


 

 سموئيلدوم

 شود ی با خبر م  شائول داود از مرگ
 ها را ی، داود عماليق  شائول  شدن  از آشته پس

  سه.   بازگشت  شهر صقلغ  آرد و به سرآوب
 از لشكر   آه گذشت ی م  داود در صقلغ روز از اقامت

  سرشی  رو ، در حاليكه  پاره نفر با لباسک  ي شائول
ضور داود  آمد و در ح  صقلغ  بود، به ريختهک خا

 .افتادک  خا ، به  نموده تعظيم
 »ی؟ا از آجا آمده«: داود از او پرسيد3

 ». ام  فرار آرده از لشكر اسرائيل«:  داد جواب
 »؟  است افتادهی  اتفاق  بگو چه  من به«: داود پرسيد4

  ءعده. اند  ما فرار آرده  سربازان تمام«:  داد جواب
 و  شائول. اند  شده  و مجروح از افراد ما آشتهی زياد

 »!اند  شده  آشته  هم  يوناتان پسرش
 و   شائول آهی دان یاز آجا م«: داود از او پرسيد5

 »اند؟  مرده  يوناتان پسرش
   آه  بودم  جلبوع ، در آوه  تصادف برحسب«:  گفت6

ها و   بود و عرابه  داده  خود تكيه ء نيزه  به  شائول ديدم
. شدند ی او نزديكتر م به   هر لحظه  دشمن سواران

:  گفتم.  افتاد مرا صدا زد  من  به  چشمش شائولی وقت7
 .یعماليقک ي:  گفتم.  هستمی  آ پرسيد آه8.  آقا بله

ی  بسخت  چون بيا و مرا بكش:  آرد  التماس آنوقت9
  پس10.   شوم  زودتر راحت خواهم ی و م ام  شده مجروح

   زنده  آه ستمدان ی م ، چون  او را آشتم  هم من
ی  و نزد آقا  را گرفتم  و بازوبندش بعد تاج *،ماند ینم

 ».  آوردم خويش
   خبر را شنيدند از شدت اينی  وقت داود و افرادش11

ی آنها برا12.  آردند خود را پارهی ها لباسی ناراحت
 خداوند و بخاطر   و قوم  يوناتان  و پسرش شائول

،   گرفته  روز روزه  تمامی، شهيد اسرائيل سربازان
 .پرداختندی  سوگوار  آردند و به گريه

                                                 
به , برای روشن شدن اصل قضيه. گفت اين شخص دروغ می  *

 جسد شائول را احتماًال او.  رجوع شود4و3: 31اول سموئيل 
گفت که  بود و به خيال خودش اگر به داود می صحرا ديده در

 .داد  داود به او پاداش می,خودش شائول را کشته

 بود   خبر را آورده  اين آهی  جوان  داود به آنگاه13
 »ی؟ آجا هست تو اهل«:  گفت

در ی  ول هستمی عماليقک  ي من«:  داد او جواب
 ». آنم یمی  شما زندگ سرزمين

   آردی پادشاه چطور جرأت«:   او گفت داود به14
   يكی از افرادش  به سپس15»  خداوند را بكشی؟ء برگزيده

 .  مرد او را آشت دستور داد او را بكشد و آن
   چونی، شد  مرگت  باعث تو خودت«:  داود گفت16

 ء  برگزيده  پادشاه آهی  آرد  اعتراف  خودت با زبان
 ».یا خداوند را آشته

 
   و يوناتان شائولی  داود براء مرثيه

   و يوناتان شائولی  را برا  مرثيه د اين داو آنگاه18و17
   خوانده  و بعد دستور داد در سراسر اسرائيل نوشت
   شده  ياشر نوشته  در آتاب  مرثيه  اين آلمات. (شود
 .) است

 .  رفت ها از بين  تو برفراز تپه ، جالل ای اسرائيل«19
 !اند افتادهک  خا  تو به دالوران

 .آنندی نگوييد، مبادا شادها  ی فلسطين  را به اين20
 بداريد،ی  مخف  و اشقلون جتی  را از شهرها اين

 . وجد نمايند  فلسطين  خدانشناس مبادا دختران
  بر تو نبارد،  و باران  ديگر شبنم ، آاش  جلبوع ای آوه«21

  نرويد،  در دامنت  غله  ديگر محصول آاش
 ند،ا  مرده  اسرائيل  و دالوران زيرا در آنجا شائول

 . نخواهند ماليد  را روغن ، سپر شائول  پس از اين
 نيرومند خود را  ، هر دو دشمنان  و يوناتان شائول22

 آشتند
 . برنگشتند از جنگی  خال و دست

 ! بودند  و نازنين  چقدر محبوب  و يوناتان شائول«23
 ! جدا نشدند  از هم و در مرگی در زندگ

 !ناتر بودنداز عقابها سريعتر و از شيرها توا
 . آنيد  گريه شائولی ، برا  اسرائيل زنانی ا«24

پوشاْند و با  یزيبا و گرانبها می ها او شما را با لباس
 . آراست یزر و زيور م
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 .  است  شده ها آشته  بر فراز تپه يوناتان«25
 .اند  افتاده  جنگ  در ميدان دالوران

 . گمتو بسيار دلتنی ، برا  يوناتان برادر منی ا«26
 !  داشتم  چقدر تو را دوست

 ! بود  زنان تر از محبت ، عميق منی  تو برا محبت
 .اند  و مرده افتادهک  خا  به دالوران«27

 ».اند  برده  غنيمت  آنها را به  اسلحه
 

 شود ی يهودا م داود، پادشاه
آيا «:  آرد ، داود از خداوند سؤال بعد از آن

 »؟ ردميهودا برگی از شهرهای يك  به
 ».یبل«:  او فرمود خداوند در پاسخ

 »؟  شهر بروم  آدام به«: داود پرسيد
 ». برو  حبرون به«:  داد خداوند جواب

و ی  يزرعيل  خود اخينوعم  داود با دو زن پس2
 و   افرادشء و با همه3ی  آرمل  نابالء ، بيوه ابيجايل
  ران رهب آنگاه4.  آرد  آوچ  حبرون  به های آنان خانواده

  ، او را در آنجا برای پادشاهی تدهين يهودا نزد داود آمده
 . يهودا حكمرانی آند آردند تا بر سرزمين

   را دفن  جلعاد شائول  يابيش  مردان  شنيد آه داود چون
خداوند «:  فرستاد  پيغام  چنين ايشانی برا5، اند آرده

 خود   پادشاه  به  دهد زيرا نسبت شما را برآت
.  نموديد ، او را دفن  آرده خود را ثابتی وفادار

  من.  بدهد  شما پاداش  به  آارتان اينی خداوند برا6
   خواهم شما را جبرانی  خوب  خود اينء  نوبه نيز به
 يهودا مرا ء ، قبيله  است  مرده  شائول حاال آه7. آرد

 نترسيد و  پس. اند  آرده  جديد خود قبول  پادشاه بعنوان
 »!شيدبا  شجاع

 
 شود ی م  پادشاه ايشبوشت

 پسر   ايشبوشت  اتفاق  به  شائول  سپاهء اما ابنير فرمانده8
   فرار آرده  محنايم ، به  گذشته  از رود اردن شائول
 *  را برجلعاد، اشير، در آنجا ابنير ايشبوشت9. بودند

 .  ساخت  پادشاه  اسرائيلء  و بقيه ، بنيامين ،افرايم يزرعيل
 شد   اسرائيل  پادشاه  بود آه  ساله  چهل يشبوشتا11و10

                                                 
 .»آشوری«يا    *

 يهودا داود را رهبر  ءاما قبيله.  آرد  سلطنت و دو سال
   ماه  و شش  سال  هفت خود ساختند و داود در حبرون

 . آرد  يهودا سلطنت در سرزمين
 

  و يهودا  اسرائيل  بين جنگ
 فرماندهی ابنير از   به  ايشبوشت روزی سپاهيان12
 فرماندهی   داود نيز به سپاهيان13.  آمدند  جبعون  به ايممحن
نيروها در .  آنها برآمدند ء مقابله به)  پسر صرويه ( يوآب

  ابنير به14.  قرار گرفتند  هم  در مقابل  جبعون ءآنار برآه
   به  چند نفر را از دو طرف چطور است«:   گفت يوآب
.  نمود  موافقت آبيو»  بجنگند؟  تا با هم  بفرستيم ميدان

هر يک 16.  شدند  نفر انتخاب  دوازده  از هر طرف پس15
  ، با دست  خود را گرفته  سر حريف از آنها با يک دست
.  مردند  همه زد، تا اينكه  می  پهلويش ديگر شمشير را به

  معروف»  شمشيرها ميدان «  به  مكان  بعد آن  به از آن
 .شد
   دو طرف بينی  سخت گ آشتار، جن  اين بدنبال17

  داود، ابنير و مردانی  و نيروها  و يوآب درگرفت
،  و عسائيلی ابيشا18.  دادند  را شكست اسرائيل
.  داشتند  شرآت  جنگ  نيز در اين  يوآب برادران
 ابنير   تعقيب او به19. دويد ی آهو م  مثل عسائيل
 . داشت ی برنم از او چشمی ا  و لحظه پرداخت

   نگاه  عقب  را برگرداند و به سرشی  وقتابنير20
او را صدا . آند ی م  او را تعقيب آرد، ديد عسائيل

 »ی؟ هست آيا تو عسائيل«:  ، گفت زده
 ». ، خودمم بله«:  داد  جواب عسائيل

  بردار و  دست  من از تعقيب«:   او گفت ابنير به21
 او   حرف  به اما عسائيل» !بروی  ديگر  آس بدنبال

ابنير بار ديگر 22.  داد  ادامه  تعقيبش  نكرد و به وجهت
اگر تو را .  بردار  دست  من از تعقيب«: فرياد زد

   نگاه  يوآب  برادرت  صورت  به توانم ی ديگر نم بكشم
 ابنير با  پس.  بردار نبود  دست عسائيلی ول23» . آنم

 از   سر نيزه  او زد آه  شكم  به  چنان اش سر نيزه
 شد و   بر زمين  جابجا نقش عسائيل.  درآمد پشتش
 بود   او افتاده  نعش آهی  آنجاي  به هرآس.  سپرد جان
 .ايستاد یرسيد، م یم

  وقتی به.  ابنير پرداختند  تعقيب  و ابيشای به ولی يوآب24
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   است  جبعون  بيابان  سر راه  آه  نزديک جيح  امهء تپه
 از   ابنير آه سپاهيان25 . بود  آرده  غروب رسيدند، آفتاب

ابنير، 26.  گرد آمدند  امهء بودند، بر فراز تپه  بنيامينء قبيله
   آشت خواهی اين تا آی می«:  ، گفت  را صدا زده يوآب

چرا .  خوشی ندارد  آار عاقبت  يابد؟ اين و آشتار ادامه
   خود دست  برادران  از تعقيب دهی افرادت دستور نمی

 »بكشند؟
، اگر   قسم زندهی  خدا به«:   او گفت  در جواب يوآب27
   شما را تعقيب تا فردا صبحی زد ی را نم  حرف اين
   را زد و مردانش  شيپورش  يوآب آنگاه28» . آرديم یم

 . آشيدند دستی  اسرائيل  سربازان از تعقيب
  ، از رود اردن  برگشته  ابنير و افرادش  شب همان29

   روز بعد نيز در راه  صبح آنها تمام. عبور آردند
 و  يوآب30.  رسيدند  محنايم  به بودند تا سرانجام

 افراد داود  تلفات.  برگشتند  خانه  نيز به همراهانش
از افراد ی ول31.  نفر بود  نوزده  فقط غير از عسائيل

سيصد و )  بودند  بنيامينء  از قبيله  همه آه(ابنير 
،   و افرادش يوآب32.  بودند  شده  نفر آشته شصت
، او را درآنار قبر   برده لحم  بيت  را به  عسائيلء جنازه
 خود   راه  به  شب بعد، تمام. سپردندک  خا  به پدرش
 . رسيدند  حبرون  به  صبحء ، سپيده  داده ادامه

 
   پيروان  طوالنی بين  سرآغاز يک جنگ اين

داود روزبروز .  و افراد داود بود شائول
 . روزبروز ضعيفتر  شائول شد و خاندان دتر مینيرومن

 
  داود پسران

آرد،  یمی  زندگ  داود در حبرون آهی در مدت2
   از زنش  داود امنون پسر اول. شدی  پسران صاحب
 ء بيوه (  ابيجايل  از زنش  او آيالب پسر دوم3،  اخينوعم
دختر  (  پسر معكه  او ابشالوم ، پسر سوم)ی آرمل نابال
 او ادونيا از  پسر چهارم4، ) جشور پادشاه یتلما

  و پسر ششم5   او شفطيا از ابيطال ، پسر پنجم حجيت
 . بودند  عجله  از زنش او ِيَترعام

 
 شود ی م  داود ملحق ابنير به

 داود   و خاندان  شائول  خاندان  بين  جنگ در زمانی آه6

. مودن  می  را تقويت  شائول ، ابنير خاندان  داشت ادامه
   آرد آه  ابنير را متهم  پسر شائول يک روز ايشبوشت7

،  ، دختر َايه  رصفه  نام  به  شائول با يكی از آنيزان
:  شد و فرياد زد ابنير خشمگين8.   است همبستر شده

 و از داود  آنم  می  خيانت  شائول  به آنی من آيا فكر می«
   در حق آه خوبيهايی   همه  از آن ؟ پس نمايم  می حمايت

 داود بيفتی، حاال   چنگ  به  و نگذاشتم  آردم تو و پدرت
   است زنی؟ آيا اين  می  تهمت  من  به  زن بخاطر اين

 ؟  من پاداش
 آند  خدا مرا لعنت.   آن  گوش  حاال خوب پس«10و9

 را   تا سلطنت  بكار نبرم  دارم  در قدرت اگر هر چه
 خداوند  همانطور آه تا   داود بدهم  به از تو گرفته

   و يهودا پادشاه  بود داود در سراسر اسرائيل فرموده
  نگفتی  ابنير چيز  در جواب ايشبوشت11» .شود
 .ترسيد ی از او م چون

 نزد داود   پيغام را با اينی  ابنير قاصدان آنگاه12
   حكومت  سرزمين بايد بر اينی  آس چه«: فرستاد

   مردم  تمام منی ببندی  عهد دوست آند؟ اگر تو با من
 ». گردانم یتو برمی  را بسو اسرائيل

، ولی بشرطی با تو  بسيار خوب«:  داد داود پاسخ13
 را با خود   دختر شائول  ميكال  همسرم  آه بندم عهد می
 رابرای   پيغام  داود اين سپس14» . بياوری نزد من
،  ه بد  پس  من  را به  ميكال همسرم«:  فرستاد ايشبوشت

 ». ام  صد فلسطينی خريده  آشتن  قيمت زيرا او را به
  پس *  فلطئيل  را از شوهرش ، ميكال  ايشبوشت پس15

   زنش  بدنبال  تا بحوريم آنان  گريه فلطئيل16.  گرفت
 حاال ديگر«:   او گفت در آنجا ابنير به.  رفت
 .  برگشت  هم فلطئيل» .برگرد

،   آرده  مشورت سرائيل ا ، ابنير با بزرگان در ضمن17
 خود  خواهيد داود را پادشاه ی م  آه مدتهاست«:  گفت

  زيرا خداوند فرموده!   است حاال وقتش18. بسازيد
   خود را از دست  داود قومء  بوسيله  آه است

» . خواهد داد  نجات ها و ساير دشمنانشان یفلسطين
   به هآنگا.  آرد  نيز صحبت  بنيامينء ابنير با قبيله19

 ء  و قبيله  با اسرائيل را آهی هاي  و توافق  رفت حبرون

                                                 
 .44: 25نگاه کنيد به اول سموئيل    *
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.  داد  داود گزارش  بود، به  نموده  حاصل بنيامين
  ايشانی  او بودند و داود برا  نفر همراه بيست20

 . داد ترتيبی ضيافت
  ء، همه برگردمی وقت«:  ، گفت  داده  داود قول ابنير به21

   تا تو را چنانكه آنم ی م  را جمع  اسرائيل مردم
 داود  پس» . آنند خود انتخابی  پادشاه  بهی،ا خواسته

 . آرد  روانه او را بسالمت
  از سپاهيانی ا  و عده  ابنير، يوآب  رفتن بمحض22

با خود ی  زياد  بازگشتند و غنيمت داود از غارت
   ابنير نزد پادشاه  شد آه  گفته  يوآب بهی وقت23. آوردند
 بحضور  با عجله25و24،   است  بازگشته  بسالمت و آمده

ی  چرا گذاشتی؟ا  آرده چه«:   و گفت  رفت پادشاه
ی  او برا آهی دان ی م  برگردد؟ تو خوب ابنير سالم
 ما   برگردد و به  آه  آشيده  بود و نقشه آمدهی جاسوس
 »! آند حمله

 ابنير فرستاد تا او را   چند نفر را بدنبال  يوآب پس26
 ابنير رسيدند   به  سيرهء آنها در آنار چشمه. رگردانندب

 خبر   جريان اما داود از اين.   برگشت و او با ايشان
 رسيد،   شهر حبرونء  دروازه ابنير بهی وقت27.  نداشت
   صحبت خواهد با او محرمانه ی م  اينكهء  بهانه  به يوآب
 ، برد و خنجر خود را آشيدهی  آنار را بهی آند، و

 . ، او را آشت  عسائيل  برادرش  خون  انتقام به
 در   من  و قوم من«:   را شنيد، گفت  اين داود چون28

.   ابد مبرا هستيم  ابنير تا به  خداوند از خون پيشگاه
  عفونت.  باشد اش  و خانواده  يوآب  گردن  او به خون29

   عقيم فرزندانش.  او باشد  دامنگير نسل  هميشه و جذام
  بميرند يا با شمشير آشتهی شوند و از گرسنگ

 ی، ابيشا  و برادرش  يوآب  ترتيب  بدين پس30» .شوند
 را در   عسائيل  او برادرشان ابنير را آشتند چون

 . بود  آشته  جبعون جنگ
دستور   با او بودند آهی  آسانء  و همه  يوآب داود به31

بپوشند و    آنند و پالس  خود را پاره  لباس داد آه
   همراه ابنير عزا بگيرند، و خودشی برا

ابنير را در 32.   سر قبر رفت  به  جنازه آنندگان تشييع
 بر سر قبر   و همراهانش  آردند و پادشاه  دفن حبرون

 .بلند گريستندی او با صدا
 :ابنير خواندی  را برا  مرثيه  اين پادشاه34و33

 رد؟بميی  و خوار چرا ابنير بايد با خفت«
  نشد، تو بستهی ابنير، دستهای ا

  را دربند نگذاشتند؛ پاهايت
 ». آشتند تو را ناجوانمردانه

ابنير ی بلند برای  حضار بار ديگر با صداء و همه
 . آردند گريه

 بود و  نخوردهی  چيز جنازه داود در روز تشييع36و35
اما . بخوردی  چيز آردند آه ی م  از او خواهش همه

