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    سموئیل  دوم کتاب
  
  

 داود دو روز   شد که ، واقع  عمالقه  داود از مقاتله  و مراجعت  شاؤل و بعد از وفات1    

   بر سرش  و خاک  دریده  با لباس  از نزد شاؤل  شخصی  ناگاه و در روز سوم2 . نمود  توقف لغدر صق
از «:   را گفت و داود وی3 . نمود ، تعظیم  افتاده  زمین به نزد داود رسید،   از لشکر آمد، و چون ریخته

مرا «:   را گفت داود وی4 ». ام  فرار کرده  لشکر اسرائیلاز«:   گفت  وی او در جواب» ؟ کجا آمدی
 نیز   از قوم  فرار کردند و بسیاری  از جنگ قوم«:  او گفت» .  است  شده  کار چگونه  که خبر بده

   او را مخبر ساخته  که  جوانی  داود به پس5» .، مردند ، یوناتان  و پسرش  شاؤل افتادند و مردند، و هم
   او را مخبر ساخته  که و جوانی6 ».اند  مرده ان یونات  و پسرش ؤل شا  که  دانستی چگونه«:  بود، گفت
  نمود، و اینک  می  خود تکیه  بر نیزه  شاؤل  گذر افتاد و اینک  جلبوع اتفاقا مرا در کوه«:  بود، گفت

مرا خواند و ، مرا دید و   نگریسته  عقب و به7 .کردند  می  تعاقب  سختی و را بهها و سواران ا ارابه
تمنا :   گفت  من او به9 .  هستم عمالیقی:   را گفتم ؟ وی تو کیستی:  او مرا گفت8 . ک، لبی  دادم جواب
 در   تا بحال  جانم  تمام  چونکه  است  مرا در گرفته  پریشانی  زیرا که  و مرا بکشی  بایستی  بر من اینکه
 نخواهد ماند و   زنده دنش بعد از افتا  که  زیرا دانستم ، او را کشتم  بر او ایستاده پس10.   است من

  ».  آوردم ، آنها را اینجا نزد آقایم  بود، گرفته  بر بازویش  که  و بازوبندی  بر سرش  که تاجی
   بودند، چنین  همراهش  که  کسانی  را درید و تمامی ، آن  خود را گرفته  داود جامه آنگاه11   
 گرفتند و   ماتم  اسرائیل  و خاندانخداوند   قوم ، و برای ، یوناتان  و پسرش  شاؤل و برای12. کردند
 او   که  جوانی و داود به13 . بودند  شمشیر افتاده  دم  به ه داشتند، زیرا ک  روزه  کردند، و تا شام گریه

داود 14 ».  هستم  عمالیقی  پسر مرد غریب من«:  او گفت» ؟ تو از کجا هستی«:  ، گفت را مخبر ساخت
 »؟  ساختی  را هالکخداوند  ، مسیح  خود را بلند کرده  دست  که  نترسیدی چگونه«:   را گفت وی

   او را زد که پس» . ، او را بکش  آمده نزدیک«:  ، گفت  خود را طلبیده  از خادمان  داود یکی آنگاه15
   که  گفت،  داده  بر تو شهادت  دهانت  باشد زیرا که  بر سر خودت خونت«:  و داود او راگفت16. مرد
  ».  را کشتمخداوند مسیح  من
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 نشید  و امر فرمود که18 . انشا کرد  یوناتان  و پسرش اؤل ش  را درباره  مرثیه و داود این17   
  :  است  در سفر یاشر مکتوب اینک.  دهند یهودا تعلیم  بنی  را به قوس

  ! افتادند  چگونه جباران.  شد  کشته  بلندت  در مکانهای  اسرائیل  تو ای زیبایی«19 
   فلسطینیان  خبر مرسانید، مبادا دختران  اشقلون های  ندهید و در کوچه در جت اطالع20 

  . وجد نمایند  نامختونان و مبادا دختران. کنند شادی
 هدایا بشود، زیرا در آنجا   از کشتزارهایت  بر شما نبارد، و نه  و باران ، شبنم  جلبوع  کوههای ای21 

  . بود  نشده  مسح  روغن  گویا به  که  شد، سپر شاؤل  دور انداخته رانسپر جبا
  .  برنگشت  تهی  برنگردید و شمشیر شاؤل  یوناتان ، کمان  جباران  و از پیه  کشتگان از خون22 
.  خود از یکدیگر جدا نشدند  بودند، و در موت  نازنین  محبوب  خویش  در حیات  و یوناتان شاؤل23 

  . تواناتر بودند ها تیزپرتر و از شیراناز عقاب
 و  ساخت  می  ملبس  قرمز و نفایس  شما را به  کنید که  گریه  شاؤل  برای  اسرائیل  دختران ای24 

  . گذاشت  شما می  طال بر لباس زیورهای
  .  شدی  بلند خود کشته های  بر مکان  یوناتان ای!  افتادند  چگونه  جنگ  در معرض شجاعان25 
   تو با من محبت.   بودی  بسیار نازنین  من برای.  ام  شده  تو دلتنگ  برای  یوناتان  برادر من ای26 

  . بود  زنان تر از محبت عجیب
  »! شد  تلف  جنگ  اسلحه  افتادند و چگونه  چگونه جباران27 
  
  

 از   یکی آیا به«:  ، گفت  نموده سؤال خداوند داود از   شد که  واقع و بعد از آن2    

  به«:  گفت» ؟ کجا برآیم«:  داود گفت» . برآی«:   را گفت ویخداوند » ؟  یهودا برآیم شهرهای
  ». رونحب

و 3 . ملی کر  نابال  زن  و ابیجایل  نیز اخینوعم یزرعیلیه  آنجا برآمد و دو زنش  داود به پس2   
  و مردان4 . شدند  ساکن رون حب  در شهرهای برد، و  هر یکی  با او بودند با خاندان  را که داود کسانی
،   داود خبر داده و به.  شود  یهودا پادشاه  کردند، تا بر خاندان ، داود را در آنجا مسح یهودا آمده
   یابیش  نزد اهل  داود قاصدان پس5»  . کردند  را دفن  شاؤل  جلعاد بودند که  یابیش اهل « گفتند که

  دومفصل / دوم سموئیل کتاب



471 

   را به  احسان  این  باشید زیرا که مبارکخداوند   شما از جانب«:   گفت ان ایش ، به جلعاد فرستاده
   بنماید و من  و راستی  شما احسان بهخداوند   نو اآل6 . کردید  نمودید و او را دفن اؤل خود ش آقای

  شما قوی   دستهای و حال7 . کار را کردید  این  نمود چونکه  شما خواهم  را به  نیکویی  این نیز جزای
   خود به یهودا نیز مرا بر  و خاندان  است  مرده  شما شاؤل  باشید زیرا آقای باشد و شما شجاع

  ». نمودند  مسح پادشاهی
و 9.  برد  محنایم ، او را به  را گرفته شاؤل  بن ، ایشبوشت  نیر سردار لشکر شاؤل اما ابنیر بن8   

   پادشاه ائیل اسر  و بر تمامی  و بر بنیامین  و بر افرایم  و بر یزرعیل او را بر جلعاد و بر آشوریان
   بود، و دو سال  ساله  شد چهل  پادشاه  بر اسرائیل  که  هنگامی شاؤل  بن و ایشبوشت10 . ساخت
 بر   داود در حبرون  که و عدد ایامی11 . کردند  یهودا، داود را متابعت  نمود، اما خاندان سلطنت
  . بود  ماه  و شش  سال  نمود، هفت طنت یهودا سل خاندان
و 13.  آمدند  بیرون  جبعون  به  از محنایم شاؤل  بن  ایشبوشت  نیر و بندگان و ابنیر بن12   
   این  به  شدند، و اینان  با آنها ملتقی  جبعون ، نزد برکه  آمده  داود بیرون  و بندگان  صرویه  بن یوآب
 برخیزند و   جوانان ناآل«:   گفت  یوآب و ابنیر به14.  نشستند  برکه  طرف  بر آن  و آنان  برکه طرف

   عبور کردند، دوازده  شماره ، به  برخاسته پس15» .برخیزید«:   گفت یوآب» . کنند در حضور ما بازی
 سر   از ایشان و هر یک16 . داود  نفر از بندگان  و دوازده شاؤل  بن  ایشبوشت  و برای  بنیامین نفر برای
 در   را که  مکان  آن پس.  افتادند  با هم  زد، پس ، شمشیر خود را در پهلویش  خود را گرفته حریف
   بود و ابنیر و مردان  بسیار سخت  روز جنگ و آن17 . نامیدند  هصوریم ، حلْقت  است جبعون
  . شدند  داود منهزم  از حضور بندگان اسرائیل
   بری  غزال  مثل ل، در آنجا بودند، و عسائی  و عسائیل و ابیشای  ، یوآب  پسر صرویه و سه18   
نیر  اب  از تعاقب  یا چپ  راست  طرف  به  کرد و در رفتن ، ابنیر را تعاقب و عسائیل19 . پا بود سبک

» .  هستم من«:  گفت» ؟  هستی آیا تو عسائیل«:  ، گفت  نگریسته  عقب و ابنیر به20 . نورزید انحراف
،   را گرفته  از جوانان  خود برگرد و یکی  چپ  طرف  یا به  راست  طرف به«:   را گفت یر ویابن21

   ابنیر بار دیگر به پس22 . ورزد  او انحراف  از عقب  که ت نخواس اما عسائیل» . او را بردار اسلحه
   خود را نزد برادرت ی رو  چگونه ؟ پس  بزنم  زمین چرا تو را به.  برگرد  من از عقب«:   گفت عسائیل
   زد که  شکمش  خود به  مؤخر نیزه  برگردد، ابنیر او را به  که  نخواست و چون23 »؟  برافرازم یوآب
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 و   افتادن  مکان  به  که و هر کس.  مرد ، در جایش  آمد و در آنجا افتاده  بیرون  از عقبش سر نیزه
  . رسید، ایستاد  عسائیل مردن

 در   جیح  مقابل  به  که  تل امه  به  ایشان  کردند و چون ، ابنیر را تعاقب ابیشای و  اما یوآب24   
  ، یک  شده  ابنیر جمع  بر عقب بنیامین و بنی25 .  فرو رفت  رسیدند، آفتاب  است  جبعون  بیابان راه

 ابد  شمشیر تا بهآیا  «  که ، گفت  را صدا زده و ابنیر یوآب26 . ایستادند  تل  شدند و بر سر یک گروه
   که کنی  را امر نمی  قوم  کی  تا به  خواهد انجامید؟ پس  تلخی  آخر به  که دانی  سازد؟ آیا نمی هالک

   نگفته  اگر سخن  حی قسم  خدای به«:   گفت  در جواب یوآب27 ». برگردند  خویش  برادران تعاقباز 
  ، تمامی  کرنا نواخته  یوآب پس28 ».گشتند  خود برمی  برادران عاقب از ت  در صبح  قوم ، هر آینه بودی
  . نکردند  ننمودند و دیگر جنگ  را باز تعاقب  ایستادند و اسرائیل قوم

  ز تمامی عبور کردند و ا ، از اردن  رفته  عربه  را از راه  شب  آن ، تمامی و ابنیر و کسانش29   
و از .  کرد  را جمع  قوم ، تمامی  ابنیر برگشته از عقب  و یوآب30 . رسیدند نایم مح ، به  گذشته رونیت

 ابنیر را   و مردمان  داود، بنیامین اما بندگان31 . نفر مفقود بودند  نوزده عسائیل   داود سوای بندگان
 در   که ، او را در قبر پدرش  را برداشته و عسائیل32 . نفر مردند  سیصد و شصت ز ایشان ا زدند که

   حبرون  فجر به  طلوع ، هنگام  کرده  کوچ  شب ، تمامی  و کسانش  کردند و یوآب ، دفن ت اس لحم بیت
  .رسیدند

  
  

   انجامید و داود روز به  طول داود به   و خاندان  شاؤل  خاندان  در میان و جنگ3    

  .شدند  می  روز ضعیف  روز به  شاؤل  و خاندان گرفت  می روز قوت
، از اخینوعم  ، عمون اش زاده  شدند، و نخست  زاییده  پسران رون داود در حب و برای2   

، دختر  ، پسر معکه ، ابشالوم ، و سوم  کرملی  نابال ، زن ، از ابیجایل ، کیالب و دومش3 . بود رعیلیهیز
  از ، یترعام و ششم5 ، یا پسر ابیطال شفط ، و پنجم  ادونیا، پسر حجیت و چهارم4 . جشور  پادشاه مایتل

  . شدند  زاییده  داود در حبرون  برای اینان.  داود ، زن عجله
 را  ل شاؤ بود، ابنیر، خاندان  داود می  و خاندان  شاؤل  خاندان  در میان  جنگ  که و هنگامی6   
:   ابنیر گفت  به و ایشبوشت.  بود  دختر ایه  رصفه  به'  مسمی  را کنیزی و شاؤل7 .نمود  می تقویت
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:  ، گفت  شده  بسیار افروخته  ایشبوشت  سخن  سبب  ابنیر به و خشم8 »؟  درآمدی کنیز پدرم  چرا به«
 و  ، و برادرانش ، شاؤل  پدرت  خاندان  امروز به  آنکه ؟ و حال  یهودا هستم  برای  سر سگ آیا من«

 بر   امروز گناه  زن این   سبب  به  که ام  نکرده  داود تسلیم  دست  و تو را به ام  نموده  احسان اصحابش
   برایخداوند   که  طوری  به  ابنیر بکند اگر من  به  از این  و زیاده  این خدا مثل9 ؟ دهی  اسناد می من

،   نموده  نقل  شاؤل  را از خاندان تا سلطنت10   ننمایم  عمل  چنین ، برایش  است  خورده داود قسم
 در  و او دیگر نتوانست11 ». گردانم پایدار   تا بئرشبع دان و یهودا از   داود را بر اسرائیل کرسی
  .ترسید  از او می  گوید زیرا که  ابنیر سخنی جواب

  ؟ و گفت  کیست  مال  زمین این«:  ، گفت  نزد داود فرستاده  قاصدان  حین  ابنیر در آن پس12   
 ». تو برگردانم   سوی  را به  اسرائیل  با تو خواهد بود تا تمامی  من  دست  عهد ببند و اینک تو با من

   که  است  این  و آن طلبم  چیز از تو می  یک  ولیکن  بست  با تو عهد خواهم ، من خوب«:  او گفت13
 را  ، دختر شاؤل  میکال  بیایی  من  روی  دیدن  برای  چون  اول  دید، جز اینکه  مرا نخواهی روی

   برای  را که ، میکال  من زن«:  ، گفت  فرستاده  شاؤل  بن ایشبوشت نزد   داود رسوالن پس14» . بیاوری
، او را از   فرستاده  ایشبوشت پس15 ».  بفرست ، نزد من  نامزد ساختم  فلسطینیان  صد قلفه خود به

   گریه  تا حوریم  و در عقبش  رفت  همراهش و شوهرش16 .  گرفت  الیش  بن طئیل فل نزد شوهرش
  . و او برگشت» .، برو برگشته«:   را گفت  ابنیر وی پس. کرد می

طلبیدید تا بر شما   داود را می  از این قبل«:  ، گفت  نموده  تکلم  اسرائیل و ابنیر با مشایخ17   
   به  که  است  داود گفته  دربارهخداوند برسانید زیرا   انجام  را به  این ن اآل پس18 . کند پادشاهی
  منان دش  جمیع  و از دست  فلسطینیان  را از دست ، اسرائیل  خویش ، داود، قوم خود  بنده وسیله
   رفت  حبرون  به و ابنیر هم.   گفت  نیز سخن  بنیامینیان  گوش و ابنیر به19 ». داد  خواهم  نجات ایشان

 داود   گوش به بود،   پسند آمده  بنیامین  خاندان  و در نظر تمامی  در نظر اسرائیل  را که تا آنچه
  .بگوید

نیر و  اب  جهت  آمد و داود به  حبرون ، نزد داود به  نفر با خود برداشته  ابنیر بیست پس20   
 را   اسرائیل  و تمامی  رفت ، خواهم  برخاسته من«:   داود گفت و ابنیر به21 . برپا کرد  ضیافتی رفقایش

خواهد،   می  دلت  هر آنچه  تو عهد ببندند و به آورد تا با  خواهم ، جمع  خود، پادشاه نزد آقای
  .  برفت  سالمتی ، او به  نموده  داود ابنیر را مرخص پس» .  نمایی سلطنت
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و ابنیر با .  بسیار با خود آوردند ، غنیمت  باز آمده  از غارتی  داود و یوآب  بندگان و ناگاه22   
   و تمامی  یوآب و چون23 . بود  رفته  سالمتی او به، و  ه داد  را رخصت  نبود زیرا وی داود در حبرون

 آمد   نیر نزد پادشاه ابنیر بن « ، گفتند که  را خبر داده  بودند، برگشتند، یوآب  همراهش  که لشکری
  اینک!   کردی چه«:  ، گفت  آمده  نزد پادشاه  یوآب پس24» .  رفت  سالمتی  و به  داده و او را رخصت
 او آمد تا تو را   که دانی  نیر را می ابنیر بن25؟   و رفت  دادی چرا او را رخصت. مدابنیر نزد تو آ

  ». کند ، دریافت کنی  می  را که  تو را بداند و هر کاری  و دخول  دهد و خروج فریب
   او را از چشمه  ابنیر فرستاد که  در عقب ، قاصدان  رفته  از حضور داود بیرون و یوآب26   

   دروازه  او را در میان ، یوآب  برگشت  حبرون  ابنیر به و چون27 . اما داود ندانست. زآوردند با هسیر
 . مرد  او زد که  شکم  به عسائیل   برادرش  خون  سبب  گوید و به  کنار کشید تا با او خفیه سخن به
 ابنیر   از خونخداوند  حضور  به  من  و سلطنت من«:  فت را شنید، گ  داود این  چون و بعد از آن28
   که  قرار گیرد و کسی  پدرش  خاندان  و تمامی  بر سر یوآب پس29.   هستیم  ابد بری نیر تا به بن

   باشد، از خاندان  نان  شمشیر بیفتد و محتاج  کند و به  باشد و بر عصا تکیه  داشته  و برص جریان
،   برادر ایشان  که  این  سبب  ابنیر را کشتند، به،  ابیشای  و برادرش و یوآب30» . نشود  منقطع یوآب

  . بود  کشته  در جنگ  را در جبعون عسائیل
   خود را بدرید و پالس جامه«:   بودند، گفت  همراهش  که  قومی  و تمامی  یوآب و داود به31   

   دفن یر را در حبرونو ابن32 .  رفت  جنازه  در عقب ود پادشاهو دا» . کنید  ابنیر نوحه بپوشید و برای
و 33 . کردند  گریه  قوم  و تمامی یست، نزد قبر ابنیر گر  آواز خود را بلند کرده کردند و پادشاه

