نزد  داود ده5، ود ب گوسفندانش
  برسانند و چنينی  و  را به او فرستاد تا سالمش

 سازد و   را آامياب ات خدا تو و خانواده«6: بگويند
   پشم  چيدن  مشغول ام شنيده7.  دهد  را برآت اموالت

   مدت  در اين  تو آه  چوپانان  ما به.ی هست گوسفندانت
  ايم  و نگذاشته ايم نرساندهی د آزاران  ما بوده در ميان

   هستند، گم  در آرمل  آه از گوسفندانتی يكی حت
  گوييم ی م  ما راست  آه  خود بپرس از چوپانان8. شود
،  فرستم ی را نزد تو م  افرادم  آه  حال پس.  يا نه

 عيد   و در اين  آنها بكن در حقی  لطف آنم ی م خواهش
   دوستت  و به  غالمانت به برآيد   از دستت هر چه
 ». داود، بده

   رساندند و منتظر پاسخ  نابال  را به افراد داود پيغام9
  ؟ در اين  داود ديگر آيست اين«:   گفت نابال10. ماندند

آنند،  ی فرار م  از نزد اربابان آهی روزها نوآران
 را از   و گوشت  و آب خواهيد نان یم11. اند زياد شده

 از   نيست  معلوم  شما آه  و به  بگيرم گرانم آار دهان
 »؟ ايد، بدهم آجا آمده

   گفته  نابال  را آه افراد داود نزد او برگشتند و آنچه12
 شمشير  داود در حاليكه13.  آردند  تعريف بود برايش

   دستور داد آه  افرادش ، به بست ی آمر م خود را به
 شمشير چهارصد نفر. خود را بردارندی شمشيرها
 نفر نزد   افتادند و دويست  داود براه  همراه بدست
 . ماندند اثاثيه

   نزد ابيجايل  نابال از نوآرانی  يك  موقع در اين14
داود، افراد خود را از صحرا «:   او گفت  و به رفت

 او برسانند،   را به  ما فرستاد تا سالمش نزد ارباب
  در صورتيكه16و15 . نمود  آنها اهانت  ما به اربابی ول

اند و هرگز  داشتهی افراد داود با ما رفتار خوب
ی  و روز برا  شب ، بلكه  است  ما نرسيده  به آزارشان

  آهی اند و تا وقت  حصار بوده  چون گوسفندانمان ما و
 ما ء گوسفند از گلهک يی  حت در صحرا نزد آنها بوديم

   حال بهی  فكر  تا دير نشده بهتر است17.  نشد دزديده
 در خطر   جانشان  چونی، بكن اش  و خانواده ارباب
شود با او  ی نم  آه  است بداخالقی  بقدر ارباب.  است
 ». زد حرف

ک ، دو مش  نان  دويست  با عجله  ابيجايل آنگاه18
   برشتهء  آيلو غله ، هفده  شده  گوسفند آباب ، پنج شراب

،  برداشتهی  انجير  نان و دويستی  آشمش و صد نان
 خود   نوآران و به19   گذاشت چند االغی آنها را رو

   شما خواهم  بدنبال  هم شما جلوتر برويد و من«:  گفت
 .  نگفت  شوهرش بهی  مورد چيز در اينی ول» .آمد
ی وقت.  افتاد  خود سوار شد و براه  بر االغ ابيجايل20

ا ديد  ر  رسيد، داود و افرادش پيچک  سر ي  به در آوه
 .آيند ی او م  بطرف آه
   در حق من«:  بود  فكر آرده  خود چنين داود پيش21
  او را محافظتی ها گله.  آردمی  مرد بسيار خوب اين

 شود، اما او  از آنها دزديدهی  چيز  و نگذاشتم نمودم
   بر من لعنت22.  آرد جبرانی مرا با بدی  خوب اين

 »!  بگذارم و را زندهاز افراد ای  يك اگر تا فردا صبح
 شد و   پياده از االغی  داود را ديد فور ابيجايلی وقت23
:  ، گفت داود افتادهی  پاها او به24.  نمود  او تعظيم به
   من  گردن  را به  تقصيرات  اين ، تمام سرور من«

   از چه  قضيه  بفرماييد بگويم اجازهی بگذاريد، ول
   خواهش پس.  استی الق بداخ  آدم نابال25:  قرار است