خدا مرا بكشد اگر تا «:  ، گفت ورده خ داود قسم
   داود بر دل  عمل اين» .  غذا بزنم  به  لب  آفتاب غروب
  او را مردمی  آارها  تمام ، در واقع  نشست مردم

 .پسنديدند یم
   يهودا، دانستند آه  و هم  اسرائيل ، يعنی هم  قوم تمام37

   بهداود38.   است  نداشته  ابنير دخالت  در آشتن پادشاه
 يک مرد، يک  امروز در اسرائيل«:   گفت افرادش

   به هر چند من39.   است  شده ، آشته سردار بزرگ
   اينء  از عهده توانم ، ولی نمی ام  شده پادشاهی برگزيده
   شرارت  اين خداوند، عامالن.   برآيم دو پسر صرويه

 ». برساند  سزای اعمالشان را به
 

 شود ی م  آشته ايشبوشت
 ابنير در   شنيد آه  پادشاه ايشبوشتی وقت

 و   گشت ، هراسان  است  شده آشته  حبرون
 دو  ايشبوشت3و2.  شدند  نيز مضطرب  قومش تمام

آنها .   و ريكاب بعنهی  نامها  به  داشت  سپاه فرمانده
با . ( بودند  بنيامينء از قبيلهی  بئيروت  رمون پسران
 و در آنجا   فرار آرده تايم ج  به بئيروتی  اهال اينكه
   بنيامينء باز جزو قبيلهی  بودند، ول  شده ساآن

 .)شدند ی م محسوب
   مفيبوشت  نام  به داشتی  لنگء  نوه ، شائول در ضمن(4
 در   و يوناتان  شائول آهی هنگام.  بود  پسر يوناتان آه

.  بود ساله   پنج  شدند، مفيبوشت  آشته  يزرعيل جنگ
 رسيد،   پايتخت  به  و يوناتان  شائول  مرگخبری وقت
ی ول.  و فرار آرد ، او را برداشت  مفيبوشتء دايه

 افتاد و   از دستش  خورد و بچه  زمين  فرار به هنگام
 .) شد  لنگ پايش

4



 دوم سموئيل 5
 

 

   خوابيده  پادشاه  ايشبوشت يک روز ظهر، موقعی آه5
  آنها به7و6.  او شدندء  وارد خانه  و بعنه بود، ريكاب

   او آمدند و مخفيانه  آاخ  به  گندم  يک آيسه  گرفتنء بهانه
 را از  ، سرش  او را آشته سپس.  رفتند  پادشاه  اطاق به

   بيابان ، از راه  را با خود برداشته  جدا آردند و آن تنش
   حبرون تا به8 بودند   در راه  شب آنها تمام. گريختند
   را به  ايشبوشتء  شده  سر بريده  و بعنه ريكاب. رسيدند

، پسر   سر ايشبوشت اين«: ، گفتند  آرده داود تقديم
.  تو را بكشد خواست  می  آه  است  شائول دشمنت

 او   خاندان  و تمام  تو را از شائول امروز خداوند انتقام
 »!  است گرفته

 مرا از   آه  خداوند زنده به«:  داد اما داود جواب9
ی  شخص  آن  من آه10   داد، قسم  نجات  دشمنانم دست
 آورد و   صقلغ  را به  شائول  شدن  خبر آشته را آه
  آن.  آورد، آشتم ی م  مژده آرد آه ی م گمان
ی ، آيا سزا حال11.   او دادم  به بود آهی ا یمژدگان
 خود ء را درخانهی گناه ی ب  شخص آهی  شرور مردان

 بايد  آمتر از ايناند،   رسانده  قتل  به و در رختخوابش
 ».  آشت  شما را نيز خواهم باشد؟ بدانيد آه

 هر دو را   دستور داد آه  افرادش بعد داود به12
 را   آنها را آشتند و دستها و پاهايشان پس. بكشند
 دار   به  حبرونء  را در آنار برآه ، بدنهايشان بريده

، در قبر ابنير   را گرفته آويختند؛ اما سر ايشبوشت
 . آردند  دفن ر حبروند
 

 شود ی م  اسرائيل  تمام داود، پادشاه
 )9-1 :11  تواريخ1(

  نزد  حبرون  به  اسرائيل  قبايل  تمام نمايندگان
 و  ما از گوشت«:  او گفتند داود آمدند و به

 بر ما   شائول آهی زمانی حت2.   تو هستيم استخوان
  گ جن  ما را تو به آرد، سپاهيان ی م حكومت

   و خداوند به.یگرداند ی بازم  سالمت و بهی برد یم
 ».ی او باش  و رهبر قوم  تو بايد شبان  آه تو گفت

  ، داود در حضور خداوند با بزرگان  در حبرون پس3
   پادشاه  و آنها او را بعنوان  عهد بست اسرائيل
  ، در سن  از آن او پيش(5و4.  آردند  انتخاب اسرائيل

 بود و   شده يهودا برگزيدهی  پادشاه بهی سالگی س

 بر   در حبرون  بود آه  ماه  و شش  سال  هفت مدت
  ، مدت  بر اين عالوه. آرد ی م  يهودا سلطنت سرزمين

 و يهودا   بر اسرائيل  نيز در اورشليم  سال و سهی س
   حدود چهل رفته همی  داود رو پس. آردی حكمران
 .) آرد  سلطنت سال

 
 آند ی م  را فتح ليمداود اورش

 آردند تا   حمله  اورشليم  به  و سربازانش داود پادشاه6
يبوسيها .  بودند بجنگند  در آنجا ساآن با يبوسيها آه

ی  نخواه  شهر راه  داخل هرگز به«:  داود گفتند به
توانند تو را از اينجا  ی، م  و شالن آورانی حت.  يافت
 خود در ء ند در قلعهآرد ی م آنها خيال» . آنند بيرون
   آنها را شكست اما داود و سربازانش(7.  هستند امان
   امروز به  قلعه اين.  را گرفتند  صهيون ء، قلعه داده

 .)  است معروف» شهر داود«
   به  شهر اورشليم آميز مدافعان  توهين پيغامی وقت8

:  دستور را داد خود اينی  نيروها داود رسيد، او به
   يبوسيان  وارد شهر شويد و اين قنات یاز مجرا«
  به(» . هستند، نابود آنيد  من  دشمن  و آور را آه شل
   وارد آاخ آور و شل«: گويند ی م  آه  است  دليل اين

 )».نخواهند شد
شهر « را  ، آن  شده  ساآن  صهيونء  داود در قلعه پس9

ی  قديم  در بخش  از ِملو واقع سپس. ناميد» داود
 مرآز شهر جديد در  ، بطرف  آرده شروعشهر، 
،   ترتيب  اين به10.  ساختی ، ساختمانهاي شمال

شد  ی م  داود افزوده  و قدرت روزبروز بر عظمت
 . با او بود قادر متعالی زيرا خداوند، خدا

. نزد داود فرستادی  صور، قاصدان ، پادشاه حيرام11
  چوببا ی  و بناهاي ، نجاران  قاصدان  اين همراه
ی داود آاخی  شدند تا برا  سرو نيز فرستاده درختان
   خداوند بخاطر قوم ، داود فهميد آه بنابراين12. بسازند

 را   و سلطنتش  ساخته ، او را پادشاه خود اسرائيل
 .  است  داده  برآت اينچنين

، بار   رفت  اورشليم  به  از حبرون  از آنكه داود پس13
   و صاحب خود گرفتی برا   و آنيزان ديگر زنان

ی  برا آهی فرزندان14. شدی  ديگر  و پسران دختران
:  بودند از  متولد شدند، عبارت او در شهر اورشليم
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،  يبحار، اليشوع15،  ، سليمان ، ناتان ، شوباب شموع
 .  و اليفلط ، الياداع اليشمع16،  ، يافيع نافج

 
 دهد ی م داود فلسطينيها را شكست

 )17-8 :14  تواريخ1(
   شده  اسرائيل ها شنيدند داود پادشاه یفلسطينی وقت17

   با او بسيج جنگی خود را برای  نيروها ، تمام است
.   رفت  قلعه  داخل  را شنيد به  اين اما داود چون. آردند

داود 19.  اردو زدند  رفائيمء ، در دره ها آمده یفلسطين18
ها  ی فلسطين  جنگ اگر به«:  آرد از خداوند سؤال

 »ی؟گردان ی، آيا مرا پيروز م بروم
 ». گردانم  پيروز می بلی، تو را بر دشمن«: خداوند فرمود

 آرد و  ها حمله  فلسطينی  به  فراصيم  داود در بعل پس20
   دشمنان خداوند بود آه«:  داود گفت.  داد آنها را شكست
» . آرد  بر آنها رخنه  سيالب او چون!  داد ما را شكست

يعنی  (  فراصيم  را بعل  محل  آن  آه  است  دليل  اين به
 او  داود و سربازان21. اند ناميده) » آننده خدای رخنه«

 بودند،  ها بر جای گذاشته  فلسطينی  آه تعداد زيادی بت
 .، با خود بردند برداشته

 ء ها بار ديگر باز گشتند و در دره یاما فلسطين22
   تكليف وقتی داود ازخداوند آسب23.  اردو زدند رفائيم

،   نكن  آنها حمله از روبرو به«:   او گفت آرد، خداوند به
 سر  ، از پشت  توت  درختان  و از ميان  دور بزن بلكه
   توت وقتی صدای پايی بر سر درختان24.   آن حمله

   آن  عالمت  اين چون.   آن  را شروع  حمله شنيدی، آنوقت
 و لشكر  آنم  می  شما حرآت اپيش پيش  من  آه است

 ». دهم  می ها را شكست فلسطينی
   بود، عمل  او فرموده  خداوند به  داود، چنانكه پس25

 . نمود  تا جازر سرآوب آرد و فلسطينيها را از جبعه
 

 آورند ی م  اورشليم  عهد را به صندوق
 )43و6 :16 -25 :15و 14-1 :13  تواريخ1(

ی  تعداد س  خود را بهء ه زبد داود سربازان
 تا   رفت  يعاريمء  قريه  آرد و به نفر جمع هزار

   به  صندوق اين. ( عهد خدا را از آنجا بياورد صندوق
  صندوقی رو. شد ی م  ناميده  خداوند قادر متعال نام

 و حضور خداوند بر   قرار داشت  فرشتهء دو مجسمه

 در   آه يناداب ابء  عهد را از خانه صندوق3) .آنها بود
  ُعزه. نو گذاشتندی ا ، بر عرابه  بود برداشته آوهستان

 را  عرابهی ، گاوها)  ابيناداب پسران(و اخيو 
،  رفت ی عهد م  صندوق اخيو، پيشاپيش4. راندند یم
 سر او   از پشت  آه  اسرائيل  قوم و داود با رهبران5

   و دايره تار و چنگی  بودند با صدا در حرآت
خواندند  ی آواز م  قدرت ، با تمام  و سنج و دهلی زنگ

 .آردند یمی و پايكوب
 رسيدند، گاوها لغزيدند و   ناآن  خرمنگاه اما وقتی به6

   عهد را گرفت  خود را دراز آرد و صندوق  دست عزه
ور شد و   شعله  خداوند بر عزه  خشم آنگاه7.  نيفتد آه

  ا آنار صندوقاحترامی او را در همانج  بی برای اين
 شد و   خداوند غمگين  عمل داود از اين8.  عهد، آشت

 امروز نيز   تا به ناميد آه»   عزه مجازات« را   مكان آن
 .  است  معروف  نام  اين به
چطور «:   روز داود از خداوند ترسيد و گفت آن9
  پس10» ؟  ببرم  خانه  عهد را به  صندوق توانم یم

 عوبيد  ء خانه  را به هر داود، آنشی  بجا  گرفت تصميم
   عهد، سه صندوق11.  بود، ببرد  آمده  از جت  آه ادوم
   اهل  عوبيد ماند و خداوند، عوبيد و تمامء  در خانه ماه
 . داد  او را برآتء خانه

 وجود   دليل شنيد خداوند عوبيد را بهی داود وقت12
 او ، نزد  است  داده  برآت اش  عهد در خانه صندوق
 و سرور   و با جشن  عهد را گرفت  و صندوق رفت
   را حمل  آن آهی مردان13.  رهسپار شد اورشليمی بسو
 داود آنها   بودند آه  نرفته  قدم آردند بيشتر از شش یم

   فربهء گوسالهک گاو و يک  آرد تا ي را متوقف
 بود و با   را پوشيده  آاهنان داود لباس14. آندی قربان
   اين به15. رقصيد ی در حضور خداوند م درت ق تمام

  آنانی شيپورها، شادی  با صدا  اسرائيل  قوم ترتيب
 . آوردند  اورشليم عهد را به  صندوق

 عهد وارد شهر شدند،   صندوق  همراه جمعيتی وقت16
 آرد و داود را ديد   نگاه  از پنجره  دختر شائول ميكال
آند،  یمی يكوبرقصد و پا ی در حضور خداوند م آه
 . خود او را تحقير آرد  در دل پس

  آنی  داود برا آهی ا  عهد را در خيمه صندوق17
ی سوختنی ها ی بود، گذاشتند و داود قربان ديدهک تدار
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  آنگاه18.  نمود  خداوند تقديم بهی سالمتی ها یو قربان
  داد  برآت  خداوند قادر متعال  نام  را به  اسرائيل قوم

   نان قرصک  ي  و مردان از زنانک  هر ي و به19
. دادی  آشمش نانک  خرما و ي نانک  يی،معمول
، خود رفتندی ها  خانه  به  شد و مردم  تمام جشنی وقت
اما .  دهد  خود را برآتء  تا خانواده داود برگشت20

 او  تحقيرآميز بهی ، با لحن  او آمده  استقبال  به ميكال
 امروز چقدر با وقار و  ل اسرائي پادشاه«:  گفت

 جلو   ابله آدمک  ي  را مثل  خودش خوب!  بود سنگين
 »! رسوا آرد آنيزان

 امروز در حضور  من«:   گفت  ميكال داود به21
 فرمود تا بر   مرا انتخاب  آه رقصيدم خداوندی می

   خداوند، اسرائيل  و قوم  او برتر باشمء  و خانواده پدرت
   هم  باشد از اين لی، اگر الزمب22.  را رهبری آنم

   احترام  آه  باش ولی مطمئن.  شوم آوچكتر و نادانتر می
 ».  است  نرفته  از بين  آنيزان  پيش من
فرزند  ی، تا آخر عمر ب ، دختر شائول  ميكال پس23

 .ماند
 

  داود  خداوند بهء وعده
 )15-1 :17  تواريخ1(

  شد،  ساآن  خود در امنيت  در آاخ داود پادشاه
   دشمنانش زيرا خداوند او را از شر تمام

  من«:  گفتی  نب  ناتان روز داود بهک ي2.  بود رهانيده
   است  شده  سرو ساخته  با چوب  زيبا آه  آاخ در اين
ک  عهد خدا در ي  صندوق ، در حاليكه آنم یمی زندگ
 »!شود یمی  نگهدار خيمه

 در نظر   را آه آنچه«:  گفتی  و  در جواب ناتان3
 ». ، زيرا خداوند با توست  بده انجامی دار

  به  برود و آه5  فرمود  ناتان  خداوند به  شب اما همان4
ی برای توان یتو نم«:  بگويد خدمتگزار او داود چنين

  ساختمانک  هرگز در ي من6. یبسازی ا  خانه من
ز  را ا اسرائيل ی بن آهی  زمان از آن.  ام  نبوده ساآن

  خيمهک  ي  منء  تا امروز، خانه  آوردم مصر بيرون
  ديگر در حرآتی  جا بهی ، و از جاي  است بوده
 از   هيچكدام ، هرگز به  مدت  اين در طول7.  ام بوده

 خود  قومی شبانی  آنها را برا  آه  اسرائيل رهبران

از ی ا  خانه  چرا برايم  آه ، نگفتم  بودم  نموده تعيين
 ايد؟  نساخته سرو چوب

  چوپانی  وقت فرمايد آه ی م  خداوند قادر متعال حال«8
  ها از گوسفندان و در چراگاهی  نبود بيشی ا ساده

   اسرائيل قومی  رهبر  تو را بهی،آرد یمی نگهدار
 را   و دشمنانت ام  جا با تو بوده در همه9.  برگزيدم

ی  تا يك مآن ی نيز بزرگتر م تو را از اين.  ام نابود آرده
 خود  قومی برا11و10! ی دنيا شو  مردان از معروفترين

.  بگيرند  سروسامان  تا در آن  آردم انتخابی سرزمين
، ديگر  پرست بتی  آنها خواهد بود و قومها  وطن اين
   شده  سرزمين  وارد اين  تازه  من  قوم  آه  سابق مثل

   تمامتو را از شر.  نخواهند آرد بودند، بر آنها ظلم
 تو را ء  خانه  آه  منم اين.  آرد  خواهم  حفظ دشمنانت

 شوی،   ملحق  اجدادت وقتی تو بميری و به12.  سازم یم
  سازم  تو می  و تخت  تاج  را وارث  يكی از پسرانت من

   آسی است او همان13.  آنم  می  او را تثبيت و حكومت
 او  نت سلط  و من  خواهد ساخت ای برای من  خانه آه

 پدر او و او پسر  من14.  آرد  ابد پايدار خواهم را تا به
   شود، او را سخت  گناه  خواهد بود، اما اگر مرتكب من

 از او دور   من ولی محبت15.  آرد  خواهم مجازات
   دور شد و باعث  از شائول نخواهد شد، آنطور آه

  دان خان  آه بدان16.  شود  تو منتقل  او به گرديد سلطنت
   سلطنت  ابد باقی خواهد ماند و در حضور من تو تا به

 ».خواهد آرد
 خداوند   را آه ، آنچه  نزد داود برگشته  ناتان پس17

 .  او باز گفت  بود به فرموده
 

 داودی دعا
 )27-16 :17  تواريخ1(

  او در آنجا نشست.   رفت  عبادتء  خيمه  داود به آنگاه18
خداوند،   یا«:  دعا آرد و در حضور خداوند چنين

   مقام  اين  مرا به  آه  چيست  من  و خاندان  آيستم من
   نسل  به بلكهی  اآتفا نكرد  هم  اين به19ی؟ ا رسانده
 آيا با  خداوند بزرگی  ا.ی داد  نيز وعده  منء آينده
   گويد آه ديگر داود چه20ی؟ آن ی رفتار م  اينچنين همه

   تو بود آه  خواست اين21! یشناس ی م تو او را خوب
 مرا   وسيله  اين و بهی  را بكن بزرگی  آارها اين
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  ، چقدر با عظمت خداوند منی ا22. ی بده تعليم
 تو وجود  مثلی  خداي  آه ايم  هرگز نشنيده!یهست
در سراسر 23! یهستی نظير یبی تو خدا!  باشد داشته

