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کتاب اول سموئیل

مقدمه

نام این کتاب از نام سموئیل نب گرفته شده است. این کتاب دوران گذر از زمان داوران به نظام

پادشاه در اسرائیل را بیان م کند که با تولد سموئیل نب آغاز و با وفات شائول، اولین پادشاه

اسرائیل به پایان م رسد. این تحول در حیات مل بن اسرائیل تأثیر بسزای داشت.

توانست که قوم اسرائیل را به خوب در خانۀ خدا بزرگ شده بود و م ه سموئیل نببا وجودی

رهنمای و هدایت کند، اما باز هم مردم از او خواستند که پادشاه بر آنها تعیین کند. او شائول

را به پادشاه آنها تعیین کرد.

شائول در اوایل خوب بود و از خدا اطاعت م کرد، اما آهسته آهسته از خدا دور شد. خدا به

سموئیل نب هدایت داد که داود را به جای شائول به پادشاه انتخاب کند. داود قبل از اینه

پادشاه شود با کشتن جلیات، دشمن اسرائیل، محبوب مردم گردید. با وجودیه داود به شائول

محبت نشان م داد، اما برعس روز به روز آتش حسادت در مقابل داود در دل شائول زیادتر

زبانه زد تا اینه تصمیم به قتل او گرفت. داود فرار کرد و تالش شائول برای کشتن او ب نتیجه

ماند.

در جن بین فلسطین ها و اسرائیل شائول و پسرش یوناتان کشته شدند و کتاب اول سموئیل

هم در این جا به پایان م رسد.

مو ضوع مهم این کتاب مثل سایر نوشته های تاریخ عهد عتیق، این است که وفاداری به خدا

ضامن پیشرفت و موفقیت است و برعس نافرمان باعث بدبخت و ناکام م گردد.
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فهرست مندرجات:
سموئیل به حیث داور: فصل ۱ ‐ ۷

انتخاب شائول به حیث پادشاه: فصل ۸ ‐ ۱۰
سالهای اول سلطنت شائول: فصل ۱۱ ‐ ۱۵

داود و شائول: فصل ۱۶ ‐ ۳۰
مرگ شائول و پسرانش: فصل ۳۱

اَلقانَه و خانواده اش در شیلوه

۱ ۱رامه تایم صوفیم شهری بود در کوهستان افرایم. در این شهر مردی زندگ م کرد بنام
اَلقانَه از قبیلۀ افرایم که پدرش یِروحم، پدر کالنش الیهو و از خانوادۀ توحو پسر صوف بود.

۲اَلقانَه دو زن داشت به نامهای حنّه و فَنینه. فَنینه دارای اوالد بود، ول حنّه اوالد نداشت.

۳اَلقانَه هر سال برای عبادت و ادای قربان بحضور خداوند قادر مطلق از شهر خود به شیلوه

م رفت. در آنجا دو پسر عیل بنامهای حفن و فینحاس بعنوان کاهنان خداوند اجرای وظیفه

م کردند. ۴اَلقانَه هر وقتیه قربان م کرد، از گوشت آن به زن خود فَنینه و همه پسران و

دختران خود ی حصه م داد. ۵اما چون حنّه را دوست داشت و هم بخاطریه آن زن ب اوالد

بود، به او ی حصه اضافه تر م داد. ۶چون خداوند حنّه را از داشتن اوالد ب بهره ساخته بود،

فَنینه، رقیب او همیشه او را طعنه م داد و جرش را خون م کرد. ۷این کار هر ساله ترار

م شد. هر وقتیه به عبادتاه خداوند م رفت، فَنینه ریشخندش م کرد و او را بریه م آورد و

در نتیجه، چیزی نم خورد. ۸شوهرش از او م پرسید: «چرا گریه م کن و چیزی نم خوری؟

چرا ناحق خود را جرخون م سازی؟ آیا من برای تو از ده پسر زیادتر نیستم؟»

حنّه در عبادتاه

۹ی شب زمان که در شیلوه بودند، حنّه بعد از صرف غذا برخاست و بیرون رفت. عیل کاهن
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در پیش دروازۀ عبادتاه خداوند نشسته بود. ۱۰حنّه در حالیه با سوز دل بدرگاه خدا دعا

م کرد، زار زار م گریست ۱۱و در همان حال نذر گرفت و گفت: «ای خداوند قادر مطلق، بر

من غمزده رحم نما. دعایم را بپذیر و پسری به من عطا فرما و قول م دهم که او را وقف تو کنم

و تا که زنده باشد، موی سر او تراشیده نشود.»

۱۲حنّه در حالیه هنوز دعا م کرد، عیل متوجه او شد و دید که لبهایش حرکت م کند. ۱۳چون

حنّه در دل خود دعا م کرد، صدایش شنیده نم شد و تنها لبهایش تان م خورد. عیل فر

کرد که او مست است. ۱۴به حنّه گفت: «مست تا ب؟ شرابت را از خود دور کن.» حنّه جواب

داد: ۱۵«نخیر آقا، نه مست هستم و نه شراب خورده ام، بله شخص مصیبت زده ای هستم که با

خداوند خود راز و نیاز م کنم. ۱۶فر نن که من ی زن هرجائ هستم. من از بخت بد خود

م نالم.» ۱۷عیل گفت: «بسالمت برو! خدای اسرائیل بمرادت برساند.» ۱۸حنّه گفت: «از

لطف که به این کنیزت داری، تشر م کنم.» بعد حنّه بخانه رفت. کم غذا خورد و دیر آثار

غم در چهره اش دیده نم شد.

تولد سموئیل و وقف او به خداوند

۱۹صب وقت روز دیر همه برخاستند و به عبادت خداوند پرداختند. بعد به خانۀ خود در شهر

رامه بر گشتند. اَلقانَه با زن خود، حنّه همبستر شد. خداوند دعای قبل حنّه را قبول فرمود،

۲۰زیرا پس از مدت حنّه حامله شد و پسری بدنیا آورد و او را سموئیل (یعن، خواسته از خدا)

نامید، زیرا گفت: «از خداوند خواسته ام.»

۲۱آناه اَلقانَه با تمام خانواده اش به شیلوه رفتند تا مراسم قربان ساالنه را بحضور خداوند

تقدیم کنند و همچنان نذر خود را هم بدهند. ۲۲اما حنّه با آن ها نرفت و به شوهر خود گفت:

«بمجردیه طفل از شیر جدا شد او را م برم و وقف عبادتاه خداوند م کنم و تا که زنده

است در همانجا بماند.» ۲۳اَلقانَه گفت: «بسیار خوب، صبر کن تا طفل از شیر جدا شود، بعد
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هرچه که رضای خداوند باشد، ما قبول داریم.» پس حنّه همانجا ماند و تا که طفل از شیر جدا

شد، از او پرستاری کرد.

۲۴بعد طفل خود را که هنوز بسیار کوچ بود، گرفته با ی گوسالۀ سه ساله، ی جوال آرد و

ی مش شراب به عبادتاه خداوند در شیلوه رفت. ۲۵در آنجا گوساله را ذب کرد و طفل را

پیش عیل برد ۲۶و گفت: «آقا، آیا مرا بخاطر داری؟ من همان زن هستم که دیدی در همینجا

ایستاده بودم و بدربار خداوند دعا م کردم. ۲۷و این طفل را که م بین از او م خواستم و او

دعایم را پذیرفت و بمرادم رساند. ۲۸حاال م خواهم او را وقف خداوند کنم و تا که زنده است

در خدمت او باشد.» پس هم خداوند را در همانجا پرستش کردند.

دعای حنّه

۲ ۱حنّه دعا کرد و گفت:
«خداوند دل مرا از خوش لبریز ساخته است؛ خداوند به من جرأت داده است که چونه

به دشمنانم جواب بدهم. از غم و اندوه نجاتم داد و به این خاطر شادمان هستم.

۲او یانه خدای پاک و مقدس است. شری و همتا ندارد. تنها خدای ما پشت و پناه ما

است. ۳مغرور و متبر مباش و سخنان غرورآمیز را بر زبان میاور. زیرا خداوند عالم و دانا

است. او هر عمل ما را م سنجد. ۴بازوی زورمندان را م شند. ضعیفان را نیرو

شند، و آنهائلقمه نان زحمت ب که سیر بودند، حاال باید برای ی بخشد. ۵کسان م

که گرسنه بودند، سیر شدند. زن که ب اوالد بود، هفت طفل بدنیا آورد، و آنه اطفال زیاد

داشت حاال هی ندارد. ۶خداوند م میراند و زندگ م بخشد. به گور م برد و زنده

م سازد. ۷خداوند بعض را فقیر و برخ را غن م کند. سرنون م سازد و سرفراز

م نماید. ۸مسینان را از خاک بلند م کند و بینوایان را از تودۀ خاکستر. آن ها را

همنشین پادشاهان م سازد و به مقام افتخار م رساند، زیرا خداوند مال روی زمین
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است و نظام کائنات را برقرار م سازد.

۹مقدسین خود را براه راست هدایت م کند و اشخاص شریر را در تاری از بین م برد.

زیرا انسان تنها با زور بازوی خود پیروز شده نم تواند. ۱۰دشمنان خداوند ذره ذره

م شوند و از آسمان رعد و برق را بر سر شان فرود م آورد. خداوند داور جهان م شود؛

به پادشاه برگزیدۀ خود قدرت و نیرو م بخشد.»

۱۱بعد اَلقانَه به خانۀ خود در رامه برگشت و سموئیل در حضور عیل کاهن به خدمت خداوند

مشغول بود.

پسران بدکار عیل

۱۲پسران عیل اشخاص ب کفایت بودند. آن ها به خداوند احترام نداشتند ۱۳و اصول مذهب را

قربان کس نمودند. عادت بد آن ها این بود که وقت کرد، رعایت نم که وظیفۀ شان ایجاب م

م کرد، خادم آن ها م آمد و در حالیه گوشت هنوز در دی جوش م خورد، پنجۀ سه

شاخه ای را که با خود داشت، در دی، پاتله، دیبر و یا هر ظرف دیری که در آن گوشت را

م پختند، فروم برد ۱۴و هر چه را که با پنجه از دی م کشید سهم کاهن م بود. آن ها با تمام

مردم اسرائیل که به شیلوه م آمدند به همین ترتیب رفتار م کردند. ۱۵در بعض مواق پیش از

سوختن چرب خادم آن ها م آمد و به کسیه قربان م کرد، م گفت که گوشت خام را برای

کباب به کاهن بدهد، چرا که او گوشت پخته را قبول نم کرد. ۱۶اگر آن مرد م گفت: «صبر کن

که اول چرب بسوزد و بعد هر قدر گوشت که م خواه ببر.» خادم به او م گفت: «ن، همین

حاال بده، ورنه بزور از تو م گیرم.» ۱۷لهذا، گناه آن جوانان در نظر خداوند بسیار بزرگ بود،

زیرا آن ها قربان را که برای خداوند م شد، ب حرمت م کردند.
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سموئیل در شیلوه

۱۸سموئیل باوجودی که طفل خورد سال بود با ی لُنِ کتان که بمر بسته بود خدمت

ه برای ادای قرباندوخت و وقتی م ردای کوچ کرد. ۱۹مادرش هر سال ی خداوند را م

ساالنه همراه شوهر خود به شیلوه م رفت، برایش م برد. ۲۰عیل برای اَلقانَه و زنش دعا

م کرد و م گفت: «خداوند به عوض این طفل که وقف او کردید، فرزندان دیری از این زن

به شما عطا کند.» و بعد آن ها هم به خانۀ خود بر م گشتند.

۲۱خداوند در حق حنّه لطف کرد و او را صاحب سه پسر و دو دختر ساخت. و در عین حال

سموئیل در حضور و خدمت خداوند نشو و نما م کرد.

در بارۀ خانوادۀ عیل وئپیش

۲۲در این وقت عیل پیر و سالخورده شده بود و خبر شد که پسرانش با مردم اسرائیل پیشآمد

خوب نم کنند و با زنان که در خیمۀ حضور خداوند خدمت م کردند، همبستر م شوند.

۲۳لهذا به آن ها گفت: «چرا این کارها را م کنید؟ مردم از کارهای بد شما شایت دارند.

۲۴فرزندان من، از این کارها دست بشید، زیرا همیشه خبر کارهای بد شما برای من م رسد و

خوب نیست که مردم اعمال زشت شما را در همه جا پخش کنند. ۲۵اگر شخص در مقابل

شخص دیری گناه ورزد، خداوند از او شفاعت م کند، ول اگر کس در برابر خداوند مرتب

گناه شود، چه کس م تواند شفاعت او را بند؟» اما آن ها به نصیحت پدر خود گوش

ندادند، چون ارادۀ خدا همین بود که آن ها هالک شوند.

۲۶سموئیل در قد و قامت رشد م کرد و همچنین خداوند و مردم او را دوست داشتند.
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بر ضد فامیل عیل ویپیش

۲۷روزی ی از انبیاء پیش عیل آمده و به او گفت: «خداوند چنین فرمود: وقت جدَت در

کشور مصر و در پیش فرعون غالم بود، دیدار خود را نصیبش کردم. ۲۸از بین تمام قبایل

اه من نذر و قرباناه عبادتاسرائیل خانوادۀ او را بعنوان کاهنان خود برگزیدم تا بر قربان

تقدیم کنند و در حضور من لباس کاهن بپوشند. به خاندان جدت حق دادم که تمام گوشت

قربان را برای استفادۀ خود ببرند. ۲۹پس چرا قربان ها و نذرهای مرا ب حرمت م کن؟ پیش

که از خوردن بهترین گوشت قربان ده تو پسرانت زیادتر از من محترم هستند. به خود حق م

که قوم برگزیدۀ من برای من تقدیم م کنند، خود را چاق بسازی.» ۳۰خداوند، خدای اسرائیل

م فرماید: «هر چند وعده داده بودم که خاندان تو و خاندان جدت همیشه خادمان درگاه من

باشند، اما دیر بس است. کسیه به من احترام دارد، به او عزت م دهم و کسیه مرا حقیر

شمارد، خوار و رسوایش م سازم. ۳۱روزی آمدن است که قدرت تو و قدرت خانوادۀ جدت

زوال م شود و همه پیش از آنه به سن پیری برسند، م میرند. ۳۲و به نعمت های فراوان که به

مردم اسرائیل م بخشم، با ناه حسرت م بین. بل، مرگ نابهنام نصیب همۀ تان م شود.

۳۳و کسان هم که از خاندان تو زنده بمانند، در غم و درد زندگ م کنند و اطفال شان هم با

گویم که دو پسرت هم سرنوشت شوم گردند. ۳۴برای ثبوت حرف خود م شمشیر هالک م

دارند، یعن حفن و فینحاس هر دو در ی روز م میرند.

۳۵اما من برای خود کاهن صادق تر و با وفاتری اختیار م کنم که با دل و جان خدمت مرا

م کند. خانوادۀ او را برکت م دهم تا در حضور من و برگزیدۀ من همیشه آمادۀ خدمت باشد.

۳۶و بازماندگان تو برای ی سۀ نقره یا ی قرص نان در مقابل او سر تعظیم خم کرده

بویند: لطفاً برای ما کاری در بین کاهنان بده تا لقمه نان به دست آوریم.»
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خداوند بر سموئیل ظاهر م شود

۳ ۱سموئیل تحت نظارت عیل در عبادتاه خداوند خدمت م کرد. در آن زمان کالم خدا
بسیار کم م آمد و رویاها کم بودند.

۲ی شب عیل که چشمانش کم بین شده و چیزی را بخوب دیده نم توانست، در بستر خود

دراز کشیده بود. ۳چراغ عبادتاه خداوند هنوز روشن بود. سموئیل هم در عبادتاه خداوند،

نزدی صندوق پیمان خدا بخواب رفته بود. ۴در همین اثنا صدای خداوند آمد و فرمود:

«سموئیل! سموئیل!» او جواب داد: «بل.» ۵بعد از جای خود برخاست و پیش عیل رفت و

گفت: «آقا، من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» عیل جواب داد: «من ترا صدا نردم. برو

بخواب.» ۶خداوند باز صدا کرد: «سموئیل.» سموئیل از جای خود برخاست دوباره پیش عیل

رفت و پرسید: «آقا، من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» عیل گفت: «فرزندم، من ترا صدا

نردم، برو بخواب.» ۷(سموئیل هنوز خدا را نم شناخت و پیام خداوند به او نرسیده بود.)

۸خداوند برای بار سوم سموئیل را صدا کرد. او باز برخاست و پیش عیل رفت و گفت: «آقا،

من حاضرم، زیرا مرا صدا کردی.» آنوقت عیل دانست که خداوند سموئیل را صدا م کند.

۹بنابران به سموئیل گفت: «برو بخواب. اگر باز صدائ بشنوی جواب بده و بو: بفرما

خداوندا، بنده ات برای خدمت حاضر است.» پس سموئیل رفت و در جای خود دراز کشید.

۱۰خداوند آمد و در مقابل سموئیل ایستاد و مثل دفعات پیشتر صدا کرد: «سموئیل! سموئیل!»

و سموئیل جواب داد: «بفرما خداوندا، بنده ات برای خدمت حاضر است.» ۱۱آنوقت به

سموئیل فرمود: «من کار وحشتناک را در اسرائیل بعمل م آورم. ۱۲درآن روز همه چیزهائ را

که علیه خاندان عیل پیشوئ کرده ام، از اول تا آخر عمل م کنم. ۱۳به آن ها خبر دادم که

عنقریب جزا م بینند، زیرا پسران او به من کفر گفتند و او آن ها را من نرد. ۱۴بنابران، قسم

خوردم که گناهان خاندان عیل را با قربان و صدقه نم بخشم.»
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۱۵آن شب سموئیل تا صب در بستر ماند. سپس دروازه های عبادتاه خداوند را قرار معمول باز

کرد. او م ترسید که در بارۀ رؤیائ که دیده بود، چیزی به عیل بوید. ۱۶اما عیل سموئیل را

صدا کرد و گفت: «سموئیل فرزندم.» او جواب داد: «بل بفرمائید.» ۱۷عیل پرسید: «خداوند

وئن. اگر آنچه را که به تو گفت و تو آنرا به من نبه تو چه گفت؟ چیزی را از من پنهان م

خدا جزایت بدهد.» ۱۸پس سموئیل همه رویداد شب گذشته را موبمو برای عیل بیان نمود و

هی چیزی را از او پنهان نرد. عیل گفت: «من برضای خداوند تن م دهم. هرچه که رضای

او باشد، بخیر ما است.»

۱۹سموئیل بزرگ م شد و خدا همراه او بود و هر چیزی را که پیشوئ م کرد به حقیقت

م رسید. ۲۰تمام قوم اسرائیل، از دان در شمال تا بئرشب در جنوب، خبر شدند که سموئیل به

مقام نبوت برگزیده شده است. ۲۱از آن ببعد، خداوند پیام های خود را در شیلوه به او م داد و او

هم به نوبۀ خود آن پیامها را به مردم اسرائیل م رساند.

صندوق پیمان خداوند به دست فلسطین ها م افتد

۴ ۱در این وقت عساکر اسرائیل برای جن با فلسطین ها آماده شدند. آن ها در اَبن عزر و
ها برای مقابله با اسرائیل صف آراستند و جن گرفتند. ۲فلسطین یق موضها در اَف فلسطین

شروع شد. در نتیجه، اسرائیل با از دست دادن چهار هزار نفر در میدان جن بوسیلۀ

فلسطین ها شست خورد. ۳بعد از جن وقت اردوی اسرائیل به قرارگاه خود برگشت،

ریش سفیدان قوم گفتند: «چرا خداوند خواست که ما از دست فلسطین ها شست بخوریم؟

بیائید که صندوق پیمان خداوند را از شیلوه بیاوریم تا خداوند در بین ما باشد و ما را از خطر

دشمنان نهدارد.» ۴پس چند نفر را به شیلوه فرستادند و صندوق پیمان خداوند قادر مطلق را

که در بین دو مجسمۀ کروبین (فرشته های مقرب) قرار داشت آوردند. حفن و فینحاس، دو پسر

عیل، صندوق پیمان خداوند را همراه م کردند.
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۵وقتیه مردم اسرائیل صندوق پیمان خداوند را دیدند، از خوش چنان فریاد زدند که زمین

بلرزه آمد. ۶چون فلسطین ها آواز فریاد آن ها را شنیدند، گفتند: «این صدای فریاد که از اردوی

عبرانیان م آید برای چیست؟» وقت دانستند که آن ها صندوق پیمان خداوند را در اردوگاه خود

آورده اند، ۷بسیار ترسیدند و گفتند: «وای بر ما، زیرا خدائ در اردوگاه آمده است. ۸وای به

حال ما، چه کس م تواند ما را از دست خدایان نجات بدهد؟ اینها همان خدایان هستند که

مردم مصر را در بیابان با بالهای مختلف از بین بردند. ۹ای فلسطین ها، شجاع و با جرأت

باشید، مبادا مثلیه عبرانیان غالم ما بودند، ما غالم آن ها شویم. شجاعت نشان بدهید و

مردانه وار بجنید.»