.  نكنيد  توجه  است  زده آهی  حرفهاي  به آنم یم
ی  نادان  او شخص  پيداست  هم  از اسمش  آه همانگونه
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.   نشدم  افراد شما مطلع  از آمدن  من متأسفانه.  است
   خون  شما به خواهد دست ی، خداوند نم سرور من26

 بگيريد،  ا انتقام از آنه  شود و خودتان  آلوده دشمنانتان
   دشمنانء  همه  آه  شما قسم  جان  خداوند و به  حيات به

،  حال27. خواهند شدک  هال  مانند نابال و بدخواهانتان
ی  برا  را آه  آنيزتانء  هديه  اين آنم ی م خواهش
. و مرا ببخشيد28  فرماييد ، قبول  است  آورده افرادتان

   سلطنت ر تخت را ب خداوند، شما و فرزندانتان
جنگيد، و در  ی م  آه اوستی  برا خواهد نشاند، چون

.  شما نخواهد رسيد بهی  بد  هيچ عمرتان   طول تمام
 آند و شما را   شما حمله بخواهد بهی  آس هر وقت29

 خواهد   شما را حفظ  جان بكشد، خداوند، خدايتان
آنند و  ی م  گرانبها را حفظ  گنج آرد، همانطور آه

   آه ، همانگونه  را دور خواهد انداخت نانتاندشم
ی وقت30. اندازند ی، م  گذاشته سنگها را در فالخن

 شما   خود را در حق خوبی ها  وعده خداوند تمام
،  برساند  اسرائيل  سلطنت  دهد و شما را به انجام

   آلوده  خون  را به  دستتان سبب ی ب  از اينكه آنگاه31
.  نخواهيد شد كشيديد، پشيمان ن نكرديد و انتقام

 را   دهد، آنيزتان  شما توفيق  خداوند به آهی هنگام
 ». ياد آوريد نيز به

باد خداوند، ک متبار«:  داد  پاسخ  ابيجايل داود به32
!  فرستاد  امروز تو را نزد من  آه اسرائيلی خدا

و ی داری  حكمت  چنين  دهد آه خدا تو را برآت33
 شود و با   آلوده  مردم  خون  به دستهايمی نگذاشت
 خداوند،   حيات زيرا به34.   بگيرم خود انتقامی دستها
   قسم برسانمی  تو آسيب  به  نگذاشت  آه اسرائيلی خدا
را از ی  آس تا فردا صبحی آمد ی نم  اگر تو نزد من آه

 ». گذاشتم ی نم  زنده افراد نابال
:   او گفت  و به آرد او را قبولی  داود هدايا آنگاه35
   مطابق  برگرد، چون ات  خانه  به  راحت با خيال«

 ». آرد  خواهم  تو عمل خواهش
ک  ي  شوهرش  رسيد ديد آه  خانه  به ابيجايلی وقت36

 از   سرمست  هم  و خودش  داده  ترتيب شاهانهی مهمان
 روز بعد  صبح37.   او نگفت بهی  چيز پس.   است باده
 را   وقايع  همه  بود، زنش  پريده نابالاز سر ی  مست آه
ی  ناراحت  از شدت  نابال آنگاه.  آرد او تعريفی برا

   جانش بهی  روز خداوند بالي و بعد از ده38  آرد سكته
 .فرستاد و او مرد

خدا خود «:  ، گفت  است  مرده شنيد نابالی داود وقت39
   خدمتگزارش  و نگذاشت  گرفت  مرا از نابال انتقام
   نابال  بر خداوند آه سپاس.  شود  آلوده  خون  به دستش
 ». رسانيد  بدش عملی  سزا را به
 فرستاد تا او را برای   داود قاصدانی نزد ابيجايل آنگاه

 رسيدند   آرمل  به  قاصدان چون40. وی خواستگاری آنند
،   آرده  تعظيم ابيجايل41.  گفتند  ابيجايل قصد خود را به

تا پاهای   ام  و آماده  آنيز او هستم من«: د دا جواب
 و  او فوری از جا برخاست42» .  را بشويم خدمتگزارانش

 شد و  ، سوار بر االغ  را با خود برداشته  آنيزش پنج
 . او شد  و زن  نزد داود رفت  قاصدان همراه

ی  يزرعيل  اخينوعم  نام نيز بهی  ديگر داود زن43
   زن  را آه  ميكال  دخترش  شائول در ضمن44.  داشت