،  اسرائيل ی تو، بن  قوم  مثل  آه  است  قوم دنيا، آدام
ی  را رهانيد اسرائيل ی باشد؟ تو بن يافتهی  برآت چنين

 را  و نامتی بسازی خود قومی تا از آنها برا
  ، مصر و خدايانش  عظيم  با معجزات.ی آن پرآوازه

 خود   ابد قوم  را تا به اسرائيل یبن24 .یرا نابود آرد
 .ی شد ايشانی خداوند، خدای و تو ای ساخت

   وعده  و خاندانم  منء  درباره  آه ، آنچهخداوندی ا«25
 شود و   تو تا ابد ستوده اسم26!   بده  انجامی،ا فرموده
  اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال:  بگويند مردم
ی ا27. آردی  خواه  مرا تا ابد حفظ تو خاندان.  است

   من تو به!  اسرائيلی خدای ، ا خداوند قادر متعال
   تو سلطنت  ابد بر قوم  تا به  من  خاندان آهی  داد وعده
   چنين ام  آرده  جرأت  آه  است  سبب  همين به. آند
واقعا خداوند، تو ی ا28.   بنمايم در حضورتی دعاي

های   وعده  و اين  است  راست خدا هستی و قولهايت
   قول  چنانكه آنم  می  خواهش پس29.   از توست خوب
   دهی، باشد آه  را برآت ندانم آنی و خا ای عمل داده

 تو   در حضور تو پايدار بماند و برآت  هميشه  من خاندان
 ». باشد  من  ابد بر خاندان تا به

 
  داود فتوحات

 )17-1 :18  تواريخ1(

  ها حمله ی فلسطين باز داود بهی  از چند پس
   را آه  داد و شهر جت ، آنها را شكست آرده
 .  آنها گرفت  بود از دست  شهر ايشان بزرگترين

   را به ، اسيران  داده  موآبيها را شكست داود همچنين2
 از   خوابانيد؛ سپس زمينی  رو  در آنار هم رديف
   نگه نفر را زندهک  و ي  نفردونفر راآشت هرسه
 و   او باج ، به  داود شده تابعی  موآب بازماندگان . داشت
 .دادند ی م خراج

، ) پسر رحوب(هددعزر ی نيروها داود  در ضمن3
، زيرا هددعزر   شكست  را در هم  صوبه پادشاه

   را به آنار رود فراتی آوشيد بار ديگر نواح یم
  ، هفت  داود هزار عرابه  جنگ در اين4.  آورد چنگ

   را به  هزار سرباز پياده  و بيست هزار سرباز سواره
  گهها ن عرابهی  برا ، بعد صد اسب گرفتی اسير
او 5.  آرد  را قطع  اسبانء بقيهی  پا ، رگ داشته

 از  آهی  و دو هزار سرباز سور  با بيست همچنين
 بودند جنگيد و   َهَددَعَزر آمده بهک آمی  برا دمشق
   قرارگاه  چندين داود در دمشق6.   آنها را آشتء همه

 او  ، به  داود شده  تابع  سوريه  و مردم مستقر ساخت
 داود هر جا   ترتيب  اين به. پرداختند ی م راج و خ باج
داود 7. بخشيد یمی ، خداوند او را پيروز رفت یم

  ، به  هددعزر را گرفته سردارانی طالی سپرها
 ی، و بيروتا ، او از طبح در ضمن8.  برد اورشليم
، آنها   گرفته مفرغی هددعزر، مقدار زيادی شهرها
 . برد  اورشليم  به را هم

 داود بر لشكر  شنيد آهی ، وقت  حمات  پادشاهتوعو،9
 را   هدورام پسرش10،   است هددعزر پيروز شده

ی  پيروز  او برساند و اين را بهی  و فرستاد تا سالم
   هددعزر و توعو با هم بگويد، چونک  او تبري را به
   و مفرغ از طال و نقرهی  هداياي هدورام.  بودند دشمن

طال و  هدايا را با   اينء داود، همه12و11.  داود داد به
ها،  ها، عمونی ها، موآبی  خود از ادومی ای آه نقره

   به ها و نيز از هددعزر پادشاه ها، عماليقی فلسطينی
 . خداوند آرد  بود، وقف  گرفته غنيمت

ی  هزار سرباز ادوم با هجدهک  نمء داود در دره13
ی  پيروز ناي.  برد ، آنها را از بين  شده وارد جنگ

 داود در سراسر  سپس14.  او افزود  شهرت داود به
.  او شدند ها تابع یها مستقر آرد و ادوم ، قرارگاه ادوم

ی  او پيروز ، خداوند به رفت ی م  هر طرف داود به
 .بخشيد یم

   حكومت  بر اسرائيل  و انصاف داود با عدل15
و )  پسر صرويه (  او، يوآب سپاه ء فرمانده16. آرد یم

  صادوق17. بود) پسر اخيلود (  نگار او يهوشافات وقايع
  هر دو آاهن) پسر ابياتار(و اخيملک )  پسر اخيطوب(

 ) پسر يهوياداع(بنايا 18. بودند و سرايا منشی دربار بود
 داود نيز در  پسران.  دربار داود بود محافظين ء فرمانده

 .آردند  او آمک می امور دربار به
  بوشتداود و مفي
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 ی ببيند آيا آس  فكر افتاد آه  اين داود بهی روز
 او  ؟ چون  است ماندهی  باق  شائولء از خانواده

 او  به2. آندی  او خوب  به  بخاطر يوناتان خواست یم
 صيبا   نام  به  شائول از نوآرانی  يك خبر دادند آه
ی ، از و  او را احضار آرده پس.   است هنوز زنده

 »ی؟يا تو صيبا هستآ«: پرسيد
 ».  صيبا هستم ، من قربانی بل«:  او گفت

   شائول ءاز خانوادهی آيا آس«:  پرسيد  پادشاه آنوقت3
   به آهی  قول  طبق خواهم ی م ؟ چون  است ماندهی باق

 ». آنمی  او خوب  به ام خدا داده
   هنوز زنده  يوناتان پسر لنگ«:  داد صيبا جواب

 ». است
 »؟ او آجاست«: سيد پر پادشاه4

پسر ( ماخير  ءدر لودبار در خانه«:   او گفت صيبا به
 ». است)  ئيل یعم

 پسر   را آه  فرستاد تا مفيبوشت  داود پادشاه پس6و5
   نزدش  ماخير به ء بود، از خانه  شائولء  و نوه يوناتان
   به  آرده  تعظيم  در برابر پادشاه مفيبوشت. بياورند
 . افتاد پايش

 تو را احضار  برای اين!  نترس«:  اما داود گفت7
  تمام.   تو خوبی آنم  به  يوناتان  تا بخاطر پدرت ام آرده

 و تو  دهم  می  تو پس  را به  شائول زمينهای پدر بزرگت
   زندگی خواهی آرد و با من  در قصر من بعد از اين

 »!  خواهی نشست سر يک سفره
:  افتاد و گفتک  خا ه ب  در حضور پادشاه مفيبوشت8
   من چونی ا  مرده  سگ خواهد به ی م آيا پادشاه«

 »آند؟ی خوب
:   او گفت  و به  را خواست ، صيبا نوآر شائول پادشاه9
   او بود، بهء  و خانواده  تو شائول  ارباب  مال هر چه«
 بايد   و نوآرانت تو و پسرانت11و10.  ام  داده  پس اش نوه

ک  آنيد و خورا  و زرع و آشتای  را برا زمين
   پيش  نماييد، اما خود مفيبوشت  را تأمين اش خانواده

 ».خواهد آردی  زندگ من
  ، جواب  نوآر داشت  پسر و بيست  پانزده صيبا آه

 ». داد  خواهم  امر فرموديد انجام ، هر چه قربان«: داد
   داود پادشاهء  بر سر سفره ، مفيبوشت  پس از آن
. خورد  با او غذا می  يكی از پسرانش  و مثل نشست می

  تمام.  ميكا  نام  به  پسر آوچكی داشت مفيبوشت12
.  شدند  مفيبوشت  صيبا خدمتگزارانء اعضای خانواده

   بود، در اورشليم  از هر دو پا لنگ  آه  مفيبوشت پس13
 بر   با پادشاه آرد وهميشه  زندگی می در قصر پادشاه
 . نشست  می سر يک سفره

 
 داود بر عمونيها و سوريهای پيروز

 )19-1 :19  تواريخ1(

   مرد و پسرش  عمون  پادشاهی، از چند پس
،  داود پادشاه2.   او نشست  بر تخت حانون

  را با حانونی  دوست بايد رسم«:  خود فكر آرد پيش
  منی  با وفا ، دوست  ناحاش  پدرش ، چون بجا آورم

 فرستاد   دربار حانون بهی يندگان داود نما پس» .بود
 . بگويند  او تسليت تا به
  بزرگان3،  رسيدند  عمون  به نمايندگانی وقتی ول

  احترامی  برا  اشخاص اين«:  گفتند  حانون  به عمون
   داود آنها را فرستاده اند، بلكه  اينجا نيامده  به  پدرت به

ی وس ما، شهرها را جاس  به  از حمله  تا پيش است
داود را ی ها  فرستاده  رو، حانون از اين4» .آنند
 را تراشيد و   صورتشان طرفک  ي ، ريش گرفته

   برهنه  را نيمه ، ايشان  آرده  پاره  را از پشت لباسشان
 . برگردانيد  آشورشان به
   به  وضع آشيدند با اين ی م  داود خجالت نمايندگان5

ر را شنيد، دستور  خب  اين داود چون.  بازگردند وطن
 . بلند شود شان داد آنها در شهر اريحا بمانند تا ريش

   آار، داود را دشمن  وقتی فهميدند با اين  عمون مردم6
 سوری از ء  هزار سرباز پياده اند، بيست خود آرده

، و   هزار نفر از طوب  و دوازده  و صوبه رحوب بيت
وقتی 8و7. دند را با هزار نفر اجير آر  معكه نيز پادشاه

   سپاه  و تمام  باخبر شد، يوآب  موضوع داود از اين
عمونيها از .  با آنها فرستاد  مقابله  را به اسرائيل
   سوری آردند و سربازان  می های شهر دفاع دروازه
،   و معكه  طوب  و سربازان  و صوبه رحوب  بيت اهل

 . بودند در صحرا مستقر شده
ی  بجنگد، گروه ايد در دو جبهه ب  ديد آه يوآبی وقت9

 آرد و   خود را انتخاب  رزمندگان از بهترين
   سربازان  جنگ  تا به  گرفتء ه عهد آنها رابهی فرمانده

9
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ی  ابيشا  برادرش  را به  سربازانء بقيه10. برودی سور
  آردند، حمله ی م  از شهر دفاع  عمونيها آه سپرد تا به

 .آند
   سربازانء اگر از عهده«:  ت گف  برادرش  به يوآب11

 ء  بيا، و اگر تو ازعهده  آمک من  به سوری برنيامدم
  شجاع12.  آيم  آمک تو می  به عمونيها برنيامدی، من

 خود و شهرهای خدای   قوم خواهيم اگر واقعًا می!  باش
  هر چه.   بجنگيم ، امروز بايد مردانه  دهيم خود را نجات

 ». خواهد شد جام، ان  خداوند است خواست
 آردند، سوريها   حمله  و سربازانش  يوآب هنگامی آه13

  عمونيها نيز وقتی ديدند مزدوران14.  فرار گذاشتند پا به
  ، تا داخل  فرار آرده آنند، آنها هم سوری فرار می

 با عمونيها   از جنگ يوآب. نشينی نمودند شهر، عقب
 . آرد  مراجعت  اورشليم  و به بازگشت

توانند در برابر  یديدند نمی سوريها وقت16و15
 خود را   سربازان  آنند، تمام ها مقاومت یاسرائيل

را نيز ی هاي ی، سور هددعزر پادشاه. احضار آردند
 نيروها  اين.  آرد  بودند جمع  رود فرات  در شرق آه
 هددعزر بود   سپاهء  فرمانده آهک شوبی  فرمانده به
 . آمدند  حيالم به
 اسرائيلی را   سربازان ء را شنيد، همه  اين اود چوند17

.  آمد  حيالم ، به  عبور آرده  آرد و از رود اردن جمع
ولی 18.  شد  سوری وارد جنگ درآنجا با سربازان

 هفتصد   گريختند و داود و سربازانش سوريها باز هم
 سوار سوری را   هزار اسب  سوار و چهل عرابه
وقتی 19.  شد  آشته  جنگ ينشوبک نيز در ا. آشتند

 سوری   سربازان  مزدور هددعزر ديدند آه پادشاهان
 آنها  ، تابع  نموده ها صلح اند، با اسرائيلی  خورده شكست
   نكردند به ها جرأت ، ديگر سوری  پس از آن. شدند

 .عمونيها آمک آنند
 

  داود و بتشبع
   را به  اسرائيل  بعد، داود قشون بهار سال

.  عمونيها فرستاد  جنگ  به يوآبی رماندهف
   دشمنان  بهار به ، معموًال در فصل پادشاهان(

،   داده ها را شكست یآنها عمون.) شدند یور م حمله

  اما داود در اورشليم.  آردند  را محاصره شهر ربه
 .ماند

 و   برخاست  عصر داود از خواب روز هنگامک ي2
ی وقت.  رفتی  سلطنت اخ آ بام  پشت بهی هواخوری برا

  زيبا افتاد آهی  زن  به زد چشمش ی م در آنجا قدم
نفر را فرستاد تا ک داود ي3.  بود  آردن  حمام مشغول

، دختر   بتشبع  شد اسمش معلوم.   آيست  زن بپرسد آن
 داود چند نفر  پس4.  استی حيتی  اوريا  و زن اليعام

 نزد او آمد،  بعبتشی وقت. را فرستاد تا او را بياورند
   خود را با آب  بتشبع سپس. داود با او همبستر شد

 فهميد  بتشبعی وقت5.   برگشت  خانه ، به طاهر ساخته
   را به  موضوع  فرستاد و اين ، پيغام  است  حامله آه

 .داود خبر داد
ی اوريا«:  را فرستاد  پيغام  اين يوآبی  داود برا پس6

اوريا آمد، داود از ی وقت7 ».  بفرست را نزد منی حيت
 را   جنگ  و اوضاع  و سربازان يوآبی او سالمت
 برو و   خانه  به حال«:   او گفت  به سپس8. پرسيد

نيز ی  اوريا، داود هداياي بعد از رفتن» .  آن استراحت
 و   خود نرفتء  خانه اما اوريا به9.  او فرستاد ء خانه به

 بسر   پادشاه  محافظين ، پيش  آاخء  را آنار دروازه شب
 .برد

 را شنيد، اوريا را احضار آرد و  داود اينی وقت10
از ی  دور  از اينهمه ؟ چرا پس  است  شده چه«: پرسيد
 »ی؟ نرفت  خانه  به ، ديشب خانه

 و   اسرائيل  عهد خداوند و سپاه صندوق«:  اوريا گفت11
ردو  در صحرا ا  و افسرانش  يوآب  منء يهودا و فرمانده

   به  و با زنم  بروم  خانه  به  من  آه اند، آيا رواست زده
   شما قسم  جان ؟ به  و با او بخوابم  بپردازم  ونوش عيش
 ». آرد  آار را نخواهم  اين آه
   اينجا بمان  هم  امشب ، پس بسيار خوب«:  داود گفت12

 روز و   اوريا آن پس» . برگرد  جنگ  ميدان و فردا به
ی داود او را برا13.  ماند  در اورشليم د همروز بع
،  با اينحال.  آرد  و او را مست  نگهداشت  شام صرف
 آنار   دوباره  بلكه  نرفت اش  خانه  نيز به  شب اوريا آن
 . خوابيد  آاخ ءدروازه

  يوآبی برای ا  روز بعد، داود نامه ، صبح باالخره14
در 15. فرستاد   اوريا برايشء  را بوسيله  و آن نوشت
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   شدت جنگی  وقت  بود آه  دستور داده  يوآب  به نامه
 قرار بدهد و او   جبهه  مقدم گيرد، اوريا را در خط یم

 در  يوآبی  وقت پس16.  شود را تنها بگذارد تا آشته
ی  جاي  بود، اوريا را به  شهر دشمنء  محاصره حال

نجا  در آ دشمنی  قو  سربازان دانست ی م فرستاد آه
 جنگيدند و در   شهر با يوآب مردان17. جنگند یم

 . شدند آشتهی  اوريا و چند سرباز ديگر اسرائيل نتيجه
داود ی  را برا  جنگ  گزارش يوآبی وقت18
  اينی وقت«:   قاصد گفت به21و20و19، فرستاد یم

 او   است ممكنی  برسان  پادشاه  عرض  را به گزارش
   اندازه  تا اين ربازانچرا س: شود و بپرسدی عصبان

شدند؟ مگر ک  نزدي  شده  شهر محاصره به
ی  تيرانداز حصار بطرفشانی دانستند از باال ینم

در ک  ابيمل اند آه  آرده خواهد شد؟ مگر فراموش
حصار، ی  از باال  شد آه آشتهی  زن  دست  به تاباص

  ؟ آنوقت  انداخت سرشی روی  دست  آسياب سنگک ي
 ». شد  آشته ماوريا ه: بگو

   داود گزارش  و به  رفت  اورشليم  قاصد به ، آن پس23و22
تر بودند و از   از ما قوی افراد دشمن«:  ، گفت داده

 آردند ولی ما آنها را تا   ما حمله ، به  شده شهر خارج
 از روی  تيراندازان24.   رانديم  شهر عقبء دروازه

 ما  از سربازانچند نفر .  قرار دادند حصار ما را هدف
 ». بود  ايشان  در بين  اوريای حيتی هم  شدند آه آشته

   بگو آه  يوآب ، به بسيار خوب«:  داود گفت25
   قايل  و آن  اين بينی  شمشير فرق  نباشد، چون ناراحت

 سختتر بجنگيد و شهر را تسخير   دفعه اين. شود ینم
 ». ام ی راض  او بگو از آارش  به در ضمن. آنيد

. ، عزادار شد  است  مرده  شنيد شوهرش بتشبعی وقت26
   را به  داود بتشبعی، سوگوار  ايام  شدن بعد از تمام27
،   داود شده از زنانی آورد و او نيز يكی  سلطنت آاخ

 بود   داود آرده آهی اما آار. بدنيا آوردی از او پسر
 .در نظر خداوند ناپسند آمد

 ود داء  و توبه  ناتان پيغام
  ناتان  نبی را نزد داود فرستاد و خداوند، ناتان

 : آرد  تعريف  را برايش  حكايت ، اين آمده
فقير بود ی آردند، يك یمی دو نفر زندگی در شهر«