۱۰به این ترتیب، فلسطین ها به جن رفتند و اسرائیل را شست دادند. عساکر اسرائیل همه

فرار کرده به خانه های خود برگشتند. در این جن س هزار عسر اسرائیل کشته شدند.

۱۱صندوق پیمان خدا به دست فلسطین ها افتاد و دو پسر عیل، حفن و فینحاس هم کشته

شدند.

وفات عیل

۱۲مردی از قبیلۀ بنیامین از صف لشر گریخت و با جامۀ دریده و خاک بر سر، همان روز به

شیلوه رفت. ۱۳وقت به آنجا رسید، عیل را دید که در کنار سرک بر چوک خود نشسته منتظر

شنیدن اخبار جن م باشد، زیرا دلش بخاطر صندوق پیمان خداوند آرام نداشت. به مجردیه

آن مرد داخل شهر شد و خبر جن را به مردم داد، تمام مردم شهر فریاد برآوردند. ۱۴چون

صدای فریاد بوش عیل رسید پرسید: «اینهمه غوغا بخاطر چیست؟» آن مرد دویده آمد تا

واقعه را برای عیل بیان کند. ۱۵در آن وقت عیل نودوهشت ساله و چشمانش نابینا شده بودند.

۱۶آن مرد به عیل گفت: «من امروز از میدان جن گریخته به اینجا آمدم.» عیل پرسید:

«فرزندم، وض جن چطور بود؟» ۱۷قاصد جواب داد: «عساکر اسرائیل از دست فلسطین ها

فنست خوردند و فرار کردند. مردم زیادی کشته شدند و در بین کشته شدگان دو پسرت، حش
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و فینحاس هم بودند. عالوه برآن، صندوق پیمان خدا هم به دست دشمن افتاد.» ۱۸بمجردیه

عیل از صندوق پیمان خداوند خبر شد، از چوک به پشت افتاد و گردنش شست و جان داد،

چونه بسیار پیر و سنین بود. عیل مدت چهل سال بر قوم اسرائیل داوری کرد.

۱۹عروس او، زن فینحاس که حامله و زمان وض حمل او نزدی شده بود، وقت شنید که

صندوق پیمان خداوند به دست فلسطین ها افتاده و خسر و شوهرش هم مرده اند، درد زایمان

برایش پیش آمد. دفعتاً خم شد و طفل بدنیا آورد. ۲۰او در حالیه جان م داد، زنان پرستار او

نداد و به حرف شان اعتنائ گفتند: «غم نخور، زیرا صاحب پسری شده ای.» اما او جواب

نرد. ۲۱طفل را «ایخابود» نامید، یعن عزت و آبروی اسرائیل برباد شد. زیرا صندوق پیمان

خداوند و همچنین خسر و شوهرش از دست رفتند. ۲۲پس گفت: «عزت و آبروی اسرائیل برباد

رفت، زیرا که صندوق پیمان خداوند به دست دشمن افتاد.»

فلسطین ها و صندوق پیمان خداوند

۵ ۱وقتیه فلسطین ها صندوق پیمان خدا را به دست آوردند، آن را از اَبن عزر به اَشدُود
بردند. ۲بعد آنرا به بتخانه داجون آوردند و در پهلوی بت داجون قرار دادند. ۳صب روز دیر

هنام که مردم اَشدُود به بتخانه رفتند، دیدند که بت داجون رو بخاک در مقابل صندوق پیمان

خداوند افتاده بود. پس داجون را برداشتند و آنرا دوباره در جایش قرار دادند. ۴اما فردای آن

روز وقتیه مردم صب وقت از خواب بیدار شدند، دیدند که داجون باز رو بخاک در برابر

صندوق پیمان خداوند افتاده بود. سر و دو دستش قط شده در آستانۀ دروازه قرار داشت و فقط

تن او باق مانده بود. ۵از همین خاطر است که تا به امروز خادمان داجون و هر کس دیری که

به بتخانۀ داجون داخل م شود، قدم بر آستانۀ داجون نم گذارد.

۶آناه دست انتقام خداوند برای تباه مردم اَشدُود بلند شد. مردم سرزمین اَشدُود و اطراف و

نواح آنرا مبتال به دانۀ دمل ساخت. ۷وقت مردم متوجه شدند که چه بالئ بر سر شان آمده
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است، گفتند: «ما نم توانیم که صندوق پیمان خدا را پیش خود نهداریم، زیرا همۀ ما را با

داجونِ خدای ما از بین م برد.» ۸بنابران، سرکردگان خود را جم کرده پرسیدند: «با صندوق

پیمان خدای اسرائیل چه کنیم؟» آن ها جواب دادند: «آنرا به جت م بریم.» پس صندوق پیمان

خدای اسرائیل را به جت بردند، ۹ول وقتیه صندوق به جت رسید، خداوند پیر و جوان آنجا

را با مرض دمل از بین برد. ۱۰بعد صندوق پیمان خداوند را از آنجا به عقرون بردند. بمجرد

ورود صندوقچه به آنجا، مردم عقرون فریاد برآوردند: «صندوق خدا را به این خاطر به اینجا

آوردند تا مردم ما را هالک کند.» ۱۱پس آن ها تمام سرکردگان فلسطین ها را یجا جم کرده

گفتند: «صندوق پیمان خدای اسرائیل را دوباره بجای خودش بفرستید تا ما و مردم ما از

هالکت نجات یابیم.» زیرا آن مرض هم را دچار وحشت ساخته بود. ۱۲کسان هم که زنده

ماندند مبتال به مرض دمل بودند و چنان درد م کشیدند که فریاد و فغان شان به آسمان رسیده

بود.

بازگشت صندوق پیمان خداوند

۶ ۱صندوق پیمان خداوند مدت هفت ماه در کشور فلسطین ها ماند. ۲فلسطین ها کاهنان و
فالیران خود را فراخوانده گفتند: «با صندوق پیمان خداوند چه کنیم؟ نظریه بدهید که با چه

خواهید آنرا بفرستید دست خال تحفه ای آنرا دوباره بجایش بفرستیم.» ۳آن ها گفتند: «اگر م

روان ننید، بله آنرا حتماً همراه با صدقۀ گناه بفرستید، در آن صورت شفا م یابید و اگر شفا

نیابید، پس معلوم م شود که این بال از جانب خدا نیست.» ۴پرسیدند: «صدقۀ گناه چیست؟»

ی از موش را، یعن مجسمۀ طالئ ل و پنماز د مجسمۀ طالئ آن ها جواب دادند: «پن

عدد بخاطر هر ی از حاکمان فلسطین ها بفرستید، زیرا همین بال بر سر شما و حاکمان تان

آمد. ۵شما باید مجسمهء موشها و دمل را که کشور ما ویران م کنند بسازید. برعالوه به خدای

اسرائیل حمد و ثنا بفرستید، زیرا ممن است بار دیر بالئ بر سر شما و خدای تان بیاورد.

۶شما نباید مانند مردم مصر و فرعون سرسخت و سرکش باشید، زیرا آن ها از فرمان خدا اطاعت
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نردند و به قوم اسرائیل اجازۀ خروج ندادند، بنابران، خداوند آن ها را با بالهای گوناگون از

بین برد. ۷پس بروید و ی کراچ نو را آماده کنید و دو گاو شیری را که یوغ بر گردن شان

مانده نشده باشد، به آن کراچ ببندید. گوساله های شان را از آن ها جدا کنید و به طویله

برگردانید. ۸بعد صندوق پیمان خداوند را بر کراچ بار کنید و مجسمه های طالئ دمل و موشها

را که بعنوان صدقۀ گناه م فرستید در ی صندوق جداگانه گذاشته در پهلوی صندوق پیمان

خداوند قرار دهید. آناه گاوها را بذارید که براه خود بروند. ۹اگر گاوها از سرحد کشور ما

عبور کنند و بطرف بیت شمش بروند، آناه م دانیم که خدا آن بالی مدهش را بر سر ما آورد.

بوده دست خدا در آن ها دخالت و اگر به آن راه نروند، پس معلوم است که آن بالها اتفاق

نداشته است.»

که برای شان داده شده بود عمل کردند. دو گاو شیری را گرفته به کراچ ۱۰مردم قرار هدایت

بستند و گوساله های شان را در طویله از آن ها جدا نمودند. ۱۱صندوق پیمان خداوند را بر عراده

بار کردند و همچنان صندوقچه ای را که در آن مجسمه های طالئ دمل و موشها بودند در

پهلویش قرار دادند. ۱۲آناه گاوها بان زده به شاهراه داخل شدند و مستقیماً به طرف بیت

شمش حرکت کردند. سرکردگان فلسطین ها تا سرحد بیت شمش بدنبال آن ها رفتند.

۱۳در این وقت مردم بیت شمش مشغول درو کردن گندم بودند. وقتیه چشم شان بر صندوق

افتاد از دیدن آن بسیار خوشحال شدند. ۱۴کراچ در مزرعۀ شخص بنام یوش که از باشندگان

بزرگ توقف کرد. مردم چوب کراچ سن بیت شمش بود، داخل شد و در آنجا در کنار ی

را شستاندند و با آن آتش روشن کردند و گاوها را به عنوان قربان سوختن کشتند. ۱۵چند نفر

از قبیلۀ الوی آمدند و صندوق پیمان خداوند و صندوق حاوی مجسمه های طالئ دمل و موشها

را گرفته بر آن سن بزرگ قرار دادند. مردم بیت شمش در همان روز قربان های سوختن و

قربان های دیر هم بحضور خداوند تقدیم کردند. ۱۶پس از آنه پن حاکم فلسطین ها آن

مراسم را دیدند، همان روز به عقرون برگشتند.
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۱۷آن پن مجسمۀ طالئ دمل که فلسطین ها بعنوان صدقۀ گناه به پیشاه خداوند فرستادند، از

طرف پن حاکم شهرهای مهم اَشدُود، غزه، اَشقَلُون، جت و عقرون بودند. ۱۸مجسمه های

طالئ موش از پن شهر مستحم و دهات که به وسیلۀ پن حاکم فلسطین ها اداره م شدند،

نمایندگ م کردند. سن بزرگ که باالی آن صندوق پیمان خداوند را قرار دادند، تا به امروز

در مزرعۀ یوش باق است.

۱۹اما خداوند هفتاد نفر از مردم بیت شمش را کشت، زیرا آن ها در صندوق پیمان خداوند ناه

کردند. و مردم بخاطری که خداوند آن هفتاد نفر را هالک کرد، ماتم گرفتند ۲۰و گفتند:

«کیست که بتواند بحضور خدای مقدس، خداوند متعال بایستد و این صندوق را از اینجا بجا

بفرستیم؟» ۲۱بنابران، آن ها قاصدان را با این پیغام پیش مردم قریت یعاریم فرستادند:

«فلسطین ها صندوق پیمان خداوند را واپس روان کردند. بیائید آنرا پیش خود ببرید.»

۷ ۱چند نفر از قریت یعاریم آمدند و صندوق پیمان خداوند را گرفته بخانۀ اَبِیناداب که بر
تپه ای بنا یافته بود، بردند. پسرش اَلعازار را به نهبان آن گماشتند. ۲صندوق مذکور مدت

بیست سال در آنجا باق ماند. در خالل آن مدت، تمام مردم اسرائیل غمین بودند، زیرا

خداوند آن ها را فراموش کرده بود.

دعوت برای توبه

۳آناه سموئیل به قوم اسرائیل گفت: «اگر واقعاً م خواهید از صمیم دل بسوی خداوند

برگردید، پس خدایان بیانه و بت عشتاروت را ترک کنید. تصمیم بیرید که تنها از خداوند

پیروی نمائید و فقط بندۀ او باشید. آنوقت او شما را از دست فلسطین ها نجات م دهد.» ۴قوم

اسرائیل قبول کرد و بتهای بعلیم و عشتاروت را از بین بردند و تنها به پرستش خداوند

پرداختند.
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شستِ فلسطین ها در مصفه

۵بعد سموئیل گفت: «همۀ قوم اسرائیل را در مصفه جم کنید و من بحضور خداوند برای شما

دعا م کنم.» ۶پس آن ها هم در مصفه جم شدند. از چاه آب کشیدند و بحضور خداوند

ریختند. همچنان در آن روز همه روزه گرفتند و گفتند: «ما پیش خداوند گناهار هستیم.» و در

شهر مصفه بود که سموئیل بعنوان داور انتخاب شد.

۷وقت فلسطین ها شنیدند که قوم اسرائیل در مصفه جم شده اند، سپاه خود را برای حمله علیه

اسرائیل فرستادند. چون قوم اسرائیل خبر شدند که فلسطین ها آمادۀ حمله هستند، سخت به

وحشت افتادند. ۸لهذا، از سموئیل خواهش کرده گفتند: «بحضور خداوند، خدای ما زاری کن

که ما را از دست فلسطین ها نجات بدهد.» ۹آنوقت سموئیل ی برۀ شیرخوار را گرفته بعنوان

قربان سوختن و کامل بحضور خداوند تقدیم کرد. بعد از طرف مردم اسرائیل بدرگاه خداوند

دعا کرد و خداوند دعای او را قبول فرمود. ۱۰در موقع که سموئیل مصروف اجرای مراسم

قربان سوختن بود، فلسطین ها برای حمله به اسرائیل نزدیتر م شدند، اما خداوند با آواز

مهیب رعد از آسمان آن ها را سراسیمه و دستپاچه ساخت و در نتیجه، قوم اسرائیل آن ها را

شست داد. ۱۱عساکر اسرائیل آن ها را از مصفه تا بیت کار تعقیب کرده کشته م رفتند.

کم سن ،ر ـ یعنزن عن قرار داد و آن را اَبصفه و سرا برداشته بین م ۱۲بعد سموئیل سن

ـ نامید، زیرا او گفت: «تا بحال خداوند به ما کم کرده است!» ۱۳به این ترتیب، فلسطین ها

شست خورده دیر هرگز پای خود را در سرزمین اسرائیل ننهادند، زیرا دست انتقام خداوند تا

که سموئیل زنده بود، برعلیه آن ها در کار بود. ۱۴و شهرهای اسرائیل، از عقرون تا جت که به

تصرف فلسطین ها درآمده بودند، دوباره به دست اسرائیل افتادند. ضمناً بین اسرائیل و اموریان

صل برقرار شد.

۱۵سموئیل تا آخر عمر بحیث داور بر مردم اسرائیل اجرای وظیفه نمود ۱۶و هر سال به بیت ئیل،
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جِلجال و مصفه م رفت و به کارهای مردم رسیدگ م کرد. ۱۷بعد به خانۀ خود در رامه بر

م گشت و به امور قضائ م پرداخت و در همانجا قرباناه برای خداوند ساخت.

مردم اسرائیل پادشاه م خواهند

۸ ۱وقت سموئیل به سن پیری رسید، پسران خود را بعنوان داور بر مردم اسرائیل مقرر کرد.
۲نام پسر اول او یوئیل و از دوم اَبیاه بود که در محمۀ بئرشب داور بودند. ۳مر پسرانش براه

او نرفتند. آن ها برای منفعت شخص خود کار کرده رشوت م گرفتند و عدالت را پایمال

م نمودند.

۴پس همه ریش سفیدان قوم یجا شده پیش سموئیل به رامه رفتند ۵و به او گفتند: «خودت پیر

و سالخورده شده ای و پسرانت هم براه تو نم روند، بنابران، ما م خواهیم که ما هم مثل اقوام

دیر پادشاه داشته باشیم تا بر ما حومت کند.» ۶سموئیل از این حرف آن ها که گفتند: «ما

پادشاه م خواهیم»، بسیار متأثر شد، بنابران، بحضور خداوند دعا کرده از او مشورت خواست.

۷خداوند به سموئیل فرمود: «برو، هرچه م گویند قبول کن. آن ها م خواهند مرا ترک کنند نه

ترا و میل ندارند که از این ببعد پادشاه آن ها باشم. ۸از همان روزی که آن ها را از کشور مصر

خارج کردم، همیشه سرکش کرده اند و پیرو خدایان دیر بوده اند. حاال با تو هم همان معامله را

م کنند. ۹پس برو و خواهش آن ها را بجا آور، اما به آن ها اخطار کن و از رفتار و شخصیت

پادشاه که بر آن ها حومت بند، آن ها را با خبر ساز.»

۱۰سموئیل آنچه را که خداوند فرموده بود به کسان که از او پادشاه م خواستند گفت. ۱۱«طرز

حومت پادشاه به این ترتیب م باشد: او پسران شما را بوظیفۀ شاطری و بحیث سوارکار

م گمارد تا پیشاپیش عرادۀ او بروند. ۱۲صاحب منصبان نظام را به رتبه های مختلف مقرر

م کند تا سپاه او را در جن رهبری نمایند. بعض را مأمور م سازد که زمین های او را قلبه و

محصوالت او را درو کنند و تجهیزات نظام و پرزه جات عراده های او را بسازند. ۱۳دختران
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تان را برای عطرسازی، آشپزی و نان پزی م برد. ۱۴بهترین زمین های زراعت، باغهای انور و

زیتون شما را گرفته به خدمتاران خود م بخشد. ۱۵ده فیصد غله و انور تان را به مأمورین و

مالزمین خود م دهد. ۱۶غالمان، کنیزان، بهترین حیوانات گله و خرهای شما را بغرض کارهای

شخص خود م گیرد. ۱۷ده فیصد رمۀ شما را هم گرفته خود تان را غالم خود م سازد. ۱۸در آن

روز از دست پادشاه که برای خود انتخاب کرده اید، فریاد و فغان خواهید کرد، اما خداوند به

داد تان نخواهد رسید.»

۱۹با همۀ این دالیل باز هم مردم اصرار کردند و گفتند: «ما ی پادشاه م خواهیم، ۲۰چون

باشد.» ۲۱وقت ر باشیم. او بر ما سلطنت کند و رهبر ما در جنآرزو داریم که مثل اقوام دی

سموئیل سخنان آن ها را شنید همه را بحضور خداوند عرض کرد. ۲۲خداوند به سموئیل فرمود:

«هرچه مردم م خواهند بن. برو برای شان پادشاه انتخاب نما.» سموئیل به مردم گفت که

فعال به خانه های خود برگردند.

شائول بحیث پادشاه انتخاب م شود

۹ ۱مرد مقتدر و ثروتمندی در قبیلۀ بنیامین زندگ م کرد. نام او قَیس، نام پدرش اَبیئیل، نام
پدر کالنش صرور، نام نیه اش بُورت و نام نیه کالن او افی بود. ۲قَیس پسر جوان و خوش

چهره ای بنام شائول داشت که در بین تمام اسرائیل مثل او جوان خوش اندام پیدا نم شد و در

بلندی قد نظیر او کس نبود.

۳روزی خرهای قَیس، پدر شائول گم شدند. قَیس به پسر خود، شائول گفت: «برخیز و ی از

خادمان را با خود گرفته برای یافتن خرها برو.» ۴آن ها از کوهستانهای افرایم گذشته تا سرزمین

شَلیشه رفتند، اما خرها را نیافتند. از آنجا به شَعلیم سفر کردند، ول اثری از خرها نبود. بعد

سراسر سرزمین بنیامین را جستجو نمودند، باز هم خرها را نیافتند.
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۵وقت به سرزمین صوف رسیدند، شائول به خادم همراه خود گفت: «بیا که برگردیم. ممن

است حاال پدرم خرها را فراموش کرده و بخاطر ما پریشان باشد.» ۶اما خادمش در جواب او

گفت: «ی چیزی بیادم آمد. در این شهر ی مرد خدا زندگ م کند و همه مردم به او احترام

دارند. او هر چیزی که بوید، حقیقت پیدا م کند. بیا که پیش او برویم، شاید بتواند ما را در

سفر راهنمائ کند.» ۷شائول جواب داد: «ول ما چیزی نداریم که برایش ببریم. نان که در

توبره داشتیم تمام شده است و تحفۀ دیری هم موجود نیست که برای آن مرد خدا بدهیم. پس

چه ببریم؟» ۸خادم گفت: «من شش نخود نقره دارم و آن را به مرد خدا م دهیم تا راه را برای

گفت: «بیا که پیش ی داشت، م از خدا م حاجت کس ما نشان بدهد.» ۹(در آن زمان وقت

رای برویم.» چون به کسان که امروز نب م گویند در آن دوران آن ها را رای م گفتند.)

۱۰شائول قبول کرد و گفت: «بسیار خوب، بیا که برویم.» پس آن ها به شهر پیش آن مرد خدا

رفتند.