 میرد؟  می  احمق  شخص  که  طوری آیا باید ابنیر بمیرد به«:  ، گفت  خوانده  ابنیر مرثیه  برای پادشاه
   افتاده  شریران  پیش  که  کسی مثل.  نشد اشته در زنجیر گذ  نشد و پایهایت  تو بسته دستهای34

 هنوز روز بود،   چون  قوم و تمامی35 . کردند  او گریه  بار دیگر برای  قوم  تمامی پس» . باشد، افتادی
   از این  زیاده  بلکه  این  مثل  من خدا به«:  ، گفت  خورده  بخورانند اما داود قسم آمدند تا داود را نان

 نظر   شدند و به  ملتفت  قوم و تمامی36 ».  بچشم  آفتاب  از غروب  یا چیز دیگر پیش نانبکند اگر 
 و   قوم و جمیع37. آمد  پسند می  قوم کرد، در نظر تمامی  می  پادشاه  هر چه چنانکه.  پسند آمد ایشان
   خادمان  به و پادشاه38 . نبود  نیر از پادشاه ابنیر بن   کشتن  روز دانستند که  در آن  اسرائیل تمامی

   امروز با آنکه و من39 افتاد؟   امروز در اسرائیل  و مرد بزرگی  سروری دانید که آیا نمی«:  خود گفت
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 خداوند.  تواناترند  از من  صرویه  پسران ، یعنی  مردان  و این  هستم ، ضعیف ام  شده  مسح  پادشاهی به
  ». دهد جزا  شرارتش  را بر حسب  شرارت عامل

  
  

 شد،   ضعیف ، دستهایش  است مرده   ابنیر در حبرون  شنید که  پسر شاؤل و چون4    

   یکی  بودند؛ اسم  سردار فوج  که  دو مرد داشت و پسر شاؤل2 . گردیدند  پریشان  اسرائیل مامیو ت
   با بنیامین  بئیروت ، زیرا که بنیامین  از بنی  بئیروتی  رمون  بود، پسران  ریکاب  دیگری  و اسم بعنه

  . پذیرفتند ، در آنجا تا امروز غربت  فرار کرده  جتایم  به و بئیروتیان3.  بود محسوب
،   از یزْرعیل  و یوناتان  خبر شاؤل  رسیدن  هنگام  بود که  لنگ  را پسری  پسر شاؤل و یوناتان4   

نمود، او افتاد و   می  تعجیل  فرار کردن  به و چون. ، فرار کرد  او را برداشته اش  بود، و دایه  ساله پنج
  . بود  مفیبوشت  شد و اسمش لنگ

   خانه  روز به  گرمای ، در وقت  شده  روانه  بئیروتی  رمون ، پسران  و بعنه و ریکاب5   
   خانه  بگیرند، در میان  گندم  که ای  بهانه  به پس6 . ظهر بود  خواب  شدند و او به ل داخ ایشبوشت

 شدند و   داخل  خانه  به و چون7 . فرار کردند نه بع  و برادرش  او زدند و ریکاب  شکم ، به  شده اخلد
 جدا کردند و   را از تن خوابید، او را زدند و کشتند و سرش  خود می  در خوابگاه او بر بسترش

   حبرون زد داود به را ن و سر ایشبوشت8 . کردند  کوچ  شب  تمامی  عربه ه، از را  را گرفته سرش
و .  داشت  تو می  قصد جان ، که ، پسر شاؤل ، ایشبوشت  سر دشمنت اینک«:  گفتند  پادشاه ، به آورده

  ».  است  کشیده اش  و ذریه  را از شاؤل  ما پادشاه  آقای امروز انتقامخداوند 
:   گفت  ایشان ، به ده دا  را جواب  بئیروتی  رمون ، پسران  بعنه  و برادرش و داود ریکاب9   

،   مرا خبر داده  کسی  که وقتی10 ،  است  داده  فدیه ا از هر تنگی مر  جان  کهخداوند   حیات  به قسم«
،   کشتم ، در صقلغ آورد، او را گرفتـه  می  بشارت برد که  می  و گمان  است  مرده  شاؤل  اینک  که گفت
   صالح  شریر، شخص  مردان  چون  زیاده  چند مرتبه پس11 . م او داد  به  بود که  بشارت ت اجر و این

   شما را از زمین و  نکنم  شما مطالبه  او را از دست  بکشند، آیا خون  بر بسترش اش را در خانه
   ایشان  و پای  را کشتند و دست  ایشان  خود را امر فرمود که  داود خادمان پس12 »؟  نسازم هالک
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   دفن  در قبر ابنیر در حبرون  را گرفته اما سر ایشبوشت.  آویختند  حبرون بر برکه،   نموده را قطع
  .کردند

  
  

  اینک«: ، گفتند  شده آمدند و متکلم   حبرون  نزد داود به  اسرائیل  اسباط و جمیع5    

   که  بودینمود، تو  می  بر ما سلطنت  شاؤل  نیز چون  از این و قبل2 .  تو هستیم  و گوشت ما استخوان
 را  ، اسرائیل  من  تو قوم  که  تو را گفتخداوندو .  آوردی  می  و اندرون بردی  می  را بیرون اسرائیل
   به  نزد پادشاه  اسرائیل  مشایخ و جمیع3 ». بود  پیشوا خواهی  بر اسرائیل کرد و  خواهی رعایت
 و داود را بر   عهد بست با ایشان خداوند حضور   به  در حبرون  آمدند، و داود پادشاه حبرون

   سال  بود، و چهل  ساله  شد سی  پادشاه  که و داود هنگامی4 . نمودند  مسح  پادشاهی  به ائیلاسر
 در   سال  و سه  نمود، و سی  بر یهودا سلطنت  در حبرون  ماه  و شش  سال هفت5  نمود؛ سلطنت
  .مود ن  و یهودا سلطنت  اسرائیل  بر تمامی اورشلیم
  و ایشان.   بودند، رفت  زمین  ساکنان  که  یبوسیان  مقابله  به  اورشلیم  به  با مردانش و پادشاه6   

» .  کنی  را بیرون  و لنگان  کوران شد جز اینکه  نخواهی اینجا داخل  به«: ، گفتند  شده  داود متکلم به
   همان  که  را گرفت  صهیون و داود قلعه7.  نخواهد شد  اینجا داخل  داود به  بردند که زیرا گمان
 و  ، لنگان  رسیده  قنات  را بزند و به  یبوسیان هر که«:   روز داود گفت و در آن8 . استشهر داود 

   داخل  خانه ، به گویند کور و لنگ  می بنابرین» ).بزند( داود هستند   جان  مبغوض  را که کوران
 ملو و  ف اطرا  را شهر داود نامید، و داود به  شد و آن کن سا و داود در قلعه9. نخواهند شد

  ، با وی  صبایوت ، خدای شد و یهوه  می ، بزرگ  کرده و داود ترقی10 .  ساخت  عمارت اندرونش
  .بود می

 نزد داود  تراشان  و سنگ  سرو آزاد و نجاران  و درخت  صور، قاصدان ، پادشاه و حیرام11   
   پادشاهی  به  او را بر اسرائیلخداوند   داود فهمید که پس12 .ودند بنا نم ای د خانه داو ، برای فرستاده

  .  است  برافراشته  اسرائیل  خویش  خاطر قوم او را به ، و سلطنت ستوار نمودها
 داود  ، و باز برای  گرفت  دیگر از اورشلیم  و زنان ، کنیزان  داود از حبرون و بعد از آمدن13   
:   است  شدند، این  زاییده  او در اورشلیم  برای  که  آنانی و نامهای14 . شدند ه زایید  و دختران پسران
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 و   و الیداع و الیشمع16 ،  و یافیع  و نافج جار و الیشوعو یب15 ،  و سلیمان  و ناتان  و شوباب عشمو
  . الیفلط

  اند، جمیع  نموده  مسح رائیل پادشاهی اس  داود را به  شنیدند که  فلسطینیان و چون17   
  و فلسطینیان18 . فرود آمد  قلعه  را شنید به ین داود ا و چون.  برآمدند تا داود را بطلبند فلسطینیان

   مقابله آیا به«:  ، گفت  نموده سؤالخداوند و داود از 19 . منتشر شدند  رفائیان ، در وادی آمده
برو زیرا «:   داود گفت  بهخداوند»  نمود؟  خواهی  تسلیم  من ت دس  را به  و ایشان  برآیم فلسطینیان

 را در   آمد و داود ایشان  فراصیم  بعل و داود به20» . داد  تو خواهم  دست  به  را البته  فلسطینیان که
  بنابرین» . آبها  رخنه  کرد مثل  رخنه  را از حضور من دشمنانمخداوند « :  ، گفت  داده آنجا شکست

 آنها   کردند و داود و کسانش  خود را در آنجا ترک و بتهای21 . نهادند  نام  فراصیم ل را بع  مکان آن
  .را برداشتند

خداوند  داود از   و چون23 . منتشر شدند  رفائیان ، در وادی  بار دیگر برآمده و فلسطینیان22   
.  آور  حمله  بر ایشان  توت  درختان یش، پ  دور زده  ایشان  از عقب برمیا، بلکه«:   نمود، گفت سؤال

   وقت  در آن  زیرا که  کن  تعجیل ، آنگاه  بشنوی  توت  قدمها در سر درختان  آواز صدای و چون24
   داود چنانکه پس25 ». دهد  را شکست  لشکر فلسطینیان خواهد آمد تا  تو بیرون  روی  پیشخداوند
  . داد  تا جازر شکست  را از جبعه  فلسطینیان بود، کرد، و  او را امر فرمودهخداوند

  
  

و 2.  کرد  هزار نفر را جمع  سی یعنی،   اسرائیل  برگزیدگان و داود بار دیگر جمیع6    

   خدا را که  شدند تا تابوت  یهودا روانه ، از بعلی  بودند برخاسته  همراهش  که  قومی داود با تمامی
 .باشد، از آنجا بیاورند  می' سمی، م  است  نشسته  بر کروبیان  که بایوت ص  یهوه  اسم  به ، یعنی  اسم به
، برداشتند، و   است  در جبعه  که  ابیناداب  را از خانه  نو گذاشتند و آن ای  خدا را بر ارابه و تابوت3

، با   است  جبعه در  که  ابیناداب  را از خانه و آن4 . نو را راندند ، ارابه  ابیناداب  و اخیو، پسران عزه
   آالت  با انواع  اسرائیل  خاندان و داود و تمامی5 . رفت  می  تابوت د و اخیو پیش خدا آوردن تابوت
  .کردند  می  بازیخداوند  حضور   و سنجها به  و دف و دهل  و رباب  سرو و بربط چوب
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 را  ، آن  دراز کردهخداوند   تابوت  خود را به  دست  رسیدند، عزه  ناکون  خرمنگاه  به و چون6   
  ، خدا او را در آنجا به  شده  افروخته  بر عزهخداوند   غضب پس7 .لغزیدند  می  زیرا گاوان گرفت
   رخنه  بر عزهخداوند شد زیرا  و داود غمگین8 . خدا مرد ، و در آنجا نزد تابوت زد  تقصیرش سبب
،  ترسیدهخداوند  روز، داود از  و در آن9.  نهاد  نام ه عز  امروز فارص  را تا به  مکان  بود، و آن کرده
 را نزد خود خداوند   تابوت  که و داود نخواست10»  بیاید؟  چگونه  نزد منخداوند  تابوت «  که گفت
 در خداوند   و تابوت11 . برگردانید  جتی بید ادوم عو  خانه  را به  داود آن پس.  شهر داود بیاورد به

  . داد  را برکت  خاندانش  و تمامی  عوبید ادومخداوند ماند؛ و   ماه  سه  جتی دوم عوبید ا خانه
   او را به  مایملک  و جمیع  عوبید ادوم  خانهخداوند « ، گفتند که  را خبر داده و داود پادشاه12   
 شهر   به  عوبید ادوم  خدا را از خانه  و تابوت  داود رفت پس»   است  داده  خدا برکت  تابوت سبب

 و  د، گاوان بودن  رفته  قدم  ششخداوند   تابوت  بردارندگان و چون13 .آورد   شادمانی داود به
 ایفود  داود بهکرد، و   می  رقصخداوند حضور   خود به  قوت و داود با تمامی14 . نمود پرواریها ذبح

 و آواز   آواز شادمانی  را بهخداوند  ، تابوت  اسرائیل  خاندان تمامی داود و  پس15 . بود  ملبس کتان
   از پنجره  دختر شاؤل شد، میکال  شهر داود می داخل خداوند   تابوت و چون16. کرنا آوردند

   او را در دل کند؛ پس  می وخیز و رقص  جستخداوند حضور   به  را دید که ، داود پادشاه نگریسته
  .خود حقیر شمرد

 برپا   داود برایش  که ای  خیمه  در میان  را در مکانش ، آن ه را درآوردخداوند  و تابوت17   
و 18.  گذرانید  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های قربانیخداوند  حضور   بود، گذاشتند، و داود به داشته
   یهوه  اسم  را به  شد، قوم  فارغ  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های  قربانی  داود از گذرانیدن چون
   یک  هر یکی  به  و زنان ، مردان  اسرائیل  گروه  جمیع  به ، یعنی  قوم  تمامی و به19 . داد رکت ب یوتصبا
 خود   خانه  به  هر یکی  قوم  تمامی پس.  بخشید  کشمش  قرص  و یک  گوشت  پاره  و یک  نان گرده
  .رفتند

 داود   استقبال  به تر شاؤل دخ و میکال.  دهد  خود را برکت  خانه  تا اهل اما داود برگشت20   
 خود را در نظر   داد که  را عظمت  قدر خویشتن  امروز چه  اسرائیل پادشاه«:  ، گفت  آمده بیرون

  و داود به21 ».کند  می  از سفها خود را برهنه  یکی  که  طوری ، به  ساخت  خود برهنه کنیزان بندگان
 داد تا مرا بر   برتری  خاندانش  و بر تمامی بر پدرت مرا   بود کهخداوند حضور  به«:   گفت میکال
  و از این22.   کردم  بازیخداوند حضور   به  جهت  پیشوا سازد؛ از این  بر اسرائیل ، یعنیخداوند  قوم
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   که  در نظر کنیزانی  شد؛ لیکن  خواهم  نمود و در نظر خود پست  حقیر خواهم نیز خود را زیاده
  . اوالد نشد  را تا روز وفاتش  دختر شاؤل و میکال23 ».ود ب  خواهم ، معظم گفتی   آنها سخن درباره

  
  

  ش دشمنان  او را از جمیعخداوند، و   خود نشسته  در خانه  پادشاه  شد چون و واقع7    

سرو    در خانه  که بینی  مرا می ناآل«:   گفت  نبی  ناتان  به  پادشاه که2  بود،  داده  آرامی از هر طرف
بیا و هر «:   گفت  پادشاه  به ناتان3 ».  است ها ساکن  پرده ا در میان خد ، و تابوت باشم  می آزاد ساکن

  ».  با توستخداوند دار زیرا    باشد معمول  در دلت آنچه
   من  بنده برو و به«5 : ، گفت  شده  نازل ناتان   بهخداوند   کالم  شد که  واقع  شب و در آن4   
   که زیرا از روزی6 ؟ کنی  بنا می  من  سکونت  برای ای آیا تو خانه: گوید  می  چنین خداوند بگو، داود
   و مسکن ر خیمه د  بلکه ام  نشده  ساکن ای  تا امروز، در خانه  آوردم  را از مصر بیرون اسرائیل بنی

   از داوران  احدی ، آیا به ردم ک  گردش اسرائیل  بنی  با جمیع  که  هر جایی و به7 . ام  کرده گردش
 سرو  از ای  چرا خانه  که  گفتم ، سخنی ، مأمور داشتم  خود، اسرائیل  قوم  رعایت  برای  که اسرائیل

: گوید  می  چنین  صبایوت  یهوه  بگو که ، داود چنین  من  بنده  به و حال8  بنا نکردید؟  من آزاد برای
   که و هر جایی9 . ، باشی ، اسرائیل  من  قوم وای تا پیش  گرفتم سفندان گو  از عقب  تو را از چراگاه من
   بزرگ  تو اسم ، و برای  ساختم  را از حضور تو منقطع  دشمنانت  و جمیع بودم  با تو می  من رفتی می
 و   کردم  تعیین ، مکانی  خود، اسرائیل  قوم  جهت و به10 .  بر زمینند، پیدا کردم  که انی بزرگ  اسم مثل

  ، دیگر ایشان  نشوند، و شریران ، باز متحرک  شده  ساکن  خویش  تا در مکان  نمودم  را غرس ایشان
   نموده ، تعیین  خود، اسرائیل  را بر قوم  داوران  که  روزهایی و مثل11.  نسازند  ذلیل  سابق را مثل
 تو  ای برخداوند  دهد که تو را خبر می خداوند؛ و   دادم  آرامی  دشمنانت و تو را از جمیع.  بودم
   خوابید و ذریت  خود خواهی  خواهد شد و با پدران  تو تمام زیرا روزهای12 . بنا خواهد نمود ای خانه

   او را پایدار خواهم لطنت، و س  ساخت  آید، بعد از تو استوار خواهم  تو بیرون  از صلب تو را که
   ابد پایدار خواهم تا به او را   سلطنت  بنا خواهد نمود و کرسی ای ه خان  من  اسم او برای13 .نمود

   ورزد، او را با عصای  بود و او مرا پسر خواهد بود، و اگر او گناه  او را پدر خواهم من14 . ساخت
  از او دور نخواهد شد،  من  رحمت ولیکن15 . نمود  خواهم  تأدیب آدم  بنی یها  تازیانه  و به مردمان
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   تو، به  و سلطنت و خانه16 .  او را از حضور تو رد ساختم که   دور کردم  را از شاؤل  آن  که  طوری به
   تمامی بر حسب17» . ابد استوار خواهد ماند  تو تا به  ابد پایدار خواهد شد، و کرسی  تا به حضورت

  .ود نم  داود تکلم  به  رؤیا ناتان  این  تمامی  و مطابق  کلمات این
  ، من  خداوند یهوه ای«:   و گفت  نشستخداوند حضور  ، به  شده  داخل و داود پادشاه18   
   خداوند یهوه  نیز در نظر تو ای و این19 ؟  رسانیدی  مقام  این  مرا به ه ک  چیست  من  و خاندان کیستم

   ای و آیا این.   فرمودی  تکلم  طویل  زمان  نیز برای ات  بنده  خانه  درباره  نمود زیرا که امر قلیل
 خداوند   تو ای  زیرا که  تواند گفت  تو چه و داود دیگر به20 ؟  است آدم  بنی  عادت اوند یهوهخد
   عظیم  کارهای  این  خود تمامی  دل  خود و موافق  کالم و بر حسب21 ، شناسی  خود را می ، بنده یهوه

   به  زیرا چنانکه  هستی  خدا، تو بزرگ  یهوه  ای بنابرین22.   دهی  خود را تعلیم  تا بنده را بجا آوردی
   تو اسرائیل  قوم و مثل23 .  نیست  و غیر از تو خدایی نیست   تو کسی ، مثل ایم  خود شنیده گوشهای