گوسفند  مرد ثروتمند گاو و2. ثروتمندی و ديگر

  مادهک  ي  دنيا فقط  فقير از مال اما آن3.  داشتی زياد
   بود و او را همراه  خود خريده ل از پو  آه  داشت بره

   بره  آن  خود به از بشقاب. آرد ی م  بزرگ پسرانش
نوشانيد،  ی م  او آب  به اش داد و از آاسه یمک خورا
  خوابانيد و او را مثل ی م  را در آغوشش  بره آن

   خانه بهی مهمانی روز4.  داشت ی م  دوست دخترش
از ی  يك آنكهی جااو بی ول.   ثروتمند رفت  شخص آن

  مهمانشی  خود را بكشد تا برا  و گوسفندان گاوان
، سر   مرد فقير را گرفته  آنء  آند، بره تهيهی غذاي
 ».بريد

  به«:  شد و گفتی  را شنيد عصبان  اين داود چون5
 بايد  آردهی  آار  چنين آهی ، آس  قسم خداوند زنده

  چاره بي  آن  حال  به  دلش و چون6،  شود آشته
   او پس  به ، چهاربره  بره آنی ، بايد بجا نسوخت

 ».دهد
 مرد ثروتمند، تو  آن«:   داود گفت  به  ناتان آنوقت8و7

   خداوند، خدای اسرائيل  آرد آه و بعد اضافه» !هستی
   نجات  شائول  تو را از دست من«: فرمايد  می چنين
 تو را بر  و  تو بخشيدم  و حرمسرای او را به ، آاخ دادم

 چيزها برای تو  اگر اين.   ساختم  پادشاه يهودا و اسرائيل
 چرا  پس9.  دادم  تو می  به آافی نبود بيشتر از اينها هم

   زشت  عمل  اين  مرا زير پا گذاشتی و مرتكب قوانين
 او را   عمونيها آشتی و زن شدی؟ تو اوريا را بدست

 و  ، آشت  پس ، از اين بنابراين10 نمودی،  تصاحب
   تو دور نخواهد شد، زيرا با گرفتنء آشتار از خانواده

   هم  من بنابراين11. ای  آرده  اهانت  من  اوريا، به زن
.  آنم  می  بال نازل ، بر سرت ات  افراد خانواده بدست
 و او در  دهم  می ات  همسايه  به  چشمانت  را پيش زنانت

 آار را  تو اين12. شود  با آنها همبستر می روز روشن
 و در برابر   در روز روشن  آردی، اما من مخفيانه
   بال را بر سر تو خواهم  اين اسرائيل  بنی ء همه چشمان
 ».آورد

  در حق«:   گفت  ناتان ، به  آرده داود اعتراف13
 ». ام  آرده خداوند گناه

 و   است  تو را بخشيده  خداوند همی،بل«:   گفت ناتان
ی ول14. نخواهد آردک  تو را هال  گناهت  اين بسبب
 خداوند   دشمنان آهی ا  شده  باعث  آارت  با اين چون
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،   بدنيا آمده  آه همی ا  بچه  اين  او آفر گويند، پس به
 ».خواهد مرد

ی  و خداوند، پسر  خود برگشتء  خانه  به بعد ناتان15
  هداود ب16.  بيمار آرد  بود سخت  زاييده  بتشبع را آه

  دارد، و بدين   نگاه  را زنده  بچه  آرد آه خدا التماس
   شب ، تمام  خود رفته  اتاق  و به  گرفت منظور روزه

   از او خواهش درباريان17.  دراز آشيد زمينی رو
 بلند شود و با آنها غذا بخورد، اما  آردند از زمين

.  مرد  بچه ، آن  در روز هفتم تا اينكه18،  نكرد قبول
آنها .  او بدهند  خبر را به ترسيدند اين ی م ربارياند
 بود داود از   هنوز زنده  بچه آنی وقت«: گفتند یم

 او   اگر به زد، حال ی نم با ما حرفی  ناراحت شدت
ی  بالي  چه  نيست ، معلوم  است  مرده  بچه  آه خبر بدهيم

 »بر سر خود خواهد آورد؟
   حرف باهمی داود ديد آنها در گوشی وقتی ول19
   مرده آيا بچه«:  و پرسيد  است  شده زنند، فهميد چه یم

 »؟ است
 بلند شد، شستشو   داود از زمين آنگاه20» .یبل«: گفتند

 نمود   را عوض  آرد، لباسهايش  را شانه نمود، سرش
.  آرد  و خداوند را پرستش  رفت  عبادتء  خيمه و به
. دخورک  و خورا  برگشت  آاخش  به سپس

ما از رفتار «:  او گفتند  آردند و به  تعجب درباريان21
   بود گريه  هنوز زنده بچهی وقت.  آوريم یتو سر در نم

   مرده  بچه  آه  اما حال.یخورد یو غذا نمی آرد یم
 »!یخور ی، غذا م  برداشته  از گريه ، دست است

   گرفتم  بود، روزه  زنده بچهی وقت«:  داد داود جواب22
   من  شايد خداوند به آردم ی فكر م ، چون گريستمو 
   بچه  آه اما حال23. دارد  نگه  را زنده  آند و بچه رحم
 او را  توانم ی؟ آيا م  بگيرم  ديگر چرا روزه  است مرده
  او نزد منی ، ول  رفت  او خواهم  پيش ؟ من  آنم زنده

 ». بازنخواهد گشت
 بار ديگر از  بتشبع. دادی  رادلدار  داود بتشبع سپس24

   او را سليمان ی زاييد و اسم، پسر  شده داود حامله
  و به25  داشت ی م  را دوست خداوند سليمان.  گذاشت
 را يديديا  را فرستاد تا سليمانی  نب  ناتان  سبب همين

 . دهد لقب) » خداوند محبوب«ی يعن(
 

 گيرد ی را م داود ربه
 )3-1 :20  تواريخ1(

   عمون  پايتخت  شهر ربه  به ، يوآب  بين يندر ا27و26
او قاصدانی نزد .  آرد  را محاصره  برد و آن حمله

 در   آن  آب  و مخازن ربه«:  او بگويند داود فرستاد تابه
 را بياور و شهر را   سربازانء  بقيه پس28.  اختيار ماست

 ». شود  تو تمام  نام  تاپيروزی به  آن تصرف
 را تسخير   لشكرآشيد و آن  ربه به داود  پس30و29

داود .  برد  اورشليم از آنجا بهی  زياد ، غنيمت آرده
 و   برداشت را از سرشی  عمون پادشاهی  گرانبها تاج

  و پنجی ، حدود س  تاج اين.   گذاشت بر سر خودش
  ساختهی  قيمت  و از طال و جواهرات  داشت آيلو وزن

 و  ، اره شهر را اسير آرده   آن داود، مردم31.  بود شده
ی  آارها  داد و آنها را به  دستشان  و تبر به تيشه
  از ايشانی آجرپزی ها او در آوره.   گماشت سخت
 نيز  ديگر عمونی شهرهای او با اهال. آشيد یآار م
   او به  داود و قشون سپس.  آرد  عمل گونه همين

 . بازگشتند اورشليم
 

  و تامار امنون
   به ، پسر داود، خواهر زيبايی داشت ومابشال
 برادر  ، پسر ديگر داود آه امنون.  تامار نام

   چنان امنون2.  او شدء  دلباخته ناتنی تامار بود، سخت
 او بيمار   از عشق  بود آه  شده  خواهرش خاطرخواه

  ، زيرا تامار چون  تامار نداشت او دسترسی به. شد
ولی 3.  آند  معاشرت مردان با   نداشت  بود حق باآره
  يوناداب.   يوناداب  نام  به گر داشت  رفيقی حيله امنون

 . داود بودء پسر شمعی و برادرزاده
  پسر پادشاهی ا«:   گفت  امنون  به يونادابی روز4

   بگو چه  من  بهی؟شو ی روز الغرتر م چرا روز به
 »؟  است شده

  ام ی، خواهر ناتن تامار  عاشق من«:   او گفت  به امنون
 »! ام شده

 را   و خودت  دراز بكش در بسترت«:   گفت يوناداب5
 او   بيايد، به  عيادتت  به پدرتی وقت.  بزنی  مريض به

.  آند تهيهی  خوراآ  تامار را بفرستد تا برايت بگو آه
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  خوبی  تامار غذا بخور  اگر از دست بگو آه
 ».یشو یم
 آمد، از او   عيادتش  به ادشاهپی وقت.  آرد  چنين امنون6

 دهد بيايد و   تامار اجازه  خواهرش  به تقاضا آرد آه
 آرد و  داود قبول7. بپزد تا بخوردی  غذاي برايش
ی  برود و برا  امنون  پيش  فرستاد آه تامار پيغامی برا

 و   رفت  امنونء  خانه تامار به8.  آند تهيهی او خوراآ
  خمير تهيهی تامار مقدار.  بود او بر بستر خوابيده

ک خورای سينی اما وقت9.   پخت او نانی آرد و برا
   نوآرانش ، او نخورد و به  گذاشت  امنون را پيش
   بيرون  همه پس» . برويد  از اينجا بيرون همه«:  گفت
  را بهک  خورا دوباره«:   تامار گفت بعد به10. رفتند
ک تامار خورا» .  بده  من  را به  بياور و آن  خواب اتاق

،   او گذاشت  را پيش  آن همينكهی ول11.  او برد را پيش
  ، بيا با من عزيزم«:  ، گفت  او را گرفته امنون
 »! بخواب

نبايد در !   آار را نكن ، اين امنون«:  تامار گفت12
   با اين من13.  بار بياوری ای به  فاجعه  چنين اسرائيل

   انگشت ؟ و تو در اسرائيل وم بر توانم رسوايی آجا می
   بگو و من  پادشاه  به  فقط آنم تمنا می. نما خواهی شد

 ». آنی  ازدواج  خواهد داد تا با من  اجازه مطمئنم
 از تامار   بدهكار نبود، و چون  امنون گوشی ول14

  بعد ناگهان15.  او تجاوز آرد  زور به قويتر بود، به
   بيش  نفرتش  شد و شدت ل تبدي  نفرت  به  امنون عشق

:   تامار گفت او به.   او داشت  قبًال به بود آهی از عشق
 »! از اينجا برو بيرون«
   بيرون ، چون  آار را نكن اين«:   گفت تامار با التماس16

 ». آردی  با من  آه  عملی است  بدتر از آن  من راندن
او 18و17. او نكردی  حرفها بهی  توجه امنونی ول
 دختر را از اينجا  اين«:  ، گفت  را صدا زده وآرشن

 نوآر   آن پس» . ببند  سرش  و در را پشت  آن بيرون
 . آرد او را بيرون

  ، لباس  پادشاه ء باآره  دختران  بود آه  رسم  زمان در آن
  رنگارنگ  اما تامار لباس19. پوشيدند ی م رنگارنگ

،  يخته آرد، خاآستر بر سر خود ر خود را پاره
 از آنجا  آنان  و گريه  گذاشت سرشی  را رو دستهايش
 .دور شد

،  ببينم«:  او را ديد، پرسيد  ابشالوم برادرشی وقت20
  ؟ ناراحت  است  تو تجاوز آرده  به  امنون آيا برادرت

   بيرون  ما بهء  از خانواده  موضوع  و نگذار اين نباش
   ابشالوم  برادرشء  تامار در خانه پس» .درز آند
 .گير شد گوشه

  اندازه ی رسيد، ب  داود پادشاه  گوش  خبر به اينی وقت21
 از   زشت  عمل  اين  بسبب اما ابشالوم22. شدی عصبان
 با او   موضوع  اينء  و درباره  داشت  دل  به  آينه امنون
 . گفت ی نم  سخن هيچ

 
   ابشالوم انتقام

   حاصور واقع عل در ب ابشالومی  بعد، وقت دو سال23
ی بريد، جشن ی م  خود را پشم  گوسفندان در افرايم
.  آرد  را دعوت  پادشاه  پسران  داد و تمام ترتيب

،  پادشاهی ا«:  ، گفت  رفته  داود پادشاه  پيش ابشالوم24
،  ام  داده  ترتيب گوسفندانمی  بر  پشم  مناسبت بهی جشن

   تشريف  جشن  اين  به  درباريان  همراه تقاضا دارم
 ».بياوريد

 ء ، اگر همه  پسرم نه«:   گفت  ابشالوم  به پادشاهی ول25
 ». شويم یمی تو بار سنگينی  برا ما بياييم
 و از  داود نپذيرفتی اصرار نمود، ولی  خيل ابشالوم

  ، پس بسيار خوب«:   گفت ابشالوم26. او تشكر آرد
ی  را بجا  امنون توانيد بياييد، برادرم یاگر شما نم

 ». بفرستيد خودتان
 »؟ چرا امنون«:  پرسيد پادشاه

   پادشاه  آنقدر اصرار آرد تا سرانجام ابشالومی ول27
 . نمود  موافقت  و ساير پسرانش  امنون با رفتن

  صبر آنيد تا امنون«:   افراد خود گفت  به ابشالوم28
. ، او را بكشيد  منء  با اشاره  شود، آنوقت مست
 »! باشيد شجاع.   منم اينجا فرمانده! نترسيد

.  را آشتند امنونی  دستور و ، به  افراد ابشالوم پس29
، فرار   خود سوار شده  بر قاطران  ديگر پادشاه پسران
   به  بازگشت  هنوز در راه ايشانی وقت30. آردند

  تمام   ابشالوم  داود خبر رسيد آه  بودند، به اورشليم
.   است نگذاشتهی را باقی و يك   را آشته پسرانش

 آرد و   خود را پاره  و لباس  از جا برخاست پادشاه31
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خود را ی ها  نيز لباس درباريان.  نشستک خای رو
 . آردند پاره

و ی پسر شمع ( ، يوناداب  بين اما در اين33و32
   آشته همه«:  وارد شد و گفت)  داودءبرادرزاده

   اين ابشالوم.   است  رسيده  قتل  به  امنون فقط! اند نشده
 تجاوز   خواهرش  به  امنون آشيد آهی  را وقت نقشه
  فقط! اند  نمرده  پسرانتانء  باشيد همه خاطر جمع. آرد

 ».  است  مرده امنون
 . فرار آرد ، ابشالوم  ضمن در اين34

ی بان حصار شهر ديدهی  رو آهی بان ، ديده در اورشليم
ی  بزرگ ، گروه  آنار آوه ز راه ا آرد، خبر داد آه یم

 .آيند ی شهر م بطرف
،   گفتم ببينيد، همانطور آه«:   گفت  پادشاه  به يوناداب35

   پادشاه  پسرانء  همه طولی نكشيد آه36» . آمدند پسرانتان
   هم  و درباريان پادشاه.  تلخی گريستند وارد شدند و به

 . آردند با آنها با صدای بلند گريه
پسر ( *ی تلما  فرار آرد و به ما ابشالوما38و37

 در آنجا   سال  برد و سه  جشور پناه پادشاه) عميهود
عزادار ی  زياد  مدت  امنون پسرشی داود برا. ماند
   ديدار پسرش  و مشتاق يافتی  تسل آم اما آم39، بود

 . شد ابشالوم
 

   اورشليم  به  ابشالوم بازگشت
   چقدر مشتاق دشاه پا  فهميد آه يوآبی وقت

  حكيمی  زن بدنبال2،   است ديدار ابشالوم
   آن  به يوآب. آرد یمی  زندگ  در شهر تقوع فرستاد آه

ی  طوالن  مدت آهی  زنء  قيافه  را به خودت«:   گفت زن
 و   عزا بپوش باشد دربياور؛ لباس ی عزادار م است

  اين برو و   پادشاه بعد پيش3.   نكن  را شانه موهايت
 او   به سپس» . او بگو  به گويم ی تو م  به  را آه سخنان

 . بگويد ياد داد چه
:   آرد و گفت  رسيد، تعظيم  نزد پادشاه  زن آنی وقت4
 »!  برس  دادم ، به پادشاهی ا«
 »؟  است  شده چه«:  پرسيد پادشاه6و5

                                                 
 .تلمای پدر بزرگ مادری ابشالوم بود   *

 . دو پسر داشتم.  ای هستم  بيوه  زن من«:  آرد عرض
   دعوا آردند و چون و در صحرا با هم د يک روز آن

   به  جدا آند، يكی از ايشان آسی نبود آنها را از هم
   و خويشانم  قوم  تمام حال7.  شد  ديگری آشته دست
   تا او را به  آنم  آنها تسليم  را به خواهند پسر ديگرم می
 آار را   اين ولی اگر من. ، بكشند  برادرش  قتل جرم
 شوهر  ماند و نسل  باقی نمی سی برايم، ديگر آ بكنم

 ».شود  می  برانداخته  از روی زمين مرحومم
.  برو  خانه  به  راحت با خيال«:   او گفت  به پادشاه8

 ». داد  آار را خواهم ترتيب
 و   من  گردن ، تقصير به پادشاهی ا«:   گفت زن9

 »!تقصير ی ب  و تختش  باشد و پادشاه ام خانواده
، او را  گفتی  تو چيز بهی اگر آس«:  فرمود هپادشا10

 تو   او هرگز مزاحم  آه آنم یمی آار.  بياور نزد من
 ».نشود

  ، به پادشاهی ا«:   گفت  پادشاه  به  زن  آن سپس11
   نخواهيد گذاشت  ياد آنيد آه  قسم خداوند، خدايتان
   را از پسر ديگرم  پسرم  خون  انتقام خويشاوند من

 ». او را بكشدبگيرد و
از سر ی ، موي  قسم  خداوند زنده به«:  داد  پاسخ پادشاه
  آنم ی م التماس«:   گفت زن12» ! نخواهد شد  آم پسرت
 ». چيز ديگر نيز بگويمک  دهيد ي اجازه
 »!بگو«:  فرمود پادشاه

   داديد برای من  قول  آاری را آه چرا همين«:  گفت13
دهيد؟ چطور پسر مرا   نمی  خدا انجام بكنيد، برای قوم

   است  شده  آواره  را آه بخشيديد، اما پسر خودتان
  سرانجام14 مورد مقصر نيستيد؟  بخشيد؟ آيا در اين نمی
   ريخته  بر زمين  آب عمر ما مثل.  ميريم  ما میء همه
   را جمع  آن توان  ديگر نمی  ريخت  آه شود، آب می
 او را   شود خدا جان می وقتی آسی از خدا آواره. آرد

. خواند  سوی خود باز می  او را به نمی گيرد، بلكه
   برای پسر خودم  من البته16و15.  آنند  نيز چنين پادشاه

با خود .  او را بكشند ترسم  می ، چون ام  اينجا آمده به
 نمايند و ما را از   توجه  عرايضم  به  شايد پادشاه گفتم
 خدا   و خاآی آه  را از آبخواهد ما  می  آسی آه دست
  با خود گفتم17.  آند، برهانند نصيب  بی  ما عطا آرده به
شما .  خاطر خواهد آرد ، ما را آسوده  پادشاه  قول آه