۱۱آن دو در راه تپه ای که به طرف شهر م رفت با چند دختر جوان برخوردند که برای کشیدن

آب م رفتند. از آن دخترها پرسیدند: «آیا در این شهر نب خداوند است؟» ۱۲دخترها جواب

دادند: «بل، از همین راه مستقیم بروید، چون او همین حاال به شهر رسید، زیرا مردم در باالی

تپه مصروف اجرای مراسم قربان هستند. ۱۳پس عجله کنید، چون ممن است وقت شما به

شهر داخل شوید او برای صرف غذا بسر تپه برود. و تا او به آنجا نرسد، مردم به غذا دست

نم زنند، زیرا او اول دعای قربان را م خواند و بعد از آن مهمانها غذا م خورند. حاال بروید،

بزودی او را م بینید.» ۱۴پس آن ها به شهر رفتند و دیدند که سموئیل در راه خود بسوی تپه،

بطرف آن ها م آید.

۱۵ی روز پیش از آمدن شائول، خداوند به سموئیل فرمود: ۱۶«فردا در همین ساعت مردی را

از سرزمین بنیامین پیش تو م فرستم و تو او را مس کرده بعنوان فرمانروای قوم برگزیدۀ من،

اسرائیل انتخاب م کن تا قوم برگزیدۀ مرا از دست فلسطین ها نجات بدهد. من بر آن ها رحم

کرده ام، زیرا زاری و نالۀ شان بوش من رسیده است.»
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۱۷وقت سموئیل شائول را دید، خداوند به سموئیل فرمود: «این شخص همان کس است که من

در باره اش بتو گفتم! او کس است که باید بر قوم برگزیدۀ من حومت کند.» ۱۸لحظه ای بعد

شائول در پیش دروازۀ شهر با سموئیل برخورد و گفت: «لطفاً خانۀ نب خداوند را به ما نشان

بده.» ۱۹سموئیل جواب داد: «من خودم همان نب هستم؛ حاال پیشتر از من بسر تپه برو، زیرا

توان گویم و بعد م برایت م ،بدان خواه هرچه که م خوری. فردا صب امروز با من غذا م

به هر جائ م خواه، بروی. ۲۰اما در بارۀ خرها که سه روز پیش گم شده بودند، غم نخور،

چرا که آن ها یافت شده اند، ول چیزی که مردم اسرائیل بیشتر م خواهند تو و خانوادۀ پدرت

م باشید.» ۲۱شائول جواب داد: «من از قبیلۀ بنیامین هستم که کوچترین قبیله ها است و

خانوادۀ من هم از ناه اهمیت و شهرت کمترین خانواده های قبیلۀ بنیامین م باشد. چرا این

سخنان را با من م زن؟»

۲۲آناه سموئیل شائول و خادمش را در سالون بزرگ که در آن در حدود س نفر مهمان حضور

داشتند، برده در صدر مجلس جا داد. ۲۳بعد سموئیل به آشپز گفت: «آن تۀ گوشت را که به تو

دادم و گفتم که آنرا پیش خود نهدار، بیاور.» ۲۴آشپز گوشت را آورد و پیش شائول گذاشت.

سموئیل گفت: «این را مخصوصاً برای تو نهداشته بودم تا در وقت معینش آن را بخوری.

حاال بفرما، نوش جان کن!»

به این ترتیب، شائول در آن روز با سموئیل غذا خورد. ۲۵وقت آن ها از تپه پائین آمدند و به شهر

رفتند، سموئیل شائول را بر بام خانۀ خود برده و با او به گفتو پرداخت. ۲۶صب وقت روز

دیر سموئیل شائول را که در پشت بام بود صدا کرد و گفت: «برخیز، وقت آن است که باید

بروی.» پس شائول برخاست با سموئیل بیرون رفت. ۲۷وقت آن ها به خارج شهر نزدی شدند،

سموئیل به شائول گفت: «به خادمت بو که پیشتر از ما برود و تو کم معطل کن، زیرا

م خواهم پیغام را که از جانب خداوند دارم برایت برسانم.»
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سموئیل شائول را بعنوان پادشاه مس م کند

۱۰ ۱آناه سموئیل ی بوتل روغن را گرفته بر سر شائول ریخت. بعد او را بوسید و گفت:
«چون خداوند ترا انتخاب فرموده است که پادشاه اسرائیل باش، این کار را م کنم. تو فرمانروا

و رهائ بخش آن ها از دست دشمنان که در اطراف آن ها هستند، م شوی. برای ثبوت اینه

خداوند ترا بحیث پادشاه اسرائیل انتخاب کرده است، م گویم ۲که وقت از پیش من جدا

بین است، م که در سرزمین بنیامین واق لصشوی، دو نفر را در کنار قبر راحیل در شهر ص م

و به تو م گویند: «خرهائ را که جستجو م کردی، یافت شده اند. حاال پدرت در فر خرها

نیست، بله بخاطر تو پریشان است و م گوید: پسرم را چطور پیدا کنم.» ۳وقت پیشتر بروی به

درخت بلوط تابور م رس. در آنجا سه مرد را م بین که روندۀ بیت ئیل به منظور پرستش

خداوند م باشند. ی از آن ها سه بزغاله، دیری سه قرص نان و سوم ی مش شراب با

خود دارد. ۴آن ها با تو احوالپرس م کنند و به تو دو قرص نان م دهند که تو باید آن را

بپذیری. ۵بعد به تپۀ خدا م رس که در آنجا عساکر فلسطین ها پهره م دهند. و همینه به شهر

وارد م شوی با چند نفر از انبیاء بر م خوری که از تپه پائین م آیند و در حال نواختن چن و

دایره و نَ و تنبور م باشند و نبوت م کنند. ۶بعد روح خداوند بر تو قرار م گیرد و تو هم با

آن ها نبوت م کن و به شخص دیری تبدیل م شوی. ۷از آن ببعد، هر تصمیم که بیری،

انجام داده م توان، زیرا خداوند هادی و راهنمایت م باشد. ۸حاال پیشتر از من به جِلجال برو

و در آنجا منتظر من باش. من بعد از ی هفته پیشت م آیم، چون من باید در وقت ادای

مراسم قربان سوختن و ذب کردن قربان های سالمت با تو باشم. من همچنین گفتن های

دیری دارم که باید برایت بویم.»

شائول نبوت م کند

۹وقت شائول با سموئیل وداع کرد و م خواست برود خدا وض و شخصیت او را تغییر داد و

همه پیشوئ های سموئیل به حقیقت رسیدند. ۱۰چون به تپۀ خدا آمدند گروه از انبیاء را

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

دیدند که بطرف شان م آیند. آناه روح خدا بر شائول قرار گرفت و با آن ها به نبوت شروع

کرد. ۱۱کسان که قبال او را م شناختند وقت دیدند که با انبیاء نبوت م کند، گفتند: «پسر قَیس

را چه شده است؟ آیا شائول هم از جملۀ انبیاء است؟» ۱۲ینفر از حاضرین اضافه کرد: «و پدر

شان کیست؟» از همان زمان این مثَل ورد زبان مردم شد که م گویند: «شائول هم از جملۀ

انبیاء است.» ۱۳وقت شائول نبوت را تمام کرد، به باالی تپه رفت.

۱۴کاکای شائول از آن ها پرسید: «کجا رفته بودید؟» شائول جواب داد: «برای یافتن خرها

رفته بودیم. چون آن ها را نیافتیم پیش سموئیل رفتیم.» ۱۵کاکایش گفت: «به من بو که او چه

گفت.» ۱۶شائول جواب داد: «او به ما گفت که خرها یافت شده اند.» اما در بارۀ اینه او

بعنوان پادشاه انتخاب شده است، به کاکای خود چیزی نفت.

شائول بحیث پادشاه اسرائیل انتخاب م شود

۱۷سموئیل قوم اسرائیل را برای ی اجتماع در مصفه دعوت کرد ۱۸و این پیام خداوند را به

آن ها داد: «خداوند، خدای اسرائیل چنین م فرماید: «من قوم اسرائیل را از مصر بیرون آوردم

و شما را از دست مردم مصر و ممال که بر شما ظلم م کردند، نجات دادم. ۱۹اما امروز شما

خدای تان را که شما را از آن همه بالها و مصائب رهائ بخشید، فراموش کردید. حاال از من

م خواهید که پادشاه برای تان انتخاب کنم.» بسیار خوب، اکنون به ترتیب قوم و قبیلۀ تان

بحضور خداوند حاضر شوید.»

۲۰پس سموئیل همۀ قبایل اسرائیل را بحضور خداوند جم کرد و از بین آن ها قبیلۀ بنیامین

بحم قرعه انتخاب شد. ۲۱سپس همه خانواده های قبیلۀ بنیامین را بحضور خداوند آورد و

قرعه بنام خانوادۀ مطری برآمد. باالخره هر فرد خانوادۀ مطری حاضر شد و از آن جمله شائول،

پسر قَیس انتخاب گردید، اما وقت رفتند که او را بیاورند، او را نیافتند. ۲۲پس از خداوند

پرسیدند: «او کجا است؟ آیا او اینجا در بین ما است؟» خداوند جواب داد: «بل، او در بین
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کاال و لوازم که آورده اند، خود را پنهان کرده است.» ۲۳آناه رفتند و او را آوردند. وقت در

بین مردم ایستاد، قدش از همه بلندتر بود. ۲۴سموئیل به مردم گفت: «این شخص همان کس

است که خداوند او را بعنوان پادشاه شما انتخاب فرموده است. در تمام قوم اسرائیل نظیر او

پیدا نم شود.» آناه هم با ی صدا گفتند: «زنده باد پادشاه!»

۲۵بعد سموئیل حقوق و وظایف پادشاه را برای مردم شرح داد و همه را در کتاب مخصوص

نوشت و بحضور خداوند تقدیم کرد. سپس مردم را به خانه های شان فرستاد. ۲۶شائول هم به

یخته بود، شائول را همراههم که خدا دل آن ها را بر ان ه برگشت و ندیمانخانۀ خود در جِبع

کردند. ۲۷اما بعض از اشخاص پست که در آنجا حاضر بودند، گفتند: «این شخص چطور

م تواند ما را نجات بدهد؟» او را مسخره کردند و تحفه ای برایش نیاوردند، ول او حرف نزد.

شائول عمونیان را شست م دهد

۱۱ ۱در این وقت ناحاش عمون با سپاه خود بقصد حمله علیه اسرائیل در مقابل یابیش
جِلعاد اردو زدند. مردم آنجا به ناحاش پیشنهاد صل کرده گفتند: «با ما پیمان ببند و ما خدمت

ترا م کنیم.» ۲ناحاش گفت: «بسیار خوب، به ی شرط با شما پیمان م بندم که من باید چشم

راست هر کدام تان را از کاسه بیرون کنم تا همۀ مردم اسرائیل سرافنده شوند!» ۳ریش سفیدان

یابیش به او گفتند: «برای ما ی هفته مهلت بده تا قاصدان را برای کم به سراسر کشور

اسرائیل بفرستیم. اگر کس برای نجات ما نیامد، آناه ما به تو تسلیم م شویم.»

۴وقت قاصدان به جِبعه که مسن شائول بود، آمدند و به مردم از وض بد خود خبر دادند،

هم با آواز بلند گریه کردند. ۵در این وقت شائول مصروف قلبه کردن زمین بود و چون به شهر

برگشت از مردم پرسید: «چه واقعه شده است؟ چرا هم گریه م کنند؟» آن ها او را از خبری

که قاصدان یابیش آورده بودند، آگاه ساختند. ۶وقت شائول آن سخنان را شنید، روح خداوند بر

او قرار گرفت و بشدت خشمین شد. ۷آناه ی جوره گاو را گرفته آن ها را ته ته کرد و به
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قاصدان داد تا به سراسر کشور اسرائیل تقسیم کنند و به مردم بویند: «هر کس که نیاید و

بدنبال شائول و سموئیل نرود، گاوهایش با چنین سرنوشت دچار م شوند.» بنابراین، ترس خدا

بن اسرائیل را فراگرفته، هم با یدل برای جن آماده شدند. ۸وقت آن ها را در بازِق شمار

کردند، تعداد شان سه صد هزار به اضافۀ س هزار نفر از یهودا بود. ۹بعد قاصدان را دوباره با

این پیغام فرستاد: «فردا پیش از ظهر نجات م یابید.» چون قاصدان به یابیش آمدند و پیغام

شائول را به مردم رساندند، هم خوشحال شدند. ۱۰پس مردم یابیش به دشمنان گفتند: «ما

فردا خود را تسلیم م کنیم و آنوقت هرچه دل تان بخواهد، با ما بنید.»

۱۱روز دیر شائول آمد و مردم را به سه دسته تقسیم کرد و هنام صب ی حملۀ ناگهان را بر

عمونیان شروع نموده تا ظهر به کشتار آن ها پرداخت. کسان که باق ماندند، طوری پراگنده

شدند که حت دو نفر شان هم یجا با هم دیده نم شدند.

۱۲بعد مردم به سموئیل گفتند: «کجا هستند آن کسان که م گفتند شائول نباید پادشاه ما باشد؟

آن ها را بیاورید تا سرهای شان را از تن جدا کنیم.» ۱۳اما شائول گفت: «حت ی نفر هم

نباید در این روز کشته شود، زیرا خداوند امروز اسرائیل را نجات داد.» ۱۴بعد سموئیل به مردم

گفت: «بیائید به جِلجال برویم و سلطنت را سر از نو برقرار کنیم.» ۱۵پس همۀ مردم به جِلجال

سالمت رفتند. در آنجا شائول را در حضور خداوند پادشاه خود ساختند و برای خداوند قربان

تقدیم نمودند و شائول و همۀ قوم اسرائیل خوش کردند و جشن گرفتند.

نطق وداعیۀ سموئیل

که از من کرده بودید، بجا آوردم و پادشاه ۱۲ ۱سموئیل به قوم اسرائیل گفت: «خواهش
برای تان انتخاب کردم. ۲حاال پادشاه رهبر شما است. چون من پیر و مو سفید شده ام، پسران

خود را در خدمت شما م گمارم. من از دوران جوان خدمت شما را کرده ام ۳و اکنون از شما

م خواهم که در حضور خداوند و پادشاه برگزیدۀ او حقیقت را بوئید که آیا من گاو یا خر
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آزار رسانده ام؟ اگر از کس ظلم کرده ام یا به کدام کس را بزور گرفته ام؟ آیا بر کس کس

رشوت گرفته ام بوئید تا برای تالف آن چشمانم را کور کنم.» ۴آن ها گفتند: «نه تو به کس ظلم

کرده ای، نه آزار رسانده ای و نه از کس رشوت گرفته ای.» ۵سموئیل گفت: «پس خدا و پادشاه

،ندارم.» آن ها جواب دادند: «بل برگزیدۀ او شاهد من هستند که من در پیش شما گناه

درست است.»

۶سموئیل اضافه کرد: «خداوند موس و هارون را مأمور ساخت و اجداد شما را از کشور مصر

بیرون آورد. ۷حاال در جائیه هستید قرار گیرید تا شما را در حضور خداوند محوم سازم و به

در حق شما و پدران تان کرده است. ۸وقت هائ شما یاد آور شوم که خداوند چه خوب

بن اسرائیل در مصر بودند و مردم آنجا شروع به آزار آن ها کردند، آن ها بحضور خداوند گریه و

زاری نمودند. خداوند موس و هارون را فرستاد و آن ها پدران شما را از مصر بیرون آورد و در

این سرزمین جا داد. ۹ول آن ها بزودی خداوند، خدای خود را فراموش کردند. پس خداوند

آن ها را به دست دشمنان شان، یعن سیسرا، قوماندان سپاه یابین پادشاه کشور حاصور،

فلسطین ها و پادشاه موآب مغلوب ساخت. ۱۰آن ها باز پیش خداوند فریاد و زاری کردند و

گفتند: «ما گناهار هستیم، زیرا خداوند را فراموش کردیم و در عوض بتهای بعلیم و عشتاروت

را پرستیدیم. حاال ما را ببخش و از دست دشمنان نجات بده و ما تنها ترا پرستش م کنیم.»

۱۱پس خداوند یر بعل، بِدان، یِفتاح و مرا فرستاد و شما را از دست دشمنان که در اطراف تان

بودند، رهائ بخشید و باز به شما موق داد تا زندگ آسوده ای را شروع کنید. ۱۲اما وقت دیدید

که ناحاش، پادشاه عمونیان به شما حمله م کند، به من گفتید: «ما ی پادشاه م خواهیم که بر

ما حومت کند.» در حالیه خداوند، خدای تان همیشه پادشاه شما بوده است.

۱۳این این شما و این پادشاه که انتخاب کرده اید. از خداوند خواستید و او ی پادشاه را

انتخاب نمود که بر شما حومت کند. ۱۴حاال اگر از خدا بترسید، بندگ او را بنید، از او

اطاعت نمائید و اوامر او را بجا آورید، و اگر شما و پادشاه که بر شما حومت م کند از

فرمان خداوند، خدای تان پیروی کنید، خوب، ۱۵اما اگر به حرف خداوند گوش ندهید و از
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اوامر او سرپیچ کنید، آنوقت دست انتقام خداوند علیه شما و پادشاه تان بلند م شود. ۱۶حاال

توجه نمائید و معجزات عظیم خداوند را تماشا کنید. ۱۷شما م دانید که در این موسم سال که

وقت درو گندم است، باران نم بارد. مر من بدرگاه خداوند دعا م کنم تا رعد و باران را از

آسمان بفرستد تا بدانید که وقت خواستید پادشاه برای تان تعیین شود، چه گناه بزرگ را در

برابر خداوند مرتب شدید.»

۱۸آناه سموئیل بحضور خداوند دعا کرد و خداوند در همان روز رعد و باران را فرستاد و ترس

خداوند و سموئیل هم را فراگرفت. ۱۹قوم اسرائیل به سموئیل گفتند: «از حضور خداوند،

خدای خود تمنا کن که ما را هالک نسازد، زیرا بخاطر اینه برای خود پادشاه خواستیم به

گناهان خود افزودیم.» ۲۰سموئیل به آن ها گفت: «نترسید، م دانم که شما گناهار هستید، اما

از احام خداوند پیروی کنید و از دل و جان بنده و فرمانبردار او باشید. ۲۱بدنبال چیزهای

باطل نروید که نه فایده ای برای تان دارند و نه م توانند شما را نجات بدهند. ۲۲خداوند بخاطر

نام بزرگ خود قوم برگزیدۀ خود را ترک نم کند. او به خوش خود شما را قوم خاص خود

ساخت ۲۳و من هم خدا نند که در مقابل خداوند مرتب گناه بشوم و دست از دعا بخاطر

شما بشم، بله من به شما راه نی و راست را نشان م دهم. ۲۴تنها از خداوند بترسید و با

وفاداری و از صمیم قلب بندگ او را بنید و کارهای عظیم را که برای شما اجراء کرده است،

از یاد نبرید. ۲۵و اما اگر باز هم از کارهای بد دست نشید، هم شما و هم پادشاه تان هالک

م شوید.»

جن علیه فلسطین ها

۱۳ ۱شائول س ساله بود که پادشاه شد و چهل سال بر اسرائیل سلطنت نمود. ۲او سه هزار
نفر از مردان اسرائیل را انتخاب کرد که از آن جمله دو هزار نفر با او در مخماس و کوهستان

بیت ئیل بودند و ی هزار نفر هم همراه یوناتان به جبعۀ بنیامین رفتند و بقیه را به خانه های
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شان فرستاد.

۳یوناتان به پهره داران فلسطین ها که در جِبعه بودند حمله برده آن ها را شست داد. خبر این

حمله بزودی در سراسر سرزمین فلسطین ها پخش شد و شائول امر کرد که این خبر جن را به

همه جا با صدای شیپور اعالن کنند تا تمام عبرانیان بشنوند. ۴چون مردم اسرائیل اطالع یافتند

که شائول پهره داران فلسطین ها را کشته است و فلسطین ها نام اسرائیل را بزشت و نفرت یاد

م کنند، بنابران تمام قوم اسرائیل در جِلجال بحالت آماده باش جم شدند.

۵فلسطین ها س هزار عرادۀ جن، شش هزار سوار و ی لشری که تعداد آن مثل ری دریا

بیشمار بود، برای جن با اسرائیل آماده کرده در مخماس، در شرق بیت آون، اردو زدند. ۶مردم

اسرائیل از دیدن آن سپاه عظیم خود را بیچاره دیدند و دل و جرأت خود را از دست دادند و در

مغاره ها، بین صخره ها، قبرها و کاریزها پنهان شدند. ۷بعض از آن ها از دریای اُردن گذشته به

سرزمین جاد و جلعاد پناه بردند. در این وقت شائول در جلعاد بود و همراهانش از عاقبت

جن م ترسیدند.