، و  بسازد  قوم  خویش ، برای  داده  را فدیه  خدا بیاید تا ایشان  که  است  زمین  بر روی  امت  یک کدام
   خود بجا آورد به  زمین  شما و برای  برای  و مهیب  عظیم  خود پیدا نماید، و چیزهای  برای اسمی

 خود  و قوم24 .  دادی  فدیه  ایشان ا و خدایان خود از مصر و از امته  برای  که  خویش حضور قوم
   ایشان ، خدای  یهوه و ایشند، و ت تو با  ابد قوم  تا به ، تا ایشان  خود استوار ساختی  را برای اسرائیل
،   ابد استوار کن  تا به  گفتی اش  خود و خانه  بنده  درباره  را که  خدا، کالمی  یهوه  ای ن´و اال25 . شدی

،   صبایوت  یهوه  شود که  بماند، تا گفته  ابد معظم  تو تا به و اسم26 . نما ، عمل  گفتی  آنچه  بر حسبو
،   صبایوت  یهوه زیرا تو ای27 . حضور تو پایدار بماند  داود به ات  بنده ، و خاندان ت اس  اسرائیل خدای
   بنده بنابرین.  نمود  بنا خواهم ای  تو خانه  برای  که ، گفتی  نموده  خود اعالن  بنده ، به  اسرائیل خدای

   و کالم ، تو خدا هستی ند یهوه خداو  ای نو اآل28 . دعا را نزد تو بگوید  این  که  است  کرده تو جرأت
   بنده ، خاندان  فرموده  احسان نو اآل29 . ای  داده  خود وعده  بنده  را به  نیکویی  و این  است تو صدق

 و  ای  گفته  خداوند یهوه  تو ای  ابد بماند، زیرا که  تا به  در حضورت  تا آنکه  بده خود را برکت
  ». خواهد بود  ابد مبارک تا به تو   از برکت ات  بنده خاندان
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   را ذلیل ، ایشان  داده شکست  را  داود فلسطینیان  شد که  واقع و بعد از این8    

   را به ، ایشان  داده  را شکست و موآب2.   گرفت  فلسطینیان  امالبالد را از دست و داود زمام.  ساخت
   زنده  برای  تمام  ریسمان  پیمود، و یک  کشتن  برای  پیمود و دو ریسمان ، با ریسمانی  خوابانیده زمین
  .، هدایا آوردند  داود شده  بندگان و موآبیان.   داشتن نگاه

 خود را نزد   تا استیالی رفت  می  که  را هنگامی  صوبه ، پادشاه  رحوب و داود، هددعزر بن3   
،   از او گرفت  هزار پیاده ار و بیستو داود هزار و هفتصد سو4 . داد کست آورد، ش  دست نهر باز به

   ارامیان و چون5 .  داشت  نگاه  صد ارابه ها برای کرد، اما از آن  را پی هایش  ارابه  اسبهای و داود جمیع
و 6 .  را بکشت  هزار نفر از ارامیان و دو ، آمدند، داود بیست  صوبه  مدد هددعزر، پادشاه  به دمشق

، خداوندآوردند، و  ، هدایا می  داود شده ، بندگان ، و ارامیان  گذاشت والن قرا  دمشق داود در ارام
 هددعزر بود   بر خادمان  طال را که و داود سپرهای7 .داد  می ، نصرت رفت  می ر جا کهداود را در ه

 از حد  ، برنج  هددعزر داود پادشاه  شهرهای  و بیروتای و از باته8 . آورد  اورشلیم ، آنها را به تهگرف
  .  گرفت افزون

،   است  داده  لشکر هددعزر را شکست  داود تمامی  شنید که  حمات ، پادشاه  توعی و چون9   
 گوید، از   او بپرسد، و او را تهنیت  فرستاد تا از سالمتی ، پسر خود را نزد داود پادشاه ، یورام توعی10
   مقاتله  هددعزر با توعی  بود، زیرا که اده د ، او را شکست  نموده  با هددعزر جنگ  که  جهت آن
 آنها را   داود پادشاهو11 . با خود آورد  برنجین ال و ظروف ط  و ظروف  نقره  ظروف نمود و یورام می

   بود، وقف  داده  شکست  که هایی  امت  از جمیع  که  و طالیی  نمود با نقره  وقفخداوند  نیز برای
 هددعزر   و از غنیمت  و عمالقه  و فلسطینیان عمون  و بنی  و موآب رام از ا یعنی12 بود،  نموده
  .  صوبه  پادشاه رحوب بن

 هزار نفر از   هجده  دادن  از شکست  که  برپا نمود هنگامی ای  تذکره  خویشتن و داود برای13   
   قراوالن  ادوم  تمامی در ، بلکه  گذاشت  قراوالن و در ادوم14 .ود نم  مراجعت  ملح  در وادی ارامیان
  .داد  می ، نصرت رفت  می ، داود را هر جا کهخداوندو .  داود شدند  بندگان  ادومیان ، جمیع گذاشته
 را   و انصاف  خود داوری  قوم نمود، و داود بر تمامی  می  سلطنت  اسرائیل و داود بر تمامی15   

و 17 .نگار  اخیلود وقایع  بن هوشافاتبود و ی سردار لشکر   صرویه  بن و یوآب16 . داشت  میاجرا
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   یهویاداع و بنایاهو بن18 . بود  بودند و سرایا کاتب  کاهن ابیاتار،  بن  و اخیملک  اخیطوب  بن صادوق
  . بودند  داود کاهن  بود و پسران  و فلیتیان بر کریتیان

  
  

   یوناتان خاطر  تا به  است ی باق  حال  تا به  کسی  شاؤل آیا از خاندان«:  و داود گفت9    

 او را نزد داود خواندند و   صیبا بود؛ پس  به'  مسمی  خادمی  شاؤل و از خاندان2 »؟  نمایم او را احسان
 از   حال آیا تا به«:   گفت پادشاه3 ».  تو هستم بنده«:  گفت» ؟ آیا تو صیبا هستی«:   را گفت  وی پادشاه
 را  یوناتان«:   گفت  پادشاه صیبا در جواب» ؟  نمایم  خدایی او را احسان تا   هست  کسی  شاؤل خاندان

:   گفت  پادشاه صیبا به» ؟ او کجاست «  پرسید که  از وی پادشاه4 ».  است  باقی  لنگ  پسری  حال هتا ب
یر  ماک خانه، او را از   فرستاده و داود پادشاه5 ».  در لودبار است  عمیئیل ماکیر بن  او در خانه اینک«
  .  از لودبار گرفت  عمیئیل بن

و داود .  نمود ، تعظیم  در افتاده  روی ، به  نزد داود آمده  شاؤل  بن یوناتان  بن  مفیبوشت پس6   
   خاطر پدرت زیرا به!  مترس«:   را گفت داود وی7 ». تو  بنده اینک«:  گفت» !  مفیبوشت ای«:  گفت

 کرد، و تو   تو رد خواهم  را به  شاؤل  پدرت  زمین  نمود و تمامی  خواهم  احسان  بر تو البته یوناتان
 بر سگ   که  تو چیست بنده «  که ، گفت  کرده  او تعظیم پس8 ». خورد  خواهی  نان  من دائما بر سفره

  »؟  نمایی  التفات  مثل من ای مرده
 بود  نش خاندا  و تمام  شاؤل  مال  را که آنچه«:  ، گفت  را خوانده  شاؤل ، صیبا، بنده و پادشاه9   

 را   آن ، محصول  نموده  را زرع  او زمین  جهت  به  و بندگانت و تو و پسرانت10 .  تو دادم  پسر آقای به
 بر   همیشه ، پسر آقایت اما مفیبوشت.  باشد  نان  خوردنش  جهت  به  پسر آقایت بیاورید تا برای

:   گفت  پادشاه و صیبا به11 .  داشت  خادم  پسر و بیست انزدهو صیبا پ» . خواهد خورد  نان  من سفره
و » . خواهد نمود  عمل ات  طور بنده  بهمین  است  فرموده اش  بنده  به  پادشاه  آقایم  هر آنچه موافق«

 را  شتو مفیبو12 . خواهد خورد ادشاه پ  از پسران  یکی  مثل  من  بر سفره  مفیبوشت  که  گفت پادشاه
  پس13.  بودند  مفیبوشت  صیبا بنده  خانه  ساکنان ، و تمامی  داشت  میکا نام  بود که  کوچک پسری

  . بود خورد و از هر دو پا لنگ  می  پادشاه  بر سفره  همیشه  شد زیرا که  ساکن  در اورشلیم مفیبوشت
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  ، در جایش ، حانون ، مرد و پسرش عمون  بنی  پادشاه  شد که  واقع و بعد از آن10    

   احسان  من  به  پدرش  چنانکه  نمایم  احسان ناحاش  بن  حانون به«:  و داود گفت2 . نمود سلطنت
 داود   گوید، و خادمان  تعزیت  پدرش  درباره  خادمانش  واسطه  داود فرستاد تا او را به پس» .کرد
   که بری  می آیا گمان«:  گفتند  خود حانون  آقای  به عمون  بنی و سروران3 . آمدند عمون  بنی  زمین به

  ؟ آیا داود خادمان  است  تو فرستاده  تعزیت  جهت  به  داود، رسوالن  که  پدر توست  تکریم برای
  پس4»  سازد؟  را منهدم ، آن  نموده  و تجسس  تا شهر را تفحص  است خود را نزد تو نفرستاده

   تا جای  را از میان  ایشان  را تراشید و لباسهای  ایشان  ریش  و نصف  داود را گرفت ، خادمان حانون
   فرستاد زیرا که  ایشان  استقبال  داود را خبر دادند، به و چون5 . را رها کرد  بدرید و ایشان ستننش

   شما درآید و بعد از آن در اریحا بمانید تا ریشهای«:   گفت  بودند، و پادشاه  بسیار خجل ایشان
  ».برگردید
   هزار پیاده ، بیست  فرستاده عمون  شدند، بنی  نزد داود مکروه  دیدند که عمون  بنی و چون6   

   هزار نفر از مردان  را با هزار نفر و دوازده  معکه  و پادشاه  صوبه  و ارامیان  رحوب  بیت از ارامیان
  عمون و بنی8.  را فرستاد  شجاعان لشکر  و تمامی  داود شنید، یوآب و چون7.  اجیر کردند طوب
   و مردان  و رحوب  صوبه  نمودند؛ و ارامیان آرایی  صف  جنگ  برای  دروازه ، نزد دهنه  آمده بیرون
  . بودند حده' در صحرا علی  و معکه طوب

   بود، از تمام  از عقبش  و هم  از پیش ، هم  جنگ  صفوف  روی  دید که  یوآب و چون9   
   را به  قوم و بقیه10.  نمود آرایی  صف  ارامیان ، در مقابل  کرده  را انتخاب  گروهی  اسرائیل نبرگزیدگا

اگر «:  و گفت11 . کند آرایی  صف عمون  بنی مقابل   را به  سپرد تا ایشان  ابیشای  برادرش دست
 امداد تو   جهت ، به آیند  بر تو غالب عمون  بیا، و اگر بنی  مدد من  آیند، به  غالب  بر من ارامیان
، و   بکوشیم  خود مردانه  خدای  شهرهای  جهت  و به  خویش  قوم  جهت  و به دلیر باش12 . آمد خواهم
   بودند، نزدیک  همراهش  که  و قومی  یوآب پس13» . پسند آید بکند  در نظرش  را که  آنچهخداوند

   دیدند که عمون  بنی و چون14 . فرار کردند  وی از حضور  ایشان کنند و  جنگ شدند تا با ارامیان
   از مقابله  شهر شدند و یوآب ، داخل  گریخته  نیز از حضور ابیشای  فرار کردند، ایشان ارامیان

  . آمد  اورشلیم ، به  برگشته عمون بنی

 م دهفصل / دوم سموئیل کتاب



484 

و 16.  شدند  جمع اند، با هم  یافته  شکست  از حضور اسرائیل  دیدند که  ارامیان و چون15   
،   آمدند، و شوبک  حیالم  به  نهر بودند، آورد و ایشان  طرف  آن  به  را که ، ارامیان هددعزر فرستاده

   را جمع  اسرائیل  داود خبر رسید، جمیع  به و چون17.  بود  ایشان سردار لشکر هددعزر، پیشوای
  ، با او جنگ  نموده راییآ  داود صف  مقابل  به  آمد، و ارامیان  حیالم  عبور کرد و به ، از اردن کرده
   و چهل ، مردان هفتصد ارابه  فرار کردند، و داود از ارامیان  از حضور اسرائیل و ارامیان18 .کردند

   پادشاهانی  جمیع و چون19 . در آنجا مرد  را زد که ر لشکرش و شوبکْ سردا هزار سوار را کشت
  ، بنده  نموده  صلح  خوردند، با اسرائیل  شکست ضور اسرائیل از ح  هددعزر بودند، دیدند که  بنده که

  . ترسیدند عمون  از امداد بنی  از آن  پس و ارامیان.  شدند ایشان
  
  

 را   داود یوآب ، که  پادشاهان  رفتن بیرون ، هنگام  سال  شد بعد از انقضای و واقع11    

   را محاصره ، ربه  کرده  را خراب عمون  بنی ن فرستاد، و ایشا  اسرائیل  و تمامی  خویش با بندگان
  . ماند نمودند، اما داود در اورشلیم

   گردش  پادشاه  خانه بام ، بر پشت  برخاسته  داود از بسترش  عصر که  شد در وقت و واقع2   
 . بسیار نیکومنظر بود  زن ؛ و آنکند  را شستشو می  خویشتن  را دید که  زنی  بام کرد و از پشت

  ، زن یعام، دختر ال  بتشبع آیا این «  استفسار نمود و او را گفتند که  زن ، درباره  داود فرستاده پس3
، داود با او همبستر   آمده  و او نزد وی ، او را گرفت  فرستاده و داود قاصدان4 »؟  نیست  حتی اوریای

، داود   شد و فرستاده  حامله  زن نو آ5.   خود برگشت  خانه ، به  خود طاهر شده شد و او از نجاست
  ».  هستم  حامله من «  که  و گفت را مخبر ساخت

، اوریا را نزد  وآب و ی  بفرست  را نزد من  حتی  اوریای  فرستاد که  داود نزد یوآب پس6   
  تی و از سالم  قوم  و از سالمتی  یوآب  رسید، داود از سالمتی  اوریا نزد وی و چون7 .داود فرستاد

   اوریا از خانه پس» . خود را بشو  برو و پایهای ات  خانه به«:   اوریا گفت و داود به8 . پرسید جنگ
 با سایر   پادشاه اما اوریا نزد در خانه9 . شد  فرستاده  از پادشاه  خوانی،  و از عقبش  رفت  بیرون پادشاه
 خود   خانه اوریا به «، گفتند که د را خبر دادهو داو10 .  خود نرفت  خانه ، به  خوابیده  آقایش بندگان
» ؟ ای  خود نرفته  خانه  چرا به ؟ پس ای آیا تو از سفر نیامده«:   اوریا گفت  داود به پس» .  است نرفته

 م یازدهفصل / دوم سموئیل کتاب



485 

، و  ، یوآب ها ساکنند و آقایم  و یهودا در خیمه  و اسرائیل تابوت «  کرد که  داود عرض اوریا به11
 و با   بنمایم  و شرب  تا اکل  خود بروم  خانه  به و آیا من. نشینند  خیمه  بیابان ر روی ب  آقایم بندگان

  و داود به12 ». کرد  کار را نخواهم  این  که  تو قسم  جان  حیات  تو و به  حیات ؟ به  خود بخوابم زن
 را در   روز و فردایش ا آن اوری پس» . کنم  می  و فردا تو را روانه امروز نیز اینجا باش«:  اوریا گفت
 کرد، و   خورد و نوشید و او را مست  در حضورش  نمود که و داود او را دعوت13.  ماند اورشلیم

  .  خود نرفت  خانه  خوابید و به  آقایش  با بندگان ، بر بسترش  رفته  بیرون  شام وقت
   به و در مکتوب15 .ریا فرستاد او  دست ، به  نوشته  یوآب  برای  داود مکتوبی و بامدادان14   

  تا زده بروید   پس  بگذارید، و از عقبش  جنگ سخت اوریا را در مقدمه «  که  نوشت  مضمون این
   مردان  که دانست  می  که کرد، اوریا را در مکانی  می  شهر را محاصره  یوآب و چون16 ».، بمیرد شده

 از   کردند و بعضی  جنگ ، با یوآب  آمده  شهر بیرون و مردان17 . باشند، گذاشت  در آنجا میشجاع
   وقایع ا از جمیع، داود ر  فرستاده  یوآب پس18 . نیز بمرد  حتی فتادند و اوریای داود، ا ، از بندگان قوم

   خبر داده  پادشاه  به گ جن  وقایع  از تمامی چون«:  ، گفت و قاصد را امر فرموده19 . خبر داد جنگ
 شدید، آیا   شهر نزدیک  به  جنگ  شود و تو را گوید چرا برای  افروخته  پادشاه اگر خشم20 ، باشی
؟   را کشت  یربوشت  بن  ابیملک  که کیست21 ؟ از سر حصار، تیر خواهند انداخت  دانستید که نمی

   چرا به  مرد؟ پس  در تاباص  که  حصار بر او نینداخت  را از روی  آسیایی  باالیین  سنگ آیا زنی
  ».  است  نیز مرده  حتی ، اوریای ات  بنده  بگو که  شدید؟ آنگاه حصار نزدیک

 بود، مخبر   داده  او را پیغام  یوآب ، آمد و داود را از هر آنچه  شده  قاصد روانه پس22   
آمدند،    صحرا بیرون  ما به ، در عقب  شده  بر ما غالب مردان «  که  داود گفت و قاصد به23.  ساخت

 حصار تیر انداختند، و   تو از روی  بر بندگان و تیراندازان24 .  تاختیم وازه در  تا دهنه و ما بر ایشان
  به«:   قاصد گفت داود به25 ».  است  نیز مرده  حتی و اوریای ت  مردند و بنده  پادشاه  از بندگان بعضی
   هالک  تفاوت  را بی  و آن  شمشیر، این را که در نظر تو بد نیاید زی  واقعه این:  بگو  چنین یوآب
  ».  بده  او را خاطر جمعی پس.  بساز  را منهدم ، آن  کوشیده  سختی  با شهر به  در مقاتله پس. کند می

و 27 .  گرفت  شوهر خود ماتم ، برای ت اس  اوریا مرده  شوهرش  اوریا شنید که  زن و چون26   
   پسری  شد، و برایش  وی  خود آورد و او زن  خانه ، او را به د فرستاده، داو  گذشت  ماتم  ایام چون
  .ناپسند آمد خداوند  بود، در نظر  داود کرده  که اریاما ک. زایید
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  در شهری «  که ، او را گفت  آمده وی  را نزد داود فرستاد و نزد  ناتانخداونو 12    