14
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   را از بد تشخيص  خدا هستيد و خوبء  فرشته مثل
 ». شما باشد  همراه خداوند، خدايتان. دهيد می

 را   و تو راستش آنم از تو میسؤالی «:   گفت پادشاه18
 ».بگو

 ».  بفرمانم ، گوش پادشاهی ا«:  آرد عرض
   اينجا فرستاده  تو را به آيا يوآب«:   گفت پادشاه19

 »؟ است
 را از شما،   حقيقت توانم یچطور م«:  داد  جواب زن
   مرا فرستاد و به  يوآبی،؟ بل  آنم ، آتمان پادشاهی ا

  رفعی  آار را برا اين20.  گويم ب  چه  ياد داد آه من
 خدا دانا هستيد و هر  ء فرشته شما مثل.  آرد آدورت

 ».دانيد یشود، م ی م چه
بسيار «:   او گفت  و به  را خواست  يوآب  پادشاه پس21

 ». را بياور ، برو و ابشالوم خوب
، امروز  پادشاهی ا«:   آرد و گفت  تعظيم يوآب22

   درخواست  داريد، چون  لطف نظر  من  به  آه فهميدم
 ». دهد خدا شما را برآت.  آرديد مرا اجابت

   اورشليم  را با خود به  و ابشالوم  جشور رفت  به يوآب23
   خود برود و به ء خانه او بايد به«:   گفت پادشاه24. آورد

   ابشالوم پس» .  را ببينم  رويش خواهم  نمی اينجا نيايد، چون
 . را نديد  و پادشاه رفت خود ء  خانه به
 در   لحاظ  بود و از اين قيافه  مردی خوش ابشالوم25

از موی سر تا . رسيد  پای او نمی  به  هيچكس اسرائيل
   بسيار پرپشت موی سرش26. نوک پا در او عيبی نبود

آرد، زيرا بر   می  را آوتاه بود و او سالی يک بار آن
 دو   آن اهی، وزن ش  مقياس به. نمود  سنگينی می سرش
.  پسر و يک دختر شد  سه او صاحب27. شد  می آيلوگرم

 . و بسيار زيبا بود  داشت دختر او تامار نام
  در اينی  ماند، ول  در اورشليم  دو سال ابشالوم29و28

ی  فرستاد تا برا  يوآب  بدنبال  را نديد، پس  پادشاه مدت
 بار ديگر  ابشالوم.  نيامد  آند؛ اما يوآب او وساطت

 . نيامد  بار هم اينی  او فرستاد، ول بدنبال
برويد و «:   گفت  خدمتكارانش  به  ابشالوم بنابراين30

  ، آتش  است  منء  آنار مزرعه  را آه  جو يوآبء مزرعه
 . آردند آنها نيز چنين» .بزنيد

چرا «:   آمد و گفت  نزد ابشالوم  يوآب پس31
 » زدند؟  مرا آتشء  مزرعه خدمتكارانت

   از پادشاه خواهم ی م چون«:  داد  جواب ابشالوم32
 مرا ببيند، چرا مرا از  خواست یاگر نمی بپرس

  حال.  ماندم ی اينجا آورد؟ بهتر بود همانجا م جشور به
اگر .   آنم  صحبت  با پادشاه  باره  تا در اين بدهی ترتيب

 ». مرا بكشد ، خودش مقصرم
   پادشاه  عرض  به  بود يوآب ه گفت  ابشالوم هر چه33

.   حضور پذيرفت  را به  داود ابشالوم سرانجام. رسانيد
 آرد و داود او   تعظيم ، در حضور پادشاه  آمده ابشالوم
 .را بوسيد

 
   ابشالوم ءتوطئه

برای   ای با چند اسب  عرابه ، ابشالوم بعد از آن
تا  آرد   نفر را استخدام  آرد و پنجاه خود تهيه

 زود بلند  او هر روز صبح2.  او باشند گارد محافظ
. ايستاد  و در آنجا می رفت شهر می ء  دروازهشد، آنار می

   شكايتش  برای رسيدگی به ديد آه  آسی را می هر وقت
پرسيد  ، می  برود، او را صدا زده  پادشاه خواهد پيش می
او   بعد به3.  مشكلی دارد  و چه  شهر است  از آدام آه
   آه ؛ ولی افسوس  تو بجاست بلی، شكايت«:  گفت می

اگر 4.  رسيدگی آند  شكايات  اين  آسی را ندارد تا به پادشاه
 را   بيايد و حق  پيش  وضع  اين گذاشتم  نمی  قاضی بودم من
 ». دادم  حقدار می به
  دستشی آرد، فور ی م  او تعظيم پيشی  آس هر وقت5

. بوسيد یآرد و م یلند م، او را ب را دراز آرده
ی خواستند برا ی م آهی هاي ی اسرائيل  با تمام ابشالوم6

 رفتار   بروند، چنين  نزد پادشاه  شكايتشان بهی رسيدگ
   مردم ، دل  نيرنگ  او به  طريق  اين به. آرد یم

 . آورد  را بدست اسرائيل
:   گفت  پادشاه  به يک روز ابشالوم.   گذشت چهار سال8و7
   به  و نذری را آه  بروم  حبرون  به خواهم  می جازها«

  ، زيرا وقتی در جشور بودم  بجا آورم ام خداوند آرده
 برگرداند در   اورشليم  اگر خداوند مرا به  آه نذر آردم
 ».  آنم  او قربانی تقديم  به حبرون

  را بجا ، برو و نذرت بسيار خوب«:   گفت پادشاه9
 »!آور
 آنجا رسيد  ولی وقتی به10.   رفت  حبرون  به  ابشالوم پس

   را عليه  سراسر آشور فرستاد تا مردم جاسوسانی به

15



 16   دوم سموئيل
 

 

   شنيدن بمحض«:  آنها بگويند  بشورانند و به پادشاه
   پادشاه  در حبرون  ابشالوم صدای شيپور، بگوييد آه

   سفر دويست  در اين ، ابشالوم در ضمن11» .  است شده
 بود، ولی آنها از   خود برده  همراه شليم از اور مهمان

  ، ابشالوم  قربانی آردن موقع12. خبر بودند قصد او بی
.  آرد  او را نيز جلب  فرستاد و موافقت  اخيتوفل بدنبال

 زندگی   مشاور داود بود و در جيلوه اخيتوفل(
شدند   زيادتر می  ابشالوم روزبروز طرفداران.) آرد می

 . گرفت  باال می و شورش
 

 فرار داود
 داود   آمد و به  اورشليم بهی ، قاصد  ميان در اين13

   ابشالوم  به  اسرائيل  مردم  تمام  خبر داد آه پادشاه
 .اند  شده ملحق

:   بودند، گفت  در اورشليم  آه  افرادش  تمام داود به14
 بدر   سالم  جان  و گرنه  زودتر فرار آنيم بايد هر چه«

 از شهر   ابشالوم  از آمدن اگر قبل! د بر نخواهيم
   داد و هم  خواهيم  خود را نجات ، هم  شويم خارج
 ». را پايتختی اهال

.   تو هستيم  فرمان  به ما گوش«:  دادند  جواب همه15
 ».  بده انجامی دان ی م  مصلحت آنچه

  با عجلهی  سلطنتء  و اعضاء خانواده  پادشاه پس16
ی  آنيز خود را برا  ده طاو فق.  آردند حرآت
  داود و افرادش18و17.   درآنجا گذاشت آاخی نگهدار

 گارد  ها آه یها و فليت یدر آنار شهر ايستادند و آريت
 از  آهی  او بودند و نيز ششصد سرباز مخصوص

ی ول19.  بودند، از جلو آنها گذشتند  او آمده  همراه جت
تو ديگر «:   گفتی،، ايتا  آنانء  فرمانده  به بعد، پادشاه
   جديد ملحق  پادشاه  برگرد و بهی؟آي یچرا با ما م
   اسرائيل ، به  تبعيد شده  تو از آشورت شو، چون

   اسرائيل  به  آه نيستی  زياد مدت20 .یا  شده پناهنده
 خود در  تو را همراهی خواه ی چرا م  پسی،ا آمده

 آجا  مداني ی نم ؟ خود ما هم  آنم بيابانها سرگردان
.  خود ببر  را همراه برگرد و هموطنانت.  رويم یم

 ».باشد   و پناهت خدا پشت

   جانت  و به  خداوند زنده به«:  داد پاسخی ايتای ول21
ی ؛ با تو زندگ آيم ی م  هم منی ، هر جا برو قسم
 ». ميرم ی و با تو م آنم یم

» . ما بيا  همراه ، پس بسيارخوب«:  داد داود جواب22
   همراه هايشان  و خانواده  افرادشء و همهی  ايتا نگاهآ

 .داود رفتند
   بيرون  از پايتخت  و همراهانش پادشاهی وقت23
  پادشاه. آردند ی م بلند گريهی  با صدا رفتند، مردم یم

  ، سر به  عبور آرده  از نهر قدرون و همراهانش
  و  آاهن  و صادوق ابياتار آاهن24.  نهادند بيابان

  ، در آنار جاده  عهد خدا را برداشته الويها صندوق
.  شدند  از شهر خارج  همه  گذاشتند تا اينكه بر زمين

   عهد را به صندوق«:   گفت  صادوق بعد داود به26و25
   خداوند باشد، اجازه اگر خواست.  شهر برگردان

 عهد و   و بار ديگر صندوق  برگردم دهد بسالمت یم
ی  راض اما اگر او از من.   را ببينم  عبادتء خيمه
» . بياورد خواهد بر سرم ی م ، بگذار هر چه نيست

 تو و ابياتار با  ، بهتر است ببين«:  آرد  اضافه سپس27
 شهر  ، پسر ابياتار، به ، و يوناتان ، پسرت اخيمعص
   من  تا به مانم ی م  در آنار رود اردن من28. برگرديد
 ».خبر دهيد

 شهر   عهد خدا را به  و ابياتار صندوق وق صاد پس29
 . برگرداندند و در آنجا ماندند اورشليم

او با سر .   باال رفت  زيتون  از آوه آنان داود گريه30
   آه همی مردم. * رفت ی م  راه برهنهی  و پا پوشيده

  ، گريه خود را پوشاندهی  بودند سرها همراهش
 نيز   اخيتوفل دند آه داود خبر دا بهی وقت31. آردند یم

ی ا«:  دعا آرد ، او چنين  است  شده طرفدار ابشالوم
 پيشنهاد   اخيتوفل آنی  آار آنم ی م خداوند، خواهش

   محل آنها بهی وقت32» ! بدهد  ابشالوم  به احمقانه
   بود رسيدند، داود به آوهی  در باال  خدا آه عبادت
بر ک و خا   پاره  با لباس برخورد آهی ارآی حوشا

 .، منتظر او بود سر ريخته
ی برای آمكی  بياي  من اگر همراه«:   او گفت داود به33
  ی برگرد  اورشليم اگر بهی ول34. بودی  نخواه من

                                                 
 . غم و ماتم بودء باسر پوشيده و پای برهنه راه رفتن نشانه   *
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   ابشالوم بهی توان ی تو م.ی شو مفيد واقعی توان یم
  آردم ی م  خدمت  پدرت  قبًال به  همانطور آه:یبگوي

  آنی سع.  آرد  خواهم  تو را خدمت بعد از اين
 و  صادوق36و35. یاثر آن ی را ب اخيتوفلی پيشنهادها

 در   منء  درباره هر چه.  در آنجا هستند ابياتار آاهن
 خود  آنها پسران.  آنها بگو  بهی،شنو ی م  پادشاه آاخ

فرستند و مرا در  ی م  را نزد من  و يوناتان اخيمعص
 ».گذارند ی م جريان

 و   برگشت  پايتخت  داود، به وست دی، حوشا پس37
 . شد  وارد اورشليم  با ابشالوم همزمان

 
 داود و صيبا

  شد آه ی سرازير م  آوه  طرف داود از آن
 منتظر او   آه صيبا، خدمتگزار مفيبوشت  به
   شده  پاالن  االغ جفتک صيبا با خود ي. بود برخورد

 صد ی،ل معمو  نان آنها دويستی  رو  بود آه آورده
  شرابک مشک  انگور و ي  صد خوشهی، آشمش نان
  چهی اينها را برا«:  از صيبا پرسيد پادشاه2. بود

 »ی؟ا آورده
 تو ء  خانه االغها را برای اهل«:  داد صيبا جواب

 برای   و ميوه نان.  تا بر آنها سوار شوند ام آورده
  باشد تا آنها را بخورند و شراب  می خوراک افرادت

 ».شوند  می  خسته  در بيابان  برای آسانی آه هم
 »؟  آجاست  مفيبوشت پس«:  از او پرسيد پادشاه3

آند  ی فكر م  ماند، چون در اورشليم«:  داد صيبا پاسخ
   شائول  پدر بزرگش  و تخت ها امروز تاج یاسرائيل
 ».گردانند ی او بازم را به

   مال ، هر چه در اينصورت«:   صيبا گفت  به پادشاه4
 ». تو باشد  مال  پس او بود از اين
   از سر من ؛ لطفتان  شما هستم  غالم من«:  صيبا گفت

 ». نشود آم
 

  یداود و شمع
 رسيدند، با   بحوريم  به داود و همراهانشی وقت5

او با . شد ی م  از شهر خارج روبرو شدند آهی مرد
ی شمع مرد  اين.   ناسزا گفتن  آرد به  داود شروع ديدن

   داود توسط با اينكه6.  بود  شائولء پسر جيرا، از طايفه

شد،  ی م  محافظت  از دو طرف  و افرادش محافظان
   سنگ او و درباريانشی بسوی  شمع با اينحال

ی از اينجا دور شو ا«: زد یو فرياد م7،  انداخت یم
   خاندان  خون خداوند انتقام8! جنايتكاری ا!  قاتل

 او را   و تخت تو تاج. گيرد ی تو م را از شائول
   داده  ابشالوم  پسرت  را به ، خداوند آن و حالی دزديد
 »!ی رسيد  سزايت  به  باالخره آدمكشی ا!  است

  ، چرا اجازه پادشاهی ا«:   گفت پسر صرويهی ابيشا9
   بدهد؟ اجازه  شما دشنام  به  مرده  سگ دهيد اين یم

 »!  جدا آنم ز تنش را ا  سرش بفرماييد بروم
:   گفت  يوآب و برادرشی  ابيشا  به  خطاب پادشاه10
   به  آه  است  او گفته شما چكار داريد؟ اگر خداوند به«
؟   آار او شوم  مانع  آه هستمی  آ  دهد، من  دشنام من
ک  ي  آه ، اين  است  تشنه  خونم  به پسر خودم11

بگذاريد . گويد ی ناسزا م  من  به  و فقط استی بنيامين
 آار   خداوند در اين دستک  ش  دهد، بدون دشنام
شود ببيند  ی م  من  به را آهی شايد خداوند ظلم12.  است
 ». بدهد  ناسزاها، مرا برآت اينی و بجا

 گرفتند و   خود را پيش  راه  داود و افرادش پس13
 و  رفت ی م  آنها از آنار آوه  بدنبال همچنانی شمع
 هوا  بهک آرد و خا ی م  پرت داد، سنگ ی م دشنام

 مقصد خود   به  خسته  و همراهانش پادشاه14. پاشيد یم
 . آردند رسيدند و استراحت

 
   در اورشليم ابشالوم

   وارد اورشليم  و افرادش ، ابشالوم  هنگام در اين15
  دوستی ارآی حوشا16.  با آنهابود  هم اخيتوفل. شدند

:   و گفت او رفتی ا ديد بسو ر ابشالومی داود وقت
 »!  باد پادشاه زنده!   باد پادشاه زنده«
 خود داود اينطور  با دوست«:  از او پرسيد ابشالوم17

 »ی؟ او نرفت  چرا همراهی؟آن یرفتار م
   آه آنم ی م خدمتی  آس  به من«:  داد جوابی حوشا18

.  باشد  شده  انتخاب  اسرائيل  خداوند و قوم از طرف
 از   پيش ؟ من بهتر از پسر اربابمی  آس ، چه الح19
 در   پس از اينی ، ول آردم ی م  خدمت  پدرت  به اين

 »! بود  تو خواهم خدمت
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   به  آه حال«: ، پرسيد  آرده  اخيتوفل  رو به ابشالوم20
 » بايد آرد؟  چه اينجا رسيديم

   پدرت برو و با آنيزان«:   او گفت  به اخيتوفل21
   تا از آاخ داود آنها را در اينجا گذاشته.  شوهمبستر

  ها متوجه ی اسرائيل  آار، تمام با اين. آنندی او نگهدار
ايد،   يكديگر شده  تو و داود واقعًا دشمن شوند آه یم

خواهند ی از تو پشتيبانی  با دلگرم  پيروانت آنگاه
 ».آرد

 در  آهی  جايی، سلطنت  آاخ  بام پشتی  رو پس22
   به زدند و ابشالومی  بود، چادر  ديد همه معرض
 . همبستر شود  پدرش  تا با آنيزان  چادر رفت داخل

داد،   می  اخيتوفل  روزها، هر نصيحتی آه در آن23
 قبًال  داود هم.  پذيرفت  خدا می  را مانند آالم  آن ابشالوم

 . پذيرفت  را می های اخيتوفل  نصيحت  شكل  همين به
 

 آند یاثر م ی را ب  اخيتوفلء نقشهی حوشا
  هزار دوازده«:   گفت  ابشالوم  به اخيتوفل

 داود را   امشب  تا همين  بده  من سرباز به
 او   به  است  و درمانده  او خسته  آه حال2.   آنم تعقيب
   پادشاه  فقط آنگاه.  شوند  پراآنده  تا افرادش آنم  می حمله

 نزد تو باز   را به  افرادش و تمام3  آشم را می
 ء  مطمئنًا همه  پادشاه  شدن با آشته.  گردانم می

 آسيبی ببينند نزد تو برخواهند   اينكه  بدون همراهانش
 ». گشت

 را   نقشه  اين  اسرائيل  بزرگانء  و همه ابشالوم4
ی ارآی نظر حوشا«:   گفت ابشالومی ول5. پسنديدند

 ». بپرسيد  باره را نيز در اين
ی  را برا  اخيتوفلء  نقشه آمد، ابشالومی حوشای وقت6

؟ آيا  نظر تو چيست«:  آرد و از او پرسيد او تعريف
 »ی؟داری  ديگر يا طرحی  او موافقء با نقشه

   اين آهی  پيشنهاد آنم یفكر م«:  داد جوابی حوشا7
 و افراد او  تو پدرت8.   نيست  خوب  داده بار اخيتوفل
. هستندی  شجاع ها جنگجويان آن.یشناس ی م را خوب