۸سموئیل قبال به شائول گفته بود که برای آمدن او ی هفته انتظار بشد. چون آمدن او طول

کشید، مردم کم کم از او پراگنده م شدند. ۹بنابران، شائول گفت: «قربان های سوختن و

سالمت را بحضور من بیاورید.» ۱۰بعد از آنه مراسم قربان بجا آورده شد، سموئیل آمد و

شائول به استقبال او رفت. ۱۱سموئیل پرسید: «این چه کاری بود که تو کردی؟» شائول جواب

داد: «چون دیدم که تو در وقت معین نیامدی و مردم هم از اطراف من پراگنده م شدند؛

برعالوه فلسطین ها هم در مخماس آمادۀ حمله بودند، ۱۲لهذا، با خود گفتم که چون فلسطین ها

به زودی در جِلجال بر من حمله م آورند و همچنین رضامندی خداوند را هم کسب نرده ام،

مجبور شدم که قربان سوختن خود را تقدیم کنم.» ۱۳سموئیل گفت: «تو کار احمقانه ای کردی

و امر خداوند، خدایت را بجا نیاوردی. خداوند م خواست که سلطنت تو و اوالده ات برای

همیشه برقرار باشد، ۱۴مر چون تو از امر او اطاعت نردی، سلطنت تو زیاد دوام نم کند.
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خداوند شخص دلخواه خود را یافته است و او را مأمور کرده است که بر قوم برگزیدۀ او

حومت کند.» ۱۵بعد سموئیل از جِلجال به جِبعه، در سرزمین بنیامین رفت.

وقت شائول همراهان خود را شمار کرد دید که تنها ششصد نفر باق مانده بودند. ۱۶شائول و

پسرش، یوناتان و همراهان شان در جبعۀ بنیامین ماندند و فلسطین ها در مخماس اردو زدند.

۱۷سپاه فلسطین ها به سه فرقه تقسیم شدند. ی فرقه از راه عفره به سرزمین شوعل حرکت کرد،

یم در نزدیبه طرف سرحدی که مشرف به درۀ زِب ۱۸فرقۀ دوم بسوی بیت حورون و سوم

بیابان است، براه افتاد.

۱۹در آن روزها هی آهنری در کشور اسرائیل یافت نم شد، زیرا فلسطین ها به عبرانیان اجازه

نم دادند که شمشیر و نیزه بسازند. ۲۰بنابران، هرگاه مردم اسرائیل به تیز کردن بیل، قلبه، تبر یا

داس ضرورت م داشتند، باید پیش آهنران فلسطین ها م رفتند. ۲۱اجورۀ تیز کردن بیل و قلبه

ی وناتان هیبغیر از شائول و ی ،دو برابر اجورۀ تیز کردن داس و تبر بود. ۲۲و در روز جن

ها گذرگاه کوهستان ر فلسطیناز همراهان شان شمشیر یا نیزه ای نداشت. ۲۳در عین حال لش

مخماس را در تصرف خود داشتند.

حملۀ یوناتان بر فلسطین ها

امات نظاموناتان به اسلحه بردار خود گفت: «بیا که از راه دره به استحروز ی ۱۴ ۱ی
فلسطین ها برویم.» او ب خبر به آنجا رفت و به پدر خود اطالع نداد. ۲شائول با ششصد نفر از

همراهان خود در نزدی جِبعه زیر ی درخت انار خیمه زده بود. ۳در بین مردان او اخیای

کاهن، پسر اَخیطُوب حضور داشت و اَخیطُوب برادر ایخابود بود و ایخابود پسر فینحاس و

نواسۀ عیل، کاهن خداوند در شیلوه بود. او لباس کاهن در بر داشت. مردم نم دانستند که

یوناتان آنجا را ترک کرده است. ۴یوناتان برای اینه به استحامات نظام فلسطین ها برسد،

م بایست از گذرگاه باری که بین دو صخرۀ تیز بنامهای بوزیز و سنه بود، بذرد. ۵ی از آن
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دو صخره بطرف شمال، مقابل مخماس و دیری بطرف جنوب، مقابل جِبعه قرار داشت.

۶یوناتان به جوان اسلحه بردار گفت: «بیا که به کمپ فلسطین ها بیانه برویم. امید است که

خداوند به ما کم بند، زیرا تعداد دشمن چه کم باشد چه زیاد، در برابر قدرت خداوند ناچیز

است.» ۷جوان همراهش گفت: «بسیار خوب، من با نظریۀ تو موافقم.» ۸یوناتان گفت: «پس

بیا که به آنجا برویم. ما خود را به آن ها نشان م دهیم. ۹اگر گفتند: حرکت ننید تا ما پیش

شما بیائیم، ما در جای خود توقف م کنیم و پیش آن ها نم رویم. ۱۰اما هرگاه گفتند که پیش

شان برویم، در آن صورت م رویم، زیرا این نشانۀ آن است که خداوند آن ها را به دست ما تسلیم

م کند.» ۱۱پس آن ها خود را به سپاهیان فلسطین ها نشان دادند و فلسطین ها گفتند: «عبرانیان

را ببینید که از غارهائ که در آن ها پنهان شده بودند، بیرون آمده اند.» ۱۲آن ها یوناتان و

همراهش را صدا کرده گفتند: «به اینجا بیائید تا چیزی را به شما نشان بدهیم.» یوناتان به

سالحبردار خود گفت: «پشت سرم بیا که خداوند آن ها را به دست ما تسلیم م کند.» ۱۳یوناتان

بحالت سینه کش درحالیه همراهش پشت سرش پیش آن ها باال م رفت و به فلسطین ها حمله

کرد. فلسطین ها به پشت م افتادند و یوناتان و همراهش از چپ و راست آن ها را م کشتند.

۱۴در همان حملۀ اول، یوناتان و همراهش در حدود بیست نفر آن ها را در ساحۀ ی جریب

زمین هالک کردند. ۱۵تمام مردم چه در اردوگاه و چه در بیرون و حت مهاجمین از ترس به لرزه

افتادند. در آن هنام زلزلۀ شدیدی رخداد و آن ها را زیادتر به وحشت انداخت.

فلسطین ها فرار م کنند

۱۶پهره داران شائول در جبعۀ بنیامین دیدند که سپاه عظیم فلسطین ها سراسیمه به هر طرف

م دوند. ۱۷آناه شائول به همراهان خود گفت: «معلوم کنید که چه کسان غایب هستند.»

وقت تجسس کردند، دانستند که یوناتان و سالح بردارش حاضر نبودند. ۱۸پس شائول به اخیا

گفت که صندوق پیمان خداوند را پیش او بیاورد. (چونه صندوق پیمان خداوند در آن وقت

پیش قوم اسرائیل بود.) ۱۹موقعیه شائول با کاهن حرف م زد، شورش در اردوی فلسطین ها
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جا برای جنشدیدتر شد و شائول به کاهن گفت: «صبر کن!» ۲۰بعد شائول و همراهانش ی

رفتند و دیدند که فلسطین ها یدیر خود را م کشند. هم سخت دستپاچه شده بودند. ۲۱آن

عده از عبرانیان که قبال در اردوی فلسطین ها جلب شده بودند، به طرفداری از مردم اسرائیل

شدند. ۲۲همچنین همه اسرائیل ها داخل جن وناتان بودند، برعلیه فلسطینکه با شائول و ی

های که در کوهستان افرایم خود را پنهان کرده بودند، وقت خبر فرار فلسطین ها را شنیدند به

جن دشمن رفتند. ۲۳خداوند در آن روز قوم اسرائیل را پیروز ساخت و جن از سرحدات

بیت آون هم گذشت.

واقعات بعد از جن

۲۴شائول در آن روز کار عاجالنه ای کرد، زیرا اعالم نمود و گفت: «تا انتقام خود را از دشمنان

نیرم تا شام نباید کس دست به غذا بزند و اگر کس این کار را بند، لعنت بر او باد!» بنابران،

هی کس نان را به لب نزد. ۲۵مردم به جنل رسیدند و دیدند که عسل بروی زمین جاری است

۲۶و در همه جای جنل عسل بفراوان پیدا م شد، ول از ترس سوگندی که شائول خورده بود،

کس به آن دست نزد. ۲۷اما یوناتان چون از فرمان پدر خود ب اطالع بود، نوک عصائ را که در

دست داشت، داخل کندوی عسل کرده آن را بدهان برد و حالش بهتر شد. ۲۸ی از حاضرین به

او گفت: «ما هم از گرسن ب حال هستیم، اما پدرت اخطار داده و گفته است: لعنت بر آن

کس که در آن روز چیزی بخورد.» ۲۹یوناتان جواب داد: «پدرم ناحق مردم را زحمت م دهد.

م بین که فقط با چشیدن اندک عسل چقدر حالم بجا آمد. ۳۰اگر به مردم اجازه م داد تا از

غذائ که از دشمنان به دست آوردند، بخورند، بهتر م بود و م توانستند تعداد زیادتری از

فلسطین ها را بشند.»

۳۱باوجود ضعف و گرسن، مردم اسرائیل فلسطین ها را از مخماس تا اَیلون تعقیب کرده کشته

م رفتند و در نتیجه، زیادتر بیحال شدند. ۳۲هنام شب حمله و غارت بر گوسفند، گاو و

گوساله کرده و در همان نقطه م کشتند و گوشت آن ها را خام و خون آلود م خوردند. ۳۳کس به
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شائول از واقعه خبر داده گفت: «مردم با خوردن خون در مقابل خداوند گناه م کنند.» شائول

گفت شما خیانت کرده اید. حاال ی سن بزرگ را پیش من بغلطانید ۳۴و بعد بروید و به

مردم بوئید: «همۀ گاو و گوسفند را به اینجا بیاورند و بشند و بخورند. و با خوردن خون،

پیش خداوند گناه ننند.» پس هر کس در آن شب گاو خود را آورده در آنجا کشت. ۳۵بعد

شائول برای خداوند قرباناه ساخت و آن اولین قرباناه بود که برای خداوند بنا کرد.

۳۶سپس شائول گفت: «بیائید که بر فلسطین ها شبخون بزنیم و تا صب هی کدام آن ها را زنده

نذاریم.» مردم گفتند: «هرچه صالح م دان بن.» اما کاهن گفت: «اول باید با خداوند

مشوره کنیم.» ۳۷شائول بحضور خداوند دعا کرده سوال کرد: «آیا به تعقیب فلسطین ها برویم؟

آیا به ما کم م کن که آن ها را مغلوب سازیم؟» اما خداوند در آن شب به او جواب نداد.

۳۸بعد شائول به ریش سفیدان قوم گفت: «باید معلوم کنیم که چه کس از ما دست به گناه زده

کشم، حت ار را مخورم که گناه است. ۳۹بنام خداوند که آزادی بخش اسرائیل است، قسم م

اگر پسرم یوناتان هم باشد.» اما کس چیزی نفت. ۴۰آناه شائول به قوم اسرائیل گفت: «همۀ

شما به آن طرف بایستید و یوناتان و من به این طرف م ایستیم.» مردم همه اطاعت کردند.

۴۱شائول با دعا به خداوند گفت: «خداوندا، ای خدای اسرائیل، چرا به سوال این بنده ات

جواب ندادی؟ آیا من و یوناتان گناه کرده ایم یا گناه بردن دیران است؟ خداوندا، گناهار

را به ما نشان بده.» پسانتر وقت قرعه انداختند، قرعه به نام شائول و یوناتان ظاهر شد. ۴۲قرار

امر شائول، بین خود او و یوناتان قرعه انداختند. این بار قرعه بنام یوناتان اصابت کرد.

۴۳آناه شائول به یوناتان گفت: «راست بو که چه کرده ای؟» یوناتان جواب داد: «کم عسل

را با نوک عصای دست خود گرفته خوردم. اگر این کار من گناه من است، برای مردن

حاضرم.» ۴۴شائول گفت: «بل، تو حتماً باید کشته شوی ـ خدا مرا بشد اگر ترا نشم.»

۴۵ول مردم به شائول گفتند: «امروز یوناتان قوم اسرائیل را نجات داد. غیر ممن است که او

کشته شود. بنام خداوند قسم است که نم گذاریم حت ی تار موی او هم کم شود، زیرا امروز

بوسیلۀ او بود که خداوند معجزۀ بزرگ نشان داد.» به این ترتیب مردم شفاعت کرده یوناتان را
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از مرگ نجات دادند. ۴۶بعد شائول امر به بازگشت سپاه خود کرد و فلسطین ها هم به وطن خود

برگشتند.

سلطنت و خانوادۀ شائول

۴۷وقت شائول پادشاه اسرائیل شد، با همه دشمنان، از قبیل موآبیان، بن عمون، ادومیان،

پادشاهان صوبه و فلسطین ها جنید و در همه جنها پیروز شد. ۴۸او با شجاعت تمام

عمالیقیان را شست داد و قوم اسرائیل را از دست تاراجران شان نجات داد.

۴۹شائول سه پسر داشت بنامهای یوناتان، یشوی و ملیشوع. او همچنین دارای دو دختر بود.

دختر بزرگش میراب و دختر کوچش میال نام داشت. ۵۰زن شائول دختر اخیمعاص و

اسمش اَخینُوعم بود، ابنیر پسر نیر کاکای شائول بود. ۵۱قَیس پدر شائول و نیر پدر اَبنیر و پسر

اَبیئیل بود.

۵۲در تمام دوران سلطنت شائول، اسرائیل و فلسطین ها همیشه در جن بودند و شائول هر

شخص نیرومند و شجاع را که م یافت شامل سپاه خود م کرد.

جن با عمالیقیان

۱۵ ۱سموئیل به شائول گفت: «خداوند مرا فرستاد که تاج سلطنت را بر سرت بذارم تا
پادشاه اسرائیل باش. حاال به پیام خداوند قادر مطلق گوش بده ۲که چنین م فرماید: وقت که

خواستند از سرزمین عمالیق عبور کنند، آن مردم مان مردم اسرائیل از مصر خارج شدند و م

عبور آن ها شدند، بنابران، م خواهم عمالیقیان را بخاطر این کار شان جزا بدهم. ۳پس برو همۀ

آن مردم را از بین ببر. زن و مرد، اطفال و کودکان شیرخوار، گاو، گوسفند، شتر و خرهای شان

را هم زنده مذار.»
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۴پس شائول سپاه خود را در طَالیم برای جن آماده کرد. تعداد عساکر او دو صد هزار پیاده به

شمول ده هزار نفر از یهودا بود. ۵شائول به شهر عمالیق داخل شده در ی وادی کمین گرفت.

۶بعد به قَین ها پیغام فرستاده گفت: «از مردم عمالیق جدا شوید ورنه شما هم با آن ها هالک

و خوب که مردم اسرائیل از مصر خارج شدند، شما با آن ها با مهربان خواهید شد، زیرا وقت

رفتار کردید.» پس قَین ها از مردم عمالیق جدا شدند. ۷آناه شائول به عمالیقیان حمله کرده

همه را از حویله تا شور که در شرق مصر است به قتل رساند. ۸اَجاج، پادشاه عمالیق را زنده

دستیر کرد و دیران را با دم شمشیر از بین برد. ۹اما شائول و مردان او اَجاج را نشتند و

همچنین بهترین گوسفندان، گاوها و حیوانات چاق و چله و بره ها و اجناس قیمت را از بین

نبردند. تنها اشیای ناچیز و ب ارزش را نابود کردند.

شائول پادشاه مردود

۱۰‐۱۱بعد خداوند به سموئیل فرمود: «من از اینه شائول را به پادشاه برگزیدم، پشیمان

هستم، زیرا او از من اطاعت نم کند و فرمان مرا بجا نم آورد.» سموئیل بسیار غمین و متأثر

شد و تمام شب بحضور خداوند گریه و زاری کرد. ۱۲بعد صب وقتِ روز دیر خواست که

بدیدن شائول برود. کس به او گفت که شائول به کَرمل رفت تا ی منار یادگار برای خود بسازد

و از آنجا به جِلجال رفته است. ۱۳سموئیل باالخره شائول را یافت و شائول به او گفت: «خدا به

تو برکت بدهد. ببین من فرمان خداوند را بجا آوردم.» ۱۴سموئیل گفت: «پس اینهمه صدای

گوسفند و بان گاوها چیست که م شنوم؟» ۱۵شائول جواب داد: «آن ها را از مردم عمالیق به

غنیمت گرفته اند. مردان من بهترین گوسفندان و گاوها را نشتند تا برای خداوند، خدای ما

قربان کنند، مر همه چیزهای دیر را بل از بین بردیم.» ۱۶سموئیل به شائول گفت:

«خاموش باش! بشنو که خداوند دیشب به من چه فرمود.» شائول گفت: «خوب، بو.»

۱۷سموئیل جواب داد: «آن وقت که تو حت در نظر خودت شخص ناچیزی بودی، خدا ترا

بحیث فرمانروای قوم اسرائیل برگزید و تاج شاه را بر سرت گذاشت. ۱۸او ترا مأمور ساخته
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فرمود: «برو عمالیقیان گناهار را نابود کن و تا وقت بجن که همه هالک شوند.» ۱۹پس

چرا از فرمان خداوند اطاعت نردی؟ چرا دست به تاراج و چپاول زدی و کاری را که در نظر

خداوند زشت بود بعمل آوردی؟» شائول در جواب گفت: ۲۰«من از امر خداوند اطاعت نمودم.

وظیفه ای را که به من سپرده بود، با کمال و تمام اجراء کردم. اَجاج، پادشاه عمالیقیان را اسیر

کرده آوردم و مردم عمالیق را بل از بین بردم. ۲۱اما مردم از من خواستند که به آن ها اجازه

بدهم بهترین گوسفندان، گاوها و اموال را که باید از بین م بردند برای خود نهدارند تا برای

خداوند، خدایت در جِلجال قربان کنند.» ۲۲سموئیل گفت: «آیا خداوند از دادن قربانیها و

نذرها خوشنود و راض م شود یا از اطاعت از او؟ اطاعت بهتر از قربان کردن است.

مثل جادوگری، گناه است. سرکش فرمانبرداری بمراتب خوبتر از چربوی قوچ است. ۲۳نافرمان

مانند شرارت و بت پرست است. چون تو از فرمان خداوند پیروی نردی، بنابران، او هم ترا از

مقام سلطنت طرد کرده است.» ۲۴شائول به گناه خود اعتراف کرده گفت: «بل، من گناهارم.

از فرمان خداوند و حرف تو سرپیچ کرده ام، زیرا من از مردم ترسیدم و مطابق میل آن ها رفتار

نمودم. ۲۵اما خواهش م کنم که گناه مرا ببخش و همراه من بروی تا خداوند را پرستش کنم.»

۲۶سموئیل جواب داد: «فایده ای ندارد! زیرا تو امر خدا را بجا نیاوردی و خداوند هم ترا از

مقام سلطنتِ اسرائیل خل کرده است.» ۲۷وقت سموئیل م خواست از پیش او برود، شائول

دست بدامن ردای او انداخت و آن پاره شد. ۲۸سموئیل گفت: «م بین، امروز خداوند، سلطنت

ر که از تو بهتر است داد. ۲۹و آن خدائنفر دی اسرائیل را از تو پاره و جدا کرد و آن را به ی

که عظمت و جالل اسرائیل است، دروغ نم گوید و ارادۀ خود را تغییر نم دهد، زیرا او بشر

نیست که تغییر عقیده بدهد.» ۳۰شائول بازهم زاری کرده گفت: «درست است که من گناه

کرده ام، اما اقال با رفتن خود همراه من برای پرستش خداوند، خدایت، پیش مو سفیدان قوم و

مردم اسرائیل مرا محترم بدار.» ۳۱سرانجام سموئیل راض شد و با او رفت.

۳۲بعد سموئیل گفت: «اَجاج، پادشاه عمالیقیان را بحضور من بیاورید.» اَجاج خوشحال و

خندان آمد و گفت: «شر که خطر مرگ از سرم گذشت.» ۳۳سموئیل اظهار داشت:
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«همانطوریه شمشیر تو مادران را ب اوالد کرد، مادر تو هم مانند همان مادران ب اوالد

م شود.» این را گفت و اَجاج را در حضور خداوند در جِلجال قطعه قطعه کرد.

۳۴سموئیل از آنجا به رامه رفت و شائول هم به خانۀ خود به جِبعه برگشت. ۳۵سموئیل شائول را

تا روز مرگش دیر ندید، ول همیشه بخاطر او غمین بود و خداوند از اینه شائول را به مقام

سلطنت اسرائیل برگزیده بود، اظهار تأسف م کرد.