از )  پسر اليش (  فلطئيل  نام بهی  مرد داود بود به
 . بود  داده جليمی اهال

 
 آند یمی پوش  چشم  شائول  از آشتن داود باز هم

   شائول  رفتند تا به  جبعه  به اهالی زيف
   و در آوه  رفته  بيابان  داود به بگويند آه

 هزار نفر از   با سه  شائول پس2.   است  شده  پنهان حخيله
 .  داود پرداخت  تعقيب  خود به  سربازان بهترين

 بود اردو   حخيله  در آوه آهی  در آنار راه شائول4و3
  از آمدنی  بود و وقت  در بيابان  هنگام داود در اين. زد

  فرستاد تا ببينند شائولی  باخبر شد، مأموران شائول
 .  يا نه  است رسيده

   و محل  رفت شائولی  اردو داود بهی شب7و6و5
.  را پيدا آرد  سپاهء  و ابنير، فرمانده  شائول خوابيدن
   بود و ابنير و سربازان  سنگر خوابيده  درون شائول

 . او بودند در اطراف
پسر (ی و ابيشای حيتک  اخيمل  به داود خطاب

از شما ک  ي آدام«:  گفت)  ، برادر يوآب صرويه
 » بياييد؟ شائولی  اردو  به  من يد همراهحاضر
 داود و  پس» .  حاضرم من«:  داد جوابی ابيشا
  شائول.  رفتند  شائول  اردوگاه  به شبانهی ابيشا

 فرو   در زمين  را آنار سرش اش  بود و نيزه خوابيده
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:   داود گفت  در گوش آهستهی ابيشا8.  بود آرده
.   است  تو انداخته دام   را به امروز ديگر خدا دشمنت«

 تا   بدوزم  زمين  او را به اش  و با نيزه  بروم  بده اجازه
 »! بلند نشود ديگر از جايش

 بر   آه ، زيرا آيست ، او را نكش نه«:  داود گفت9
؟  بماند گناه ی بلند آند و ب  خداوند دستء  برگزيده پادشاه

هد  خوا او را از بينی مطمئنًا خود خداوند، روز10
 برسد او خواهد مرد، يا در بستر و  اجلشی برد؛ وقت

خود را بر    هرگز دست منی ول11.   جنگ يا در ميدان
 تو   به اما اآنون!  آرد  خداوند بلند نخواهمء برگزيده

  داريم ی او را بر م  آبء  و آوزه نيزه.   آنيم  چه گويم یم
   آبء  و آوزه  داود نيزه پس12» ! بريم یو با خود م

، از آنجا   بود برداشته  آنار سرش  را آه شائول
 او نشد، زيرا خداوند  ءمتوجهی  و آس  رفت بيرون
 . بود فرو بردهی  سنگين  خواب  را به  افراد شائول ءهمه

   بود باال رفت  اردوگاه  مقابل  آه  آوهء داود از دامنه13
 داود  آنگاه14. خطر رسيد ی بء فاصلهک  ي تا به
ابنير، «:  ، گفت  و ابنير را صدا زده  شائول ازانسرب

 »ی؟شنو ی را م صدايم
 را   پادشاه  با فريادش  آه  آيست اين«: ابنير پرسيد

 »آند؟ یبيدار م
   آيا در تمامی؟مگر تو مرد نيست«:   او گفت داود به15

خود ی  چرا از آقا ؟ پس  تو هست چونی  آس اسرائيل
 بود او را  نفر آمدهک  يی؟آن ی نم  محافظت شائول
 ی،توجه ی ب  بخاطر اين  قسم  خداوند زنده به16! بكشد

 خداوند ء  برگزيده  زيرا از پادشاهی، شو تو بايد آشته
 در  آهی ا  و نيزه  آبء  آوزه  آجاست.ی نكرد محافظت

 » بود؟ آنار سر پادشاه
  پسرم«:   و گفت داود را شناختی  صدا شائول18و17

ی بل«:  داد داود جواب» ی؟ تو هست داود، اين
  آنيد؟ مگر من ی م چرا مرا تعقيب.   هستم ، من سرورم

اگر !  پادشاهی ا19؟   چيست  من ؟ جرم ام  آرده چه
ی ، قربان  است  برانگيخته  من خداوند شما را عليه

 شود، اما اگر   بخشيده  تا گناهم آنم ی او م تقديم
اند، خداوند آنها  گيخته بران  من شما را عليهی اشخاص
اند   خداوند دور آردهء  آند، زيرا مرا از خانه را لعنت
.   آنم  را عبادت پرستان بتی ، بتها  بيابان تا در اين