   را دزديده هايش  بچه آهی ا  ماده ، مانند خرس حال
آار و با   سرباز آهنه پدرت. هستندی باشند عصبان

 خود   سربازان  در ميان  و شب استی ا تجربه
  یمخفی ديگری يا جای احتماًال در غار9. ماند ینم

 و چند  آند  بيايد و حمله  بيرون استی آاف.   است شده
شود  ی م  جا شايع  همه نفر از افراد تو را بكشد، آنگاه

  ترين  شجاع آنوقت10. اند  شده  تو سرآوب  پيروان آه
   باشند، از ترس  داشته  شير هم اگر دلی ، حت افرادت
 اسرائيليها   تمام چون.   خود را خواهند باختء روحيه

 و  استی  مرد جنگاور  چه  پدرت دانند آه یم
   اين  پيشنهاد من پس11.  هستند  چقدر شجاع ربازانشس

 را از سراسر آشور   اسرائيل  سربازان  تمام  آه است
   و خودتی، باش داشتهی بزرگی تا نيروی  آن جمع
داود و 12. ی بگير آنها را بعهدهی  شخصًا فرمانده هم

 و آنها را  آنيم ی را هر جا باشند، پيدا م افرادش
  نفرشانک  تا ي بريم ی م  را از بين ، همه غافلگير آرده

  فرار آند، تمامی  شهر اگر داود به13.  نماند  زنده هم
شهر ی  ديوارها  در اختيار تو است  آه  اسرائيل سپاه

آنند تا با  ی م  سرنگون  دره  نزديكترين را با آمند به
 ». نماند در آنی  شود و سنگ يكسانک خا
پيشنهاد «:  گفتند  اسرائيل  مردان  و تمام  ابشالوم پس14

خداوند » .  است بهتر از پيشنهاد اخيتوفلی حوشا
   پذيرفته  اخيتوفل  پيشنهاد خوب  بود آه دادهی ترتيب

   را گرفتار مصيبت  ابشالوم  وسيله  اين نشود تا به
  را آهی  و پيشنهاد نظر اخيتوفلی بعد حوشا15. سازد
 و ابياتار   صادوق ه بود، ب  آرده آنی  بجا خودش
 . داد  گزارش آاهن

داود را پيدا ! زود باشيد«:   آنها گفت بهی حوشا16
   در آنار رود اردن  امشب  او بگوييد آه آنيد و به
   زودتر از رود عبور آند و گر نه  هر چه نماند، بلكه
 ». خواهند شد  آشته  همراهانش او و تمام

 نشوند آنار   ديده ه، برای اينك  و اخيمعص يوناتان17
 بودند و آنيزی برای   شده  پنهان  روجل  عين چشمه
   داود پادشاه آورد تا آنها نيز خبر را به  خبر می ايشان

   پيش  روجل خواستند از عين اما وقتی می18. برسانند
.  خبر داد  ابشالوم داود بروند، پسری آنها را ديد و به

 گريختند و شخصی  ريم بحو  به  و اخيمعص  يوناتان پس
.  آرد  بود پنهان اش  خانه  در حيات آنها را در چاهی آه

 و   گذاشت ، سرپوشی روی چاه  صاحبخانه زن19
   تا آسی از موضوع  ريخت  روی آن مقداری حبوبات

 .باخبر نشود
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 و   اخيمعص  آمدند و سراغ افراد ابشالومی وقت20
  از رودخانه«:   گرفتند او گفت  زن  را از آن يوناتان

  زياد، دستی  از جستجو آنها پس» .عبور آردند
 افراد  بعد ازرفتن21.  برگشتند  اورشليم بهی خال

 آمدند و   بيرون  از چاه  و يوناتان ، اخيمعص ابشالوم
زود باشيد «:  رفتند و گفتند  پادشاه پيشی  معطل بدون
   تعريف  برايش سپس» ! از رود عبور آنيد امشب
   او را آشيده  آشتنء  نقشه  اخيتوفل  چگونه ند آهآرد
   از رود اردن  شبانه  داود و همراهانش پس22.  است

   طرف  آن  به ، همه  صبحء  از سپيده عبور آردند و قبل
 .رسيدند

   پيشنهاد او را رد آرده  ديد ابشالوم اخيتوفلی وقت23
.  فت شهر خود ر  آرد و به  خود را پاالن ، االغ است
   خود را به  بخشيد و رفت  سروسامان  آارهايش او به

   او را در آنار قبر پدرشء  جنازه مردم.  دار آويخت
 .سپردندک  خا به
   هم ابشالوم.  رسيد  محنايم  داود به نكشيد آهی طول24

 رود   طرف  آن  آرد و به  را بسيج  اسرائيل  سپاه تمام
   به يوآبی را بجا، عماسا  ابشالوم25.  برد اردن

   يوآبء عماسا پسر خاله. ( آرد  تعيين سپاهی فرمانده
،   ابيجايل و مادرشی اسماعيلی  يترا پدرش. بود

) . بود  مادر يوآب  و خواهر صرويه دختر ناحاش
 جلعاد اردو   در سرزمين  اسرائيل  و سپاه ابشالوم26

 .زدند
   آه حاشپسر نا(ی  رسيد، شوب  محنايم داود بهی وقت27

پسر (و ماخير )  بود  عمونء شهرربهی از اهال
)  از روجليم(ی جلعادی و برزالئ)  از لودبار ئيل یعم
داود و ی آنها برا29و28.  او آمدند  استقبال به

  آوردند، از جملهک  و خورا  خواب  وسايل همراهانش
 ء  و آرد جو، غله ها، گندم  آاسهی،پزک خورای ديگها
، پنير و چند  ، آره ، نخود، عسل  عدسی،، باقال برشته
ی  پيماي  راه دانستند بعد از اين یآنها م. گوسفند
   و تشنه  و گرسنه ، حتمًا خسته در بيابانی طوالن
 .هستند
   ابشالوم مرگ

  ، به  آرده  افراد خود را جمع داود تمام
   تقسيم  و صد نفره هزار نفرهی واحدها

  سپس2.  نمود تعيينی ا اندهفرمک هر يی آرد، و برا
 را   اولء دسته.  آرد  اعزام  بزرگء  دسته آنها را در سه

و ی ، ابيشا  برادر يوآب را بهی داد، دوم   يوآب به
   خود داود هم.یجتی  ايتا  را به  سومء دسته
  افرادشی ول3،  برود  جنگ  ميدان  به خواست یم

ی نشين ر ما عقب اگ  چون!یتو نبايد با ما بياي«: گفتند
ی  افراد ما نيز بميرند، برا  و نصف ، فرار آنيم آرده
 تو  ارزش. خواهند یآنها تو را م. نداردی  اهميت دشمن
 در  بهتر است.   هزار نفر ماست  ده  از ارزش بيش

   به  نفس تازهی  شد نيروها تا اگر الزمی شهر بمان
 ».یما بفرستک آم

   شما صالح ، هر چه خوببسيار «:  داد  پاسخ پادشاه4
 شهر ء  او آنار دروازه پس» . دهم  می دانيد انجام می

 . گذشتند  از برابرش  سربازان ايستاد و تمام
:  ، گفت  و ابيشای و ايتای دستور داده  يوآب  به پادشاه5
  اين» .ای نزنيد  صدمه  جوان  ابشالوم  به بخاطر من«

 .شنيدند   سربازانء  همه را  پادشاه سفارش
   افرايم در جنگلی  اسرائيل افراد داود با سربازان6

  داود، سربازانی نيروها7.  شدند وارد جنگ
 روز، آشتار  در آن.  دادند را شكستی اسرائيل
   خود را از دست  هزار نفر جان شد و بيستی عظيم
 شد و   نيز آشيده اطرافی ها  دهكده  به جنگ8. دادند
 بيشتر   رفتند، تعدادشان از بين   در جنگل آهی آسان

  در حين9.  شدند  با شمشير آشته بود آهی از آسان
از افراد داود روبرو ی ا  با عده  ناگهان ، ابشالوم جنگ

ی ها  سوار بر قاطر بود، زير شاخه شد و در حاليكه
   به سرشی  و موها  رفت  بزرگ  بلوط درختک ي

 در   و ابشالوم  گريخت قاطر از زيرش. ها پيچيد شاخه
 داود او را ديد و  از سربازانی يك10.  شد هوا آويزان

 . خبر داد  يوآب به
 ی؟و او را نكشتی  را ديد تو ابشالوم«:   گفت يوآب11

  آمربند بهک  و ي  نقره  مثقال دهی آشت یاگر او را م
 ». دادم یتو م

   من  به  هم  نقره اگر هزار مثقال«:  داد  مرد پاسخ آن12
   شنيديم  ما همه ؛ چون آردم ی آار را نم اينی داد یم
 آرد و  سفارشی و ايتای  تو و ابيشا  به  پادشاه آه

. نزنيدی ا  صدمه  جوان  ابشالوم  به بخاطر من:  گفت 18
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   و پسرش آردم یمی  سرپيچ  پادشاه اگر از فرمان13
او را ی  آس فهميد چه ی م  پادشاه ، سرانجام آشتم یرا م
  ماند، آنگاه ینمی از او مخفی  امر  هيچ ، چون آشته

 »!یآرد یتو خود نيز مرا طرد م
   را با اين وقتم!   است ديگر بس«:   گفت يوآب14

   و در قلب  تير گرفت  سه  خودش پس» ! نگير مهمالت
 بود، فرو   آويزان  درخت  به  هنوز زنده  آه ابشالوم
 را   دور ابشالوم آب يو  نفر از سربازان  ده سپس15. آرد

   شيپور توقف  يوآب آنگاه16. گرفتند و او را آشتند
   او از تعقيب  صدا درآورد و سربازان  را به جنگ
 را در   ابشالومء جنازه17.  باز ايستادند  اسرائيل قشون

 ء  را با توده  انداختند و روی آن  در جنگل يک گودال
  رائيلی نيز به اس سربازان.  پوشاندند بزرگی از سنگ

 .شهرهای خود فرار آردند
ياد بود در ی بناک  خود ي  حيات  در زمان ابشالوم(18
 تا  نداشتی  پسر  بود، چون برپا آرده»   پادشاهء دره«

   خود را بر آن  او اسم  دارد؛ پس  نگه  را زنده اسمش
يادبود « بنا   امروز آن  و تا به ياد بود گذاشتی بنا

 .)شود ی م يدهنام»  ابشالوم
 

 داودی عزا
:   گفت  يوآب ، به  آاهن ، پسر صادوق  اخيمعص آنگاه19
   آه  دهم  او مژده  و به  بروم بگذاريد نزد داود پادشاه«

 ».  است  داده  نجات خداوند او را از شر دشمنانش
   پسرش  خبر مرگ پادشاهی ، برا نه«:   گفت يوآب20

 آار را  اينی توان یروز ديگر مک ي.   نيست مژده
 ». امروز نهی  ولی،بكن
برو و «:  خود گفتی  سودان  غالم  به  يوآب سپس21

 آرد و با   تعظيم او هم» . بگو  پادشاه بهی  ديد آنچه
 .  رفت سرعت

  آنم ی م خواهش«:   گفت  يوآب  به اما اخيمعص22
 ».خواهد بشود ی م هر چه.   بروم  هم  من  بده اجازه
   چونی؛ برو  نيست ، الزم  پسرم نه«:  داد ب جوا يوآب

 ».ی ببر آهی نداری خبر خوش
. خواهد باشد ی م هر چه«:   گفت او با التماسی ول23

 ».  بروم  هم بگذار من

  پس» . برو بسيار خوب«:   گفت  يوآب باالخره
   غالم  از آن  و پيش بر رفت  ميان  از راه اخيمعص

 شهر ء اود آنار دروازهد24.  شهر رسيد بهی سودان
 تا  حصار رفتی  باال  به بان ديدهی وقت.  بود نشسته
 از دور   دوان تنها دوانی آند، ديد مرد  یبان ديده

 .آيد ی شهر م بطرف
:   گفت پادشاه.  داود خبر داد بلند بهی  با صدا پس25
 ».آورد ی م ، مژده اگر تنهاست«

ک  ي بان يدهد26، شد یمک  قاصد نزدي  آن در حاليكه
  پس. دود ی شهر م  بطرف  ديد آه نفر ديگر را هم

» !آيد ی او م  بدنبال نفر ديگر همک ي«: فرياد زد
 ».آورد ی م  مژده او هم«:   گفت پادشاه

   پسر صادوق  اخيمعص شبيهی اول«:   گفت بان ديده27
؛ حتمًا خبر  استی او مرد خوب«:   گفت پادشاه» . است
 ».آورد یمی خوش

 و   از سالم شد و پسک  نزدي  پادشاه  به اخيمعص28
 بر خداوند،  سپاس«:  ، گفت  آرده درود او را تعظيم

 ».بخشيدی  پيروز  تو را بر دشمنانت  آه خدايت
   خبر؟ حالش  چه  جوان از ابشالوم«:  پرسيد پادشاه29

   به وقتی يوآب«:  داد  جواب اخيمعص» ؟  است خوب
، صدای داد و فرياد   شما بيايم  خدمت  به  آه  گفت من

 ».  است  اتفاقی افتاده  چه  بفهمم  نتوانستم بلند بود و من
» .  و منتظر باش آنار بايست«:   او گفت  به پادشاه30
 . در آنجا ايستاد رفتهی  آنار  به  اخيمعص پس

ی  برا من«:  رسيد و گفتی  سودان  غالم  آن سپس31
خداوند امروز شما را از .  رم دا خوشی  خبر پادشاه

 ».  است  داده  نجات شر دشمنانتان
   خبر؟ آيا سالم  چه  جوان از ابشالوم«:  پرسيد پادشاه32

 »؟ است
   به  دشمنانتان ء همه اميدوارم«:  داد  مرد جواب آن

 »! دچار شوند  جوان  آن سرنوشت
   به او در حاليكه.   را فرا گرفت  وجود پادشاه غم33
، با  رفت ی م  قرار داشت دروازهی  باال  خود آه تاقا

  پسرمی ا«:  گفت یآرد و م ی م بلند گريهی صدا
تو ی  بجا  من آاش!   ابشالوم پسرمی ، ا ابشالوم

 »! ، پسرم ، پسرم ابشالومی ا!  مردم یم
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   برای ابشالوم  پادشاه  خبر دادند آه  يوآب به
  وقتی مردم2. ندآ  می  و گريه  است عزا گرفته

، شادی  دار است  غصه  برای پسرش  پادشاه شنيدند آه
 . شد  مبدل  غم  به،  روز ايشان  آن پيروزی بزرگ

سر و صدا و   بی  خورده  نيروی شكست  مثل سربازان3
 . وارد شهر شدند با سرهای افكنده

 بود و   پوشانده  خود را با دستهايش  صورت پادشاه4
،   ابشالوم پسرمی ا«:  گفت ی و م ستگري یمی  تلخ به
 »! پسرمی ، ا  ابشالوم پسرمی ا
ما امروز «:   او گفت  و به  رفت  پادشاهء  خانه  به يوآب5

   و آنيزانت ، زنان  و دختران پسرانی  تو و زندگ جان
 رفتار خود ما را تحقير  تو با اينی ؛ ول  داديم را نجات

را ی سد تو آسانر ی نظر م  به اينطور آه6. یآرد
  نفرتی  از تو متنفرند و از آسان آهی  دار دوست
   و افرادت سردارانی گوي.  دارند  دوستت آهی دار
ماند  ی م  زنده اگر ابشالوم.  ندارند  ارزش تو هيچی برا

،  حال7. یشد ی م ، تو خوشحال مرديم ی ما مء و همه
  به. بگوک  تبري  سربازانت  بيا و به بلند شو و بيرون

ی يكی  حت  امشبی، نكن  اگرچنين  قسم خداوند زنده
   از تمام نخواهد ماند، واينی ازآنها در اينجا باق

، بدتر خواهد   آمده  پيش  برايت  تاآنون آهی بالهاي
 ».بود

.   شهر نشستء ، آنار دروازه  رفته  بيرون  پادشاه پس8
 . شدند  جمع  را شنيدند، دورش  اين وقتی افرادش

 
 گردد ی بر م  اورشليم داود به
خود ی ها  خانه بهی  اسرائيل  سربازان ، تمام در ضمن
   بحث ، اين در سراسر مملكت10و9.  بودند گريخته
   خود را آه  پادشاه رويم ی چرا نم  بود آه درگرفته
؟ او  ، باز گردانيم  فرار آرده  از مملكت  ابشالوم بسبب
.  داد نجاتی  فلسطين  ما را از شر دشمنان بود آه
  انتخابی  پادشاه  به پدرشی  بجا  آه  هم ابشالوم
 بياييد داود را باز  پس.   است مردهک ، اين آرديم
 . ما شود  پادشاه  تا دوباره گردانيم

   را فرستاد تا به  و ابياتار آاهن داود، صادوق12و11
  چرا شما در باز آوردن«:  يهودا بگويند بزرگان
 ء  آماده  اسرائيل  قوم  هستيد؟ تمام ، آخر همه پادشاه

 و   و گوشت  و قبيله  برادران حرآتند بجز شما آه
 و ابياتار   صادوق ، به در ضمن13» . هستيد  من خون
 ی، هست تو خويشاوند من«:  عماسا بگويند  به  آه گفت
   به يوآبی  خدا مرا بكشد اگر تو را بجا پس

   قبيله  داود تمام پيغام14» . ارم خود نگم سپاهی فرمانده
   مثبت  جواب  و جان خشنود آرد و آنها با دل يهودا را

   افرادش  همراه  فرستادند آه  پيغام پادشاهی ، برا داده
 . آنها بازگردد پيش

   رود اردن بهی وقت.  شد  پايتخت  عازم  پادشاه پس15
  ال جلج  به استقبالشی  يهودا برا  مردم رسيد تمام

  آنگاه16.  عبور دهند آمدند تا او را از رود اردن
 بود، با   از بحوريم  آه)یبنيامينی پسر جيرا(ی شمع
   داود پادشاه  استقبال  يهودا به  مردان  همراه عجله
 و صيبا   بنيامينء هزار نفر از قبيله17.  رفت

   و بيست  پسرش  با پانزده  شائول خدمتگزار خاندان
   به  از پادشاه آنها قبل. بودندی  شمع اه همر نوآرش

 گذشتند تا  بعد، از رودخانه18.  رسيدند رود اردن
 بياورند و   رودخانه  آنطرف را بهی  سلطنت خاندان
 . دهند  باشد، انجام  پادشاه  خواست هرچه
ی  عبور آند، شمع  از رودخانه  پادشاه  از اينكه پيش

،  پادشاهی ا«:  گفتو 19 افتادک  خا در برابر او به
 رفتار   آنيد آن  مرا ببخشيد و فراموش آنم ی م التماس
،   از اورشليم  آمدنتان  بيرون  هنگام را آهی زشت