داود بعنوان پادشاه انتخاب م شود

۱۶ ۱خداوند به سموئیل فرمود: «تا ب برای شائول که من او را از سلطنت خل کرده ام،
بنام یس اندازه روغن زیتون را گرفته به بیت لحم، به خانۀ شخص گیری؟ حاال ی ماتم م

برو. چرا که من ی از پسران او را برای خود به پادشاه برگزیده ام.» ۲سموئیل پرسید:

«چطور م توانم بروم، زیرا اگر شائول خبر شود، مرا م کشد.» خداوند فرمود: «ی گوساله را

بیر و با خود ببر و بو: «جهت اجرای قربان برای خداوند م روم.» ۳یس را هم در مراسم

قربان دعوت کن و آن وقت به تو م گویم که دیر چه باید بن و تو همان کس را که نام

م برم، برای من مس کن.» ۴سموئیل طبق فرمودۀ خداوند عمل کرد. وقت که به بیت لحم

رسید، مو سفیدان شهر با ترس و لرز به استقبال او آمدند و از او پرسیدند: «به چه منظور

آمده ای؟ خیریت است؟» ۵سموئیل جواب داد: «بل، خیر و خیریت است. فقط آمده ام که

برای خداوند قربان کنم. شما هم طهارت کنید و همراه من برای ادای مراسم قربان بروید.»

سموئیل خودش در اجرای مراسم طهارت با یس و پسرانش کم نموده آن ها را هم دعوت

کرد.

ر کرد و با خود گفت: «این همان کسلیاب افتاد، فآن ها آمدند و چشم سموئیل بر ا ۶وقت

است که خداوند برگزیده است.» ۷اما خداوند به سموئیل فرمود: «تو نباید کس را از روی قد و

چهره اش قضاوت کن، چونه من او را قبول نرده ام. من از ناه ی بشر به کس نم نرم.
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انسان ظاهر مردم را م بیند، اما من افار و راز دل هر کس را م دانم.» ۸بعد یس پسر خود،

اَبِیناداب را گفت که بیاید و خود را به سموئیل معرف کند. سموئیل گفت: «او را هم خداوند

انتخاب نرده است.» ۹یس پسر دیر خود، شمه را بحضور سموئیل فرستاد. او گفت: «این

هم شخص برگزیدۀ خداوند نیست.» ۱۰پس یس هفت پسر خود را به سموئیل معرف کرد و

سموئیل به یس گفت: «هیچدام اینها را خداوند برنزیده است.» ۱۱سموئیل از یس پرسید:

«آیا همه پسرانت در اینجا حاضرند؟» او جواب داد: «تنها کوچترین پسرانم اینجا نیست،

چون او رمۀ گوسفند را م چراند.» سموئیل گفت: «کس را بفرست تا فوراً او را بیاورد و تا که

او نیاید ما نم نشینیم.» ۱۲پس یس او را فرا خواند. او جوان خوش سیما و دارای رخسار

شاداب و چشمان زیبا بود. خداوند فرمود: «برخیز و او را مس کن، زیرا او شخص برگزیدۀ من

است.» ۱۳آناه سموئیل روغن زیتون را گرفته بر سر داود که همراه برادران خود ایستاده بود

ریخت و در همان روز روح خداوند بر داود فرود آمد. بعد از آن سموئیل به رامه برگشت.

داود نوازندۀ شائول

۱۴اما روح خداوند شائول را ترک کرد و به عوض، خداوند روح پلید را برای عذاب دادن او

اران شائول برای عالج او چاره سنجیده گفتند: «ما برایت یاز خدمت فرستاد. ۱۵‐۱۶بعض

نفر چن نواز را پیدا م کنیم تا هر گاه که روح پلید ترا رن و عذاب بدهد، نوای چن ترا

آرام کند و حال ات دوباره خوب شود.» ۱۷شائول موافقه کرده گفت: «بروید و ی چن نواز

از پسران یس اران گفت: «من یاز خدمت ماهر را پیدا کرده بحضور من بیاورید.» ۱۸ی

ه ینواز الیق است، بل چن شناسم که او نه تنها ی کند م م را که در بیت لحم زندگ

جوان خوش چهره، دلیر، نیرومند و دارای زبان فصی هم م باشد. به اضافۀ همۀ این اوصاف،

خداوند همراه او است.» ۱۹شائول چند نفر را پیش یس فرستاد تا پسر خود، داود چوپان را

بحضور او بفرستد. ۲۰یس ی خر را با خوراک و ی مش شراب بار کرد و ی بزغاله را

هم با داود برای شائول فرستاد. ۲۱به مجردیه چشم شائول بر داود افتاد، از او تعریف نموده
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خوشش آمد و بحیث سالح بردار خود مقررش کرد. ۲۲بعد شائول به یس پیغام فرستاده و از او

خواهش کرد که تا به داود اجازه بدهد که پیش او بماند، زیرا که او مورد پسندش واق شده

داد، داود چن م آمد و او را رن که روح پلید از جانب خداوند م است. ۲۳پس هر وقت

م نواخت و روح پلید شائول را ترک م کرد و آنوقت حالش بهتر م شد.

داود و جلیات

۱۷ ۱فلسطین ها سپاه خود را برای جن در سوکوه، در سرزمین یهودیه جم کردند و در
اسرائیل جم میم، بین سوکوه و عزیقه اردو زدند. ۲و همچنین شائول و مردان جناَفَس د

شده در درۀ ایال اردو زدند و ی خط دفاع در مقابل فلسطین ها تشیل دادند. ۳فلسطین ها

در ی طرف باالی کوه ایستادند و اسرائیل بر کوه مقابل در طرف دیر سنر گرفتند. در

حالیه دره در بین شان قرار داشت.

۴آناه مرد مبارزی بنام جلیات که از اهال جت بود از اردوی فلسطین ها به میدان آمد. قد او

در حدود سه متر بود. ۵کالهخود برنج بر سر، زره برنج به وزن شصت و پن کیلو به تن ۶و

ساقپوش برنج به پا داشت. شمشیر برنج در کمرش بود ۷و چوب نیزه اش مثل چوب کارگاه

و سرنیزه اش از آهن و به وزن هفت کیلو بود. اسلحه بردارش پیشروی او با سپر بزرگ بافندگ

م رفت. ۸او در آنجا ایستاد و با صدای بلند خطاب به سپاه اسرائیل کرده گفت: «آیا ضرور بود

که با اینهمه سپاه برای جن بیائید؟ من از طرف فلسطین ها به میدان آمده ام و شما هم که از

مردان شائول هستید ی نفر را از طرف خود برای جن با من بفرستید. ۹اگر بتواند با من

بجند و مرا بشد، آنوقت ما همه خدمتار شما م شویم. و اگر من بر او غالب شدم و او را

کشتم، در آنصورت شما غالم ما م شوید و خدمت ما را م کنید.» ۱۰او اضافه کرد: «من امروز

سپاه اسرائیل را خجل م سازم، پس ینفر را بفرستید تا با من بجند.» ۱۱وقت شائول و سپاه

اسرائیل سخنان او را شنیدند جرأت خود را از دست دادند و بسیار ترسیدند.
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داود در اردوگاه شائول

۱۲داود، پسر یسای افرات که از باشندگان بیت لحم و از قبیلۀ یهودا بود، هفت برادر داشت.

پدرش در زمان سلطنت شائول بسیار پیر و سالخورده شده بود. ۱۳سه برادر بزرگ او به ترتیب

سن، الیاب، اَبِیناداب و شمه نام داشتند که با سپاه شائول برای جن آمده بودند. ۱۴داود

کوچترین برادران خود بود. آن سه برادرش با شائول ماندند ۱۵و خودش به بیت لحم برگشت تا

از رمۀ پدر خود نهبان کند. ۱۶در عین حال، آن فلسطین تا چهل روز صب و شام به میدان

م آمد و مبارز م طلبید.

۱۷یروز یس به داود گفت: «این جوال غلۀ بریان را با ده نان بیر و هرچه زودتر برای

برادرانت در اردوگاه ببر. ۱۸همچنین، این پنیرها را هم برای فرمانده سپاه ببر و ببین که برادرانت

چطور هستند و برای من احوال شانرا بیاور.»

بودند. ۲۰داود صب ها در جن یال با فلسطین۱۹در همین وقت شائول و عساکر او در درۀ ا

وقت برخاست و رمه را به چوپان سپرد. آذوقه را برداشت و قرار هدایت پدر خود رهسپار

اردوگاه شد و دید که سپاه اسرائیل با فریاد روانۀ میدان جن است. ۲۱لحظه ای بعد هردو لشر

مقابل هم صف آراستند. ۲۲داود چیز هائ را که با خود آورده بود به پهره دار داد و خودش به

اردوگاه رفت تا احوال برادران خود را بپرسد. ۲۳در همین اثنا مبارز فلسطین که نامش جلیات و

از شهر جت بود، از اردوگاه فلسطین ها خارج شد و مثل دفعۀ پیشتر مبارز طلبید و داود شنید.

۲۴بمجردیه عساکر اسرائیل او را دیدند، از ترس فرار کردند. ۲۵و گفتند: «آن مرد را دیدید؟

او آمده است که تمام سپاه اسرائیل را مسخره کند. پادشاه اعالن کرده است که هر کس او را

بشد، پاداش خوب به او م بخشد و دختر خود را هم به او م دهد. و عالوتاً تمام خاندانش

از دادن مالیه معاف م شود.» ۲۶داود از کسانیه آنجا ایستاده بودند، پرسید: «کسیه آن

فلسطین را بشد و اسرائیل را از این نن رهای دهد چه پاداش م گیرد؟ زیرا که این

فلسطین ب خدا چه کس است که سپاه خدای زنده را اینطور تحقیر و ریشخند م کند؟»
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۲۷آن ها برایش گفتند: «او همان پاداش را م گیرد که پیشتر گفتیم.»

۲۸چون الیاب، برادر بزرگ او دید که داود با آن مردان حرف م زند، قهر شد و پرسید: «اینجا

چه م کن؟ آن چند تا گوسفند را در بیابان پیش چه کس گذاشت؟ من تو آدم مضر را

م شناسم و منظور بد دلت را م دانم که برای دیدن جن آمده ای.» ۲۹داود گفت: «من چه

کرده ام؟ تنها ی سوال کردم.» ۳۰این را گفت و رو به طرف شخص دیری کرده سوال خود را

ترار نمود و هر کدام همان ی جواب را به او داد.

۳۱وقت سخنان داود را به پادشاه خبر دادند، پادشاه او را بحضور خود خواست. ۳۲داود به

پادشاه گفت: «خاطر تان جم باشد. من م روم و با آن فلسطین م جنم.» ۳۳شائول به داود

و او از جوان تجربه هست جوان ب شوی، زیرا تو ی حریف آن فلسطین گفت: «تو نمیتوان

ی شخص جنجو بوده است.» ۳۴اما داود در جواب گفت: «این غالمت چوپان رمۀ پدر

خود را کرده است. و هرگاه کدام شیر یا خرس بیاید و بره ای را از رمه ببرد، ۳۵من بدنبالش رفته

و آنرا از دهن حیوان درنده نجات م دهم و اگر به من حمله کند از ریش آن م گیرم و آنرا

م کشم. ۳۶غالمت شیر و خرس را کشته است و با این فلسطین ب خدا که سپاه خدای زنده را

ریشخند م کند، همان معامله را م نمایم. ۳۷خداوندی که مرا از چن و دندان شیر و خرس

نجات داده است، از دست این فلسطین هم نجات م دهد.» پس شائول موافقه کرده گفت:

«برو خدا همراهت باشد.» ۳۸آناه شائول داود را مجهز ساخت. کالهخود برنج بسرش و زره

پلیت دار به تنش کرد. ۳۹داود شمشیر خود را باالی زره به غالف کرد و ی دو سه قدم

برداشت و بعد ایستاد. زیرا که او هرگز این چیزها را نپوشیده بود. لهذا به شائول گفت: «من به

این ترتیب رفته نم توانم، زیرا من با این چیزها هی عادت ندارم.» پس همه را از تن کشید.

۴۰بعد عصای خود را به دست گرفت و پن تا سنِ لشم را هم از جوی برداشت و در طبراق

چوپان خود که در حقیقت انبان او بود، انداخت و فلخمان خود را گرفت و بطرف رزمندۀ

فلسطین قدم برداشت.
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داود جلیات را مغلوب م کند

شد. ۴۲وقت رفت، به داود نزدی ه سپر بردارش پیشتر از او مهم آمد و در حالی ۴۱فلسطین

چشم فلسطین به داود افتاد، در نظرش بسیار حقیر آمد، زیرا داود ی جوان خوش چهره و

زیبا رو بود. ۴۳او به داود گفت: «آیا من س هستم که با چوب برای مقابلۀ من م آئ؟» و

داود را با نام خدای خود لعنت فرستاد. ۴۴بعد به داود گفت: «بیا که گوشتت را به مرغان هوا و

درندگان صحرا بدهم.»

۴۵داود به فلسطین جواب داد: «تو با شمشیر و نیزه م آئ، اما من بنام خداوند قادر مطلق،

خدای اسرائیل که تو تحقیرش کردی، م آیم. ۴۶امروز خداوند مرا بر تو غالب م سازد. من ترا

م کشم و سرت را از تن جدا م کنم. الش سپاهیانت را به مرغان هوا و درندگان صحرا م دهم

تا همۀ مردم روی زمین بدانند که خدائ در اسرائیل است. ۴۷و همه کسانیه در اینجا حاضرند،

شاهد باشند که ظفر و پیروزی با شمشیر و نیزه به دست نم آید، زیرا جن، جن خداوند است

و او ما را بر شما پیروز م سازد.» ۴۸وقتیه فلسطین از جای خود حرکت کرد و م خواست به

داود نزدی شود، داود فوراً برای مقابله بسوی او شتافت. ۴۹دست خود را در طبراق کرد و

به پیشان را نشانه گرفت. سن فلسطین را گرفت و در فلخمان گذاشت و پیشان سن ی

او فرو رفت، افتاد و رویش بزمین خورد. ۵۰داود با ی فلخمان و ی سن بر فلسطین غالب

شد و در حالیه هی شمشیری در دست او نبود، او را کشت. ۵۱بعد داود رفت و باالی سر

فلسطین ایستاد شمشیر او را از غالف کشید و او را کشت و سرش را از تن جدا کرد.

وقت فلسطین ها دیدند که پهلوان شان کشته شد هم فرار کردند. ۵۲بعد لشر اسرائیل و

یهودا برخاستند و با فریاد به تعقیب فلسطین ها تا جت و دروازه های عقرون پرداختند. و

جاده ایه بطرف شَعرِیم و جت و عقرون م رفت پر از اجساد مردگان بود. ۵۳سپس دست از

تعقیب کشیده برگشتند و به تاراج اردوگاه فلسطین ها شروع کردند. ۵۴بعد داود سرِ بریدۀ جلیات

را گرفته به اورشلیم برد. اما اسلحۀ او را در خیمۀ خداوند نهداشت.
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داود بحضور شائول معرف م شود

۵۵وقتیه داود برای جن با فلسطین م رفت، شائول از قوماندان سپاه خود، اَبنیر پرسید:

«این جوان پسر کیست؟» اَبنیر جواب داد: «ای پادشاه، بسر شما قسم است که من نم دانم.»

۵۶پادشاه به اَبنیر گفت: «برو بپرس که این جوان پسر کیست.» ۵۷پس از آنه داود فلسطین را

کشت و برگشت، اَبنیر او را گرفته به نزد شائول آورد. سر آن فلسطین در دستش بود. ۵۸شائول

از او پرسید: «ای جوان، پدر تو کیست؟» داود جواب داد: «پدر من خدمتار شما، یس است

که در بیت لحم زندگ م کند.»

۱۸ ۱در همان روز بعد از آنه شائول با داود حرف زد، یوناتان عالقۀ زیادی به داود پیدا
کرد و او را برابر جان خود دوست م داشت. ۲و شائول داود را پیش خود نهداشت و

نذاشت که به خانۀ پدر خود برگردد. ۳و یوناتان با داود پیمان دوست بست، زیرا او را مثل

جان خود دوست م داشت. ۴بعد یوناتان ردای خود را از تن کشید و به داود داد و حت شمشیر

و کمان و کمربند خود را هم به او بخشید. ۵و داود در هر مأموریت که شائول به او م داد، موفق

م شد. بنابران شائول او را به عنوان ی از افسران سپاه خود مقرر کرد و از این امر هم مردم و

هم سپاهیان خشنود شدند.

شائول به داود حسادت م ورزد

۶وقتیه داود پس از کشتن فلسطین به خانه بر م گشت، زنها از تمام شهرهای اسرائیل با ساز و

دایره و دیر آالت موسیق رقص کنان به استقبال شائول پادشاه آمده سرود خوش م نواختند

۷و م خواندند: «شائول هزاران نفر را و داود ده ها هزار نفر را کشته است.» ۸شائول بسیار قهر

شد و سخنان آن ها خوشش نیامد و با خود گفت: «به داود اعتبار ده ها هزار را داده اند و به من

هزاران را. تنها چیزیه باق م مانَد پادشاه است که به او بدهند.» ۹بنابران، از همان روز کینۀ
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داود را بدل گرفت و به او بدبین شد.

۱۰روز دیر روح پلید از جانب خداوند بر شائول آمد و او را در خانه اش دیوانه م ساخت. داود

برای اینه او را آرام سازد، مثل سابق برایش چن م نواخت. ۱۱اما شائول نیزه  ای را که

به دست داشت، بسوی داود پرتاب کرد تا او را در دیوار می کند، ول داود دو بار خود را کنار

کشید.

۱۲شائول از داود م ترسید، زیرا خداوند با او بود، اما از شائول جدا شده بود. ۱۳بنابران، شائول

او را از حضور خود بیرون راند و به عنوان فرمانده هزار نفری مقررش کرد. با آنهم داود در پیش

مردم محترم بود ۱۴و در هر کاری که م کرد، موفق م شد، زیرا خداوند با او بود. ۱۵وقت شائول

موفقیت او را در همه کارها دید، زیادتر ترسید. ۱۶اما همه مردم اسرائیل و یهودا داود را دوست

داشتند، زیرا که آن ها را کم و راهنمائ م کرد.

داود با دختر شائول ازدواج م کند

۱۷یروز شائول به داود گفت: «میخواهم دختر بزرگ خود، میراب را به تو بدهم که زن تو

شود، ول به ی شرط که تو باید در جنهای خداوند با دشمنان دالورانه بجن.» منظور

شائول این بود که داود باید به دست فلسطین ها کشته شود نه به دست خود او. ۱۸داود گفت:

«من چه کس هستم و خاندان پدرم و قوم من کیست که داماد پادشاه شوم؟» ۱۹اما وقت داود

آماده شد که با میراب، دختر شائول عروس کند، معلوم شد که او را قبال به عدرئیل داده بود.

۲۰در عین حال، میال، دختر دیر شائول، عاشق داود شد. چون به شائول خبر رسید،

خوشحال شد، چونه مطابق نقشه اش بود. ۲۱و با خود گفت: «دختر خود را به داود م دهم که

به اینوسیله دست فلسطین ها به او برسد و او را از بین ببرند.» بنابران، شائول بار دوم به داود

پیشنهاد کرد که دامادش بشود. ۲۲پس به خادمان خود گفت که این خبر خصوص را به داود
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برسانند و آنها به داود بویند: «پادشاه از تو بسیار راض است و همه کارکنان او هم ترا دوست

دارند. پس حاال باید پیشنهاد پادشاه را قبول کن و داماد او بشوی.» ۲۳وقت خادمان شاه، پیام

او را به داود رساندند، داود به آن ها گفت: «آیا من بیچاره و مسین قدرت و توانائ آنرا دارم

که داماد پادشاه شوم؟»

۲۴خادمان شاه رفتند و جواب داود را به او دادند. ۲۵شائول گفت بروید و به داود بوئید که من

مهریه نم خواهم. در عوض برای من صد پوست آلۀ تناسل فلسطین ها را بیاور تا از دشمنانم

انتقام گرفته شود. منظور شائول این بود که داود به دست فلسطین ها بقتل برسد. ۲۶وقت خادمان

شاه به داود خبر دادند، او این پیشنهاد را پسندید و موافقه کرد که داماد شاه بشود. پس داود

پیش از زمان معین، ۲۷با سپاه خود رفت و دو صد فلسطین را کشت و پوست آلۀ تناسل شانرا

بریده به شاه داد تا شرط او به جا آورده شود و بحیث داماد شاه قبول گردد. شائول هم دختر

خود میال را به او داد. ۲۸آناه شائول دانست که خداوند با داود است و مردم هم او را بسیار

دوست دارند، ۲۹پس زیادتر از پیشتر از داود م ترسید و دشمن و نفرت او به داود روز بروز

اضافه تر م شد.

۳۰هر وقتیه سپاه فلسطین ها حمله م کرد، موفقیت داود در شست آن ها زیادتر از دیر

افسران نظام شائول بود.