و 3 . بسیار بود نهایت او، بیو دولتمند را گوسفند و گ2 . فقیر  دولتمند و دیگری ند، یکیدو مرد بود
   و پسرانش  وی ، همراه  داده ، و پرورش  را خریده  آن  نبود که  کوچک  بره  ماده فقیر را جز یک

  ابید و برایشخو  می نوشید و در آغوشش  او می خورد و از کاسه  می  وی شد؛ از خوراک  می بزرگ
 و   از گوسفندان  آمد که  مرد دولتمند آمد و او را حیف  نزد آن سافریو م4 .بود  دختر می مثل
 مرد فقیر را   آن  بود مهیا سازد؛ و بره  آمده  نزد وی  که  مسافری  جهت  خود بگیرد تا به گاوان
   افروخته  شخص  داود بر آن  خشم آنگاه5» .  بود، مهیا ساخت  آمده  نزد وی  مرد که  آن ، برای گرفته
 .  است  قتل ، مستوجب  است  کرده کار را  این  که ، کسی  قسمخداوند   حیات به«:   گفت  ناتان ، به شده

  ». باید رد کند  را چهار چندان ، بره  ننموده  ترحم  و هیچ  است  کار را کرده  این و چونکه6
 تو را  من: گوید  می ، چنین ل اسرائی ، خدای ، و یهوه  مرد تو هستی آن«:   داود گفت  به ناتان7   

   را به  آقایت و خانه8 .  دادم  رهایی  شاؤل  را از دست تو  و من  نمودم  مسح  پادشاهی  به بر اسرائیل
  و اگر این.   تو عطا کردم  و یهودا را به  اسرائیل  تو، و خاندان  آغوش  تو را به  آقای  و زنان تو دادم

، در نظر  را خوار نمودهخداوند    چرا کالم پس9.  کردم  تو مزید می  برای  و چنان بود، چنین  می کم
، و او   گرفتی  زنی  خود به  او را برای ، زن  شمشیر زده  را به  حتی  و اوریای  بد بجا آوردی  عمل وی

  د به تو هرگز دور نخواهد ش  شمشیر از خانه  حال پس10؟   رسانیدی  قتل  به عمون را با شمشیر بنی
: گوید  می  چنینخداوند11 . تو باشد  تا زن  را گرفتی  حتی  اوریای ، زن  مرا تحقیر نموده  اینکه علت
،   تو گرفته  چشم  تو را پیش  گردانید و زنان  خواهم  را بر تو عارض  بدی  خودت  از خانه  من اینک

 کار   تو این زیرا که12 . تو خواهد خوابید ن، با زنا تاب آف  داد، و او در نظر این  خواهم ات  همسایه به
و داود 13 ». نمود  خواهم  و در نظر آفتاب  اسرائیل  تمام  کار را پیش  این ، اما من  کردی  پنهانی را به

  فو نموده تو را ع  نیز گناهخداوند«:   داود گفت  به ناتان» . ام  کرده گناه خداوند  به«:   گفت با ناتان
 نیز  ، پسری ای  شدهخداوند   دشمنان  کفر گفتن  امر باعث  از این  چون لیکن14 . مرد خواهی ن  که است
   پسریخداوندو .   خود رفت  خانه  به  ناتان پس15 ». خواهد مرد ، البته  است  شده  تو زاییده  برای که

   داود از خدا برای پس16.  بیمار شد  سخت  که  بود، مبتال ساخت  داود زاییده  اوریا برای  زن را که
  و مشایخ17 . خوابید  زمین  بر روی  شب مامی، ت  شده  و داخل  گرفت  استدعا نمود و داود روزه طفل
و در 18 .نخورد   نان  نکرد و با ایشان  برخیزانند، اما قبول  بر او برخاستند تا او را از زمین اش خانه
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:  دهند، زیرا گفتند  او را اطالع  طفل  از مردن سیدند که داود تر  بمرد و خادمان  طفل روز هفتم
   که  او خبر دهیم  اگر به  ما را نشنید؛ پس  و قول  گفتیم  سخن  بود، با وی  زنده  طفل  چون اینک«

 با یکدیگر   بندگانش  داود دید که و چون19 ».شود  می  رنجیده  قدر زیاده چه،   است  مرده طفل
   مرده آیا طفل«:   خود گفت  خادمان ، و داود به  است  مرده  طفل  داود فهمید کهکنند،  می' نجوی
  ».  است مرده«: گفتند» ؟ است

 خود را   کرد و لباس ، تدهین  و شو داده  را شست ، خویشتن  برخاسته  داود از زمین آنگاه20   
   که  خواست ، خوراک خود آمده   خانه  نمود و به  و عبادت  رفتخداوند   خانه ، به  نموده عوض
   که ؟ وقتی  کردی  که  کار است  چه این«:  گفتند  وی  به و خادمانش21 . خورد گذاشتند و پیشش
او 22 »؟  خوردی ، خوراک  مرد، برخاسته  طفل ؛ و چون  نمودی ، گریه  گرفته  بود روزه  زنده طفل
   بداند که  که  کیست  زیرا فکر کردم  نمودم و گریه   گرفتم  بود، روزه  زنده  طفل  که وقتی«:  گفت

   روزه  چرا من ، پس  است  مرده  که ناما اآل23 بماند،   زنده  فرماید تا طفل  ترحم  بر منخداوندشاید 
 باز نخواهد   او نزد من  لیکن  رفت  نزد او خواهم من! ؟  دیگر او را باز بیاورم توانم ؛ آیا می بدارم
  ».آمد

، او   زاییده ، با او خوابید و او پسری  درآمده  داد و نزد وی  را تسلی  خود بتشبع و داود زن24   
 خاطر   فرستاد و او را به  نبی  ناتان  دست و به25.   داشت  او را دوستخداوندو .  نهاد  نام را سلیمان
  . نهاد  یدیدیا نامخداوند
   قاصدان و یوآب27 .  را گرفت  نشین  شهر پادشاه، ه کرد  جنگ عمون  بنی  با ربه و یوآب26   

   را جمع  قوم  بقیه ن اآل پس28 .  و شهر آبها را گرفتم  کردم نگ ج با ربه «  که ، گفت نزد داود فرستاده
 ». شود  نامیده  من  اسم  و به م شهر را بگیر  را بگیر، مبادا من ، آن  و در برابر شهر اردو زده کن
  و تاج30 .  را گرفت ، آن  کرده  جنگ ا آن و ب  رفت  ربه ، به  کرده  را جمع  قوم مامی داود ت پس29

 را   و آن  گرانبها داشت  طال بود و سنگهای  وزنه  یک  وزنش  که  گرفت  را از سرش  ایشان پادشاه
  ، ایشان  آورده  آنجا را بیرون و خلق31.  از شهر بردند  از حد زیاده بر سر داود گذاشتند، و غنیمت

 گذرانید، و   آجرپزی  را از کوره  و ایشان  گذاشت  آهنین های  و تیشه  آهنین ها و چومهای را زیر اره
  . برگشتند  اورشلیم  به  قوم  داود و تمامی پس.  رفتار نمود عمون  بنی  شهرهای  طور با جمیع  همین به
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 '  مسمی  نیکو صورت داود را خواهری ن ب  ابشالوم  شد که ، واقع و بعد از این13    

   خواهر خود تامار چنان  سبب  به و امنون2 . داشت  می پسر داود، او را دوست،   تامار بود؛ و امنون به
.  کند  کاری  با وی  دشوار آمد که  نظر امنون  بود و به  او باکره ، زیرا که  بیمار گشت گرفتار شد که

 بسیار   مردی یوناداب، برادر داود، بود؛ و   شمعی  بن  یوناداب  به'  مسمی ه ک  داشت  رفیقی و امنون3
 و مرا خبر  شوی  الغر می  روز چنین  چرا روز به  پسر پادشاه ای«:   را گفت و او وی4 . بود زیرک
  ». دارم  می  را دوست  تامار، خواهر برادر خود، ابشالوم من «  که  را گفت  وی امنون» ؟ دهی نمی

 تو بیاید،   عیادت  برای  پدرت  نما و چون ، تمارض بر بستر خود خوابیده«:   را گفت  وی و یوناداب5 
   را در نظر من  بخوراند و خوراک  تامار بیاید و مرا خوراک  خواهر من  که تمنا این:  را بگو وی

   به  پادشاه  نمود و چون ارض خوابید و تم  امنون پس6 ».  بخورم  وی  و از دست ا ببینمحاضر سازد ت
   من  پیش  طعام  تامار بیاید و دو قرص  خواهرم تمنا اینکه«:   گفت  پادشاه  به  آمد، امنون عیادتش

  ».  او بخورم بپزد تا از دست
   برو و برایش نون ام  برادرت  خانه  به ناآل«:  ، گفت  فرستاده اش  خانه و داود نزد تامار به7   
، خمیر کرد،  و آرد گرفته.  بود و او خوابیده.  ، رفت  برادر خود، امنون  خانه و تامار به8 ».ز بسا طعام

اما از خوردن ابا .   او ریخت ، آنها را پیش  را گرفته و تابه9 . ، آنها را پخت  او قرصها ساخته و پیش
   به و امنون10 . رفتند او بیرون از نزد   همگانو» . کنید  بیرون  را از نزد من  کس همه«:  نمود و گفت
 بود،   ساخته و تامار قرصها را که» .  تو بخورم  بیاور تا از دست  اطاق  را به خوراک«:  تامار گفت

،   را گرفته  تا بخورد، او وی  او گذاشت  پیش و چون11 . آورد  اطاق ، به نون، نزد برادر خود، ام گرفته
 نساز زیرا  ، مرا ذلیل  برادرم  ای نی«:   را گفت او وی12 ».  بخواب با من بیا   خواهرم ای«:   او گفت به
 خود را   کجا ننگ اما من13 .ور میا  عمل  را به  قباحت  نشود؛ این  کرده  کار در اسرائیل  چنین که

، زیرا   بگویی  پادشاه  به  تمنا اینکه  حال پس.  شد  خواهی  از سفها در اسرائیل  یکی ؟ و اما تو مثل ببرم
، او   را بشنود، و بر او زورآور شده  وی  سخن  او نخواست لیکن14 ». نخواهد نمود دریغ مرا از تو  که

  . و با او خوابید را مجبور ساخت
   با وی  که  با او ورزید از محبتی  که  نمود، و بغضی  بغض  بر وی  با شدت  امنون آنگاه15   

زیرا .   مکن چنین«:   را گفت او وی16 ».و بروبرخیز «:   را گفت  وی  امنون  بود؛ پس ، زیاده داشت می
  نلیک» .  کردی  با من  که  دیگری  از آن ، بدتر است کنی  می  من  کردن  در بیرون  که  عظیم  ظلم این
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 دختر  نای«:  ، گفت کرد خوانده  می  او را خدمت  را که  خادمی پس17 . را بشنود  وی  که او نخواست
   زیرا که  دربر داشت  رنگارنگ و او جامه18 ». ببند  و در را از عقبش  کن ن بیرو را از نزد من

، در را از   کرده  او را بیرون و خادمش. شدند  می ، ملبس  لباس  گونه  این  به  پادشاه  باکره دختران
، و   بود، دریده  در برش  که رنگ رنگا ، و جامه و تامار خاکستر بر سر خود ریخته19.   بست عقبش
  .نمود ، فریاد می رفت  می و چون.  شد ، روانه  خود را بر سر گذارده دست

   ای ؟ پس  است ، با تو بوده ، امنون  آیا برادرت که«:   را گفت ، وی ، ابشالوم و برادرش20   
 برادر   تامار در خانه پس» . اش کار متفکر مب  و از این او برادر توست.   باش  خاموش  اکنون خواهرم
 را شنید، بسیار  ایع وق  این  تمامی  داود پادشاه و چون21 . ماند حالی ، در پریشان شالومخود، اب

   را بغض  امنون  ابشالوم ، زیرا که  یا بد نگفت  نیک  سخنی  امنون  به و ابشالوم22 . شد غضبناک
  . بود  ساخته  را ذلیل تامار  خواهرش  اینکه  علت ، به داشت می

،   است  نزد افرایم  حاصور که  در بعل  ابشالوم  شد که ، واقع  تمام و بعد از دو سال23   
،   آمده  نزد پادشاه و ابشالوم24 . نمود  را دعوت  پادشاه  پسران  تمامی و ابشالوم.   داشت برندگان پشم
  ات  بنده  خود همراه  با خادمان  پادشاه تمنا اینکه.  دارد برندگان  تو، پشم ، بنده  حال اینک«:  گفت
   تو بار سنگین  آمد مبادا برای  ما نخواهیم ، همه  پسرم  ای نی«:   گفت  ابشالوم  به پادشاه25» .بیایند
:   گفت و ابشالوم26 . داد  بیاید و او را برکت  که ت نخواس  نمود لیکن و هر چند او را الحاح» . باشیم

  اما چون27 »چرا با تو بیاید؟«:   او را گفت پادشاه» .، با ما بیاید ، امنون  برادرم منا اینکه ت پس«
 خود   خادمان و ابشالوم28 . کرد  را با او روانه  پادشاه ن پسرا  و تمامی  نمود، امنون  او را الحاح ابشالوم

   که  شما بگویم  شود، و به  خوش شراب از   امنون  دل  چون  کنید که مالحظه«:  ، گفت را امر فرموده
   دلیر و شجاع ؟ پس مودم شما را امر نفر آیا من.  او را بکشید، و مترسید  را بزنید، آنگاه امنون
 آوردند، و   عمل  بود، به  امر فرموده  ابشالوم  که  طوری  به  با امنون  ابشالوم و خادمان29 ».باشید
  .، گریختند  قاطر خود سوار شده  به ، هر کس  برخاسته  پادشاه  پسران جمیع

   پسران  همه ابشالوم « ، گفتند که  داود رسانیده بودند، خبر به  می  در راه  ایشان و چون30   
 خود را درید و  ، جامه  برخاسته  پادشاه پس31 ».  است  نمانده  باقی  از ایشان  و یکی  را کشته پادشاه

  اما یوناداب32 . بودند  ایستاده  در اطرافش یده در  با جامه  بندگانش  و جمیع دراز شد  زمین  روی به
   پادشاه  پسران ، یعنی  جوانان  جمیع  نبرد که  گمان آقایم«:  ، گفت  شده  برادر داود متوجه  شمعی بن

   که  بود از روزی  مقرر شده ، نزد ابشالوم  این  چونکه  است  تنها مرده  امنون اند، زیرا که  شده کشته
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   نکند که  امر متفکر نشود، و خیال  از این ، پادشاه  آقایم نو اآل33 . بود  ساخته  تامار را ذلیل هرشخوا
  ».  است  تنها مرده نون ام اند زیرا که  مرده  پادشاه ن پسرا تمامی

 کرد و  ، نگاه لند کرده خود را ب کرد، چشمان  می بانی  دیده  که ، و جوانی  گریخت و ابشالوم34   
  اینک«:   گفت  پادشاه  به و یوناداب35 .آمدند  بود، می  در عقبش  که وه ک  از پهلوی  بسیاری  خلق اینک
   فارغ  گفتن  از سخن و چون36 ». شد ، چنان  گفت ات  بنده  که  طوری  به پس. آیند  می  پادشاه پسران

   نیز و جمیع ، گریستند، و پادشاه از خود را بلند کرده رسیدند و آو  پادشاه  پسران شد، اینک
  . کردند  آواز بسیار بلند گریه  به خادمانش

ر خود  پس ، و داود برای  جشور رفت  عمیهود، پادشاه  ابن ، نزد تلمای  فرار کرده و ابشالوم37   
و 39.  در آنجا ماند  سال  و سه  جشور رفت ، به  فرار کرده و ابشالوم38 .نمود  می گری هر روز نوحه
   مرده  بود، چونکه  یافته  تسلی  امنون  رود، زیرا درباره  بیرون  نزد ابشالومه ک داشت داود آرزو می

  .بود
  
  

   یوآب پس2 .  است  مایل شالوم اب به  پادشاه  دل  فهمید که  صرویه  بن و یوآب14    

   ماتم  را مثل  خویشتن تمنا اینکه«:   گفت  وی  به دانشمند از آنجا آورد و ، زنی  فرستاده  تقوع به
   روزهای  که  زنی  و مثل  نکنی  تدهین  روغن  و خود را به  پوشی  تعزیت ، و لباس  ظاهر سازی کننده

   مضمون ، او را بدین  شده  داخل و نزد پادشاه3 .  باشد، بشوی  گرفته  ماتم مرده   جهت بسیار به
  .  گذاشت  دهانش را به  سخنان  یوآب پس» . بگویی

 نمود و  ، تعظیم  افتاده  زمین  خود به  روی ، به  گفت  سخن  با پادشاه  تقوعیه  زن و چون4   
  اینک«:  کرد عرض» ؟  است  شده تو را چه«:   او گفت  به و پادشاه5 ». فرما ، اعانت  پادشاه ای«:  تگف
 با یکدیگر در صحرا  و کنیز تو را دو پسر بود و ایشان6 . ت اس  مرده  و شوهرم  هستم یوه ب  زن من

 را زد و   دیگری  از ایشان  یکی پس.  را از یکدیگر جدا کند  ایشان  نبود که  نمودند و کسی مخاصمه
   برادر خود را بسپار تا او را به گویند قاتل ، و می  بر کنیز تو برخاسته  قبیله  تمامی و اینک7 . کشت
 اینطور اخگر  و به.   کنیم  را نیز هالک ، و وارث  برسانیم  قتل ، به  است  کشته  که  برادرش ن جا عوض
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   زمین  بر روی  اعقاب  و نه  اسم  نه  شوهرم  خواهند کرد، و برای ، خاموش  است  مانده  باقی مرا که
  ». واخواهند گذاشت

   تقوعیه و زن9 ». نمود  خواهم  حکم ات  درباره  برو و من ات  خانه به«:  فرمود  زن  به پادشاه8   
 او   و کرسی اه باشد و پادش  من  و بر خاندان ، تقصیر بر من  پادشاه  آقایم ای«:  کرد  عرض  پادشاه به
 تو  دیگر به بیاور، و   گوید، او را نزد من  با تو سخن هر که«:   گفت و پادشاه10 ».تقصیر باشند بی

،   مقتول  یاد آور تا ولی  خود را به ، خدای ، یهوه  پادشاه ای«:   گفت  زن پس11 ».دضرر نخواهد رسانی
 از   مویی  که  قسمخداوند   حیات به«:   گفت پادشاه» . سازند  نکند، مبادا پسر مرا تلف دیگر هالک
  ». نخواهد افتاد  زمین  به سر پسرت

» .بگو«:  گفت» . گوید  سخنی  خود پادشاه ی با آقا  کنیزت  آنکه مستدعی«:   گفت  زن پس12   
   مثل  سخن  این  در گفتن  و پادشاه ای  تدبیر کرده  این  خدا مثل  قوم  چرا درباره پس«:   گفت زن13