  بيگانهک  بايد دور از حضور خداوند، درخا آيا من20
ک  آب آهی  آس  همچون  اسرائيل ؟ چرا پادشاه بميرم

ک آک  ي عقيب ت آند، بهی را بر آوهها شكار م
 »؟ آمده

   خانه ، به پسرم.  ام  آرده  گناه من«:   گفت شائول21
 رساند، زيرا   تو نخواهم بهی  ديگر آزار برگرد و من

   آردم  حماقت  من.ی پوشيد  چشم تو امروز از آشتنم
 ».  شدم مرتكبی  بزرگ و اشتباه

يكی از افراد خود را .   تو اينجاستء نيزه«:  داود گفت22
 را  آس خداوند هر23.  را بگيرد  تا آن  اينجا بفرست به

او تو را .  دهد  پاداش  نيكوآاری و صداقتش مطابق
   تو آه  به  نخواستم  نمود، ولی من  تسليم  من بدست
  چنانكه24.   خداوند هستی آسيبی برسانمء  برگزيده پادشاه
 و  آند  رحم ، خداوند نيز بر من  نمودم  تو رحم  به من

 ».ها برهاند  سختی  اينء مرا از همه
 داود، خدا تو را  پسرم«:   داود گفت  به شائول25

  آرد و هميشهی خواهی بزرگی تو آارها.  دهد برآت
 ».شدی  خواه موفق
 .  بازگشت  خانه  به  و شائول  خود رفت  راه  داود به پس

 
 ها ی فلسطين داود در ميان

  مرا شائولی زرو«: داود با خود فكر آرد
   سرزمين  به  بهتر است پس.  خواهد آشت

 بردارد؛   دست  من  تا او از تعقيب ها بروم یفلسطين
 ».  يافت خواهمی  او رهاي  از دست آنگاه

 بودند با   همراهش  ششصد نفر آه  داود و آن پس3و2
   اخيش  حمايت  رفتند تا تحت  جت خود بهی ها خانواده
 خود،  داود زنان. آنندی زندگ)  کپسر معو ( پادشاه

   سابق زن(ی  آرمل و ابيجايلی  يزرعيل اخينوعم
 خبر رسيد   شائول به4.  خود برد را نيز همراه)  نابال
 داود   او از تعقيب پس.   است  رفته  جت  داود به آه

 . آشيد دست
لزومی ندارد ما در «:   گفت  اخيش روزی داود به5

 يكی از   بدهيد به ؛ اگر اجازه يم نزد شما باش پايتخت
 ». آنيم  و در آنجا زندگی می رويم شهرهای آوچک می

   شهر تا به  او داد و اين  را به ، ِصقَلغ  اخيش پس6
ک  ي آنها مدت7.  دارد  يهودا تعلق  پادشاهان امروز به
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ی ها زندگ ی فلسطين  در سرزمين  و چهار ماه سال
و ی  جشور ز آنجا قبايل ا داود و سربازانش8. آردند
 و تاز قرار  را مورد تاختی و عماليقی َجِرز
 تا شور  آهی  در سرزمين  از قديم  قبايل اين. (دادند یم

  در اين9) .آردند یمی  زندگ يافت یو مصر امتداد م
گذاشتند و  ی نم  زنده نفر را همک  و تازها، ي تاخت
نزد ی و وقتنمودند،  ی م  آنها را غارت ها و اموال گله

  امروز به«: پرسيد ی م اخيش10گشتند  ی برم اخيش
   جنوب داد به ی م  جواب داود هم» برديد؟  آجا حمله

 . قينيها  سرزمين  يا جنوب ئيل  َيرَحم يهودا يا جنوب
   جت  تا به گذاشت ی نم را زندهی داود، مرد يا زن11

ی مادام.   است  آرده  آجا حمله  او به بيايد و بگويد آه
آرد،  یمی ها زندگ ی فلسطين  داود در سرزمين آه

 داود اعتماد پيدا   به  اخيش آم آم12.  بود  همين آارش
 مورد   آارهايش داود با اين«:  آرد و با خود گفت

 تا عمر  ، پس  قرار گرفته  خود اسرائيل  قوم نفرت
 ». خواهد آرد دارد مرا خدمت

 
  جادوگر  و زن شائول

 خود رای ها قوا ی روزها، فلسطين در آن
   حمله  اسرائيل  آردند تا بار ديگر به جمع

شما «:   گفت  داود و سربازانش  به  پادشاه اخيش. آنند
 ».آنيدک  آم  جنگ بايد ما را در اين