شائول در صدد قتل داود

۱۹ ۱شائول به پسر خود یوناتان و خادمان خود گفت که داود را بقتل برسانند. اما یوناتان
چون داود را دوست داشت، ۲به داود خبر داده گفت: «پدرم، شائول قصد کشتن ترا دارد. پس

تا صب مراقب خود باش. در جائ پنهان شو و خود را مخف ناهدار. ۳بعد من با پدرم در

جائیه تو پنهان م شوی م آیم و در بارۀ تو با او حرف م زنم و از نتیجۀ مذاکرۀ خود با او به

تو اطالع م دهم.»
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۴یوناتان پیش پدر خود از داود توصیف کرد و به او گفت: «خواهش م کنم به داود ضرری

نرسان، زیرا او هیچاه به تو کدام بدی نرده است. رفتار او در مقابل تو نی و صادقانه

را کشت و خداوند پیروزی بزرگ بوده است ۵او جان خود را بخطر انداخت و آن فلسطین

نصیب اسرائیل کرد. خودت آنرا به چشم خود دیدی و خوشحال شدی. پس چرا دست خود را

بخون ی بیناه آلوده م کن و م خواه که داود را ب سبب بش؟» ۶شائول خواهش

یوناتان را قبول کرد و بنام خداوند قسم خورد که داود را نشد. ۷بعد یوناتان داود را فراخواند و

همه چیز را به او گفت؛ سپس او را بحضور شائول برد و مثل سابق به وظیفۀ خود مشغول شد.

۸طول نشید که دوباره جن شروع شد و داود با ی حمله فلسطین ها را شست داد و

آن ها با دادن تلفات سنین فرار کردند. ۹بعد یروز شائول در خانۀ خود نشسته بود و نیزۀ خود

را در دست داشت و به نوای چن داود گوش م داد که دفعتاً روح پلید از جانب خداوند بر

شائول آمد. ۱۰و شائول خواست که داود را با نیزۀ خود بدیوار می کند، مر داود از حضور

شائول گریخت و نیزه بدیوار فرو رفت. او از آنجا فرار کرد و از کشته شدن نجات یافت.

۱۱در آنشب شائول ی تعداد مردان خود را به خانۀ داود فرستاد تا مراقب او باشند و فردای آن

وقتیه از خانه خارج شود، او را بشند. اما میال، زن داود از خطریه متوجه او بود،

باخبرش ساخت و گفت همین امشب از خانه خارج شو، ورنه فردا زنده نخواه بود. ۱۲میال

داود را از راه کلین پائین کرد و داود از خانه گریخت. ۱۳بعد میال ی مجسمه را گرفت در

بستر قرار داد و بالش از موی بز زیر سرش گذاشت و آنرا با لحاف پوشاند. ۱۴وقت فرستادگان

شائول آمدند که او را ببرند، میال گفت که داود مریض است. ۱۵شائول چند نفر را فرستاد و

گفت: «او را در بسترش بحضور من بیاورید که او را بشم.» ۱۶وقت آن ها آمدند، دیدند که

مجسمه ای در بستر قرار دارد و بالش زیر سر آن بود. ۱۷شائول از میال پرسید: «چرا مرا فریب

دادی و دشمن مرا گذاشت که برود و فرار کند؟» میال جواب داد: «او به من گفت که یا مرا

بذار که فرار کنم یا ترا م کشم.»
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۱۸به این ترتیب، داود فرار کرد و خود را سالم پیش سموئیل در رامه رساند و به او گفت که

رد تا در آنجا زندگوت بونه با او رفتار کرد. پس سموئیل داود را با خود گرفته به نایشائول چ

کند. ۱۹و چون به شائول خبر دادند که داود در نایوت است ۲۰باز چند نفر را فرستاد که او را

دستیر کنند. وقت آن ها به آنجا آمدند، چند نفر از انبیاء را دیدند که نبوت م کنند و سموئیل

در رأس آن ها ایستاده است. آناه روح خداوند بر فرستادگان شائول آمد و آن ها هم به نبوت

شروع کردند. ۲۱چون شائول از واقعه خبر شد، ی تعداد دیر را فرستاد و آن ها هم نبوت

کردند. او برای بار سوم فرستادگان را فرستاد که برای آنان هم همان اتّفاق افتاد. ۲۲سپس

خودش بطرف رامه براه افتاد. وقت به چاه بزرگ در سیخوه رسید، از مردم پرسید: «سموئیل و

داود کجا هستند؟» ینفر جواب داد: «آن ها در نایوت رامه هستند.» ۲۳در راه نایوت روح

خداوند بر او هم آمد و او هم در حالیه در راه خود روان بود، نبوت م کرد تا اینه به نایوت

رامه رسید. ۲۴او هم لباس خود را از تن کشید و در حضور سموئیل نبوت کرد. و تمام روز و

شب در همانجا برهنه افتاده بود. مردم پرسیدند: «آیا شائول هم از جملۀ انبیاء است؟»

داود و یوناتان

۲۰ ۱بعد داود از نایوت رامه پیش یوناتان آمد و گفت: «من چه کرده ام؟ قصور من چیست
و چه گناه پیش پدرت کرده ام که قصد کشتن مرا دارد؟» ۲یوناتان گفت: «خدا نند! کس ترا

نم کشد. پدرم هی کار جزئ یا مهم را بدون صالح و مشورۀ من نم کند. پس چرا این کار را

از من پنهان نماید؟ این امر حقیقت ندارد.» ۳داود جواب داد: «پدرت خوب م داند که من و

تو دوست هستیم، بنابران، نخواست در این مورد چیزی به تو بوید که مبادا غمین شوی. بنام

خداوند و بسر تو قسم است که مرگ از من فقط ی قدم فاصله دارد.» ۴یوناتان از داود پرسید:

«چه م خواه که برایت بنم؟» ۵داود جواب داد: «فردا مهتاب نو م شود و من باید با

پدرت یجا غذا صرف کنم، اما من فردا م روم و در مزرعه ای پنهان م شوم. و تا شام روز

سوم در همانجا م مانم. ۶اگر پدرت دلیل نبودن مرا بر سر دسترخوان بپرسد، بو که من از تو
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خواهش کردم تا به من اجازه بده که به شهر خود به بیت لحم بروم و در مراسم قربان ساالنه با

خانوادۀ خود باشم. ۷اگر بوید: «خوب» آنوقت م دانم که خطری برایم نیست. اما اگر قهر

کنم که از روی لطف به من کم است. ۸بنابران، از تو خواهش م اه مرگ من حتمشد، آن

نمائ، زیرا ما قول دوست بهم داده ایم. و اگر خطائ از من سرزده باشد، خودت مرا بش، اما

مرا پیش پدرت نبر.» ۹یوناتان گفت: «باور نمینم! اگر م دانستم که پدرم قصد بدی به تو

دارد، آیا به تو نم گفتم؟» ۱۰داود گفت: «چطور بدانم که پدرت باالی من قهر است یا ن؟»

۱۱یوناتان به داود گفت: «بیا که به مزرعه برویم.» و هر دو براه افتادند.

۱۲یوناتان به داود گفت: «در حضور خداوند، خدای اسرائیل به تو وعده م دهم که فردا یا پس

فردا، همراه پدرم دربارۀ تو حرف م زنم و فوراً به تو اطالع م دهم که او در مورد تو چه فر

م کند. ۱۳اگر دیدم که قهر است و قصد کشتن ترا دارد، به جان خودم قسم م خورم که به تو

خبر م دهم تا بتوان بسالمت فرار کن و خداوند یار و نهبان تو باشد، همانطوریه از پدرم

بوده است! ۱۴‐۱۵و یادت باشد، پس از آنه خداوند همه دشمنانت را از روی زمین محو کرد،

دوست و مهربان خداوندی را نه تنها به من، بله به بازماندگانم هم نشان بده.» ۱۶پس

یوناتان با خاندان داود پیمان بست و داود قسم سخت خورد که اگر به عهد خود وفا ننند،

لعنت باد بر آن ها. ۱۷و یوناتان دوباره داود را قسم داد و این بار بخاطر محبت بود که با او

داشت، زیرا داود را برابر جان خود دوست م داشت.

۱۸یوناتان گفت: «فردا مهتاب نو م شود و چون به سر دسترخوان نباش جایت خال م باشد.

۱۹و تا پس فردا هم از غیبت تو آگاه م شوند و دلیل آنرا م پرسند. پس مثل پیشتر در

مخف گاه خود، در کنار تودۀ سن بمان. ۲۰من م آیم و سه تیر به آن طرف طوری پرتاب

م کنم که گویا هدف را نشانه گرفته ام. ۲۱آناه ینفر را م فرستم که تیرها را پیدا کند. و اگر به

او بویم: «تیر ها به این طرف تو اند، برو آن ها را بیاور.» پس بدان که خیر و خیریت است و

مطمئن باش که هی خطری متوجه تو نیست. ۲۲و اگر به او بویم: «پیشتر برو، تیرها در آن

طرف تو اند.» به این معن است که تو باید فوراً از اینجا بروی، زیرا خدا ترا نجات داده است.
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۲۳و از خدا م خواهم که به ما کم کند تا به عهد و پیمان خود وفادار باشیم، زیرا که او شاهد

پیمان ما بوده است.»

۲۴پس داود خود را در مزرعه پنهان کرد و وقتیه مهتاب نو شد، پادشاه برای صرف غذا آماده

شد ۲۵و قرار عادت بجای مخصوص خود کنار دیوار نشست. یوناتان مقابل او قرار گرفت و

اَبنیر پهلوی شائول نشست. اما جای داود خال بود. ۲۶شائول در آنروز چیزی نفت و گمان

کرد که حادثه ای برای داود رخداده است و ممن است برای شرکت در این مراسم پاک نبوده

است. بل، حتماً همین طور است. ۲۷اما فردای آن، یعن در روز دوم ماه، باز هم جای داود

خال بود. پس شائول از پسر خود یوناتان پرسید: «چرا پسر یس برای صرف غذا نم آید؟ نه

دیروز اینجا بود و نه امروز.» ۲۸یوناتان جواب داد: «داود پیش من بسیار زاری کرد که به او

اجازه بدهم به بیت لحم برود؛ ۲۹او از من خواهش کرد و گفت: «اجازه بده که بروم، زیرا

خانوادۀ من م خواهد مراسم قربان را برگزار کند و برادرم به من امر کرده است که در آنجا

حاضر باشم. بنابران، اگر بمن لطف داری بذار که بروم و برادرانم را ببینم.» همین دلیل او

نتوانست که برای نان خوردن بحضور شاه حاضر شود.»

۳۰آناه شائول بر یوناتان بسیار قهر شد و به او گفت: «ای ناخلف! تو پسر یس را برای این

انتخاب کردی که خود را رسوا کن و مادرت را ب آبرو. ۳۱و تا که پسر یس بروی زمین زنده

باشد، تو به پادشاه نم رس. پس برو و او را به نزد من بیاور و او باید کشته شود.» ۳۲و

یوناتان از پدر خود پرسید: «چرا او باید کشته شود؟ گناه او چیست؟» ۳۳آنوقت شائول نیزه ای

را که در دست داشت بقصد کشتن او بطرف او انداخت. چون یوناتان دانست که پدرش دست

از کشتن داود نم کشد، ۳۴بسیار قهر شد و از سر دسترخوان برخاست و در روز دوم ماه هم

چیزی نخورد، زیرا بخاطر داود خیل غمین بود و پدرش هم او را خجالت داده بود.

۳۵صب روز دیر، یوناتان با ی پسر جوان به وعده گاه خود، در مزرعه پیش داود رفت. ۳۶به

جوان گفت: «برو تیری را که م زنم پیدا کن.» آن جوان در حالیه م دوید، یوناتان تیر را
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طوری م انداخت که از او دورتر م افتاد. ۳۷وقت آن جوان به جائ رسید که تیر یوناتان خورده

وناتان از پشت سر او صدا کرد: «زود شو. عجله کن. ایستاد نشو.» جوان تیرها را جمبود، ۳۸ی

کرد و پیش آقای خود آمد. ۳۹اما البته آن جوان مقصد یوناتان را نفهمید. فقط یوناتان و داود

م دانستند که چه م کنند. ۴۰بعد یوناتان اسلحۀ خود را به آن جوان داد و به او گفت که آنرا به

شهر ببرد.

۴۱بمجردیه آن جوان از آنجا رفت، داود از کنار تودۀ سن برخاست روی بخاک افتاد و سه

مرتبه سجده کرد. آندو یدیر را بوسیدند و یجا بریه افتادند. و غم و غصۀ داود زیادتر از

یوناتان بود. ۴۲یوناتان به داود گفت: «بخیر بروی. ما بنام خداوند قسم خورده ایم و من و تو

خود را و اوالدۀ خود را برای همیشه به دست او سپرده ایم.» بعد هردو از هم جدا شدند و

یوناتان به شهر برگشت.

داود از دست شائول فرار م کند

۲۱ ۱داود به نوب پیش اَخیملَ رفت. وقت اَخیملَ او را دید، ترسید و پرسید: «چرا
تنها آمدی و کس همراهت نیست؟» ۲داود به اَخیملَ کاهن جواب داد: «پادشاه مرا برای

ویم. و کسن فرستاده و به من امر کرده است که در بارۀ آن چیزی به کس کار خصوص ی

نداند که چرا به اینجا آمده ام. و به خادمان خود گفته ام که در کجا منتظر من باشند. ۳پس حاال

اگر چیزی داری بیاور که بخورم. تنها پن تا نان و هر چیز دیری که داری به من بده.» ۴کاهن

به داود گفت: «ما نان دیری نداریم، اما نان مقدس موجود است و فر م کنم تو و مردانت

م توانید بخورید؛ بشرطیه مردانت با زن همبستر نشده باشند.» ۵داود جواب داد: «مطمئن

باش. پیش از آنه ما را به مأموریت م فرستند، ما اجازه نداریم به زن نزدی شویم. پس در

صورتیه مردان من در مأموریت های عادی پاک بوده اند؛ البته در این مأموریت پاکتر هستند.»

۶چون نان عادی موجود نبود، کاهن از نان مقدس، یعن از نانیه بحضور خداوند تقدیم شده
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بود، به او داد. آن نان در همان روز تازه و گرم از تنور به عوض نان باس در آنجا گذاشته شده

بود.

۷در همان روز تصادفاً ی از گماشتان شائول برای مراسم طهارت در آنجا آمده بود. نام او

دواغ ادوم بود و سرکردگ چوپانهای شائول را به عهده داشت.

ه این مأموریت یپرسید: «آیا در اینجا نیزه یا شمشیری داری؟ بخاطری َلیم۸داود از اَخ

امر فوری و ضروری بود وقت آنرا نداشتم که شمشیر یا اسلحه ای با خود بیاورم.» ۹کاهن گفت:

«شمشیر جلیات فلسطین که تو او را در درۀ ایال کشت، در پارچه ای پیچیده و در الماری لباس

کاهنان قرار دارد. اگر آن شمشیر بدردت م خورد، برو آنرا بیر، زیرا من اسلحۀ دیری

ندارم.» داود گفت: «از این چه بهتر؛ آنرا به من بده.»

۱۰داود همان روز از آنجا هم از ترس شائول فرار کرد و پیش اَخیش، پادشاه جت رفت.

۱۱خادمان اَخیش به او گفتند: «آیا این شخص داود، پادشاه کشورش نیست؟ آیا به افتخار او

ساز و رقص نم کردند و نم خواندند که: شائول هزاران نفر را کشته است و داود ده هزاران نفر

را؟»

۱۲وقت داود سخنان آن ها را شنید، از اَخیش، پادشاه جت بسیار ترسید. ۱۳پس دفعتاً وض خود

را تغییر داده خود را به دیوان زد. به دروازه ها خط م کشید و آب دهنش از ریشش

م چید. ۱۴آناه اَخیش به خادمان خود گفت: «این شخص دیوانه است. چرا او را پیش من

آوردید؟ ۱۵دیوانه در اینجا کم است که این شخص را هم آوردید که برای من دیوان کند؟ و

مجبور هستم که او را به خانۀ خود بپذیرم؟»

قتل کاهنان
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۲۲ ۱داود از آنجا هم فرار کرد و در مغارۀ عدوالم پناه برد. وقت برادران و دیر اعضای
خانوادۀ پدرش خبر شدند، همه بدیدن او رفتند. ۲بعد هر کس دیر به آنجا آمد. کسانیه

تندست بودند، آنهائ که از قرضداری شایت داشتند و مردمیه از زندگ ناراض بودند،

هم بدور او جم شدند. و داود سرکرده و راهنمای آن ها شد. تعداد مردمیه به آنجا آمدند

در حدود چهار صد نفر بود.

۳بعد داود از آنجا به مصفۀ موآب رفت و به پادشاه موآب گفت: «خواهش م کنم به پدر و

مادرم اجازه بده که پیش تو بمانند، تا وقتیه بدانم خداوند برای من چه م کند.» ۴پس او

پدر و مادر خود را پیش پادشاه موآب برد و در تمام مدتیه داود در پناهاه بود، آن ها نزد او

ماندند. ۵یروز جاد نب به داود گفت: «از پناهاهت بیرون شو به کشور یهودا برو.» پس داود

آنجا را ترک کرد و به جنل حارث رفت.

۶به شائول خبر رسید که داود با مردان خود به یهودا آمده اند. شائول در آن وقت در جِبعه بر

تپه ای زیر ی درخت بلوط نشسته بود. نیزه در دست داشت و محافظینش بدور او ایستاده

بودند. ۷‐۸شائول به آنهائ که بدور او ایستاده بودند گفت: «شما مردم بنیامین، بشنوید! آیا پسر

یس به شما وعدۀ زمین و باغ انور و مقام و منصب نظام را داده است که همۀ تان بر ضد من

همدست شده اید؟ وقت پسر من با پسر یس متفق شد، کس به من اطالع نداد. دل هی کس

بحال من نسوخت و هیچدام تان تا به امروز خبر نداد که پسرم نوکر خودم را تشویق به کشتن

من کرد.» ۹دواغ ادوم که با خادمان شائول ایستاده بود جواب داد: «من پسر یس را دیدم که

به نوب، پیش اَخیملَ پسر اَخیتُوب آمد. ۱۰و اَخیملَ دربارۀ او از خداوند مشوره خواست و

بعد به او آذوقه و همچنین شمشیر جلیات فلسطین را داد.»

۱۱شائول فوراً اَخیملَ کاهن، پسر اَخیتُوب را با تمام خانوادۀ پدرش که کاهنان نوب بودند،

بحضور خود خواست. ۱۲شائول گفت: «بشنو، ای اَخیملَ پسر اَخیتُوب!» او جواب داد:

«بفرمائید آقا، من در خدمت شما هستم.» ۱۳شائول از او پرسید: «چرا تو و پسر یس بر ضد من
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همدست شدید و تو به او آذوقه و شمشیر دادی و از طرف او با خداوند مشوره کردی که حاال بر

علیه من برخاسته و منتظر فرصت مناسب است تا مرا بشد؟» ۱۴اَخیملَ در جواب شاه گفت:

«در بین خادمانت چه کس مثل داود وفادار و صادق است؟ برعالوه او داماد شاه و همچنین

فرمانده گارد سلطنت و شخص محترم در خاندان سلطنت است! ۱۵و این، بار اول نیست که

من دربارۀ او با خداوند مشوره کردم! خدا نند که من و خانواده ام خیال بدی دربارۀ پادشاه

داشته باشیم و او نباید ما را متهم سازد. من دربارۀ این موضوع هی چیزی نمدانم.» ۱۶پادشاه

گفت: «اَخیملَ، تو و خاندان پدرت سزاوار مردن هستید.» ۱۷آناه به محافظین که بدور او

ایستاده بودند، گفت: «بیرید این کاهنان خداوند را بشید، زیرا با داود همدست هستند. اینها

خبر داشتند که داود از من فرار م کند، ول با آنهم به من اطالع ندادند!» اما محافظین

نخواستند که دست خود را بر کاهنان خداوند باال کنند. ۱۸پس پادشاه به دواغ ادوم گفت: «تو

برو آن ها را بش.» دواغ قبول کرد و کاهنان خداوند را کشت. تعداد آن ها هشتاد و پن نفر بود

و همه لباس کاهن در بر داشتند. ۱۹بعد به نوب که شهر کاهنان بود، رفت و خانواده های کاهنان

را از مرد و زن گرفته تا اطفال و کودکان شیرخوار همه را کشت. حت گاو، خر و گوسفند شانرا

هم زنده نذاشت.

۲۰اما ی از پسران اَخیملَ پسر اَخیتُوب که ابیاتار نام داشت، از آنجا گریخت و پیش داود

رفت. ۲۱و به داود گفت که شائول تمام کاهنان خداوند را کشت. ۲۲داود به ابیاتار گفت: «در

همان روزیه دواغ ادوم را در نوب دیدم، دانستم که او به شائول خبر م دهد. و من مسئول

مرگ خاندان پدرت هستم. ۲۳تو در همین جا پیش من بمان و نترس. هرکسیه قصد کشتن ترا

داشته باشد، قصد کشتن مرا هم دارد. لهذا بودن تو همراه من برایت خطری ندارد.»