 و   بمیریم زیرا ما باید البته14 .  است  خود را باز نیاورده  شده  آواره  پادشاه ، چونکه تقصیرکار است
  گیرد بلکه  را نمی  کرد؛ و خدا جان  جمع  را نتوان  شود، و آن  ریخته  زمین  به  که  هستیم  آب مثل

، نزد   سخن  این  کردن  قصد عرض  به  که و حال15.  نشود  از او آواره ای  شده کند تا آواره تدبیرها می
   به  چون  که فکر کرد  خلق مرا ترسانیدند، و کنیزت  بود که  این ، سبب  آمدم  خود پادشاه آقای
زیرا 16 . خواهد رسانید  انجام خود را به کنیز   عرض  پادشاه  دارد که ، احتمال  کنم  عرض پادشاه
  از  را با هم خواهد مرا و پسرم  می  که  کسی  کنیز خود را از دست  خواهد نمود که  اجابت پادشاه
 خواهد   تسلی ، باعث ، پادشاه  آقایم الم ک و کنیز تو فکر کرد که17 . سازد، برهاند  خدا هالک میراث

 تو  ، خدای  کند، و یهوه  و بد را تشخیص  تا نیک  خداست  فرشته ، مثل ، پادشاه  آقایم بود، زیرا که
  ». تو باشد همراه

» . مدار  مخفی ، از من کنم  می  از تو سؤال  را که چیزی«:  فرمود  زن  در جواب  پادشاه پس18   
 کار با تو   این  در همه  یوآب آیا دست«:   گفت پادشاه19 ».، بفرماید  پادشاه آقایم«د  کر  عرض زن

   از هرچه  کس  هیچ  که  پادشاه  آقایم  تو، ای  جان  حیات به«:  کرد  عرض  در جواب زن» ؟ نیست
،   تو یوآب ده بن  ورزد، زیرا که تواند انحراف  نمی  یا چپ  راست  طرف  بفرماید به  پادشاه آقایم
 . است   گذاشته  کنیزت  دهان  را به  سخنان  این  تمامی  که ، و اوست  است  مرا امر فرموده  که اوست

  ، مثل  آقایم اما حکمت.   است  کار را کرده ، این  تو، یوآب  امر، بنده  این  صورت  تبدیل برای20
  ».، بداند است   زمین  بر روی باشـد تا هر چه  خدا می  فرشته حکمت
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 را باز   جوان  برو و ابشالوم حال.  ام  کار را کرده  این اینک«:   گفت  یوآب  به  پادشاه پس21   
   کرد و یوآب  را تحسین  نمود، و پادشاه ، تعظیم  افتاده  زمین  خود به  روی  به  یوآب آنگاه22» .آور
   کار بنده  پادشاه  چونکه ام  یافته  در نظر تو التفات هداند ک  می ات  امروز بنده  پادشاه  آقایم ای«:  گفت
   اورشلیم  را به شالوم و اب  جشور رفت ، به  برخاسته ب یوآ پس23 ».  است  رسانیده  انجام د را بهخو

 خود   خانه  به  ابشالوم پس.  مرا نبیند  خود برگردد و روی  خانه  به  فرمود که و پادشاه24 .بازآورد
  . را ندید  پادشاه  روی و رفت

 پا تا   از کف  نبود که  ابشالوم  مثل  نیکو منظر و بسیار ممدوح  کسی  اسرائیل و در تمامی25   
   را در آخر هر سال زیرا آن(چید   سر خود را می  موی  که و هنگامی26 . نبود  در او عیبی ق سرشفر
،   نموده  سر خود را وزن ، موی)چید  را می ن آ  سبب شد و از آن  می  بر او سنگین چید، چونکه می

   تامار زاییده  به'  دختر مسمی  پسر و یک  سه  ابشالوم و برای27 . یافت  می  شاه  وزن  به  مثقال دویست
  . بود  نیکو صورت و او دختری. شدند

 را طلبید  ، یوآب شالوم اب پس29 . را ندید  پادشاه ، روی  مانده  در اورشلیم  تمام  دو سال و ابشالوم28 
   که فرستاد و نخواستو باز بار دیگر .  بیاید  نزد وی  که اما نخواست.  بفرستد تا او را نزد پادشاه

 و در آنجا جو   است  من  نزد مزرعه  یوآب ببینید، مزرعه«:   خود گفت  خادمان  به پس30 .بیاید
.  سوزانیدند  آتش  را به  مزرعه  ابشالوم دمان خا پس» . بسوزانید  آتش  را به بروید و آن. دارد

 مرا   تو مزرعه چرا خادمان «  که  را گفت ، وی  رفته اش  خانه  به ، نزد ابشالوم  برخاسته  یوآب آنگاه31
  اینجا بیا تا تو را نزد پادشاه:  ، گفتم  نزد تو فرستاده اینک«:   گفت  یوآب  به ابشالوم32 »اند؟  زده آتش

  ، پس  باشم  در آنجا مانده  تابحال بود که ؟ مرا بهتر می ام  از جشور آمده  چه  برای  تا بگویی بفرستم
، او   رفته  نزد پادشاه  یوآب پس33 ». باشد، مرا بکشد  در من  گناهی و اگر  را ببینم  پادشاه  روی حال

،   افتاده  زمین  رو به  حضور پادشاه  آمد و به  پادشاه  پیش  را طلبید که و او ابشالوم.  را مخبر ساخت
  . را بوسید ، ابشالوم  و پادشاه  کرده تعظیم

  
  

 او   پیش د که مر  و پنجاه  و اسبان ای  ارابه  ابشالوم  شد که ، واقع و بعد از آن15    

   که  کسیایستاد، و هر  می  دروازه  راه  کناره ، به  زود برخاسته  صبح و ابشالوم2 .بدوند، مهیا نمود
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 شهر  تو از کدام«:  گفت ، می  او را خوانده آمد، ابشالوم  می  محاکمه  به  و نزد پادشاه داشت  می دعوایی
:  گفت  او را می و ابشالوم3 ».  هستم  اسرائیل  از اسباط سبط   از فالن ات بنده«:  گفت و او می» ؟ هستی

و 4 ». تو را بشنود  که ت نیس  کسی  پادشاه  جانب از  لیکن  است  تو نیکو و راست ، کارهای ببین«
،  داشت  می ای  یا مرافعه  دعوایی  که  و هر کس شدم  داور می  در زمین  که کاش«:  گفت  می ابشالوم
  ، او را تعظیم  آمده  نزدیک  کسی  که و هنگامی5 ». نمودم  می  او انصاف د و برایآم  می نزد من

 نزد   که  اسرائیل  با همه و ابشالوم6 .بوسید می و  گرفت ، او را می راز کرده خود را د نمود، دست می
 را   اسرائیل  مردان  دل  ابشالوم پس. نمود  می  عمل  منوال آمدند، بدین  می  داوری  برای پادشاه
  . فریفت
   را که  تا نذری  بروم  اینکه مستدعی«:   گفت  پادشاه  به ، ابشالوم  چهار سال و بعد از انقضای7   
،   بودم  ساکن  در جشور ارام  که  وقتی ات  بنده زیرا که8 ، ، وفا نمایم ام  کرده رون در حبخداوند  برای

  پادشاه9 ». نمود  خواهم  را عبادت خداوند باز آورد،  اورشلیم  مرا بهخداوند اگر   که ، گفتم نذر کرده
   تمامی  به ، جاسوسان و ابشالوم10 .  رفت رون حب ، به برخاسته او  پس» . برو  سالمتی به«:   را گفت وی

   پادشاه رون در حب  ابشالوم  آواز کرنا بگویید که  مجرد شنیدن به«:  ، گفت  فرستاده  اسرائیل اسباط
   به  رفتند، و اینان  از اورشلیم  ابشالوم  بودند، همراه  شده  دعوت  نفر که و دویست11 ».  است شده
،   مشیر داود بود، از شهرش  را که اخیتوفل جیلونی و ابشالوم12 . ندانستند زی، چی  رفته افدلیص

  روز زیاده  روزبه  با ابشالوم و قوم.  شد  سخت گذرانید، طلبید و فتنه ها می  قربانی  که ، وقتی جیلوه
  .شدند می

   در عقب  اسرائیل  مردان ایدله «  که ، گفت ، او را خبر داده  نزد داود آمده و کسی13   
،  برخاسته«:   بودند، گفت  با او در اورشلیم  که  خادمانی  تمامی و داود به14 ».  است  گرویده شالوماب

 ما   به  مبادا او ناگهان  شویم  روانه  تعجیل  به پس.  نخواهد بود  نجات  واال ما را از ابشالوم فرار کنیم
   پادشاه ، به  پادشاه و خادمان15» . شمشیر بزند  دم ود و شهر را به ش  بر ما عارض برسد و بدی

 و   پادشاه پس16» . اختیار کند  ما پادشاه  آقای  هرچه  حاضرند برای  بندگانت اینک«:  کردند عرض
  شتن دا  نگاه  او بودند، برای  متعه  را که  زن  ده  رفتند، و پادشاه  بیرون  با وی اش  خانه  اهل تمامی
و 18 . نمودند  توقف حق مر ، در بیت  رفته  بیرون  با وی  قوم  و تمامی و پادشاه17.   واگذاشت خانه
 ششصد  ، یعنی  جتیان  و جمیع  فلیتیان  و جمیع  کریتیان  او گذشتند و جمیع  پیش  خادمانش تمامی
  . گذشتند  پادشاه  روی  بودند، پیش  او آمده  از جت در عقب نفر که
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   بمان  پادشاه ؟ برگرد و همراه آیی  ما چرا می تو نیز همراه«:   گفت  جتی  اتای  به و پادشاه19   
 آیا امروز  پس.  دیروز آمدی20 . ای  کرده  وطن  خود نیز جالی ن و از مکا  هستی  تو غریب زیرا که

   برگرد و برادران پس.  روم  می  که  جایی  به روم  می  من  آنکه  و حال  گردانم  ما آواره تو را همراه
  به«:  کرد  عرض  پادشاه  در جواب و اتای21 ». تو باد  همراه  و راستی  رحمت و خود را برگردان

 در   و خواه  در موت  خواه  پادشاه  آقایم  که  هرجایی  که ، قسم  پادشاه  آقایم  حیات  و بهخداوند  حیات
   اتای پس» . برو بیا و پیش«:   گفت  اتای و داود به22» .خواهد بود تو در آنجا  ، باشد، بنده زندگی
 آواز   به  زمین  اهل و تمامی23.   رفتند  با او بودند، پیش  که  اطفالی  و جمیع  مردمانش  با همه جتی

   راه  به  قوم  عبور کرد و تمامی  از نهر قدرون و پادشاه.  عبور کردند  قوم  کردند، و جمیع بلند گریه
  . گذشتند بیابان

 خدا را   عهد خدا را برداشتند، و تابوت  تابوت  با وی  الویان  نیز و جمیع  صادوق و اینک24   
:   گفت  صادوق  به و پادشاه25 .گذرانید  می ند، ابیاتار قربانی آمد  از شهر بیرون  قوم نهادند و تا تمامی

 را   مرا باز خواهد آورد، و آن  یابم  التفاتخداونددر نظر  اگر  پس.   شهر برگردان  خدا را به تابوت«
   حاضرم ، اینک  نیستم  از تو راضی  گوید که و اگر چنین26 . خواهد داد  نشان  من خود را به  و مسکن
  آیا تو رایی«:   گفت  کاهن  صادوق  به و پادشاه27» . نماید  عمل  من  پسند آید، به  در نظرش هرچه
 پسر ، ، پسر تو، و یوناتان  اخیمعص  برگرد و هر دو پسر شما، یعنی  سالمتی  شهر به  به پس؟  نیستی

 از شما   نمود تا پیغامی  خواهم  درنگ  بیابان های  در کناره  من بدانید که28 . شما باشند ابیاتار، همراه
، در آنجا   برگردانیده شلیم اور  خدا را به  و ابیاتار تابوت  صادوق پس29 ».، مرا مخبر سازد رسیده
  .ماندند

 و  کرد و با سر پوشیده  می ، گریه رفت  می  برآمد و چون  زیتون  فراز کوه و اما داود به30   
  کنان وشانیدند و گریه سر خود را پ  بودند، هریک  همراهش  که  قومی  و تمامی رفت  می  برهنه پای
و » .  است  شده ، با ابشالوم انگیزان  از فتنه ، یکی  اخیتوفل که «:، گفتند و داود را خبر داده31 .رفتند می

  ».  گردان  را حماقت  اخیتوفل ، مشورتخداوند   ای«:  داود گفت
 با   ارکی  حوشای کنند رسید، اینک  می  خدا را سجده  که ، جایی  فراز کوه  داود به و چون32   
   بیایی  من اگر همراه«:   را گفت و داود وی33.  کرد ستقبال او را ا  بر سر ریخته  و خاک  دریده جامه
 تو   بنده ، من  پادشاه ای:   بگویی  ابشالوم  و به  شهر برگردی اما اگر به34.  شد  بار خواهی  من برای

  را  اخیتوفل  مشورت آنگاه.  بود  تو خواهم  بنده ن، اآل  پدر تو بودم  پیشتر بنده  بود، چنانکه خواهم
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   تو نیستند؟ پس  در آنجا همراه  و ابیاتار کهنه و آیا صادوق35 . گردانید  خواهی  باطل من  برای
 دو پسر  و اینک36 . نما  اعالم  و ابیاتار کهنه وق صاد  را به ، آن  بشنوی  پادشاه  از خانه  را که هرچیزی
   را که ا با ایشانند و هر خبری، پسر ابیاتار، در آنج ، و یوناتان ، پسر صادوق  اخیمعص ایشان
 و   شهر رفت  داود، به ، دوست  حوشای پس37 ».ستاد خواهید فر ، نزد من  ایشان  دست شنوید، به می

  . شد  وارد اورشلیم ابشالوم
  
  

، با   مفیبوشت  صیبا، خادم بود، اینک  گذشته  اندکی  داود از سر کوه و چون16    

   انجیر و یک  و صد قرص  کشمش  و صد قرص  نان  قرص ویست د  که  آراسته  االغ  جفت یک
 مقصود   چیزها چه از این«:   صیبا گفت  به و پادشاه2 . آمد  وی  استقبال ود، به بر آنها ب  شراب مشک
   خوراک  و انجیر برای ، و نان  پادشاه  خانه  اهل  سوار شدن  جهت االغها به«:  صیبا گفت» ؟ داری

  اما پسر آقایت«:   گفت پادشاه3 ».  است  در بیابان  شدگان  خسته  نوشیدن  جهت  به شراب، و  خادمان
  کند که ، زیرا فکر می  است  مانده  در اورشلیم اینک«:  کرد  عرض  پادشاه صیبا به» ؟ کجا است

   کل اینک«:  فت صیبا گ  به پادشاه4 ». رد خواهند کرد  من پدر مرا به   سلطنت  اسرائیل امروز خاندان
تمنا .   پادشاه  آقایم  ای نمایم  می اظهار بندگی«:   صیبا گفت پس» .  توست  از مال  مفیبوشت مایملک
  ».  یابم  در نظر تو التفات اینکه

   به  مسمی  شاؤل  خاندان  از قبیله  شخصی  رسید، اینک  بحوریم  به  داود پادشاه و چون5   
   خادمان  جمیع  داود و به و به6 .داد  می آمد، دشنام  می د و چون آم بیرون جیرا از آنجا   بن شمعی

و 7 . او بودند  و چپ  راست  طرف  به  شجاعان  و جمیع  قوم ، و تمامی انداخت  سنگها می داود پادشاه
خداوند 8!   مرد بلیعال  ریز و ای  مرد خون دور شو، دور شو، ای«:  گفت  می ، چنین  داده  دشنام شمعی
   را به  سلطنتخداوند، و   بر تو رد کرده  نمودی  سلطنت  در جایش  را که  شاؤل  خاندان  خون تمامی
 خود   شرارت ، به ریز هستی  خون  مردی  چونکه ؛ و اینک  است  نموده ، تسلیم  پسر تو ابشالوم دست

  ». ای گرفتار شده
   را دشنام  پادشاه ، آقایم  مرده  سگ چرا این « که   گفت  پادشاه  به  صرویه  ابن و ابیشای9   

  ».  جدا کنم  را از تن  و سرش  بروم  آنکه دهد؟ مستدعی
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خداوند   دهد، زیرا  دشنام ؟ بگذارید که  کار است  مرا با شما چه  صرویه  پسران ای«:   گفت پادشاه10
و داود 11 »؟ کنی  کار را می گوید چرا اینب   که  کیست پس.   بده  داود را دشنام  که  است او را گفته

   آمد، قصد جان  بیرون  من  از صلب  که  پسر من اینک«:   خود گفت  خادمان  تمامی  و به  ابیشای به
 خداوند دهد زیرا   دشنام  او را بگذارید که ؟ پس  بنیامینی  این  زیاده  چند مرتبه  حال  دارد؛ پس من

 او   که  دشنامی  عوض  بهخداوند کند و   نگاه  من  بر مصیبتخداوندشاید 12 . ت اس او را امر فرموده
و .  گرفتند  خود را پیش  راه  داود و مردانش پس13 ». نیکو دهد  جزای  من دهد، به ی م  من امروز به
 او  سوی  ، سنگها به  داده ، دشنام رفت  می  و چون رفت  می  کوه  جانب  به  در برابر ایشان اما شمعی

،   شده  بودند، خسته  همراهش  که  با تمامی قومی و پادشاه14 .پاشید  هوا می  به  و خاک نداختا می
  . کردند آمدند و در آنجا استراحت

 . بود  همراهش توفل آمدند، و اخی  اورشلیم  به  اسرائیل  مردان  گروه  و تمامی و اما ابشالوم15   
  ه زند پادشاه«:   گفت  ابشالوم  به  رسید، حوشای  داود، نزد ابشالوم ، دوست  ارکی  حوشای و چون16

؟  است   خود این  تو با دوست آیا مهربانی«:   گفت  حوشای  به و ابشالوم17 »! بماند  زنده پادشاه! بماند
   این وخداوند   را که  هرکس ، بلکه نی«:   گفت  ابشالوم  به و حوشای18 »؟  خود نرفتی چرا با دوست

 را  و ثانیا که19 . ماند  بود و نزد او خواهم واهم او خ  باشند، بنده  برگزیده  اسرائیل  مردان  و جمیع قوم
   همان ، به ام  نموده  حضور پدر تو خدمت  به  چنانکه  نزد پسر او؟ پس ؟ آیا نه  نمایم باید خدمت می

  ». بود طور در حضور تو خواهم
   ابشالوم  به و اخیتوفل21» .  بکنیم  چه  کنید که شما مشورت«:   گفتتوفلی اخ  به و ابشالوم20   
   تمامی ؛ و چون ، درآی  است  گذاشته  خانه  نگاهبانی  جهت  به  پدر خود که های نزد متعه «  که گفت

» . خواهد شد  قوی  همراهانت  تمامی  دست ، آنگاه ای  شده  مکروه  نزد پدرت  بشنوند که اسرائیل
 نزد  ئیلاسرا  در نظر تمامی بنی  برپا کردند و ابشالوم  ابشالوم  برای  بام  بر پشت ای  خیمه پس22