  خواهيد ديد چكار خواهيم!  البته«:  داد داود پاسخ2
 »!آرد

ی  شخص  تو را محافظ  هم من«:   او گفت  به اخيش
 ».  ساخت خود خواهم

   بود و قوم درگذشتهی  نب  سموئيل  وقت در اين(3
، او را در  نمودهی او سوگواری  برا اسرائيل
   شائول در ضمن.  بودند  آرده  دفن  رامه زادگاهش
   را از سرزمين  و جادوگران  فالگيران ، تمام پادشاه

 .) بود  آرده  بيرون اسرائيل
لشكر .  اردو زدند دند و در شونيمها آم یفلسطين4

   در جلبوع شائولی  فرمانده  نيز به اسرائيل
ی  قوا  به  چشمش شائولی وقت6و5. آردندی آراي صف
ها افتاد بسيار ترسيد و از خداوند  ی فلسطين عظيم

   در خواب اما خداوند نه.  آند  چه  نمود آه سؤال
 . انبياء سط تو و نه *  اوريمء  بوسيله  داد، نه جواب

  آهی  جادوگر زن«:   گفت  افرادش  به  شائول پس7
ک  احضار نمايد پيدا آنيد تا از او آم بتواند روح

 ». بگيريم
 ».  جادوگر هست زنک در َعينُدر ي«: آنها گفتند

  بر تنی  معمول ، لباس  داده  تغيير قيافه  شائول پس8
   به ه، شبان آرد و دو نفر از افراد خود را برداشته

 با  خواهم ی م من«:   او گفت  و به  رفت  زن  آن منزل
 او  روحی توان ی، آيا م  آنم  صحبت  مرده نفر آه  کي

 »ی؟ احضار آن منی را برا
 ی؟ بده  آشتن مرا بهی خواه یم«:  داد  جواب زن9

 را   و فالگيران  جادوگران  تمام شائولی دان یمگر نم
   دام مرا بهی ا ؟ آمده  است  رانده از آشور بيرون

 »ی؟بيانداز
 خورد او را لو   قسم  خداونِد زنده  به اما شائول10

را ی  آس  چه  روح حال«:  پرسيد  زن پس11. ندهد
 »؟  احضار آنم برايتی خواه یم

 ». سموئيل«:   گفت شائول
تو «:  افتاد، فرياد زد  سموئيل  به  چشمش زنی وقت12

 »!ی هست ل تو شائو!ی داد مرا فريب
 »ی؟بين ی م ، بگو چه نترس«:   گفت شائول13

 ».آيد  می  بيرون  از زمين  آه بينم روحی را می«:  گفت
 »؟ استی  شكل چه«:  پرسيد شائول14
  بلند برتنی  ردا  آه استی پيرمرد«:   گفت زن
 ».دارد

 او را   شده  خم ، پس  است  سموئيل  فهميد آه شائول
 . آرد تعظيم

ی چرا مرا احضار آرد«:   گفت  شائول  به يلسموئ15
 »ی؟ زد  را برهم و آرامشم
قرار ی  بسيار بد  در وضع اينكهی برا«:   گفت شائول
 جنگند و خدا مرا  ها با ما در حال یفلسطين.  ام گرفته
 ء  بوسيله مرا نهی  دعا او جواب.   است گفتهک تر

                                                 
اوريم وُتميم و سايل مقدسی بودند که توسط آنها خواست خدا   *

 .30: 28نگاه کنيد به خروج . يافتند را در می
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   تو پناه ه ناچار ب پس.  انبياء  توسط دهد نه ی م خواب
 ».  آنم چهی  تا بگوي ام آورده

 و  اگر خداوند تو را ترک گفته«:  داد  جواب سموئيل16
   چه پرسی آه  می  ديگر چرا از من  است  شده دشمنت
 بود،   فرموده  من  خداوند توسط همانطور آه17آنی؟ 
   تو داود داده  رقيب  و به  تو گرفته  را از دست سلطنت
   است  سر تو آمده  به  بالها برای اين  اين متما18.  است
 را بكلی   عماليق برو قوم:  تو فرمود  وقتی خداوند به آه

 خداوند،  ضمن در19.  نكردی ، او را اطاعت نابود آن
ها خواهد آرد و   فلسطينی  را تسليم تو و قوای اسرائيل