نجات ساکنان قعیله

۲۳ ۱یروز به داود خبر رسید که فلسطین ها به قَعیله برای جن آمده و به چور و چپاول
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خرمنها پرداخته اند. ۲داود از خداوند پرسید: «میخواه بروم و بر فلسطین ها حمله کنم؟»

خداوند به داود فرمود: «بل، برو آن ها را شست بده و قعیله را آزاد کن.» ۳اما همراهان داود

گفتند: «ما در اینجا در یهودبه در ترس و بیم بسر م بریم، پس چطور م توانیم به قعیله برویم و

با لشر فلسطین ها بجنیم؟» ۴آناه داود دوباره از خداوند سوال کرد و خداوند جواب داد:

«برخیز و به قعیله برو. من به تو کم م کنم که فلسطین ها را شست بده.» ۵پس داود و

مردان او به قعیله رفتند و با فلسطین ها جنیدند و تلفات سنین جان به آن ها رساندند و رمه

و گلۀ آن ها را تاراج کرده با خود آوردند و به این ترتیب، داود مردم قعیله را نجات داد.

۶وقتیه ابیاتار، پسر اَخیملَ پیش داود به قعیله فرار کرد، ایفود را با خود برد. ۷کس به

شائول خبر داد که داود به قعیله آمده است. شائول گفت: «خوب شد! خداوند او را به دست من

داد، زیرا با آمدن به داخل چهار دیوار این شهر، خودش خود را بدام انداخت.» ۸پس شائول

همه مردم را جلب کرد که به قعیله لشرکش کنند و داود و همراهان او را دستیر نمایند. ۹داود

دانست که شائول نقشۀ شیطان برای او کشیده است، بنابران، به ابیاتار کاهن گفت: «ایفود را

برای من بیاور.» ۱۰آناه داود دعا کرده گفت: «خداوندا، خدای اسرائیل، بنده ات شنیده است

که شائول خیال دارد به قعیله بیاید و بخاطر من شهر را خراب کند. ۱۱آیا مردم قعیله مرا به دست

او تسلیم م کنند؟ آیا قراریه بنده ات شنیده است، شائول به اینجا م آید؟ خداوندا، خدای

اسرائیل، از تو تمنا م کنم که بنده ات را از همه چیز آگاه سازی.» خداوند فرمود: «بل، او

اینجا م آید.» ۱۲داود پرسید: «آیا مردم قعیله مرا و همراهانم را به دست شائول تسلیم

م کنند؟» خداوند جواب داد: «بل م کنند.» ۱۳آناه داود با مردان خود که تعداد شان در

حدود ششصد نفر بود از قعیله حرکت کردند و شهر بشهر م گشتند. چون شائول خبر شد که

داود فرار کرده است، از رفتن به قعیله دست کشید.

داود در کوهستان

۱۴در وقتیه داود در استحامات بیابان در کوهستانات زیف زندگ م کرد، شائول همه روزه
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در جستجوی او بود، ول خداوند نم خواست که داود به دست شائول بیفتد.

۱۵داود بخاطریه شائول برای کشتن او آمده بود، بسیار م ترسید. داود در بیابان زیف در

جنل ساکن بود. ۱۶در همان وقت یوناتان، پسر شائول برای دیدن او در آنجا رفت و او را

تشویق کرد که از محافظت مطمئن باشد. ۱۷و به او گفت: «نترس! زیرا پدرم، شائول هرگز ترا

یافته نم تواند. تو به مقام سلطنت اسرائیل م رس و من شخص دوم در دربار تو م شوم. پدرم

هم اینرا م داند.» ۱۸بعد آندو پیمان دوست خود را تازه کردند و داود در جنل ماند و یوناتان

به خانۀ خود برگشت.

۱۹در عین زمان مردم زیف پیش شائول در جِبعه رفتند و به گفتند: «ما م دانیم که داود در کجا

پنهان شده است. او در استحامات جنل در کوهستان حخیله بسر م برد. ۲۰پس ای پادشاه،

با ما بیائید و ما وظیفۀ خود م دانیم که او را به دست تان تسلیم کنیم تا آرزوی دیرینۀ تان

برآورده شود.» ۲۱شائول گفت: «خداوند به شما برکت بدهد. م دانم که بر من مهربان و دلسوز

هستید. ۲۲بروید زیادتر تحقیق کنید تا مطمئن شوم و پناهاه دقیق او را معلوم کنید و بپرسید که

چه کس او را دیده است، زیرا شنیده ام که ی شخص بسیار حیله باز است. ۲۳وقت مخف گاه

او را پیدا کردید، به من اطالع بدهید بعد من همراه شما م روم و اگر در این سرزمین باشد در

بین هزاران نفر او را پیدا م کنم.» ۲۴آناه همه برخاستند، پیش از شائول براه افتادند.

در این وقت داود و همراهان او در بیابان معون واق در عربه در جنوب صحرا بودند. ۲۵شائول

و مردان او به سراغ او رفتند. وقت داود از آمدن شائول به زیف خبر شد، او و همراهانش در

بیابان معون در جنوب صحرا دورتر رفتند. اما شائول در تعقیب او بود. ۲۶حاال شائول در ی

طرف کوه بود و داود در طرف دیر آن. هرقدر که داود و همراهانش عجله م کردند که از

شائول دورتر شوند، شائول و مردانش برای دستیری آن ها نزدیتر م شدند. ۲۷در همین اثنا

قاصدی آمد و به شائول گفت: «فوراً برو که فلسطین ها به کشور حمله آورده اند.» ۲۸بنابران،

شائول دست از تعقیب داود کشید و برای مقابله با فلسطین ها رفت. بیاد بود آنروز آنجا را
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«صخرۀ فرار» نامیدند. ۲۹و داود از آنجا رفت و در استحامات عین جدی سونت اختیار

کرد.

داود از کشتن شائول چشم م پوشد

۲۴ ۱وقت شائول از جن با فلسطین ها بازگشت، به او خبر دادند که داود در بیابان عین
جدی رفته است. ۲پس شائول با ی سپاه خاص سه هزار نفری برای یافتن داود و همراهانش

در بین صخره ها و بزهای کوه به جستجو پرداخت. ۳در سر راه خود در کنار سرک، طویله

هائ را دیدند که نزدی به مغاره ای بود. شائول برای قضای حاجت در آن مغاره رفت. از قضا

داود و مردان او هم در درون آن پنهان شده بودند. ۴همراهان داود به او گفتند: «امروز روزی

است که خداوند فرمود: من دشمنت را بدستت م سپارم و هر چه که دلت بخواهد با او معامله

کن!» آناه داود برخاست و آهسته رفت و دامن ردای شائول را برید. ۵اما بعداً وجدانش

ناراحت شد که چرا دامن ردای شائول را برید. ۶و به همراهان خود گفت: «من نباید این کار را

م کردم، زیرا گناه بزرگ را مرتب شدم که به پادشاه برگزیدۀ خداوند چنین ب احترام کردم.»

۷و سخنان داود به همراهانش اخطاریه ای بود که اجازه ندارند به شائول ضرری برسانند. بعد

شائول از مغاره خارج شد و براه خود رفت.

۸داود هم برخاست و از مغاره بیرون رفت و از پشت سر شائول صدا کرد: «آقای من، ای

پادشاه!» وقتیه شائول به عقب ناه کرد، داود خم شد و تعظیم کرد ۹و به شائول گفت: «چرا

به حرف مردم که م گویند من م خواهم به تو ضرر برسانم، گوش م ده؟ ۱۰امروز به چشم

خود دیدی که حقیقت ندارد، زیرا خداوند در آن مغاره ترا به دست من داد و حت بعض از

همراهانم مرا تشویق کردند که ترا بشم، اما من بر تو رحم کردم و گفتم که هرگز دست خود را

بر آقای خود بلند نم کنم، زیرا که او پادشاه برگزیدۀ خداوند است. ۱۱ببین آقای عزیزم، که در

دست من چیست. این ی پارچۀ ردای تو است که از دامن آن بریدم، ول ترا نشتم. پس باید
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بدان و یقین کن که من قصد ندارم به تو صدمه ای برسانم. من هی گناه نرده ام، اما تو برای

کشتن من در همه جا بدنبال من بوده ای. ۱۲خداوند بین من و تو قاض باشد و خداوند انتقام مرا

از تو بیرد. من با تو کاری ندارم. ۱۳مثَل قدیم م گوید: «کار بد از مردم بد سر م زند.»

باوجود بدی هائ که در حق من کرده ای، من قصد ندارم که به تو بدی کنم. ۱۴و پادشاه اسرائیل

چه کس را م خواهد دستیر کند؟ و به دنبال چه کس است؟ آیا مجبور است که وقت خود را

برای یافتن کسیه مثل ی س مرده و یا ی کی ناچیز است تلف کند؟ ۱۵خداوند داور

ما باشد و دعوای ما را فیصله کند و مرا از شر تو نجات بدهد.»

۱۶وقت داود سخنان خود را تمام کرد، شائول گفت: «داود فرزندم، این تو هست؟» آناه

شائول به آواز بلند گریه کرد ۱۷و به داود گفت: «تو نسبت به من شخص بهتری هست. تو بدی

مرا با خوب جواب دادی. ۱۸بل، امروز به من ثابت شد که تو چه احسان بزرگ در حق من

کردی. زیرا خداوند مرا به دست تو سپرد، ول تو مرا نشت. ۱۹این تو بودی که دشمنت به دست

تو افتاد، اما تو او را گذاشت که ب خطر پ کار خود برود. پس دعا م کنم که خداوند بخاطر

دانم که تو واقعاً به پادشاه که امروز در حق من کردی به تو اجر بدهد. ۲۰حاال م این احسان

م رس و بنای سلطنت اسرائیل به دست تو است. ۲۱پس بنام خداوند قسم بخور که بعد از من

خانواده ام را از بین نبری و نام مرا از خانوادۀ پدرم محو نن.» ۲۲داود قسم خورد و وعده داد.

بعد شائول بخانۀ خود رفت و داود و همراهانش به مغاره برگشتند.

وفات سموئیل

۲۵ ۱بعد از مدت سموئیل درگذشت و تمام قوم اسرائیل برای مراسم عزاداری جم شدند.
بعد او را در آرماه آبائ اش بخاک سپردند.
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داود و زن نابال

کرد که دارای امالک م بعد داود هم به بیابان فاران رفت. ۲شخص ثروتمندی در معون زندگ

در کَرمل بود. او سه هزار گوسفند و ی هزار بز داشت و در وقت پشم چین در کَرمل بود. ۳نام

برخوردار بود، ول کامل زن فاضل و از زیبائ ل نام داشت که یاو نابال بود زنش اَبِیجای

نابال ی مرد سندل و بدخو و از خاندان کالیب بود. ۴در بیابان به داود خبر دادند که نابال

پشم گوسفندان خود را م چیند. ۵پس داود ده نفر از جوانان همراه خود را به کَرمل پیش او

فرستاد ۶و گفت: «سالم مرا به او برسانید و بوئید از خداوند سالمت ات را م خواهم و

خداوند به خاندان و دارائ ات برکت بدهد. ۷شنیدم که در آنجا برای پشم چین آمده ای. وقتیه

چوپانهایت در اینجا بودند، ما به آن ها آزاری نرساندیم و تا زمانیه در کَرمل بودند، هی چیز

شان گم نشد. ۸از خادمانت بپرس و آن ها حرف مرا تصدیق م کنند. حاال آرزو م کنم که به

فرستادگان من احسان کن، زیرا امروز برای ما ی روز خوش و فرخنده است. پس هر چیزیه

داده م توان به فرزند و خدمتارت، داود بده.»

۹فرستادگان داود رفتند و پیام او را به نابال رسانده منتظر جواب ماندند. ۱۰نابال پرسید: «داود

کیست؟ پسر یس چه کاره است؟ حاال وقت شده است که بسیاری از نوکرها بادارهای خود را

ترک م کنند. ۱۱پس آیا مجبور هستم که نان و آب و گوشت را از مزدوران که پشم گوسفندانم

را م چینند، بیرم و به اشخاصیه نم دانم از کجا آمده اند، بدهم؟» ۱۲قاصدان داود برگشتند

و به او گزارش دادند که نابال چه گفت. ۱۳آناه داود به همراهان خود گفت: «همۀ تان شمشیر

را به کمر ببندید.» هم شمشیرهای خود را گرفتند و چهارصد نفر شان بدنبال داود رفتند، اما

دو صد نفر شان برای پهره داری همانجا ماندند.

۱۴ی از خدمتاران نابال به اَبِیجایل گفت: «داود چند نفر را از بیابان فرستاد که سالم او را

به آقای ما بوید اما او آن ها را تحقیر کرد. ۱۵در حالیه آن ها به ما خوب کرده بودند و تا

وقتیه در صحرا با آن ها یجا بودیم، ضرری ندیدیم و چیزی از ما گم نشد. ۱۶روز و شب مثل
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دیواری از ما و گوسفندان ما محافظت م کردند. ۱۷حاال بهتر است که هرچه زودتر ی فری

بن، ورنه بالئ بر سر آقای ما و تمام خاندان او خواهد آمد. و آقای ما به حدی خودخواه

است که کس نم تواند با او کلمه ای حرف بزند.»

۱۸آناه اَبِیجایل فوراً برخاسته دو صد تا نان، دو مش شراب، پن گوسفند پخته، پن پیمانه

غلۀ بریان، یصد کی کشمش و دو صد کی انجیر را مهیا کرده بر خرها بار کرد ۱۹و به

خادمان خود گفت: «شما پیشتر از من بروید و من بدنبال تان م آیم.» او در اینباره به شوهر

خود چیزی نفت. ۲۰اَبِیجایل در حالیه بر خر سوار بود و از تپه پائین م شد، داود را دید که

با همراهان خود به طرف او م آید و چند لحظه بعد پیش آن ها رسید. ۲۱داود گفت: «ما به

ناحق از مال و دارائ این شخص در بیابان نهبان کردیم. وقت خود را بیهوده تلف نمودیم و

نذاشتیم که ی خس او گم شود. اما او در عوض خوب پاداش ما را به بدی داد. ۲۲حاال قسم

خورده ام که اگر تا صب ی مرد از متعلقین او را زنده بذارم لعنت خدا بر من باد.»

۲۳وقت چشم اَبِیجایل بر داود افتاد، فوراً از سر خر پائین شده روی به خاک افتاد و تعظیم کرد.

۲۴سپس به پاهایش افتاد و گفت: «همه گناه و تقصیر را من به گردن م گیرم. اما خواهش

م کنم به سخنان کنیز تان گوش بدهید. ۲۵شما نباید از نابال که ی شخص پست است، دلخور

باشید. او ی آدم احمق است و نام او نابال، معن احمق را دارد. باور کنید که من فرستادگان

شما را ندیدم. ۲۶حاال آقای من، طوریه خداوند شما را از ریختن خون و گرفتن انتقام

بازداشت، به حیات خداوند دعا م کنم که همه دشمنان تان مثل نابال ملعون باد. ۲۷من این

تحفه را برای شما و همراهان تان آورده ام ۲۸و آرزومندم که اگر آمدن کنیز تان به اینجا گستاخ

باشد، او را ببخشید. و یقین دارم که خداوند سلطنت خاندان آقایم را جاویدان م کند، زیرا او

زند. ۲۹و اگر کس از شما سر نم برد. و تا که زنده هستید کار خطائ خداوند را پیش م جن

در پ آزار شما باشد و قصد کشتن شما را کند، خداوند شما را در پناه خود طوری حفظ م کند

که گویا در شم مادر هستید و جان دشمنان تانرا مثل سن فالخن از بدن شان دور م اندازد.

۳۰‐۳۱و وقتیه خداوند همه چیزهای خوب را که وعده کرده است در حق شما انجام داد و شما
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را به مقام سلطنت اسرائیل رساند، وجدان تانرا بخاطر گرفتن انتقام از دشمنان و ریختن خون

آن ها ناآرام نسازید. و بعد از آنه خداوند احسان خود را در حق شما کرد، این کنیز تانرا بیاد

بیاورید.»

۳۲داود گفت: «خداوند، خدای اسرائیل متبارک باد که ترا امروز پیش من فرستاد. ۳۳آفرین بر تو

که احتیاط بخرج دادی و مرا از ریختن خون و گرفتن انتقام بازداشت! ۳۴ورنه من بنام خداوند،

خدای اسرائیل که مرا نذاشت به تو صدمه ای برسانم و اگر تو پیش من نم آمدی، قسم خورده

بودم که تا صب ینفر از مردان نابال را هم زنده نذارم.» ۳۵بعد داود چیزهائ را که اَبِیجایل

آورده بود گرفت و به او گفت: «برو به خانه ات و خدا نهدارت. من عرضت را شنیدم و

خواهشت را قبول کردم.»

۳۶وقت اَبِیجایل پیش نابال برگشت، دید که او جشن شاهانه ای در خانه برپا کرده و سرخوش و

مست بود. ۳۷اَبِیجایل تا صب به او چیزی نفت. وقت صب شد و نشئۀ شراب از سرش پرید،

زنش ماجرا را به او گفت. دفعتاً قلب نابال ایستاد و مثل سن ب حرکت ماند. ۳۸و برای ده

روز به همین حال بود و بعد خداوند به زندگ اش خاتمه داد.

۳۹وقت داود از مرگ نابال خبر شد گفت: «خداوند متبارک باد که انتقام توهین را که او به من

کرد، از او گرفت و نذاشت که از من کدام خطائ سربزند. و خداوند سزای عمل بد او را به او

داد.» بعد داود به اَبِیجایل پیغام فرستاد و پیشنهاد کرد که زن او بشود. ۴۰فرستادگان داود پیش

اَبِیجایل به کَرمل رفتند و به او گفتند: «داود ما را فرستاد که ترا پیش او ببریم تا زن او بشوی.»

۴۱اَبِیجایل برخاست روی بخاک افتاد و گفت: «کنیزتان خدمتاریست که آماده است پای

خادمان آقای خود را بشوید.» ۴۲بعد فوراً برخاست و بر خر سوار شد و پن کنیز خود را همراه

گرفته بدنبال فرستادگان داود براه افتاد. و به این ترتیب، زن داود شد.

۴۳داود با اَخینُوعم یِزرعیل هم عروس کرد و هر دو زن او شدند. ۴۴و شائول دختر خود میال
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را به فلت پسر الیش که از باشندگان جلیم بود، داد.

داود بازهم از کشتن شائول چشم پوش م کند

۲۶ ۱در اینوقت مردم زیف پیش شائول به جِبعه آمده گفتند: «داود به بیابان برگشته و در تپۀ
حخیله خود را پنهان کرده است.» ۲پس شائول با سه هزار عسر خاص به تعقیب داود به زیف

رفت. ۳شائول در تپۀ حخیله که در سر راه و در شرق بیابان بود، اردو زد. ۴داود جاسوسان را

فرستاد تا از آمدن شائول به او خبر بدهند. ۵بعد داود به اردوگاه شائول رفت و جائ را که

شائول با اَبنیر پسر نیر، قوماندان سپاه، خوابیده بود پیدا کرد و دید که شائول در درون خیمه در

حالیه محافظین بدور او حلقه زده بودند، خوابیده بود.

۶بعد داود آمد و به اَخیملَ حت و ابیشای پسر زِرویه، برادر یوآب گفت: «آیا کس است که با

من به اردوگاه شائول برود؟» ابیشای جواب داد: «من همراهت م روم.» ۷پس داود و ابیشای

هنام شب به اردوگاه شائول رفتند و دیدند که شائول در خواب بود، نیزه اش در زمین فرورفته و

در باالی سرش قرار داشت. اَبنیر و محافظین بدور او خوابیده بودند. ۸ابیشای به داود گفت:

«خداوند امروز دشمنت را به دستت داد. حاال اجازه بده که با نیزه او را به زمین بوبم. فقط

ی ضربه کاف است که او را بشم و ضربۀ دوم ضرور نیست.» ۹داود گفت: «ن، او را

نش. زیرا هر کسیه دست خود را بر شخص برگزیدۀ خدا دراز کند، جزا م بیند. ۱۰البته به

خداوند قسم که روزی او را م کشد. یا به اجل خود م میرد و یا در جن کشته م شود. ۱۱خدا

به من دست آنرا ندهد که پادشاه برگزیدۀ خدا را بشم! ول ی کار م کنم. نیزه ایه باالی

سرش است و کوزۀ آبش را م گیریم و از اینجا م رویم!» ۱۲پس داود نیزه و کوزۀ آب شائول را

از باالی سرش برداشته براه خود رفت. هی کس آن ها را ندید، نفهمید و بیدار نشد، چون

خداوند خواب سنین بر هم آورده بود.