   چه  آه دانم ی م  خوب  خودم چون20.   شدم مرتكب
   هم  دليل  همين به!  ام  شده مرتكبی  بزرگ اشتباه

   تا به ام  آمده  يوسفء  افراد قبيله امروز زودتر از تمام
 ».  آمد بگويم  خوش پادشاه

   پادشاه  به  اينكه بسببی آيا شمع«:  گفتی ابيشا21
 » شود؟ ، نبايد آشته  خداوند ناسزا گفتء برگزيده

آنی؟   می  دخالت چرا در آار من«:  داد داود جواب22
  خواهی دردسر ايجاد آنی؟ امروز در اسرائيل چرا می

 »! شود  نبايد آسی آشته ، پس آنم  می  سلطنت  آه منم
تو «:  ، گفت  خورده آرد و قسمی  شمع  رو به سپس23

 ».شدی  نخواه آشته
   از اورشليم  شائولء ، نوه ، مفيبوشت  بين در اين25و24
   از پايتخت  پادشاه آهی از روز.  آمد  پادشاه  استقبال به

  تهخود را نشسی ها  پاها و لباس  بود، مفيبوشت رفته

19
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.  بود  نكرده  را نيز اصالح بود و سر و صورتش
   من ، چرا همراه مفيبوشتی ا«:  از او پرسيد پادشاه
 »ی؟نيامد

 ، مرا  من ، صيبا، خادم پادشاهی ا«:  آرد عرض26
   آند تا بتوانم  را آماده  االغم  آه  او گفتم به.  داد فريب
  چنانكه. رد آار را نك او اينی ، ول  بروم  پادشاه همراه

   آرده  مرا متهم در عوض27.   هستم  لنگ دانيد من یم
  اما من.   شما بيايم  همراه ام  نخواسته  اينكه  به است
   هر چه پس.  خدا هستيدء  فرشته  شما مثل دانم یم
 . بكنيد خواهيد با من یم

   پادشاه  دست  به بايست ی م  بستگانمء  و همه من«28
 افتخار داديد بر   من  به در عوضی  ول، شديم ی م آشته

   دارم  حق  چه  من پس!  بخورمک  خورا تان سر سفره
 »؟  باشم داشتهی  بيشتر  توقع از پادشاه

 .ی چيزها را بگوي  اين  نيست الزم«:   گفت پادشاه29
   را بين شائولک  تو و صيبا، ِمل ام دستور داده

 ». آنيد  تقسيم خودتان
 او  را بهک  مل آقا، تمامی ا«:  آرد ض عر مفيبوشت30

   خانه  به  بسالمت  پادشاه بينم ی م  آه همين. بدهيد
 »! استی  آاف منی  برا بازگشته

 او در طی مدتی   از داود و سربازان برزالئی آه32و31
 آمد تا  آرد، از روجليم  بودند پذيرايی می  در محنايم آه

او .  آند شايعت م  رود اردن  را تا آنطرف پادشاه
   به پادشاه33.  و بسيار ثروتمند بود پيرمردی هشتاد ساله

  من.   زندگی آن  بيا و در اورشليم  من همراه«:  او گفت
 ». آنم داری می در آنجا از تو نگه

ی  چقدر باق مگر از عمرم«:  داد جوابی برزالئ34
 هشتاد  االن35؟   بيايم  اورشليم  تو به  همراه  آه است
ک خورا.   ببرم لذتی  از چيز توانم ی و نم  هستم ساله

ساز و ی صدا. نداردی ا  مزه  ديگر برايم و شراب
ی ، برا بنابراين. دهد ی نم  را نوازش آواز نيز گوشم

  توانم ی م قدر آه همين36.  بود خواهمی  بار پادشاه
  منی ، برا  بيايم  رودخانه  آنطرف  شما به همراه

 شهر خود   دهيد به اجازه37.  است یافتخار بزرگ
ی ول.   بشوم  دفن  و در آنار پدر و مادرم برگردم
 شما   بفرماييد او همراه ؛ اجازه  اينجاست  آمهام پسرم

داند در مورد او  ی م  صالح  هر چه بيايد تا پادشاه
 ». دهد انجام

، او را  بسيار خوب«:   آرد و گفت  قبول پادشاه38
ی برای  بدان  تو صالح  و هر چه برم ی خود م همراه
 ». دهم ی م تو انجامی برای  بخواه آنچه.  آنم یاو م

. آردند  عبور  از رود اردن  با پادشاه  مردم  تمام پس39
  برآتی  دعا را بوسيد و برايشی  داود برزالئ آنگاه

   داود به سپس40.   بازگشت اش  خانه آرد و او به
  ء قبيله تمام. ا نيز با خود برد ر  و آمهام  رفت جلجال

 از   پادشاه  در عبور دادن  اسرائيل يهودا و نصف
   به  اسرائيل مردانی ول41.  داشتند  شرآت رودخانه
   يهودا پيش  چرا مردان  نمودند آه  شكايت پادشاه
 و   و خاندان  پادشاه  خودشان اند تا فقط آردهی دست

 هند؟ عبور د افراد او را از رودخانه
 آار   اين  داشتيم ما حق«:  دادند  يهودا جواب مردان42

چرا شما از .   ماستء  از قبيله  پادشاه ، چون را بكنيم
  دادهی  خوراآ  ما نه  به  ناراحتيد؟ پادشاه  موضوع اين
 »!ی انعام  و نه است

   ده اسرائيلی ول«:  دادند  جواب  اسرائيل مردان43
 برابر بيشتر   و ما ده  با ماست ت اآثري پس.   است قبيله

چرا با نظر .   داريم  حق  پادشاه  گردن از شما به
   نكنيد آه آنيد؟ فراموش ی م  ما نگاه  به حقارت
 ».  را ما پيشنهاد آرديم  پادشاه  بازگرداندن موضوع

   مردان ، اما سخنان  يافت  و گفتگو ادامه  بحث اين
 . قويتر بود يل اسرائ  مردان يهودا از سخنان

 
   شبع شورش

   شبع  نام بهی  مرد آشوبگر  وقت در اين
 صدا   را به  شيپورش)یبنيامينی بكر پسر(
ما «:   آرد و گفت  را دور خود جمع ، مردم در آورده

  مردمی ا.  او رهبر ما نيست.  خواهيم یداود را نم
 ». برويد هايتان  خانه  به اسرائيل

،  گفتهک  يهودا، داود را تر  قبيله، غير از  همه پس2
 خود   يهودا نزد پادشاه اما مردان.  رفتند  شبع بدنبال

. آردندی  او را همراه  تا اورشليم ماندند و از اردن
 رسيد، دستور   خود در اورشليم  آاخ  به پادشاهی وقت3

 در آنجا  آاخی نگهداری  برا را آهی  آنيز  ده داد آن
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  آهی ا  خانه ، به  جدا آرده يگران بود، از د گذاشته
   الزم  ببرند و هر چه  قرار داشت زير نظر نگهبانان

داود ديگر هرگز با آنها ی ول.  بدهند  ايشان دارند به
 در   تا آخر عمرشان  زن  ده  آن پس. همبستر نشد
 .انزوا ماندند

   در عرض  عماسا دستور داد آه  به ، پادشاه بعد از آن4
حاضر   سازد تا نزد او  يهودا را آماده سپاه روز  سه

،   رفت  بيرون آوری سربازان عماسا برای جمع5. شوند
 . آشيد  روز طول  از سه  آار بيش ولی اين

  ما از ابشالومی  برا شبع«:  گفتی  ابيشا  داود به پس6
 تو افراد مرا  بنابراين. تر خواهد بود کخطرنا
 وارد شهر   از اينكه يش پ  آن ، او را تعقيب برداشته

 ». ما فرار آند ، از دست شدهی حصاردار
   با بهترين  دربار و يوآب با محافظينی  ابيشا پس7

   شبع  تعقيب ، به  شده  خارج  خود از اورشليم سربازان
   در جبعون آهی  بزرگ  سنگ بهی وقت9و8. پرداختند

   لباس يوآب. بود رسيدند، با عماسا روبرو شدند
ی وقت.  بود  آمر بسته بهی  و خنجر پوشيدهی امنظ
  آند، آهستهی پرس آمد تا با عماسا احوال ی م پيش

   اينكهء  بهانه او به.  آشيد  بيرون  را از غالف خنجرش
 او   ريش  راستش خواهد عماسا را ببوسد با دست یم

   خوشحال برادر، از ديدنتی ا«:   و گفت را گرفت
   چپ  در دست آهی  خنجر وجهعماسا مت10» . هستم
 او فرو آرد   شكم  خنجر را به يوآب.  بود، نشد يوآب

عماسا جابجا مرد .   ريخت او برزمينی ها و روده
.  او بزند بهی  ديگرء  نديد ضربه  الزم  يوآب بطوريكه

  ، به  واگذاشته  حال  همان  او را به  و برادرش يوآب
 . دادند  ادامه  شبع تعقيب

:   عماسا گفت  سربازان ، به  يوآب ی از سردارانيك11
   ملحق  يوآب اگر طرفدار داود هستيد، بياييد و به«

   افتاده  در خون  غرق  راه عماسا در وسط12» .شويد
 ء  زيادی دور جنازهء  سردار وقتی ديد عده آن. بود

اند، جسد را از   شده  خيره  آن اند و به  زده عماسا حلقه
 صحرا برد و پوششی بر   را به  و آن  برداشت  راه ميان
   شد، همه  عماسا برداشتهء وقتی جنازه13.   انداخت آن

 . آنند  را تعقيب  رفتند تا شبع  يوآب بدنبال

.   رفت  اسرائيل  قبايل  نزد تمام  به  شبع  ميان در اين14
 رسيد،  معكه  در بيت  واقع  شهر آبل  به آهی هنگام
.  شدند دور او جمعی  بكرء  طايفه افرادء همه

 شهر را   رسيدند و آن  آبل  نيز به يوآبی نيروها15
ی  آردند و در برابر حصار شهر، سنگرها محاصره
 . حصار پرداختند  تخريب ، به بلند ساخته

او از . آرد یمی زندگی  حكيم  شهر زن در آن16
  ، به يوآبی ا«:   گفت  را صدا زده  شهر، يوآب داخل
 ».  بزنم  اينجا بيا تا با تو حرف به.   آن  گوش من
آيا «:  پرسيد شد، زنک  نزدي  زن  آن  به يوآبی وقت17

 »ی؟ هست تو يوآب
 ».یبل«:  گفت
 ».  بده  گوش آنيزتی  حرفها به«:   گفت زن
 ». دهم ی م بگو، گوش«:  گفت

  داريد بهی اگر مشكل: اند  گفته از قديم«:   گفت زن18
 با   ما هميشه چون.  را بگيريد رويد و جوابتان ب آبل
.  آنيم ی م  را حل  مردم  خود، مشكلء حكيمانهی پندها

ی  شهر  در اسرائيل خواهيد شهر ما را آه یشما م19
آيا .  آنيد  خراب جو و وفادار است و صلحی قديم

   دارد خراب  خداوند تعلق  به آهی  شهر  است انصاف
 »شود؟

   فقط من21.  ، اينطور نيست نه«:  داد  پاسخ يوآب20
 و   است  افرايم او از اهالی آوهستان.   هستم  شبع بدنبال

   من اگر او را به.   است  نموده  شورش بضد داود پادشاه
 ». آرد  آنيد شهر را ترک خواهيم تسليم
ی ، ما سر او را از رو بسيار خوب«:   گفت زن

ی  اهال  پيش  زن د آنبع22» . اندازيم یحصار جلو تو م
.   گذاشت  در ميان  خود را با آنانء  و نقشه شهر رفت

ی  پا  جدا آردند و پيش  را از تنش آنها نيز سر شبع
 را از   شيپور زد و سربازانش يوآب.  انداختند يوآب
 نزد   اورشليم  به  ايشان سپس.   شهر بازداشت  به حمله
 . بازگشتند پادشاه

 
  ادشاه داود پ مقامات

 ء  بود و بناياهو فرمانده  اسرائيل  سپاهء  فرمانده يوآب23
 آارهای   سرپرست ادونيرام24 دربار،  محافظين

شيوا منشی 25. نگار بود  وقايع اجباری، و يهوشافات
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.  بودند  و ابياتار هر دو آاهن دربار بود و صادوق
 شمار   داود به عيرای يائيری نيز يكی از آاهنان26
 .دآم می
 

   شائول ها از خاندان ی جبعون انتقام
  شد و اينی  داود، قحط  سلطنت در دوران

   درگاه داود به.  آشيد  طول  سال سهی قحط
  بسببی  قحط اين«: خداوند دعا آرد و خداوند فرمود

ها  ی، زيرا آنها جبعون  اوست  و خاندان شائولی خطا
 ».را آشتند

  آنها جزو قوم. (ار نمودها را احض ی داود جبعون پس2
از اموريها ی  آوچك  گروه  نبودند، بلكه اسرائيل
 آنها را   بودند آه  خورده  قسم اسرائيل یبن. بودند

آرد ی  سع داشتی  نژاد  تعصب  آه نكشند؛ اما شائول
 .)آنها را نابود آند

  را آهی  ظلم توانم یچطور م«:  پرسيد داود از ايشان3
 خداوند را   تا شما قوم  آنم جبران،   شما شده در حق
 » دهيد؟ برآت

   طال و نقره  شائول ما از خاندان«:  دادند آنها جواب4
 بخاطر   آه  نيستيم همی  راض در ضمن.  خواهيم ینم

 ». شود ها آشته یاز اسرائيلی ما آس
   انجام  بخواهيد برايتان شما هر چه«:  داود گفت

 ». دهم یم
 ما   را بدست  شائول  نفر از پسران فته«: آنها گفتند6و5

آوشيد ما را از   می  مردی را آه بدهيد، يعنی پسران
ما آنها .  باقی نماند  ببرد تا از ما آسی در اسرائيل بين

   پادشاه  آه ، شهر شائول را در حضور خداوند در جبعه
 ». آويزيم  دار می  خداوند بود، بهء برگزيده
 ». آنم ی آار را م ، اين خوببسيار «:   گفت پادشاه

 در حضور خداوند با  آهی داود بخاطر عهد و پيمان7
   شائولء  نوه  را آه  بود، پسر او مفيبوشت  بسته يوناتان
ی  يعن دو پسر شائولی ول8.  نداد  ايشان  دست بود به
، دختر   رصفه  مادرشان  را آه و مفيبوشتی ارمون
   را هم  پسر ميرب  پنج چنينهم.  داد  ايشان  بود، به َايه
ی  پسر برزال  عدرئيل ، زن  از دختر شائول آه

.  آنها سپرد  دست  بودند، به بدنيا آمدهی محوالت
   در حضور خداوند به آوهی ها آنها را رو یجبعون9

 نفر در آغاز   هفت ، اين  ترتيب بدين. دار آويختند
 . درو جو مردند فصل

 را   و آن گرفتی ، پالس ل، آنيز شائو  رصفه سپس10
   و تمام اجساد انداختک  نزدي  سنگ تختهک يی رو

 در روز و   درو در آنجا ماند تا نگذارد پرندگان فصل
داود ی وقت11.  اجساد را بخورند  در شب درندگان
داد ی ترتيب14و13و12،   است  آرده  چه  رصفه شنيد آه

 از  مندرض.  آنند  را دفن مردگانی  استخوانها آه
  شائولی  آرد استخوانها  جلعاد خواهش  يابيش مردان

 و  شائولی وقت. ( بياورند  را برايش  يوناتان و پسرش
 شد مردند،   واقع  جلبوع  در آوه آهی  در جنگ يوناتان
   شهر بيتشان آنها را در ميدانی ها ها جنازه یفلسطين

 رفتند   جلعاد شبانه  يابيش مردانی  دار آويختند، ول به
ی  استخوانها پس.) آنها را دزديدندی ها و جنازه
، آنها را در قبر   را نزد داود آورده  و يوناتان شائول
  بنيامينک  در مل  در صيلع ، واقع ، پدر شائول قيس
  داود را مستجابی  خداوند دعا سرانجام.  آردند دفن

 . شد تمامی نمود و قحط
 

 ها ی با فلسطين جنگ
 )8-4 :20  تواريخ1(

، جنگيدند ها می ها با اسرائيلی يک بار وقتی فلسطينی15
   و درمانده  خسته  جنگء  در بحبوحه داود و افرادش

   آه بنوبی  يشب  نام بهی  فلسطين غولک ي16. شدند
 بود و   آيلو و نيم مفرغی او در حدود سه ء  نيزه وزن
ديک  آرد و نز  داود حمله ، به  داشت ای نو بر تن زره

 آمک   به ولی ابيشای پسر صرويه17. بود او را بكشد
 .  فلسطينی را آشت  و آن داود شتافت
تو اميد «:  او گفتند  تأآيد به  افراد داود به بنابراين
 ما .ی بياي  جنگ  ميدان و ديگر نبايد بهی  هست اسرائيل

 ».  بدهيم  تو را از دست خواهيم ینم
،  ها درگرفت یا فلسطين ب  بعد در ُجب آهی در جنگ18

   نام ديگر بهی  فلسطين غولک يی حوشاتی سبكا
  ، الحانان  محل بار ديگر در همان19.   را آشت ساف

ی  آلفت  به اش  نيزه  چوب را آهی  جت برادر جليات
ی  وقت بار همک ي21و20.   نساجها بود، آشت چوب
ک جنگيدند، ي یها م ی با اسرائيل ها در جت یفلسطين
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   انگشت  شش  و پايش  در هر دست آهی  فلسطين لغو
  آنگاه.  آورد  ستوه را بهی اسرائيلی ، نيروها داشت
 پسر شمعا بود، او را   داود آهء ، برادرزاده يوناتان
   داود و سربازان  دست  به  چهار مرد آه اين22.  آشت

 . بودند  جت پيكران  غول  شدند از نسل او آشته
 

 وددای سرود رهاي
  و  شائول  خداوند داود را از دست آهی وقت

  سرود را  رهانيد، او اين  ديگرش دشمنان
 :خداوند سراييدی برا6
 .  است  منء خداوند قلعه2

 .بخشد ی م  و مرا نجات  است  من ءاو صخره
 . برم ی م  پناه  آن  به  آه استی  محكمء  صخره خدايم3

 آند، ی م  محافظت  سپر از من او همچون
 .رهاند ی مرا م دهد و با قدرتش ی م  پناه  من به

 .رهاند ی م ، مرا از ظلم  منء  دهنده نجات
   دشمنان  طلبيد و از چنگ خواهمک  آم او را به4

 .  يافت خواهمی رهاي
 !ی هست  پرستشء خداوند تو شايستهی ا
  بود  خود گرفتار آرده ، مرا در چنگال مرگ5

 . بود مرا در بر گرفته  ويرانگرشی و موجها
 خود   آام  بود تا مرا به  نهاده  دام منی  برا مرگ6