 »! خواهيد بود  من  فردا پيش تو و پسرانت
 شد   سست  زانوانش  سموئيل  سخنان دن با شني شائول20

  ، چون  نداشت در بدنی او رمق.   گشت  زمين و نقش
   شائول  زن آنی وقت21.  بود نخوردهی  روز چيز تمام

 خود   جان ، من قربان«:   ديد، گفت  پريشان را چنين
.   آردم  و دستور شما را اطاعت  خطر انداختم را به

 را رد   آنيزتان  خواهش  شما هم آنم ی م خواهش22
 باشيد و   داشته بخوريد تا قوتک خورای نكنيد و آم

ی  چيز خواست ی نم شائولی ول23» .بتوانيد برگرديد
 اصرار   زن  آن  اتفاق اما افراد او نيز به. بخورد

   زن آن24.   بلند شد و نشست  باالخره آردند تا اينكه
 را   آن  با عجله پس.   داشت  در خانه  چاقء گوسالهک ي

   و نان  برداشت  مايه خمير بدونی سربريد و مقدار
 و   را جلو شائول  و گوشت بعد نان25.  پخت

   شب آنها خوردند و همان.   گذاشت همراهانش
 . شدند ، روانه برخاسته

 
 آنند یفلسطينيها داود را رد م
   حال  به خود را در افيقی فلسطينيها قوا

ها نيز آنار  یدرآوردند و اسرائيل   باش آماده
  رهبران2.  اردو زدند  است  در يزرعيل آهی ا چشمه
   حرآت  خود را به  سربازان صفوفی فلسطين

 آنها   بدنبال  اخيش  همراه داود و سربازانش. درآوردند
  اين«: پرسيدندی  فلسطين رهبران3.  بودند در حرآت

 »آنند؟ ی م  ما چه ها در سپاه یعبران
او از افراد .   داود است اين«:  داد  آنها جواب  به اخيش
   از نزد او فرار آرده  آه  است  اسرائيل ، پادشاه شائول

  در اين. آند یمی  با ما زندگ  است سالک  از ي و بيش
 ».  است از او سرنزدهی  اشتباه  آوچكترين مدت

   اخيش  شدند و به خشمگينی  فلسطين رهبرانی ول4
!  برگردانی ا  او داده  به آهی  شهر او را به«: دگفتن
  نخواهد آرد و از پشتی  يار  ما را در جنگ چون
   اربابش  رضايت اينكهی برا.  ما خنجر خواهد زد به

ما را ی  سرها  چيز بهتر از اينكه  نمايد چه را جلب
   زنان  آه  داود است  همان اين5.  آند  او پيشكش به

  شائول: سرودند یرقصيدند و م یم اوی برای اسرائيل
 »!ها هزار نفر را  و داود ده  نفر را آشته هزاران

:   را احضار آرد و گفت ، داود و افرادش  اخيش پس6
 و در   دارم  تو اطمينان  به  من  آه  قسم  خداوند زنده به«
  من.  ام  بدی از تو نديده  با ما بودی هيچ  آه  مدت اين

   بيايی، ولی رهبران  جنگ  با ما به  آه راضی هستم
 را   ايشان آنم  می  خواهش پس7. آنند  نمی فلسطينی قبول

 ». سر و صدا برگرديد  نكنيد و بدون ناراحت
ی  بد  چه  از من  مدت مگر در اين«:  داود گفت8

 »؟  شما بجنگم ايد؟ چرا نبايد با دشمنان ديده
 خدا ء  فرشته ، تو چون در نظر من«:   گفت اما اخيش9

خواهند تو با  ینمی  فلسطين رهبرانی ولی  هست خوب
   زود بلند شو و همراه  فردا صبح بنابراين10. یما بياي
 ». از اينجا برو افرادت

   زود برخاستند تا به ، صبح  داود و افرادش پس11
   عازم  فلسطين سپاهی  برگردند، ول  فلسطين سرزمين
 . شد يزرعيل

 
 ها یاليق با عم جنگ

   صقلغ  به  روز، داود و افرادش بعد از سه
   جنوب ها به ی، عماليق  از آن قبل. رسيدند

   آشيده  آتش  را به ، شهر صقلغ  آورده يهودا هجوم
.  بودند  را با خود برده  و آودآان  زنانء بودند و همه