 از   کسی  بود که  آن داد، مثل  روزها می  در آن  اخیتوفل  که و مشورتی23 . درآمد  پدرش های متعه
  .بود  می داد، چنین  می  ابشالوم  به  داود و هم  به  هم  اخیتوفل  که و هر مشورتی.  کند  خدا سؤال کالم
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،   هزار نفر را برگزیده  دوازده که  بده مرا اذن«:   گفت  ابشالوم  به و اخیتوفل17    

، بر   است  سست  و دستهایش  او خسته  که  در حالتی پس2 .  نمایم  داود را تعاقب شبانگاه و  برخیزم
، و   هستند، خواهند گریخت  همراهش  که  قومی تمامی و   ساخت  خواهم ، او را مضطرب او رسیده
 او را   که  برگردانید زیرا شخصی  را نزد تو خواهم  قوم و تمامی3 .  کشت  خواهم  تنهایی  را به پادشاه

 در نظر   سخن و این4 ». خواهند بود  در سالمتی  قوم ی تمام ؛ پس  است  همه  برگشتن ، مثل طلبی می
  . پسند آمد  اسرائیل  مشایخ ظر جمیع و درن ابشالوم
  و چون6» .  خواهد گفت  او چه  که شنویم را نیز بخوانید تا ب  ارکی حوشای«:   گفت و ابشالوم5   
؛   است  گفته  مضمون  بدین اخیتوفل«:  ، گفت  کرده  را خطاب  وی  آمد، ابشالوم  نزد ابشالوم حوشای

   که مشورتی«:   گفت  ابشالوم  به حوشای7 ».  یا نه  نماییم  او عمل  رای  بر حسب  تو بگو که پس
   و مردانش  پدرت  که دانی می«:   گفت و حوشای8 ».  نیست ، خوب  است  داده مرتبه   این اخیتوفل
 مرد   جانند؛ و پدرت  باشند، در تلخی  گرفته  را در بیابان هایش  بچه  که  خرسی  هستند و مثل شجاع
 دیگر   یا جای ای  در حفره ن او اآل اینک9 .ماند  نمی  قوم  را در میان  شب، و  است ه آزمود جنگ
 بشنود خواهد   که  در ابتدا بیفتند، هر کس  از ایشان  بعضی  چون  خواهد شد که و واقع.   است مخفی
   دلش  که شجاعیو نیز 10 .  است  شده  واقع  هستند، شکستی  ابشالوم  تابع  که  قومی در میان:  گفت
   است ی پدر تو جبار دانند که  می  اسرائیل  خواهد شد، زیرا جمیع  گداخته  شیر باشد، بالکل  دل مثل

   مثل  که  تا بئرشبع  از دان  اسرائیل  تمامی  که  است  این  من لهذا رأی11 . هستند  شجاع و رفیقانش
   در مکانی پس12 . برود  ایشان  تو همراه و حضرت  شوند، شمارند، نزد تو جمع  دریا بی  کناره ریگ
 آمد،  ریزد بر او فرود خواهیم  می  بر زمین  که  شبنمی  رسید، و مثل شود بر او خواهیم  می  یافت که

   شهری و اگر به13 . نخواهد ماند  باقی  هم ند، یکیباش  می  وی  همراه  که  مردانی و از او و تمامی
 نهر خواهند   شهر را به  شهر خواهند آورد و آن  آن  طنابها به  اسرائیل  تمامی  شود، آنگاه داخل

  ». پیدا نشود  در آن  هم ای ریزه سنگ  کشید تا یک
   اخیتوفل  از مشورت  ارکی  حوشای مشورت«:  گفتند  اسرائیل  مردان  و جمیع  ابشالوم پس14   

   گرداند تا آنکه  را باطل  اخیتوفل  نیکوی  مشورت  بود که  مقدر فرمودهخداوندزیرا » . بهتر است
  . برساند  را بر ابشالوم بدیخداوند 
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 و   چنین  اسرائیل  و مشایخ  ابشالوم  به اخیتوفل«:   گفت  و ابیاتار کهنه  صادوق  به و حوشای15   
 بفرستید و داود را   زودی  به  حال پس16 . ام  داده  مشورت  و چنان  چنین ، و من  داده  مشورت چنان
،   عبور کن  توانی  که  هر طوری  به  منما بلکه  توقف  بیابان های  در کناره امشب: ، گویید  داده اطالع

  ». شوند باشند، بلعیده  می  وی ه همرا  که  کسانی  و همه مبادا پادشاه
 خبر   ایشان ، برای ه رفت نمودند و کنیزی  می  توقف  روجل  نزد عین  و اخیمعص و یوناتان17   

  ه شوند ک  شهر داخل توانستند به رسانیدند، زیرا نمی  خبر می  داود پادشاه ، به  رفته و ایشان. آورد می
   به و هر دو ایشان.  خبر داد  ابشالوم ، به  را دیده  ایشان اما غالمی18 . را ظاهر سازند مبادا خویشتن

 فرود   در آن  بود که چاهی او   شدند و در حیاط  داخل ریم در بحو  شخصی  خانه ، به  رفته زودی
   چیزی پس.   ریخت ن گسترانید و بلغور بر آ اش ، بر دهنه  را گرفته  چاه ، سرپوش و زن19 .شدند
   و یوناتان اخیمعص«: ، گفتند  درآمده  خانه  به  زن  نزد آن  ابشالوم و خادمان20 . نشد معلوم

  ، نیافتند، به  جستجو کرده  چون پس» . عبور کردند از نهر آب«:   گفت یشان ا  به زن» کجایند؟
  . برگشتند اورشلیم
 داود   را خبر دادند و به ، داود پادشاه  برآمدند و رفته  از چاه  آنها، ایشان و بعد از رفتن21   
   داده  مشورت شما چنین   درباره  اخیتوفل  عبور کنید، زیرا که  از آب  زودی برخیزید و به«: گفتند
   عبور کردند و تا طلوع  بودند، برخاستند و از اردن  همراهش  که  قومی  داود و تمامی پس22» . است

  . باشد  عبور نکرده  از اردن  نماند که  باقی فجر یکی
،   و برخاسته  خود را بیاراست  نشد، االغ  او بجا آورده  مشورت  دید که  اخیتوفل اما چون23   

 کرد و مرد و او را   را خفه ، خویشتن  دیده  خود تدارک  خانه  و برای  رفت اش  خانه  شهر خود به به
  . کردند  دفن در قبر پدرش

   همراهش  اسرائیل  مردان  و تمامی  گذشت  از اردن  آمد و ابشالوم  محنایم اما داود به24   
  و عماسا پسر شخصی.  کرد  لشکر نصب  سرداری  به  یوآب  جای ، عماسا را به و ابشالوم25. بودند
   درآمده ، مادر یوآب ، خواهر صرویه ، دختر ناحاش  نزد ابیجایل  بود که  اسرائیلی  یترای  به' مسمی

  . جلعاد اردو زدند  در زمین  و ابشالوم  اسرائیل پس26. بود
 و ماکیر  عمون  از ربت بنی  ناحاش  رسید، شوبی ابن  محنایم  داود به  چون  شد که و واقع27   

 و   و گندم  سفالین ها و ظروف بسترها و کاسه28،   از روجلیم  جلعادی  از لودبار و برزالئی  عمیئیل بن
 و پنیر   و گوسفندان  و کره و عسل29 ،  و نخود برشته  و باقال و عدس  برشته های جو و آرد و خوشه
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 و   گرسنه  در بیابان  قوم  بودند آوردند، زیرا گفتند که  همراهش  که  داود و قومی  خوراک گاو برای
  .باشند  می  و تشنه خسته

  
  

  ران و سردا  هزاره  دید، و سرداران سان،  بودند  همراهش  را که و داود قومی18    

   ابیشای  دست  به  و ثلثی  یوآب  دست  به  نمود، ثلثی  را روانه و داود قوم2 . نمود  تعیین  برایشان صده
   همراه نیز البته  من«:   گفت  قوم  به و پادشاه.   جتی  اتای  دست  به ، و ثلثی ، برادر یوآب  صرویه ابن

 ما فکر  ، درباره  آمد زیرا اگر ما فرار کنیم  ما نخواهی تو همراه«:  گفتند اما قوم3 ». آیم شما می
.   هزار ما هستی  ده  تو مثل ا فکر نخواهند کرد؛ و حال م ، برای  ما بمیریم نخواهند کرد؛ و اگر نصف

 در نظر شما  آنچه«:   گفت  ایشان  به پادشاه4» .  ما را از شهر امداد کنی  که  است  بهتر این ن اآل پس
ها  ها و هزاره صده با   قوم  بود، و تمامی  ایستاده  دروازه  جانب  به و پادشاه» . کرد پسند آید، خواهم

   بر ابشالوم  خاطر من به«:  ، گفت  را امر فرموده  و اتای  و ابیشای  یوآب و پادشاه5 . رفتند نبیرو
   قوم  داد، تمامی  فرمان  ابشالوم  را درباره  سرداران  جمیع  پادشاه و چون» . رفتار نمایید  رفق  به جوان

  .شنیدند
  و قوم7 . بود  افرایم  در جنگل ند و جنگت رف  صحرا بیرون  به  اسرائیل  مقابله  به  قوم پس6   
شد و  در آنجا   روز کشتار عظیمی  یافتند، و در آن  داود شکست  در آنجا از حضور بندگان اسرائیل
 روز   منتشر شد؛ و در آن  زمین  تمامی  در آنجا بر روی و جنگ8 . شدند  هزار نفر کشته بیست
  . شدند  شمشیر کشته  به  که ر بودند از آنانی گشتند، بیشت  هالک  از جنگل  که آنانی

  های  بر قاطر سوار بود و قاطر زیر شاخه  داود برخورد؛ و ابشالوم  بندگان  به و ابشالوم9   
   آسمان  در میان  که  طوری  گرفتار شد، به  بلوط  درآمد، و سر او در میان  بزرگی  بلوط  شده پیچیده
 خبر   یوآب ، به  را دیده  آن و شخصی10.   بود، بگذشت  زیرش  که ری و قاط  گشت  آویزان و زمین

   آن  به و یوآب11 ».  است  آویزان  بلوط  درخت یان در م  که  را دیدم  ابشالوم اینک«:  رسانید و گفت
  ؟ و من  نزدی  زمین  چرا او را در آنجا به ؟ پس ای  تو دیده هان«:   او را خبر داد، گفت  که شخصی

   به  نقره اگر هزار مثقال«:   گفت  یوآب  به  شخص آن12 ». دادم تو می   به  و کمربندی  نقره  مثقال ده
 و   تو را و ابیشای  پادشاه ، زیرا که کردم  دراز نمی  خود را بر پسر پادشاه رسید، دست  می  من دست
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 . باحذر باشید  جوان شالوم اب ا درباره از شم  زنهار هر یکی ، گفت  ما امر فرموده  سمع  را به اتای
   ضد من  به ماند، و خودت  نمی  مخفی  از پادشاه  امری  هیچ  چونکه کردم  می  خود ظلم واال بر جان13

   دست  تیر به  سه پس» .  اینطور تأخیر نمایم  با تو به توانم نمی«:   گفت  یوآب آنگاه14» . خاستی بر می
   که  جوان و ده15 . بود  زنده  بلوط  هنوز در میان او  که  زد حینی  ابشالوم  دل به، آنها را  خود گرفته
  .، او را زدند و کشتند  را گرفته  بودند دور ابشالوم  یوآب سالحداران

   یوآب را که برگشتند، زی  اسرائیل  نمودن  از تعاقب ، قوم  کرنا را نواخت  یوآب و چون16   
 بود، انداختند، و بر او   در جنگل  که  بزرگ ، او را در حفره  را گرفته و ابشالوم17 . نمود  را منع قوم
اما 18 . خود فرار کردند  خیمه  به  هر یک  اسرائیل  از سنگها افراشتند، و جمیع  بسیار بزرگ توده

  را گفت خود برپا کرد، زی  برای  است  در وادی ملک  را که  خود، بنایی  حیات  در حین ابشالوم
 تا امروز  پس.   ساخت  خود مسمی  اسم  بنا را به  مذکور بماند، و آن  من  از او اسم  که  ندارم پسری

  .شود  می  خوانده ید ابشالوم
او    انتقامخداوند   که  برسانم  پادشاه  به  و مژده  بروم حال«:   گفت  صادوق  بن و اخیمعص19   

، اما روز دیگر   نیستی  بشارت تو امروز صاحب«:   او را گفت یوآب20 ».  است  کشیده را از دشمنانش
   کوشی  به و یوآب21 ».  است  مرده  پسر پادشاه چونکه داد   نخواهی  برد و امروز مژده  خواهی بشارت
 و22 .، دوید  نموده  را تعظیم  یوآب و کوشی» .  خبر برسان  پادشاه  به ای  دیده برو و از آنچه«:  گفت

   کوشی  نیز در عقب  من  اینکه  بشود، ملتمس هرچه«:   گفت  یوآب ، بار دیگر به  صادوق  بن اخیمعص
  هرچه«:  گفت23» ؟  ببری  که  نداری  بشارت  چونکه  چرا باید بدوی  پسرم ای«:   گفت یوآب» . بدوم

  .  جست  سبقت ، از کوشی ده دوی  وادی  راه  به  اخیمعص پس» .بدو«:   را گفت او وی» . بشود، بدوم
 حصار برآمد و   به  دروازه بام  بر پشت بان  بود و دیده  نشسته  دو دروازه و داود در میان24   
،   آواز کرده بان و دیده25 .دود  می  تنهایی  به  اینک د که را دی ، مردی  خود را بلند کرده چشمان
 .شد  می آمد و نزدیک و میو ا» .آورد  می ، بشارت استاگر تنه«:   گفت  را خبر داد و پادشاه پادشاه

   به شخصی«:  ، گفت  آواز داده  دربان  به بان دود و دیده  می  دیگر را دید که ، شخص بان و دیده26
 را   اولی دویدن«:   گفت بان و دیده27 ».آورد  می او نیز بشارت«:   گفت و پادشاه» .دود  می تنهایی

 و خبر   است او مرد خوبی«:   گفت پادشاه» .  است  صادوق  بن  اخیمعص  دویدن ل مث  که بینم می
  ».آورد  می خوب
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   زمین  رو به  پادشاه و پیش» .  است سالمتی«:   گفت  پادشاه ، به  ندا کرده و اخیمعص28   
   بلند کرده  پادشاه م خود را بر آقای  دست  که  مردمانی  باد که  تو متبارک  خدای یهوه«:  ، گفت افتاده

 در  و اخیمعص» ؟  است  سالمت  به  جوان آیا ابشالوم«:   گفت پادشاه29 ».  است  کرده دند، تسلیمبو
   که  اما ندانستم  دیدم  عظیمی  تو را فرستاد، هنگامه  و بنده  پادشاه ، بنده  یوآب چون«:   گفت جواب
  .، بایستاد  شده  طرف  آن و او به» .  بایستبگرد و اینجا«:   گفت و پادشاه30 ». بود چه

 خداوند، زیرا   است ، بشارت ، پادشاه  آقایم برای«:   گفت  رسید و کوشی  کوشی و اینک31   
آیا «:   گفت  کوشی  به و پادشاه32 ».  است نمود، کشیده  می  مقاومت با تو  تو را از هر که امروز انتقام

 ضرر تو   برای ، و هر که ، پادشاه  آقایم دشمنان«:   گفت کوشی» ؟ ست ا  سالمت  به  جوان ابشالوم
  ». باشد  جوان  آن برخیزد، مثل

   و چون گریست  برآمد و می  دروازه  باالخانه ، به  شده ، بسیار مضطرب  پادشاه پس33   
 تو   جای  به  که کاش!  ، ابشالوم ، پسرم  پسرم ای!   ابشالوم  پسرم ای«:  گفت  می ، چنین رفت می
  »!  پسر من ، ای ، پسرم  ابشالوم ، ای مردم می
  
  

   ماتم شالوم اب کند و برای  می گریه  پادشاه  اینک  خبر دادند که  یوآب و به19    

 روز   در آن ، زیرا قوم  گشت  مبدل  ماتم  ظفر به  قوم  تمامی  روز برای و در آن2 .  است گرفته
   شدند، مثل  شهر داخل  به  روز دزدانه  در آن و قوم3 . ست ا  غمگین  پسرش رای ب  پادشاه شنیدند که

 خود را پوشانید و   روی و پادشاه4. آیند  می  دزدانه  خجالت ، از روی  فرار کرده  از جنگ  که کسانی
   یوآب پس5 »! ن پسر م ای!  پسرم!  شالوم اب ای!   ابشالوم  پسرم ای «  آواز بلند صدا زد که  به پادشاه

 تو   جان  که  ساختی  خود را شرمنده  بندگان  تمامی امروز روی«:  ، گفت  درآمده  خانه  به نزد پادشاه
   دشمنان چونکه6 . دادند  را امروز نجات هایت تعه م  و جان  زنانت  و جان  و دخترانت  پسرانت و جان

   سرداران  که  امروز ظاهر ساختی ، زیرا که دی نمو  را بغض  خویش  و محبان  داشتی خود را دوست
،  مردیم  ما امروز می ماند و جمیع  می  زنده  اگر ابشالوم  که  نزد تو هیچند و امروز فهمیدم و خادمان

آویز بگو،   دل  خود سخنان  بندگان  بیا و به ، بیرون  برخاسته نو اآل7 .آمد  در نظر تو پسند می آنگاه
 بال   نخواهد ماند، و این  تو کسی  برای ، امشب  نیایی  اگر بیرون  که خورم  می قسم خداوند  زیرا به
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  پس8 ».  است  تو رسیده  به  وقت  این تا  از طفولیتت  که  بالیایی  تو بدتر خواهد بود از همه برای
 نزد   پادشاه نکای « ، گفتند که  را خبر داده  قوم  و تمامی  بنشست  و نزد دروازه  برخاست پادشاه
  . آمدند  حضور پادشاه  به  قوم و تمامی» .  است  نشسته دروازه

   اسباط  در تمامی  قوم و جمیع9 . بودند  خود فرار کرده  خیمه  به ، هر کس  و اسرائیلیان  
   که ، و اوست  است  ما رهانیده  دشمنان  ما را از دست پادشاه « گفتند که ، می  کرده  منازعه اسرائیل

و 10.   است  فرار کرده  از زمین لوم ابشا  سبب  به ، و حال  داده  رهایی  فلسطینیان ما را از دست
 شما چرا در  ن اآل پس.   است  مرده ، در جنگ  بودیم  نموده  خود مسح  او را برای  که ابشالوم

  »نمایید؟  تأخیر می  پادشاه بازآوردن
شما :  یهودا بگویید  مشایخ به«:  ، گفت  فرستاده  ابیاتار کهنه و  نزد صادوق و داود پادشاه11   