۱۳بعد داود از تپه باال شد و به طرف دیر آن رفت. و پس از ط مسافۀ دوری بر باالی تپه
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ایستاد. ۱۴آناه با صدای بلند خطاب به سپاه شائول و اَبنیر کرده گفت: «اَبنیر جواب بده!» او

جواب داد: «تو کیست که به پادشاه امر م کن؟» ۱۵داود به اَبنیر گفت: «آیا تو مرد هست؟

مقام که تو داری هی کس دیر در تمام اسرائیل ندارد. پس چرا از آقای خود، پادشاه

بدرست نهبان نم کن؟ زیرا ینفر آمد که آقایت را بشد، اما تو خبر نشدی. ۱۶پس کار

خوب نردی. به خداوند زنده قسم بخاطر اینه از آقای خود که پادشاه برگزیدۀ خداوند است،

بخوب حفاظت نردی، سزاوار کشتن هست. آیا م دان که نیزه و کوزۀ آب پادشاه که باالی

سرش بودند، کجا هستند؟»

۱۷شائول صدای داود را شناخت و پرسید: «این صدای تو است، داود پسرم؟» داود جواب داد:

«بل، سرورم! این صدای من است. ۱۸من چه کرده ام؟ گناه این خدمتارت چیست که همیشه

در تعقیبش هست؟ از پادشاه خود تمنا م کنم که به عرض این بنده گوش بدهد. ۱۹اگر این

عمل تو مطابق برضای خدا باشد، من قربان تقدیم م کنم و بخشش م خواهم و اگر دسیسۀ

ی انسان باشد، لعنت خداوند بر او باد! تو مرا از دیار و خانه ام آواره کردی که دیر نم توانم

در مراسم دین با مردم خود شرکت کنم و خدا را عبادت نمایم و در عوض، م خواه بروم و

خدایان بیانه را پرستش کنم. ۲۰حاال التجا م کنم که نذار خون من در دیار بیانان و دور

ار یه برای شمثل کسی از حضور خداوند بزمین بریزد. چرا پادشاه اسرائیل با این بزرگ

کب به کوهها م رود باید به تعقیب من که مانند ی کی ناچیز هستم، باشد؟»

۲۱شائول گفت: «من گناهار هستم. داود فرزندم، برو به خانه ات برگرد. من دیر آزاری به تو

نم رسانم، زیرا تو امروز مرا از مرگ نجات دادی. رفتار من احمقانه بود و م دانم که خطای

بزرگ از من سر زد.» ۲۲داود گفت: «نیزه ات پیش من است ی از محافظینت را بفرست که

آنرا برایت بیاورد. ۲۳خداوند هر کس را از روی صداقت و وفاداری او اجر م دهد. خداوند ترا

امروز به دست من داد، اما من به تو که چون پادشاه برگزیدۀ خداوند هست، ضرری نرساندم.

۲۴پس همانطوریه زندگ تو پیش من عزیز است، حیات مرا هم گرام بدار و دعا م کنم که

خداوند مرا از اینهمه مصیبت ها نجات بدهد.» ۲۵شائول به داود گفت: «برکت ببین فرزندم. تو
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در آینده کارهای مهم را انجام م ده و در همۀ آن ها موفق م شوی.» آناه داود براه خود

رفت و شائول هم به خانۀ خود برگشت.

داود در میان فلسطین ها

۲۷ ۱داود در دل خود گفت: «باالخره یروز به دست شائول کشته م شوم. پس بهتر است
که به کشور فلسطین ها فرار کنم تا شائول از یافتن من در اسرائیل مأیوس گردد و من از دستش

آرام شوم.» ۲‐۳پس داود با ششصد نفر از همراهان خود پیش اَخیش پسر معوک، پادشاه جت

رفت. و همراهانش هر کدام با فامیل خود و داود هم با دو زن خود، یعن اَخینُوعم یِزرعیل و

اَبِیجایل کَرمل بیوۀ نابال، در آنجا سونت اختیار کردند. ۴خبر فرار داود به جت، بزودی

بوش شائول رسید، بنابران، از تعقیب داود دست کشید.

۵یروز داود به اَخیش گفت: «اگر اجازۀ آقای من باشد، م خواهم بجای پایتخت در ی از

شهر های اطراف زندگ کنم.» ۶اَخیش موافقه کرد، شهر صقل را که هنوز هم به پادشاهان یهودا

متعلق است به او داد. ۷به این ترتیب، آن ها برای مدت یسال و چهار ماه در بین فلسطین ها

زندگ کردند.

۸داود و همراهانش وقت خود را در حمله بر جشوریان، جرِزیان و عمالَقه م گذراندند. این

مردم از قدیم به اینطرف در نزدی شور در امتداد راه مصر زندگ م کردند. ۹و به هر شهریه

حمله م بردند همه زن و مرد آنجا را م کشتند و گوسفند، گاو، خر، شتر و حت لباس شان را

گرفته پیش اَخیش بر م گشتند. ۱۰اَخیش م پرسید: «امروز بجا حمله بردید؟» و داود جواب

م داد: «به جنوب یهودا یا بر مردم یِرحمئیل یا قَین ها.» ۱۱داود در حمله های خود زن یا

مردی را زنده نم ماند تا مبادا به جت بیایند و گزارش کارهای او را بدهند. و در تمام مدتیه

در کشور فلسطین ها بسر م برد، کار او همین بود. ۱۲اَخیش حرف داود را باور م کرد و به این

فر بود که قوم اسرائیل بل از او متنفر هستند و حاال برای همیشه پیش او م ماند و خدمت
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او را م کند.

۲۸ ۱در همان روز فلسطین ها سپاه خود را جم کردند تا در مقابل اسرائیل بجنند. اَخیش
به داود گفت: «تو و مردانت باید به میدان جن بروید و به ما کم کنید.» ۲داود گفت:

«بسیار خوب، خواه دید که نوکرت چه کارروائ هائ خواهد کرد.» اَخیش گفت: «پس در

اینصورت ترا برای همیشه بحیث محافظ خود مقرر م کنم.»

شائول با ی جادوگر مشوره م کند

۳در عین حال سموئیل مرده بود و تمام قوم اسرائیل برای او ماتم گرفتند. و بعد او را در شهر

خودش، در رامه بخاک سپردند. و شائول پادشاه، همه فالبین ها و جادوگران را از کشور اسرائیل

بیرون راند. ۴فلسطین ها آمدند و در شونیم اردو زدند. و شائول با سپاه خود در جِلبوع سنر

گرفت. ۵وقت شائول سپاه عظیم فلسطین ها را دید ترسید ۶و از خداوند سوال کرد که چه کند.

اما خداوند جوابش را نداد ـ نه در خواب و نه بذریعۀ اوریم و نه بواسطۀ انبیاء. ۷آناه شائول به

خادمان خود گفت: «بروید زن را که جن داشته باشد پیدا کنید، تا پیش او رفته بپرسم که چه

باید بنم.» آن ها رفتند و ی زن را در عین دور یافتند.

۸پس شائول تغییر قیافه داده لباس عادی پوشید و در وقت شب به خانۀ آن زن رفت. از او

خواهش کرده گفت: «بوسیلۀ جن که داری برای من فال ببین و شخص را که نام ببرم برایم

بیاور.» ۹زن به او گفت: «تو خوب م دان که شائول تمام فالیران و جادوگران را از کشور

بیرون راند. پس چطور م خواه که من خود را بدام بیندازم و خود را به کشتن بدهم؟»

۱۰شائول گفت: «بنام خداوند قسم م خورم که از این بابت هی ضرری بتو نم رسد.» ۱۱زن

پرسید: «چه کس را م خواه که برایت بیاورم؟» او جواب داد: «سموئیل را.» ۱۲وقت آن زن

سموئیل را دید با آواز بلند فریاد کشید و به شائول گفت: «برای چه مرا فریب دادی؟ تو شائول
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هست.» ۱۳پادشاه به او گفت: «چه را م بین؟» زن گفت: «روح را م بینم که از زمین بیرون

م آید.» ۱۴شائول پرسید: «چه شل دارد؟» زن جواب داد: «مرد پیری را م بینم که ردای

پوشیده است.» آناه شائول دانست که او سموئیل است. پس رو بزمین خم شد و تعظیم کرد.

۱۵سموئیل به شائول گفت: «چرا آسایش مرا برهم زدی و مرا به اینجا آوردی؟» شائول گفت:

«مشل بزرگ دارم، زیرا فلسطین ها به جن من آمده اند. خداوند مرا ترک کرده است و دیر

به سوالهای من جواب نم دهد ـ نه بواسطۀ انبیاء و نه در خواب. بنابران، ترا خواستم تا به من

بوئ که چه چاره کنم.» ۱۶سموئیل گفت: «در صورتیه م دان خداوند ترا ترک کرده و

دشمن تو شده است، از من چرا سوال م کن؟ ۱۷خداوند طوریه قبال به من گفته بود، عمل

کرد. او پادشاه را از تو گرفته و به رقیبت، داود داده است. ۱۸زیرا که تو امر خداوند را بجا

نیاوردی و به عمالیق قهر و غضب او را نشان ندادی. بنابران، خداوند این روز را بر سر تو آورد.

۱۹عالوه براین، تو و قوم اسرائیل به دست فلسطین ها اسیر م شوید و تو و پسرانت فردا پیش

من خواهید بود. و تمام لشر اسرائیل بل نابود م شود.»

۲۰آناه شائول بروی زمین دراز افتاد، زیرا سخنان سموئیل او را بشدت ترساند. برعالوه، چون

تمام شب و روز چیزی نخورده بود، بیحال شده بود. ۲۱وقت آن زن وض پریشان شائول را دید

به او گفت: «کنیزت امرت را بجا آورد و جان خود را بخطر انداخت. ۲۲حاال تمنا م کنم که تو

هم خواهش کنیزت را بپذیر و ی چیزی بخور تا کم قوت یافته براه خود بروی.» ۲۳اما

شائول از خوردن خودداری کرده گفت: «من چیزی نم خورم.» خادمانش هم با آن زن همنوا

شده اصرار نمودند. پس شائول از زمین برخاسته و بر بستر نشست. ۲۴آن زن فوراً گوسالۀ چاق

را که در خانه داشت کشت. آرد را خمیر کرده نان فطیر پخت. ۲۵و بعد غذا را پیش شائول و

خادمانش آورد. بعد از آنه نان خورده شد، برخاستند و شباشب براه افتادند.
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فلسطین ها داود را رد م کند

۲۹ ۱سپاه فلسطین ها در اَفیق جم شد و عساکر اسرائیل در کنار چشمۀ یِزرعیل اردو زدند.
۲وقت فرماندهان لشر فلسطین ها قطعات صد نفری و هزار نفری را رهبری م کردند، داود و

همراهان او هم بدنبال اَخیش پادشاه م رفتند. ۳فرماندهان فلسطین ها پرسیدند: «این عبرانیان

اینجا چه م کنند؟» اَخیش بجواب آن ها گفت: «او داود خدمتار فراری شائول، پادشاه

ه او با من بوده است هیبرد. و در این مدتی اسرائیل است. او سالهاست که بامن بسر م

خطائ در او ندیده ام.» ۴اما فرماندهان فلسطین قهر شدند و گفتند: «او را واپس بجائیه

برایش تعیین شده است بفرست. او نباید با ما به جن برود، مبادا بر ضد ما بجند. زیرا کشته

دهد که اعتماد آقای خود را به دست آورده با او آشت به او م شدن ما به دست او فرصت خوب

کند. ۵آیا این شخص همان داود نیست که زنهای اسرائیل در رقصهای خود برایش م خواندند:

شائول هزاران نفر را کشته است و داود ده ها هزاران نفر را؟»

خورم که تو ی ۶بنابران اَخیش داود را بحضور خود فراخواند و گفت: «من بخداوند قسم م

شخص صادق هست. و از روزیه پیش من آمدی کدام بدی از تو ندیده ام. من م خواهم تو با

ما به جن بروی، اما رهبران سپاه نم خواهند. ۷پس برگرد و بخیر و عافیت به خانه ات برو.»

ه در خدمت تو بوده ام آیا کدام عیب۸داود به اَخیش گفت: «من چه کرده ام؟ در اینقدر مدتی

در من دیده ای که مرا از جن کردن با دشمنان آقایم باز دارد؟» ۹اَخیش جواب داد: «من

فلسطین با اینهم رهبران نظام ول ،عیب هست میدانم. تو در نظر من مثل فرشتۀ خدا ب

م ترسند و نم خواهند که با آن ها به جن بروی. ۱۰پس م خواهم که صب وقت برخیزی و

بمجردیه روشن شود، اینجا را ترک کن.» ۱۱بنابران، داود و همراهان او صب وقت برخاستند

و رهسپار کشور فلسطین ها شدند. و سپاه فلسطین ها براه خود بطرف یِزرعیل ادامه دادند.
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جن بر ضد عمالیقیان

۳۰ ۱بعد از سه روز داود و همراهانش به صقلَ آمدند و دیدند که عمالیقیان به جنوب حمله
کرده و شهر صقلَ را آتش زده اند. ۲و زنها و کودکان را اسیر کرده با خود برده اند، اما کس را

نشته اند. ۳داود و همراهانش وقت آن صحنه را دیدند و پ بردند که شهر به خاکستر تبدیل

شده است و زن و پسر و دختر شانرا به اسارت برده اند، ۴آنقدر گریه کردند که دیر طاقت گریه

کردن برای شان نماند. ۵دو زن داود، اَخینُوعم یِزرعیل و اَبِیجایل بیوۀ نابال کَرمل هم در جملۀ

اسیران بودند. ۶داود بسیار تشویش داشت، زیرا مردم بخاطر از دست دادن فامیل شان ب حد

متأثر بودند و م گفتند که او را سنسار کنند. اما داود از خداوند، خدای خود قوت قلب

گرفت.

۷داود به ابیاتار کاهن، پسر اَخیملَ گفت: «ایفود را برای من بیاور!» وابیاتار آنرا برایش آورد.

۸آناه داود از خداوند مصلحت خواسته گفت: «آیا به تعقیب آن ها بروم؟ آیا به آن ها رسیده

م توانم؟» خداوند جواب داد: «بل، برو به تعقیب شان. به آن ها م رس و همه چیزی را که

گرفته اند، دوباره به دست م آوری.» ۹پس داود و ششصد نفر همراهان او براه افتادند تا به نهر

بسور رسیدند. ۱۰دوصد نفر شان آنقدر خسته شده بودند که یارای پیش رفتن را نداشتند. اما

داود با چهارصد نفر دیر براه خود ادامه داد.

۱۱در سر راه خود با ینفر مصری در صحرا برخوردند و او را پیش داود آوردند. آن شخص سه

شبانه روز چیزی نخورده بود، بنابران، به او نان و آب دادند که بخورد. ۱۲همچنین ی ته از

کی انجیر و کشمش هم به او دادند. وقتیه او سیر شد، حالش بجا آمد، زیرا سه شبانه روز

نان و آب را بلب نزده بود. ۱۳داود از او پرسید: «کیست و از کجا آمده ای؟» او گفت: «من

ی مصری و خادم ی عمالیق هستم. سه روز پیش مریض شدم و از همین خاطر آقایم مرا

ترک کرد. ۱۴ما به جنوب و کَرِیتیان و کشور یهودا و جنوب کالیب حمله کردیم و شهر صقلَ را

آتش زدیم و در راه بازگشت بودیم.» ۱۵داود به او گفت: «آیا م توان مرا پیش آن ها ببری؟»
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او جواب داد: «اگر بنام خدا قسم بخوری که مرا نش و به دست آقایم نسپاری، من ترا پیش

آن ها م برم.»

۱۶وقت داود را پیش عمالیقیان برد، دید که آن ها بساط خود را در همه جا هموار کرده

م خوردند و م نوشیدند و بخاطر آنهمه غنیمت که از کشور فلسطین ها به دست آورده بودند،

جشن داشتند. ۱۷داود و همراهانش بر آن ها شبخون زدند و تا شام روز دیر به کشتار آن ها

پرداختند. بغیر از چهارصد نفر شان که بر شترهای خود سوار شدند و فرار کردند، کس دیر

نتوانست که بریزد. ۱۸داود همه چیزهائ را که عمالیقیان به غنیمت گرفته بودند، دوباره

به دست آورد و دو زن خود را هم نجات داد. ۱۹هی چیز شان، نه خورد و نه بزرگ، نه پسر و نه

دختر و هیچی از مال شان کم نشده بود و همه را با خود آوردند. ۲۰داود همچنین گله و رمه را

پس گرفت و مردم، آن ها را پیشاپیش خود م راندند و م گفتند: «اینها همه غنیمت داود

است.»

۲۱وقت داود به نهر بسور برگشت با آن دوصد نفریه بخاطر خست نتوانستند همراه او بروند،

با آغوش باز احوالپرس کرد. ۲۲اما بعض از اشخاص پست و بدبین که در بین همراهان داود

بودند، گفتند: «چون اینها با ما نرفتند از غنیمت که به دست آورده ایم نم خواهیم چیزی به آن ها

بدهیم. هر کدام شان زن و فرزندان خود را بیرند و پ کار خود بروند.» ۲۳اما داود گفت:

«ن، برادران، این کار را ننید! شرگزار باشید که خداوند ما را حفظ کرد و به ما کم نمود

که دشمن خود را شست بدهیم. ۲۴کس در این مورد با شما موافق نیست. هر کس حق

مساوی دارد. خواه به جن برود، خواه از مال و لوازم نهداری کند.» ۲۵و داود از همان روز

ببعد این قانون را در بین اسرائیل جاری ساخت که تا به امروز دوام دارد.

۲۶وقت داود به صقلَ آمد ی حصۀ غنیمت را به دوستان و مو سفیدان یهودا فرستاد و به آن ها

نوشت: «اینها تحفه ایست که از دشمنان خداوند به غنیمت گرفته ایم.» ۲۷‐۳۱تحفه ها را به

،بیت ئیل، راموت جنوب فرستاد که او و همراهانش به آنجا ها سفر کرده بودند ـ یعن شهرهائ
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یتیر، عروعیر، سفموت، اَشتَموع، راکال، شهرهای یِرحمئیل ها، قَین ها، حرما، بورعاشان،

عتاق و حبرون.

مرگ شائول و پسرانش
(۱۲ ‐ ۱ :۱۰ همچنین در اول تواری)

۳۱ ۱فلسطین ها باز به جن اسرائیل رفتند. اسرائیل شست خورده فرار کردند و در کوه
جِلبوع هم کشته شدند. ۲سپس فلسطین ها به تعقیب شائول رفتند و پسرانش، یوناتان،

اَبِیناداب و ملیشوع را به قتل رساندند. ۳و بعد به سراغ شائول رفتند و تیراندازان او را محاصره

نموده زخم اش کردند. ۴آناه شائول به سالح بردار خود گفت: «شمشیرت را بیر و مرا

بش، مبادا به دست این بیانان بیفتم و شنجه ام کنند.» اما سالح بردارش از ترس نخواست

آن کار را کند. پس شائول شمشیر خود را از غالف کشید و بر آن افتاد. ۵چون سالح بردار دید

که شائول مرد، او هم شمشیر خود را کشید و بر آن افتاد و او هم مرد. ۶به این ترتیب، شائول،

سه پسرش و سپاه او یجا در ی روز مردند. ۷اسرائیل های که در سمت دیر دره و کسانیه

در آن طرف اُردن بودند، وقت دیدند که سپاه اسرائیل فرار کردند و شائول و پسرانش کشته

شده اند، شهرهای خود را ترک کرده گریختند. آناه فلسطین ها آمدند شهرهای شان را اشغال

کردند.

۸فردای آنروز فلسطین ها برای برهنه کردن اجساد کشته شدگان آمدند. و جنازه های شائول و

پسرانش را در کوه جِلبوع یافتند. ۹سر شائول را بریدند، اسلحه اش را گرفتند و مژدۀ مرگ شائول

را به بتخانه ها و مردم خود در سراسر کشور رساندند. ۱۰اسلحۀ شائول را در معبد عشتاروت قرار

دادند و جسدش را بر دیوار شهر بیت شان آویختند. ۱۱چون مردم یابیش جِلعاد شنیدند که

فلسطین ها در حق شائول چه کرده اند، ۱۲جنجویان شان تمام شب راه پیمودند تا به بیت شان

رسیدند و اجساد شائول و پسرانش را از دیوار پائین کردند و آن ها را سوختاندند. ۱۳بعد

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


☎ +1 807.700.6090 سوال دارید؟
afghanbibles.org © دری ۲۰۰۸

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

استخوانهای شانرا گرفته در زیر درخت بلوط در یابیش دفن کردند و برای هفت روز روزه

گرفتند.

tel:+1.8077006090
tel:+1.8077006090
https://afghanbibles.org/prs/dari-bible
https://afghanbibles.org/prs/dari-bible