   شهر رسيدند و ديدند چه بهی  وقت داود و افرادش3
بلند ی با صدا4،   است  آمده هايشان  بچهبرسر زنها و
ی  باق برايشانی  ديگر رمق  آردند آه آنقدر گريه

 جزو   هم  و ابيجايل  داود، اخينوعم هر دو زن5. نماند
 بود، زيرا  داود بسيار مضطرب6.  بودند اسيران
   از شدت هايشان  بچه  دادن  بخاطر از دست افرادش
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اما او . گسار آنندخواستند او را سن یمی ناراحت
 . آرد  تقويت  را از خداوند، خدايش خويشتن

   من را پيش *ايفود«:   گفت  ابياتار آاهن داود به7
: داود از خداوند پرسيد8.  را آورد ابياتار آن» !بياور

 » رسيد؟  آنها خواهم ؟ آيا به  آنم  را تعقيب آيا دشمن«
  ، چون  آن  آنها را تعقيبی،بل«:  او فرمود خداوند به

  اند پس  برده  را آه رسيد و آنچهی  آنها خواه به
 »! گرفتی خواه

ها  ی عماليق  تعقيب  ششصد نفر به  داود و آن پس10و9
 نفر از   نهر بسور رسيدند، دويست بهی وقت. پرداختند

 عبور  نتوانستند از آنی  خستگ افراد داود از فرط
   ادامه  دشمن  تعقيب آنند، اما چهار صد نفر ديگر به

ی  مصر جوانک  ي  به  راه در بين12و11. دادند
   شبانه او سه. برخوردند و او را نزد داود آوردند

ی آنها مقدار.  بود  و نياشاميده نخوردهی روز چيز
 او دادند و   به و آبی  آشمش  دو نانی، انجير نان
 . شد  او تازه جان

 »آيی؟ ا میتو آيستی و از آج«: داود از او پرسيد13
ی  عماليق شخصک و نوآر يی  مصر من«:  گفت
 مرا در اينجا رها نمود و   روز پيش  سه اربابم.  هستم
   سرزمين  جنوب ما به14.   بودم  مريض ، چون رفت
 ء  قبيله  يهودا و سرزمين  در جنوب ها واقع یآريت
 ».  را سوزانديم  و شهر صقلغ  برديم  هجوم آاليب

   گروه  آن ما را بهی توان یآيا م«:  پرسيدداود از او15
 »ی؟برسان
   بخوريد آه  خدا قسم  نام اگر به«:  داد  پاسخ  جوان آن

 شما   ندهيد حاضرم  پس  اربابم مرا نكشيد و يا مرا به
 ». آنها برسيد  تا به آنمی را راهنماي

   دشمن  اردوگاه  را به  او داود و همراهانش پس16
،   شده  پخش  آنها در مزارع.آردی راهنماي

 از  رقصيدند، چون ینوشيدند و م یخوردند و م یم
   چنگ بهی  فراوان  يهودا غنايم ها و مردم یفلسطين
 . بودند آورده

                                                 
 مخصوصی بود که کاهنان روی لباس خود ء جليقه» ايفود«  *

 .پوشيدند می

، تا   برده  بر آنها هجوم  داود و همراهانش  شب همان17
 شمشير گذراندند،   را از دم  روز بعد، ايشان غروب

 بر  د نفر از آنها باقی ماندند آه چهارص  فقط بطوری آه
 را   غنايم داود تمام19و18. ، گريختند  خود سوار شده شتران

  ء همه و  و اطفال آنها زنان.   گرفت ها پس از عماليقی
 گرفتند و داود دو   و آسر پس  آم  خود را بدون متعلقات

ها  ها و رمه  گله افراد داود تمام20.  داد  خود را نجات زن
 ء همه «:گفتند راندند و می  خود می ، پيشاپيش گرفتهرا 

 ». است  داود اينها غنايم
 آنار  آهی ا  نفر خسته  دويست  داود نزد آن سپس21

 داود و   استقبال آنها به.   بودند، رفت نهر بسور مانده
. آردی پرس  آمدند و داود با آنها احوال همراهانش

   مردان  ميان در آهی از افراد شروری اما بعض22
 از   ما نيامدند، بنابراين آنها همراه«: داود بودند گفتند

 را  هايشان  و بچه زنان. ندارندی  سهم  هم  غنيمت اين
 ». آنها واگذاريد و بگذاريد بروند به
 خداوند  با آنچه!   من ، برادران نه«:  اما داود گفت23
 را خداوند ما.  نكنيد  عمل  چنين  است  ما داده به