 نزد   اسرائیل  جمیع  سخن  آنکه  هستید، و حال ، آخر همه اش  خانه  به  پادشاه چرا در بازآوردن
  پس.  منید  هستید و شما استخوانها و گوشت  من شما برادران12 .  است  رسیده اش  خانه  به دشاهپا

   من  و گوشت آیا تو استخوان:  عماسا بگویید و به13باشید؟   می ، آخر همه  پادشاه آوردنچرا در باز
   اوقات  در همه  آورد اگر تو در حضور من  عمل  به  از این  زیاده  بلکه  این  مثل  من ؟ خدا به نیستی

   مایل  شخص  یک  یهودا را مثل  مردان  جمیع  دل پس14 ». ، سردار لشکر، نباشی  یوآب ای ج به
   پادشاه پس15 ». برگردید  بندگانت تو و تمامی«   فرستادند که  پیغام  نزد پادشاه  ایشان گردانید که

 عبور   را از ارْدن  آمدند تا پادشاه  جلجال  به  پادشاه  استقبال  رسید و یهودا به دن ار ، به برگشته
  .دهند

   یهودا به  مردان ، همراه  نموده  بود، تعجیل از بحوریم   که  بنیامینی  جیرای  بن و شمعی16   
  ، با پانزده  شاؤل  خاندان  و صیبا، خادم و هزار نفر از بنیامینیان17 . فرودآمد  داود پادشاه استقبال
و معبر را 18 . عبور کردند دن از ار  پادشاه  پیش  بودند، و ایشان  همراهش  خادمش  و بیست پسرش

  . پسند آید بجا آورند  در نظرش  عبور کنند، و هر چه  پادشاه تا خاندانعبور دادند 
:   گفت  پادشاه و به19 . افتاد  حضور وی  جیرا به  ابن  عبور کرد، شمعی  از اردن  پادشاه  و چون  

  لیم از اورش  پادشاه  آقایم  که  در روزی ات  بنده  را که  اسناد ندهد و خطایی  بر من  گناهی آقایم«
داند   تو می  بنده زیرا که20 . ندهد  خود راه  دل ا به ر  آن آمد ورزید بیاد نیاورد و پادشاه  می بیرون

،  ، پادشاه آقایم   استقبال  و به ام  آمده ، اول  یوسف  خاندان  از تمامی  امروز من  و اینک ام  کرده  گناه که
 خداوند   مسیح  اینکه  سبب  به آیا شمعی«:  ، گفت  شده ه متوج  صرویه  ابن و ابیشای21 ». ام فرود شده
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   کار است ، مرا با شما چه  صرویه  پسران ای«:  اما داود گفت22 » نشود؟ ، کشته  است  داده دشنامرا 
   من  که دانم  شود؟ و آیا نمی  کشته  در اسرائیل  باشید؟ و آیا امروز کسی  من  امروز دشمن که
   وی  برای و پادشاه» . مرد نخواهی«:   گفت  شمعی  به  پادشاه پس23 »؟  هستم  پادشاه یلروز بر اسرائام

  . خورد قسم
   که  تا روزی  رفت  پادشاه  که  آمد و از روزی  پادشاه  استقبال ، به ، پسر شاؤل و مفیبوشت24   

 خود   جامه ، و نه ا طراز نموده ر  خویش  ریش ، و نه  خود را ساز داده  پایهای  نه  برگشت  سالمتی به
   مفیبوشت ای«:   را گفت  وی  رسید، پادشاه  اورشلیم  به  پادشاه  مالقات  برای و چون25 . بود را شسته

  ات  داد زیرا بنده  مرا فریب  من ، خادم  پادشاه  آقایم ای«:  کرد او عرض26 »؟  نیامدی چرا با من
   تو لنگ  بنده ، چونکه  بروم ، نزد پادشاه  سوار شده  تا بر آن است آر  خود را خواهم  االغ  که گفت
   فرشته ، مثل ، پادشاه  آقایم لیکن.   است  کرده ، متهم ، پادشاه  تو را نزد آقایم و او بنده27 . است

   حضورت  به  پدرم  خاندان زیرا تمامی28.  آور  عمل  پسند آید، به  نظرت در  هر چه ، پس خداست
 ممتاز  ات  سفره  خورندگان  خود را در میان  بودند، و بنده  مرده  مردمان ، مثل ، پادشاه آقایم

:   را گفت  وی پادشاه29 »؟  فریاد نمایم  باز نزد پادشاه  که  دارم  حق  دیگر چه  من پس.  گردانیدی
 ». نمایید ا تقسیم ر  صیبا، زمین تو و  که ؟ گفتم گویی  می  خود سخن چرا دیگر از کارهای«

   خود به  خانه ، به ، پادشاه  آقایم  را بگیرد چونکه  او همه ، بلکه نی«:  کرد  عرض  پادشاه  به مفیبوشت30
  ».  است  برگشته سالمتی
   آن  عبور کرد تا او را به  از اردن  فرود آمد و با پادشاه  از روجلیم عادی جل و برزالئی31   
 در   پادشاه  که  بود؛ و هنگامی  مرد بسیار پیر هشتاد ساله و برزالی32 .ماید ن ایعت مش  اردن طرف
   برزالی  به و پادشاه33 . بود  بسیار بزرگ داد زیرا مردی  می نمود، او را پرورش  می  توقف محنایم
  ». داد  خواهم  پرورش در اورشلیم بیا و تو را   من تو همراه«:  گفت

   به با پادشاه   که  چند است  من  زندگی  سالهای ایام«:  کرد  عرض ه پادشا  به برزالی34   
 و آیا   و بد تمیز بدهم  نیک  در میان توانم  و آیا می  هستم  امروز هشتاد ساله من35 ؟  بیایم اورشلیم

 را  یات و مغن ؟ یا دیگر آواز مغنیان  دریافت ، توانم نوشم  و می خورم  می  را که  آنچه  تو طعم بنده
   پادشاه  تو همراه لهذا بنده36  بار باشد؟  پادشاه  آقایم  برای دیگر ات  چرا بنده  شنید؟ پس توانم
  ات  بنده بگذار که37 بدهد؟   مکافات  مرا چنین ادشاهو چرا پ.  عبور خواهد نمود  از اردن اندکی
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   آقایم ، همراه  تو، کمهام  بنده ک، و این  بمیرم برگردد تا در شهر خود نزد قبر پدر و مادر خویش
  ». آور  عمل  پسند آید با او به  در نظرت  برود و آنچه پادشاه

   عمل  به  در نظر تو پسند آید، با وی  خواهد آمد و آنچه  من  همراه کمهام«:   گفت پادشاه38   
 از   قوم  تمامی پس39 ».سانید ر  خواهم جام ان  تو به ، برای  کنی  خواهش  از من  آورد؛ و هر چه خواهم
   داد و او به  را برکت  را بوسید و وی  برزالئی  عبور کرد، پادشاه  پادشاه  عبور کردند و چون اردن
   یهودا و نصف  قوم  آمد و تمامی  همراهش  و کمهام  رفت  جلجال  به و پادشاه40 .  خود برگشت مکان
  .ند را عبور داد  نیز پادشاه  اسرائیل قوم

 ما،  چرا برادران«:  گفتند  پادشاه  آمدند و به  نزد پادشاه  اسرائیل  مردان  جمیع و اینک41   
  دن از ار  داود را همراهش  کسان  را و جمیع  و خاندانش  یهودا، تو را دزدیدند و پادشاه  مردان یعنی

 از   پادشاه  که  سبب از این«: دند دا  جواب  اسرائیل  مردان  یهودا به  مردان و جمیع42 »عبور دادند؟
 ما   به  یا انعامی ایم  خورده  از پادشاه برید؟ آیا چیزی  امر حسد می  چرا از این ؛ پس  ماست خویشان

 و   است  حصه  ده ما را در پادشاه«:  یهودا گفتند  مردان  در جواب  اسرائیل و مردان43 »؟  است داده
   پادشاه  بازآوردن  چرا ما را حقیر شمردید؟ و آیا ما برای پس.  ستحق ما در داود از شما بیشتر ا

  . سختتر بود  اسرائیل  مردان  یهودا از گفتگوی  مردان اما گفتگوی» ؟  نگفتیم  سخن خود، اول
  
  

 در آنجا بود و کرنا را   بنیامینی بکری  بن  شبع  به' ، مسمی و اتفاقا مرد بلیعال20    

!   اسرائیل ، ای  نی  ما در پسر یسا نصیبی ، و برای  نیست ای ما را در داود حصه«   که ، گفت نواخته
   بکری  ابن  شبع  متابعت  داود به  از متابعت  اسرائیل  مردان و تمامی2 ». خود برود  خیمه  به هرکس

  . نمودند  را مالزمت ، پادشاه  تا اورشلیم  یهودا از ارْدن برگشتند، اما مردان
   خانه  نگاهبانی  برای  را که  متعه  زن  ده  آمد، و پادشاه  خود در اورشلیم  خانه داود بهو 3   

   داد، اما نزد ایشان ، پرورش  داشته  نگاه  محروس  را در خانه  و ایشان  بود، گرفت خود گذاشته
  . بودند  محبوس  بیوگی  در حالت  تا روز مردن  نشد و ایشان داخل

 و تو در اینجا   کن  جمع  روز نزد من  یهودا را در سه مردان«:   عماسا گفت  به و پادشاه4   
 بود تأخیر   نموده  تعیین ش برای  که  کند، اما از زمانی  تا یهودا را جمع  عماسا رفت پس5» .حاضر شو
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خواهد رسانید؛  ما ضرر   به  بیشتر از ابشالوم  بکری  بن  شبع ناآل«:   گفت  ابیشای و داود به6 .کرد
ا کند و از  خود پید  حصاردار برای  نما مبادا شهرهای ، او را تعاقب  را برداشته  آقایت  بندگان پس

 رفتند،   او بیرون  از عقب  شجاعان  و جمیع  و فلیتیان  و کریتیان  یوآب و کسان7 ». یابد نظر ما رهایی
   بزرگی  نزد سنگ  ایشان و چون8 . شدند  روانه یم از اورشل ری بک  بن  شبع  نمودن  تعاقب  جهت و به
 و بر   دربرداشت  جنگی  ردای و یوآب.  آمد  ایشان  استقبال  رسیدند، عماسا به  است  در جبعون که
و 9 . افتاد  شمشیر از غالف رفت  می ، و چون  بسته  بود، بر کمرش  در غالفش  که  بند شمشیری آن

   دست  عماسا را به  ریش و یوآب» ؟  هستی  سالمت  آیا به  برادرم یا«:   عماسا گفت  به یوآب
.  بود، اعتنا ننمود  یوآب  در دست  که  شمشیری و عماسا به10 . تا او را ببوسد  خود گرفت راست
 و  و یوآب . نزد و مرد  و او را دوباره  ریخت  زمین  به  احشایش  فرو برد که  شکمش  را به  او آن پس
،   ایستاده  نزد وی  یوآب  از خادمان و یکی11 . نمودند  را تعاقب ری بک  بن  شبع  ابیشای رشبراد
و عماسا 12» . بیاید  یوآب ، در عقب  داود است  طرف  به خواهد و هرکه  را می  یوآب هرکه«:  گفت

ند، عماسا را از ایست  می  قوم  تمامی  دید که  شخص  آن غلطید، و چون  می  در خونش  راه در میان
 .ایستد آید، می  می  نزدش  هر که  زیرا دید که  بر او انداخت  در صحرا کشید و لباسی  راه میان

 را   بکری  بن  رفتند تا شبع  یوآب  در عقب  مردان  شد، جمیع  برداشته  راه  از میان  چون پس13
  . نمایند تعاقب

   عبور کرد، و ایشان  بیریان  و تمامی  معکه  و تا بیت  تا آبل  اسرائیل  اسباط و او از جمیع14   
 نمودند و   محاصره  معکه  بیت ، او را در آبل  آمده و ایشان15 . کردند ، او را متابعت  شده جمعنیز 
 بودند، حصار   با یوآب  که  قوم  در برابر حصار برپا شد، و تمامی  در برابر شهر ساختند که ای پشته
   یوآب به! بشنوید «  از شهر صدا درداد که  حکیم و زنی16 . سازند  را منهدم تا آنزدند  را می
آیا تو  «  که  گفت  شد، زن  وی  نزدیک و چون17 ».  گویم  بیا تا با تو سخن زدیکاینجا ن: بگویید
:  او گفت» . را بشنو کنیز خود سخنان«:   را گفت وی» .  هستم من«:  او گفت» ؟  هستی یوآب

   در آبل  هرآینه گفتند که  می  چنین  قدیم در زمان«:  ، گفت  شده  متکلم  زن پس18 ». شنوم می«
   و امین  سالم  در اسرائیل من19 .کردند  می  را ختم  هر امری نین بجویند و همچ باید مشورت می

   را بالکلخداوند  چرا نصیب.   کنی  خراب  را در اسرائیل  و مادری  شهری خواهی  و تو می هستم
   یا خراب  هالک  که  من، حاشا از حاشا از من«:   گفت  در جواب  یوآب پس20 »؟ کنی  می الکه

 خود را   دست  افرایم  از کوهستان  بکری  بن  شبع  به'  مسمی  شخصی ، بلکه  نیست کار چنین21 . نمایم
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   در جواب زن» .  رفت از نزد شهر خواهماو را تنها بسپارید و .   است  بلند کرده بر داود پادشاه
   حکمت  به  زن  آن پس22 ». خواهند انداخت حصار نزد تو   سر او را از روی اینک«:   گفت یوآب

 انداختند و او  ، نزد یوآب  جدا کرده  را از تن ریبک   بن  سر شبع  و ایشان  رفت  قوم خود نزد تمامی
 نزد   اورشلیم  به و یوآب.  شدند  خود متفرق  خیمه  به هر، هر کس از نزد ش ، ایشان کرنا را نواخته

  .  برگشت پادشاه
 و   سردار کریتیان  یهویاداع  بود، و بنایاهو ابن  لشکر اسرائیل ، سردار تمامی و یوآب23   
 و  بو شیوا کات25 نگار،   اخیلود وقایع  بن  و یهوشافاط  سردار باجگیران و ادورام24.  بود فلیتیان
  . داود بود  نیز کاهن  یائیری و عیرای26  بودند، ابیاتار، کاهن و  صادوق

  
  

 خداوند حضور   شد، و داود به قحطی االتصال  علی  سال  داود، سه و در ایام21    
 را  عونیان جب  زیرا که  است  ریز او شده  خون  و خاندان  شاؤل  سبب به«:   گفتخداوند کرد و  سؤال
 از   نبودند بلکه اسرائیل  از بنی اما جبعونیان (  گفت  ایشان ، به  را خوانده  جبعونیان  پادشاهو2 ». کشت
   اسرائیل  برای  که  از غیرتی  شاؤل  بودند؛ لیکن  خورده  قسم  ایشان  برای اسرائیل ، و بنی  اموریان بقیه

   و با چه  بکنم  شما چه برای«:   گفت نیان جبْعو و داود به3 ).نمود  می  ایشان ، قصد قتل اشتو یهودا د
،   و خاندانش از شاؤل«:  را گفتند  وی جبعونیان4 ». دهید  را برکتخداوند   تا نصیب  نمایم چیز کفاره

 شما  هر چه«:  او گفت» . شود  ما کشته  برای  در اسرائیل  کسی  آنکه  و نه خواهیم  و طال نمی نقره
 و  ساخت  می  ما را تباه  که  شخص آن«:  گفتند  پادشاه  به ایشان5 ». کرد م شما خواه بگویید، برای

  هفت6 ،  نمانیم  باقی از حدود اسرائیل   کدام  سازد تا در هیچ  ما را هالک کرد که  ما تدبیر می برای
  گزیده بر  که  شاؤل عه در جبخداوند  را در حضور  شوند تا ایشان سلیم ما ت  او به نفر از پسران

  ». کرد  خواهم  شما تسلیم  را به ایشان«:   گفت پادشاه» .  دار کشیم  بود بهخداوند
 در   کهخداوند   قسم  سبب ، به  داشت  را دریغ  شاؤل  بن  یوناتان  بن ، مفیبوشت اما پادشاه7   
، دو پسر   و مفیبوشت یمون ار و پادشاه8.  بود  شاؤل  بن  داود و یوناتان  در میان ، یعنی  ایشان میان
   برای  را که ، دختر شاؤل  پسر میکال  بود، و پنج  زاییده  شاؤل  را برای  ایشان  که ، دختر ایه رصفه

، آنها   نموده  تسلیم  جبعونیان  دست  را به و ایشان9 ،  بود، گرفت  زاییده  محوالتی ی برزال  بن عدرئیل
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   در ابتدای و ایشان.  افتادند  نفر با هم  هفت  دار کشیدند و این  بهخداوند حضور   به  کوه را در آن
  . شدند  جو کشته  درویدن  حصاد در اول ایام

   از آسمان  درو تا باران  خود از ابتدای  را برای ، آن  گرفته ، پالسی ، دختر ایه و رصفه10   
 صحرا   هوا در روز، یا بهایم پرندگان   که  گسترانید، و نگذاشت ای  شد، بر صخره  بارانیده برایشان
 . بود، خبر دادند  کرده  شاؤل عه، مت ، دختر ایه  رصفه و داود را از آنچه11 . بیایند  بر ایشان در شب

   جلعاد گرفت  یابیش  را از اهل ، یوناتان  پسرش  و استخوانهای  شاؤل ، استخوانهای  داود رفته پس12
 بودند در   آنها را آویخته  فلسطینیان  که  بودند، جایی  دزدیده  بیتشان  عام  آنها را از شارع  ایشان که

،   پسرش  و استخوانهای  شاؤل و استخوانهای13 . بودند  کشته  را در جلبوع شاؤل   فلسطینیان  که روزی
  و استخوانهای14 .د کردن  بر دار بودند نیز، جمع  را که  آنانی  را از آنجا آورد و استخوانهای یوناتان
   کردند و هرچه ، دفن  قیس ، در قبر پدرش  بنیامین ، در زمین  را در صیلع  یوناتان  و پسرش شاؤل
  . فرمود  اجابت  زمین  جهت ، خدا به و بعد از آن.  بود، بجا آوردند  امر فرموده پادشاه

  ، با فلسطینیان رود آمده ف  کردند و داود با بندگانش  جنگ  با اسرائیل و باز فلسطینیان15   
   او سیصد مثقال  نیزه  از اوالد رافا بود و وزن  که  بنوب و یشبی16 . شد  نمودند و داود وامانده تلهمقا

 او را مدد   صرویه  ابن اما ابیشای17 . داود نمود ، قصد کشتن کمر داشت نو بر   بود و شمشیری برنج
  بار دیگر همراه«:  گفتند  وی ، به  خورده  داود قسم  کسان گاهآن.   را زد و کشت  فلسطینی ، آن کرده
  ».  گردانی  را خاموش  اسرائیل  آمد مبادا چراغ  نخواهی  جنگ ما به