 .بكشد
   پريشانی بسوی خداوند فرياد برآوردم  در اين اما من7

 . خواستمک  آم و از خدايم
  او رسيد  گوش  به فرياد من

 . مرا شنيد ء ناله  مقدسشء و او از خانه
  خورد و لرزيد  تكان  زمين آنگاه8
  درآمد،  لرزه  شد و به  مرتعش  بنياد آسمانو

 . بود  آمده  خشم زيرا خداوند به
 او برآمدی دود از بين9

 . آشيد  زبانه  از دهانش  آتشء سوزانندهی ها و شعله
  آرد،  و نزول  را شكافت او آسمان10

 .  قرار داشت سياهی  ابرها زير پايش
 باد  سرعت سوار شد و با  خويشی  آسمانء بر عرابه11

 .پرواز نمود
 پوشاندی او خود را با تاريك12

 . آردند  او را احاطه  و پرآب غليظی و ابرها
 . پديد آورد آتشی ها حضور او، شعلهی درخشندگ13
 ، متعالی  خداوند، خدا آنگاه14

 .  گفت  سخن رعدآسا از آسمانی با صدا
  خود، آتشينی او با تيرها15

 .  ساخت ريشان و پ  را پراآنده دشمنانم
   رفت  عقب  دريا به  او آب  فرمان  به آنگاه16

 .پديد آمدی  او خشك  نفس و با دميدن
  خود را دراز آرد  دست خداوند از آسمان17

 . آشيد بسيار بيرونی  آبها و مرا از اعماق
  ی نيرومند  دشمنان مرا از چنگ18
  تواناتر بودند، رهانيد  از من آه
 ، بودمی و پريشانی در سختی وقت19

  آوردند،  هجوم  بر من دشمنان
 . آرد اما خداوند مرا حفظ

 برد،ی امنی  جا او مرا به20
  داد، او مرا نجات

 . داشت ی م زيرا مرا دوست
 ،  است مرا دادهی و پاآی  درستكار خداوند پاداش21
  ام  نموده  او اطاعت زيرا از دستورات22

 . ام  نورزيده خود گناهی  خدا و به
  ام  را بجا آورده  احكامشء همه23

 . ام نكردهی  او سرپيچ و از فرمان
 ، ام  بوده عيب یدر نظر خداوند ب24

 . ام  داشته  دور نگاه خود را از گناه
 ،  است  داده  پاداش  من خداوند به25

 . ام و درستكار بودهک زيرا در نظر او پا
   هستی  وفادارند، امين تو  به  آسانی آه  به خدايا، تو نسبت26

 .یآن ی م  آاملند محبت را آهی و آسان
  یده ی م را برآتک  پا اشخاص27

 .یآن ی م و افراد فاسد را مجازات
 ی،ده ی م  را نجات تو افتادگان28

 .یآن ی م  را سرنگون اما متكبران
 ی، هست خداوند، تو نور منی ا29

 .یآن ی م تبديلی  روشناي مرا بهی تو تاريك
  برد  خواهم  حمله  دشمن  صفوف تو بهک با آم30

 . آوبيد  خواهم آنها را در همی ها و قلعه

22
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   است نقص ی و ب  خداوند آامل اعمال31
 ! اعتماد و قابلک او پای ها و وعده

 برند ی م  او پناه  به آهی خداوند از آسان
 .آند ی م مانند سپر محافظت

  خدا غير از خداوند آيست32
 ما؟ی  غير از خدا  نجاتء  صخره و آيست

 بخشد ی م  قوت  من خدا به33
 .آند ی م  مرا حفظ روم ی م آهی هاي و در راه

 گرداند یآهو می  پاها  را چون پاهايم34
 .  بر بلنديها بايستم تا بتوانم

 آند ی م  تقويت جنگی مرا برای او دستها35
 .  آنم  را خم  برنجين  آمان تا بتوانم

 ی،ا  داده  مرا نجات ، تو با سپرتخداوندا36
 . ام  رسيده  عظمت  اين  به  آه  توست و از لطف

 . تا نلغزمی ا  ساخته  را وسيع  زير پايم زمين37
  دهم  می  و آنها را شكست آنم  می  را تعقيب دشمنانم38

 . گردم ی، باز نم  نبرم و تا آنهارا از بين
  آوبم ی م  بر زمين آنها را چنان39
 . بيافتند و برنخيزند  زير پاهايم هآ

  یا  بخشيده  مرا قوت جنگيدنی تو برا40
 .یا  انداخته منی  را زير پاها و دشمنانم

  ینماي یو فرار می نشين  عقب تو آنها را وادار به41
 . آنم ی آنها را نابود م و من

 آورند، یفرياد برم42
 . آنها را برهاند  آه نيستی آسی ول

 خواهند، یمک آماز خداوند 
 .رسد ی نم  داد ايشان اما او نيز به

 ، آورم  غبار درمی ، بصورت  آنها را خرد آرده من43
 . آنم ی م ها لگد مال  آوچه و آنها را مانند گل

  یا  داده  نجات  قومم تو مرا از شورش44
 .یا و مرا رهبر قومها ساخته

  شناختم ی قبًال آنها را نم آهی مردم
 .آنند ی م ا خدمت مر اآنون

 آورند  فرود می  سر تعظيم ها در حضور من بيگانه45
 .آنند ی، آنها را اجرا م  دستوراتم  شنيدن و بمحض

 اند  خود را باختهء آنها روحيه46
 .آيند ی م خود بيرونی ها  و لرز از قلعه و با ترس

 !  است خداوند زنده47
  نجات ء  صخره  باد آه متعالی  بر خدا شكر و سپاس

 !  است من
 گيرد، ی مرا م  انتقام آهی خداي48

 گرداند، ی م  من ملتها را مغلوب
 .رهاند ی م  دشمنان و مرا از چنگ49

  ی پيروز گردانيد خداوندا، تو مرا بر دشمنانم
 .یدادی  رهاي  ظالمان و از دست

  ستود  قومها خواهم خداوند، تو را در ميانی ا50
 .اييد سر  تو خواهم و در وصف

  یبزرگی خدا پيروزيها51
 سازد، ی خود، داود، مء  برگزيده  پادشاه نصيب

 .فرمايد ی م  رحمت  هميشه و بر او و نسلش
 

  داود  سخنان آخرين
  خدا پيروزيهای داود پسريسی مردی بودآه

 خدای ء او برگزيده.  آرد  نصيبش درخشان
   آخرين اين.  بود  اسرائيل  سخن  و شاعر شيرين يعقوب
 :  داود است سخنان

 او بر   و آالم  گفت  سخن  منء  خداوند بوسيله روح2
   از اسرائيل  صخره  مثل خدا آه3. شدی  جار زبانم
 :  گفت  من آند، به یمی پشتيبان

  آند  حكومت  و انصاف  با عدل آهی فرمانرواي«
  نمايد،  از خدا سلطنت و با اطاعت

   آه خورشيد خواهد بود همچون4
 شود، یابر ظاهر م ی ب در آسمان
 ».درخشد یها م  بر سبزه  از باران و يا پس

 .  است  را برگزيده  خدا آن  آه  است  من  خاندان و اين5
 .  است بستهی هميشگی  پيمان  خدا با منی،بل

 .يابد  هرگز تغيير نمی  آه  محكم  او پيمانی است پيمان
مرا ی ند و هر آرزو ثمر خواهد رسا  مرا به او نجات
 .  خواهد ساخت برآورده

 دور  هستند آهی  خارهاي  مثل خدانشناسانی ول6
 شوند، ی م ريخته
  بزند،  آنها دست تواند به ی نم  آس هيچ

 .  برداشت يا نيزهی آنها را بايد با ابزار آهن7
 .روند ی م سوزند و از بين ی آنها مء ، همه عاقبت
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  داود  معروف افسران

 )41-10 :11  واريخت1(
  يوشيبی  اول اسم.   داشت  سردار معروف داود سه8

.  بود معروفی  عدينوعصن  به  آه  تحكمون  اهل َبَشَبت
.   آشت جنگک بار هشتصد نفر را در يک او ي

ک ي. بودی  اخوخء  العازار پسر دودو، نوهی،دوم9
  ها جمع ی با اسرائيل جنگی ها برا ی فلسطين روز آه

 فرار گذاشتند،  پا بهی  اسرائيل بودند، سربازان  شده
   مبارزه ها به ی داود با فلسطين  اتفاق اما العازار به

  را آشتی  فلسطين او آنقدر از سربازان10.  پرداخت
! شد ی شمشير جدا نمء  شد و از دسته  خسته  دستش آه

  سربازان.  او آرد نصيبی بزرگی خداوند پيروز
 ! بازگشتند غارتی ا بر فقطی اسرائيل

بار ک  ي بود آهی حراری  پسر آج  شمهی،سوم12و11
   تمام ها، درحاليكه ی فلسطين از حمالتی يكی ط

ک  ي  بودند، او تنها در وسط  فرار آرده سربازانش
 و  ، آنها را آشت ها جنگيده ی با فلسطين  عدسء مزرعه
 روز،  در آن.   آنها آزاد ساخت  را از دست مزرعه

 . او آرد نصيبی بزرگی اوند پيروزخد
برد، و  ی بسر م  داود در غار َعُدالم آهی زمان13

 نفر از   بودند، سه  رفائيمء  در دره مهاجمی ها یفلسطين
   حصاد پيش  در وقت  اسرائيل سردار ارشد سپاهی س

 خود بود،   در پناهگاه  موقع داود آن14. داود رفتند
   را اشغال لحم  بيتشهری  فلسطين  غارتگران چون
 . بودند آرده

  آهی  چاه خواهد از آب ی م چقدر دلم«:  داود گفت15
 »! ، بنوشم  هست لحم  شهر بيتء دروازهک نزدي

را    اردوی فلسطينی  قلب  سردار شجاع  سه ، آن پس16
 آشيدند و برای داود  ، آب  چاه شكافتند و از آن

   هديه  را چون  آن ه را ننوشيد، بلك اما داود آن. آوردند
 ای خداوند،  نه«:  و گفت17،   حضور خداوند ريخت به
   سه  اين ، خون  آب اين!  خورم  را نمی  آب  اين من

 ». خطر انداختند  خود را به  جان  آه نفری است
برادر ی سردار ارشد داود، ابيشای رهبر س19و18

 سيصد نفر  بار بهک او ي. بود)  پسر صرويه ( يوآب
 خود ء با نيزهی  تنهاي  آرد و به  حمله دشمنی از نيرو

سردار ارشد داود، ی  س  و در بين  آنها را آشت ءهمه
   سه شهرتی  پا  او به شهرتی شد؛ ولی  نام صاحب

 .رسيد ی داود نم سردار معروف
 بنايا پسر   نام نيز بود بهی  ديگر سرباز معروف20

   انجام متهورانهی  آارها آه  ئيل  قبص  اهل يهوياداع
او .  را آشتی  موآب بنايا، دو سردار معروف. داد یم

 شد و  داخلی ا  حفره بهی روز برفک  در ي همچنين
ک يی چوبدستک بار با يک ي21.  را آشتی شير

  آن. درآوردی  را از پا هيكلی قوی مصری جنگجو
 را از   و بنايا نيزه  داشت در دستی ا نيزهی مصر
 بود  اين22.   آشت  نيزه را با آنی د و و او ربو دست
 سردار ارشد،   او را مانند سه بنايا آهی آارها

تر بود،  نفر معروفی  س او از آن23.   ساخت معروف
داود او را . رسيد ی سردار ارشد نم سهی  پا بهی ول
 .  دربار گماشت محافظينی  فرمانده به
ی  س آناز ی  يك  برادر يوآب  عسائيل همچنين24-39

 بودند   عبارت آمد و سايرين ی شمار م سردار ارشد به
 :از

 ، لحم  بيت اهل) پسر دودو ( الحانان
  حرود،  اهل شمه

  حرود، اليقا اهل
 ،  فلط  اهل حالص
 ،  تقوع اهل)  پسر عقيش(عيرا 

 ،  عناتوت ابيعزر اهل
 ،  حوشات اهلی مبونا

 ،  اخوخ  اهل صلمون
 ،  نطوفات اهلی مهرا
 ،  نطوفات اهل)  پسر بعنه ( البح
 ،  بنيامينء  جبعه  اهل)یپسر ريبا(ی ايتا

 ،  فرعاتون بنايا اهل
  جاعشی های  واد اهلی هدا

 ،  عربات  اهل ابوعلبون
 ،  بحوريم  اهل عزموت
 ،  شعلبون اليحبا اهل
 ،  ياشن پسران
  حرار،  اهل ، پسر شمه يوناتان
  حرار، اهل) پسر شارر ( اخيام
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 ،  معكه  اهل)یپسراحسبا ( ليفلطا
 ،  جيلوه اهل)  پسر اخيتوفل ( اليعام

 ،  آرمل حصرو اهل
 ،  اربه اهلی فعرا
 ،  صوبه اهل)  پسر ناتان ( يجال
  جاد، اهلی بان

 ،  عمون  اهل صالق
پسر  (  سالحدار يوآب  آه  بئيروت اهلی نحرا

 .بود)  صرويه
  يتر، عيرا اهل
  يتر،  اهل جارب
 .  حيت ا اهلاوري
 . نفر بودند ، جمعًا سی و هفت  معروف  سرداران اين
 

 شمارد یرا می  جنگ داود مردان
 )27-1 :21  تواريخ1(

   اسرائيل  خداوند بر قوم بار ديگر خشم
 داود را   ايشان  او برای تنبيه ور شد، پس شعله

 . و يهودا را سرشماری آند  تا اسرائيل  داشت بر آن
  از مردان«:   خود گفت  سپاهء  فرمانده  يوآب  به پادشاه2

  آور تا بدانم بعملی سراسر آشور، سرشماری جنگ
 ».  چقدر است تعدادشان

 تو عمر   به خداوند، خدايت«:  داد  جواب اما يوآب3
 او  آهی  ببين  چشم را بهی  روز دهد تا آنی طوالن
ا چر.  باشد  داده  صد برابر افزايش  را به سپاهت
 »بزند؟ی  سرشمار  به خواهد دست ی م سرورم

 و ساير   نكرد و يوآب  را عوض  نظرش اما پادشاه4
 جنگی   تا بروند و مردان  را واداشت  سپاه فرماندهان

 عبور آردند و  ، آنها از رود اردن پس5. بشمارند را
   دره  در ميان  شهری آه  در جنوب در عروعير واقع

 جلعاد   به آنگاه6. ، اردو زدند تجاد، نزديک يعزير اس
،   رفته  َيَعن  دان  ُحدشی رفتند و از آنجا به و َتحتيم
 صور   قلعه  به  از آن پس7.  دور زدند  صيدون بطرف

ها و  ها و آنعانی  شهرهای حوی  تمام رفتند و سپس
آنها در 8.  را سرآشی آردند  يهودا تا بئرشبع جنوب
 را پيمودند  ز سراسر مملكت رو  و بيست  ماه  نه عرض
 . بازگشتند  اورشليم و به

  تعداد مردان.  آرد  پادشاه  آار را تقديم  گزارش يوآب9
يهودا ی  جنگ  هشتصد هزار و مردان اسرائيلی جنگ

 .پانصد هزار نفر بودند
   داود ناراحت  وجدانی، سرشمار بعد از اينی ول10
   گناه  آردم آهی  آار با اين«:   خداوند گفت  به پس. شد

 مرا   حماقت  اين آنم ی م التماس.  ام  شده مرتكبی بزرگ
 ». ببخش

 بيدار   داود از خواب  از اينكه  روز بعد، قبل صبح11
.  شد داود نازلی  جاد، نب  خداوند به شود، آالم

   سه  من  داود بگو آه به«:  جاد فرمود خداوند به12
  را انتخابی تواند يك ی و او م گذارم ی او م چيز پيش

 ».آند
 او رساند   خداوند را به ، پيام  جاد نزد داود آمده پس13

   سال سه:   آن را انتخابی ، يك  سه  اين بين«:  و گفت
 يا   دشمنانت  فرار از دست  ماه در آشور، سهی قحط
   باره ؟ در اين در سرزمينتک  مهل  روز مرض سه

 ». بدهمی  جواب  خدا چه ه ب  بگو آه  من  و به فكر آن
   دست  به بهتر است.  در تنگنا هستم«:  داود گفت14

 خداوند  ، زيرا رحمت  انسان  دست  تا به خداوند بيفتم
 ».  است عظيم

  طاعونک مهلی  بيمار  صبح  خداوند آن بنابراين15
 و   داشت  روز ادامه  تا سه  فرستاد آه بر اسرائيل

ی وقتی ول16.  آشور مردند هفتاد هزار نفر در آن
شد، خداوند  یمک  نزدي  پايتخت  به  مرگ فرشته
  دست!  استی آاف«:  فرمود  فرشته  شد و به متأسف
ی آوب  خرمن  زمين  به  فرشته  موقع در اين» .دار نگه

 . بود رسيدهی  يبوسء ارونه
  من«:   خداوند گفت  را ديد، به فرشتهی داود وقت17

   چه  بيچاره  مردم ، اما اين هستممقصر و گناهكار 
 »!  آن  مرا مجازات اند؟ مرا و خاندان آرده

برو، برای « :   روز جاد نبی نزد داود آمد و گفت آن18
» .  يبوسی بنا آنء  ارونه خداوند قربانگاهی در خرمنگاه

وقتی 20.  آند  دستور خداوند عمل  تا به  داود رفت پس19
 او   بطرف  را ديد آه انش و همراه ، پادشاه ارونه
  از پادشاه21،   خاک افتاده  و به آيند، جلو رفت می

 »ايد؟  اينجا آمده  به  برای چه قربان«: پرسيد
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 و در   تو را بخرم  خرمنگاه ام آمده«:  داد داود جواب
   رفع  تا مرض خداوند بسازمی برای  قربانگاه آن

 ».شود
 چيز در اختيار  همه«:   گفت  پادشاه  به ارونه22

   و يوغ  آوب  و خرمنی،قربانی گاو برا:  شماست
  را  همه23. ی قربان  آتش  آردن روشنی گاوها برا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  شما را قبولی خداوند قربان.  آنم ی م  تقديم  پادشاه به
 ».آند

   قبول  پيشكش ، من نه«:   گفت  ارونه  به اما پادشاه24
ی  برا خواهم ی نم ؛ چون خرم ی آنها را م، آنم ینم

   مفت  برايم  آه آنمی قربانی خود چيزی خداوند، خدا
 ». باشد  شده تمام

   نقره  مثقال  پنجاه  و گاوها را به  زمين  داود آن پس
خداوند ی برای  داود در آنجا قربانگاه سپس25. خريد
ی سالمتی ها یو قربانی سوختنی ها ی و قربان ساخت

  داود را مستجابی  خداوند دعا آنگاه.  آرد  او تقديم هب
 . شد  قطع فرمود و مرض

 
 
 