 را   تا دشمن  است آردهک  و آم  داشته  نگاه سالمت
  گوييد موافق ی شما م  با آنچه من24.   دهيم شكست
   سهم  غنيمت  از اين  ما بطور يكسانء همه.  نيستم

روند و  ی م  جنگ  ميدان  به آهی آسان.  برد خواهيم
  مانند سهم ی م  و اثاثيه  نزد اسباب  در اردوگاه آهی آنان

   حكم  بعد اين  به  زمان از آن25» . استی هر دو مساو
   تا به  درآمد آه قانونک  ي  بصورت داود در اسرائيل

 . استی  خود باق  قوت  به امروز هم
 جنگی   رسيد، قسمتی از غنايم  صقلغ  داود به وقتی آه26

 بودند، فرستاد و   دوستانش  يهودا آه را برای بزرگان
   خداوند بدست  از دشمنان  آه ای است ه هدي اين«:  گفت
 خود و   شهرها نيز آه داود برای اين31-27» . ايم آورده

،  ئيل بيت:  قبًال در آنجا بودند هدايا فرستاد همراهانش
،   يهودا، يتير، عروعير، سفموت  در جنوب راموت
،  ، شهرهای قينيان ئيليان ، شهرهای يرحم ، راآال َاشَتموع
 .  و حبرون ، عتاق عاشان، بور حرمه

 
   و پسرانش  شائول مرگ

 )12-1 :10  تواريخ1(
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  شدند ها وارد جنگ یها با اسرائيل یفلسطين
اسرائيليها فرار .  دادند و آنها را شكست

ی بجای  زياد ، تلفات  جلبوع  آوهء آردند و در دامنه
 ،  او يوناتان  و پسران ها شائول یفلسطين2. گذاشتند
   آردند و پسرانش  را محاصره  و ملكيشوع ابابيناد

   شد و تيراندازان  تنگ  بر شائول عرصه3. را آشتند
  مجروحی  او را بسخت  را گرفته دورشی فلسطين
 .آردند

   به  از آنكه پيش«:   خود گفت  محافظ  به  شائول پس4
، تو با   شوم آشتهی  و با رسواي  بيفتم  آافران  اين دست

 »! مرا بكش  شمشيرت
   شائول پس.  آار را بكند  مرد ترسيد اين آنی ول

 و   انداخت  و خود را بر آن شمشير خود را گرفت
 ديد، او نيز   او را مرده  چون  شائول محافظ5. مرد

   شائول  و همراه  انداخت شمشيرشی خود را رو
   و محافظ  پسرش  و سه ، شائول  ترتيب بدين6. مرد
 . شدند  روز آشته  در آن رادش افء و همهی و
   و شرق  يزرعيل درهی  در آنسو آهی هاي یاسرائيل7

 فرار   سربازانشان شنيدند آهی  بودند، وقت رود اردن
ی اند، شهرها  شده  آشته  و پسرانش  و شائول آرده

ها آمدند و  ی فلسطين پس.  گريختند نمودهک خود را تر
 . شدند  شهرها ساآن در آن

  ها برای غارت  فلسطينی  روز، چون ای آندر فرد8
   را آه  پسرش  و سه  شائولء  رفتند، جنازه شدگان آشته

 را از  آنها سر شائول9.  بود يافتند  افتاده  جلبوع در آوه
   او را باز آردند، سپسء ، اسلحه  جدا آرده تنش

   فرستادند تا خبر آشته  سراسر فلسطين  به جارچيان
.  برسانند  فلسطين ها و مردم  بتخانه را به   شائول شدن

 گذاشتند و   عشتاروتء  را در بتخانه  شائولء اسلحه10
 . آويختند  را بر ديوار شهر بيتشان جسدش

ها  ی فلسطين  را آه  يابيِش جلعاد، آنچه ساآنانی وقت11
 دالور  مردان12 بودند شنيدند،   آورده بر سر شائول

   در راه  شب آنها تمام. ستادند فر شان  بيت خود را به
 و   رسيدند و اجساد شائول  بيتشان  به بودند تا سرانجام

 آوردند و   يابيش ، به  آشيده  را از ديوار پايين پسرانش
  ايشانی  استخوانها سپس13. آنها را در آنجا سوزاندند

   دفن  است  در يابيش آهی  بلوط ، زير درخت را گرفته
31 . گرفتند وز روزه ر آردند و هفت