،   حوشاتی  سبکای  در آن  شد که  واقع  در جوب  با فلسطینیان  نیز، جنگی و بعد از آن18   
   شد و الحانان  واقع  در جوب  با فلسطینیان و باز جنگ19 .  کشت او نیز از اوالد رافا بود،  را که صاف
و 20 . بود  نورد جوالهکان  مثل اش زه نی  چوب  که  را کشت  جتی ، جلیات لحمی  بیت  ارجیم  یعری بن

   شش  او هریک  و پای  دست  بلند قد بود که  در آنجا مردی  شد که  در جت واقع دیگر جنگی
  و چون21 . بود  شده  رافا زاییده یز برای و چهار باشد و او ن  آنها بیست  جمله  که  داشت انگشت
 رافا در   چهار نفر برای این22 . کشت، برادر داود، او را   شمعی  بن  آورد، یوناتان  ننگ  را به اسرائیل

  . افتادند  بندگانش  دست  داود و به  دست  بودند و به  شده جت زاییده
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   شاؤل  و از دست  دشمنانش  جمیع او را از دستخداوند    که  روزیو داود در22    

  : و گفت2 . انشا نمودخداوند   سرود را برای  این  داد، کلمات رهایی
  .  است  من  و رهاننده  من  و قلعه  من  صخرهخداوند « 

  ، ای  من بلند و ملجای  ، برج  نجاتم  و شاخ  نمود، سپر من  خواهم  بر او توکل  که  من  صخره خدای3 
  . رهانید  خواهی ، مرا از ظلم  من  دهنده نجات

  .  یافت  خواهم  خود خالصی  از دشمنان پس.  خواند ، خواهم  سزاوار کل حمد است  را کهخداوند4 
  . بود  مرا ترسانیده  عصیان ، و سیلهای  نموده  مرا احاطه  موت  موجهای زیرا که5 
  . مرا دریافتند  موت دامهای.  نمودند حاطه گور مرا ا رسنهای6 
 خود  ، و او آواز مرا از هیکل  دعا نمودم  خویش  و نزد خدای  را خواندمخداونددر تنگی خود 7 

  . رسید  وی  گوش  به  من شنید و استغاثه
  ک او متحر  خشم  بلرزیدند و از حدت  آسمان  گردید و اساسهای  و مرتعش  متزلزل  زمین آنگاه8 

  .گردیدند
  . گردید  افروخته  درآمد و اخگرها از آن  سوزان  او آتش  دود متصاعد شد و از دهان  وی از بینی9 
  . بود  زیر پایهایش  غلیظ  فرمود و تاریکی ، نزول  کرده و او آسمانها را خم10 
  . گردید  باد نمایان ، پرواز نمود، و بر بالهای  سوار شده بر کروبین11 
  . را  افالک  متراکم  آبها و ابرهای ، و اجتماع  خود سایبانها ساخت  اطراف  را به تظلم12 
  . گردید  افروخته  آتش  بود، اخگرهای  وی  روی  پیش  که ای از درخشندگی13 
  . گردانید  را مسموع  آواز خویش'  اعلی  رعد نمود و حضرت  از آسمانخداوند14 
  . گردانید  را سراسیمه ، ایشان  را جهانیده  و برق  ساخت پراکنده را  ، ایشان تیرها فرستاده15 
 و از دخداون   گردید، از توبیخ  منکشف  مسکون  ربع  دریا ظاهر شد و اساسهای های  عمق پس16 

  .  وی  باد بینی نفخه
  . کشید  بسیار مرا بیرون  و از آبهای ، مرا گرفت  فرستاده  علیین از اعلی17 
  . قویتر بودند  از من ، چونکه  داد، و از مبغضانم  رهایی  زورآورم دشمنانمرا از 18 
  . بود  من گاه  تکیهخداوند     بودند، لیکن  مرا دریافته ، ایشان  من در روز شقاوت19 
  . داشت  می  رغبت  من  به  داد چونکه  آورد و مرا خالصی  بیرون  وسیع  مکان مرا به20 

  بیست و دومفصل / دوم سموئیل کتاب



509 

 خواهد   مرا مکافات  پاکیزگی دستم  حسب  جزا خواهد داد، و به  عدالتم  حسب ه مرا بخداوند  پس21
  .رسانید

  .  نورزیدم  عصیان  خویش  و از خدای  نمودم  را حفظخداوند  های  طریق زیرا که22 
  .  نورزیدم  او انحراف  و از فرایض  است  او در مد نظر من  احکام  جمیع چونکه23 
  .  را بازداشتم ، خویشتن  ورزیدن  و از عصیان  شدم امل حضور او ک و به24 
  .  داشتم  در نظر وی  که  صداقتی  جزا داد و بر حسب  عدالتم  حسب  مرا بهخداوند  بنابراین25 
  . کرد  رفتار خواهی  با کاملیت  نمود و با مرد کامل  خواهی  را رحیم ، خویشتن  رحیم با شخص26 
  . کرد  خواهی  مخالفت  خلقان  نمود و با کج  خواهی  عمل ارت طه  طاهر به با شخص27 
  .  گردانی  را پست  تا ایشان  است  تو بر متکبران اما چشمان.  داد  خواهی  مستمند را نجات و قوم28 
  .  خواهد ساخت  مبدل  روشنایی  مرا به ، تاریکیخداوند و   هستی ، نور منخداوند   تو ای زیرا که29 
 و خیز   خود بر حصارها جست  مدد خدای  و به  آوردم  تاخت  تو بر لشکری  استعانت  به  کهزیرا30 

  . نمودم
 سپر   متوکالنش  جمیع  مصفا؛ و او برایخداوند  ؛ و کالم  است  کامل  وی و اما خدا، طریق31 

  .باشد می
   ما؟  غیر از خدای  صخره ؟ و کیست  خدا غیر از یهوه زیرا کیست32 
  .سازد  می  مرا کامل و طریق.   است  استوار من خدا قلعه33 
  .دارد  برپا می  بلندم گرداند، و مرا بر مکانهای  می  غزال  پای  را مثل و پایهایم34 
  . کشم  را می  برنجین  خود کمان  بازوی دهد، و به  می  تعلیم  جنگ  مرا به دستهای35 
  .  خواهد ساخت  تو مرا بزرگ داد، و لطف   خواهی  من  خود را به و سپر نجات36 
  . نلغزید  پایهایم  که  دادی  وسعت  مرا در زیر من قدمهای37 
  ، و تا نابود نشوند بر نخواهم  ساخت  خواهم  را هالک ، ایشان  نموده  خود را تعاقب دشمنان38 

  . گشت
  . خواهند افتاد  زیر پایهایم تا دیگر برنخیزند، و  ساخت ، خرد خواهم  کرده  را خراب ایشان39 
   برخیزند در زیر من  ضد من  به  را که ، و آنانی  بست  خواهی  قوت  به  جنگ زیرا کمر مرا برای40 

  .  ساخت  خواهی خم
  .  سازم  خود را منقطع  کرد تا خصمان  خواهی  منهزم  من  را پیش و دشمنانم41 
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  . نخواهد کرد  را اجابت  ایشان ، لیکنخداوند   سوی ؛ و به ست نی ای آورند، اما رهاننده فریاد برمی42 
  . سازم  می ، پایمال ها کوبیده  کوچه  گل  و مثل کنم  می  نرم  غبار زمین  را مثل  ایشان پس43 
 کرد، و   خواهی ها حفظ  امت  سرداری  رهانید، و مرا برای  خواهی  من  قوم و تو مرا از مخاصمات44 

  . خواهند نمود ، مرا بندگی  بودم  نشناخته  را که قومی
  . خواهند نمود ، مرا اطاعت  من  مجرد شنیدن  خواهند کرد و به  تذلل  نزد من غریبان45 

  . خواهند آمد  بیرون  خود با ترس  مخفی های  خواهند گردید و از مکان  پژمرده غریبان46
  . باد  متعال  من  نجات  صخره  و خدای  متبارک  من  و صخره  است  زندهخداوند47 
  ، سازی  می  پست  و قومها را زیر من کشی  می  انتقام  من  برای  که  خدایی ای48 
تو مرا از .  گردانی  مرا بلند می کنندگانم  و بر مقاومت آوری  می  بیرون  دشمنانم و مرا از دست49 

  . داد  خواهی  خالصی مرد ظالم
  . نمود  خواهم  تو ترنم  نام ، و به  گفت ها حمد خواهم  امت تو را در میان، خداوند   ای بنابراین50 
  به. آورد  را پدید می  رحمت  خویش  مسیح و برای. نماید  خود می  پادشاه  برای  عظیمی نجات51 

  ».باد تا ابداآل  وی  داود و ذریت جهت
  
  

   بر مقام  که  مردی  وحیو.  یسا داود بن وحی«:  آخر داود  سخنان  است و این23    

   متکلم  من  وسیله  بهخداوند  روح2 . ، و مغنی شیرین اسرائیل  یعقوب بلند ممتاز گردید، مسیح خدای
  آنکه:   مرا گفت  اسرائیل  شد و صخره  متکلم  اسرائیل خدای3.  گردید  جاری  او بر زبانم شد و کالم
   روشنایی و او خواهد بود مثل4 . نماید  سلطنت  خدا ترسیشد و با با  کند، عادل  حکمرانی بر مردمان

  روید، به  می  سبز از زمین  علف  که ابر، هنگامی  بی  صبح  نماید، یعنی  طلوع  آفتاب  که ، وقتی صبح
   بسته  با من  عهد جاودانی لیکن.   نیست  با خدا چنین  من یقینا خانه5.   بعد از باران  درخشندگی سبب
،   است  این  من  مسرت  و تمامی  نجات و تمامی.   است  و مستحکم  چیز آراسته  در همه ، که است

. شوند  می  دور انداخته  خارهایند که  مثل  بلیعال  مردان  جمیع لیکن6. دهد  را نمو نمی هرچند آن
   نیزه  و نی باید با آهن  نماید، می  را لمس  ایشان  که و کسی7 .  گرفت  نتوان  دست  آنها را به چونکه
  ». خواهند شد  سوخته  خود با آتش  در مسکن و ایشان.  شود مسلح
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 سردار   که  بشبت تحکمونی یوشیب:   است  این  داود داشت  که  شجاعانی و نامهای8   
   وقت  را در یک  آورد و ایشان  بر هشتصد نفر تاخت  باشد که  عدینو عصنی  همان  بود که شالیشیم
  . کشت

 با داود بودند،   که  مرد شجاع  سه  از آن ، یکی  اخوخی  دودو ابن و بعد از او العازار بن9   
   بودند، به  رفته  اسرائیل ، و مردان  شده  جمع  جنگ  در آنجا برای  را که  فلسطینیان  که هنگامی

   به  شد و دستش  خسته ستش کرد تا د  جنگ ، با فلسطینیان و اما او برخاسته10 . طلبیدند قاتلهم
   کردن  غارت  برای  او فقط  در عقب  داد، و قوم  روز، ظفر عظیمی در آنخداوند شمشیر چسبید و 

  .برگشتند
   که  آوردند، در جایی  فراهم ، لشکری  بود و فلسطینیان  هراری  آجی  بن و بعد از او شمه11   
   آن  او در میان آنگاه12 .کردند  فرار می ور فلسطینیان حض از  بود، و قوم  پر از عدس  زمینی قطعه
  . داد  ظفر عظیمیخداوند داد و   را شکست ، فلسطینیان  داشته  را نگاه  ایستاد و آن  زمین قطعه

 آمدند،   عدالم  مغاره  حصاد به ، نزد داود در وقت  سردار فرود شده  سی  نفر از آن و سه13   
  بود و  در مالذ خویش  وقت و داود در آن14.  بودند  اردو زده  رفائیم ادی در و و لشکر فلسطینیان

 نزد   که  مرا از چاهی  کسی کاش«:  ، گفت  نموده و داود خواهش15 . لحم  در بیت  فلسطینیان قراول
   را از میان ، لشکر فلسطینیان  مرد شجاع  سه  آن پس16 ». بنوشاند  آب  است لحم  بیت دروازه
 را نزد داود آوردند،  ، برداشتند و آن  کشیده  است لحم  بیت  نزد دروازه  که  را از چاهی ، آب فتهشکا

   حاشا از منخداوند  ای«:  و گفت17 .  ریختخداوند   جهت  را به  را بنوشد و آن  آن  که اما نخواست
   جهت از این»  خود رفتند؟ ان خطر ج  به  که  نیست  کسان  آن  خون مگر این.   کار را بکنم  این که

  .  است  مرد کردند، این  سه  این  که کاری.  بنوشد  که نخواست
 خود را بر سیصد نفر   نفر بود و نیزه ، سردار سه  صرویه  بن ، برادر یوآب و ابیشای18   
تر نبود؟   مکرم نفر  سه آیا از آن19 .  یافت  نفر اسم  سه  آن  و در میان  را کشت ، ایشان  داده حرکت
  . نرسید  نفر اول  سه  به  شد لیکن  سردار ایشان پس

 بود، دو پسر   کرده  عظیم  کارهای ، که  قبصئیلی  شجاع ، پسر مردی  یهویاداع و بنایاهو ابن20   
  و مرد خوش21 .  را بکشت ، شیری  فرود شده ای ه حفر  به  و در روز برف  را کشت  موآبی اریئیل
   دستی  با چوب  اما نزد وی  داشت ای  خود نیزه  در دست  مصری  و آن  را کشت ای مصری  اندام
   این  یهویاداع و بنایاهو ابن22 .  کشت  خودش  را با نیزه  ربود و وی  مصری  را از دست  و نیزه رفت
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   آن  به تر شد لیکن  نفر مکرم  سی و از آن23.   یافت  اسم  مرد شجاع  سه  آن کارها را کرد و در میان
  .  خود گماشت  مشورت  نرسید و داود او را بر اهل  نفر اول سه

  و شمه25 ، لحمی  بیت  دودوی  بن  نفر بود و الحانان  سی  از آن  یکی  برادر یوآب و عسائیل24   
   و مبونای عزر عناتوتیو ابی27 ، تقوعی   عقیش  فلطی و عیرا ابن و حالص26 ،  حرودی  و الیقای حرودی
 ریبای از   بن  و اتای  نطوفاتی  بعْنه  بن و حالب29 ،  نطوفاتی رای و مه و صلمون اخوخی28 ، حوشاتی
   و عزموت و ابوعلبون عرباتی31 ،  جاعش  از وادیهای و هدای  فرعاتونی و بنایای30 ، یامینبن  بنی جبعه

و 34 ،  شارر اراری  بن  و اخیĤم راری ح و شمه33 ، تانیونا یاشن  و از بنی  شعلبونی و الْیحبای32 ، حومیبر
و 36 ،  اربی رای و فع  کرملی و حصرای35 ،  جیلونی توفل اخی  بن  و الیعام  معکاتی  ابن  احسبای  بن الیفلط
   بن  یوآب حداران سال  که  بئیروتی  و نحرای و صالق عمونی37 ،  جادی  و بانی به از صو  ناتان  بن یجĤل

 نفر   و هفت  اینها سی  جمیع ، که  حتی و اوریای39 ، ری و جارب یت  یتری و عیرای38  بودند، رویهص
  .بودند

  
  

   داود را بر ایشان پس.  شد افروخته  بار دیگر بر اسرائیلخداوند  و خشم24    

   که ر خود یوآب سردار لشک  به و پادشاه2 ».یهودا را بشمار و  برو و اسرائیل«:  ، گفت برانگیزانیده
ا بشمار  ر ، قوم  کرده  گردش  تا بئرشبع  از دان  اسرائیل  اسباط  در تمامی ناآل«:   بود، گفت همراهش

 باشد،   را هر چه  تو، عدد قوم ، خدای  یهوه حال«:   گفت  پادشاه  به و یوآب3 ».  را بدانم تا عدد قوم
   این ، خواهش ادشاه، پ  چرا آقایم لیکن.  را ببیند ، این اه، پادش  آقایم  کند، و چشمان  زیاده صد چندان

 لشکر از   و سرداران  آمد و یوآب  لشکر غالب  و سرداران  بر یوآب  پادشاه اما کالم4 » دارد؟ عمل
   طرف ، در عروعیر به  عبور کرده و از اردن5 . رفتند  بیرون  اسرائیل  قوم دن شمر  برای حضور پادشاه

   تحتیم  جلعاد و زمین و به6 .، اردو زدند  یعزیر است ر مقابل جاد د  وادی  در وسط  که هری ش راست
   صور و تمامی  قلعه و به7 . دور زدند  صیدون  سوی ، به یدهرس  یعـن  دان  آمدنـد و به حدشـی
   در تمامـی و چـون8 . گذشتند  یهودا تا بئرشبع  جنوب  آمدند و به  و کنعانیان  حویان شهرهای

 عدد  و یوآب9 . کردند  مراجعت  اورشلیم روز به   و بیست  ماه  نه  بودنـد، بعد از انقضای  گشته زمین
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 و از یهودا   شمشیرزن  هشتصـد هزار مـرد جنگـی از اسرائیل:  داد  پادشاه  را به  قوم شدگان شمرده
  .د هزار مرد بودندپانص

خداوند    داود به پس.   گشت  خود پشیمان  بود، در دل  شمرده را  قوم و داود بعد از آنکه10   
 خود را عفو فرما   بنده  گناهخداوند   ای  و حال  ورزیدم  عظیمی ، گناه  کردم  که  کاری در این«:  گفت

   جاد نبی  بهخداوند  ، کالم  داود برخاست  چون و بامدادان11 ».  رفتار نمودم  بسیار احمقانه زیرا که
 تو   چیز پیش سه: گوید  می  چنینخداوندبرو داود را بگو «12:  ، گفت  شده  داود بود، نازل  رایی هک

 جاد نزد داود  پس13 ».  آورم  عمل  به  تا برایت  کن خود اختیار  از آنها را برای  یکی  پس گذارم می
 از   ماه  شود، یا سه و عارض برت  در زمینت  قحط  سال آیا هفت«:   و گفت ، او را مخبر ساخت آمده

.  شود  تو واقع  روز در زمین  کنند، یا وبا سه  تو را تعاقب  و ایشان  خود فرار نمایی حضور دشمنان
در «:   جاد گفت داود به14 ».  ببرم  جواب  خود چه  فرستنده نزد  که ، ببین  نموده  تشخیص ن اآل پس

   و به  است  او عظیم  رحمتهای  زیرا که بیفتیمخداوند     دست  به تمنا اینکه.   هستم  تنگی شدت
  ».  نیفتم  انسان دست

، از  قوم فرستاد و هفتاد هزار نفر از   معین  تا وقت  صبح  از آن  وبا براسرائیلخداوند  پس15   
 سازد،   را هالک  دراز کرد تا آن  خود را بر اورشلیم ، دست  فرشته و چون16 . مردند  تا بئرشبع دان

  حال!   است کافی«:   گفت ساخت  می  را هالک  قوم  که ای  فرشته  شد و به  بال پشیمان از آنخداوند 
 را  ای  داود، فرشته و چون17 . بود  یبوسی  ارونه  نزد خرمنگاهخداوند  و فرشته» . خود را باز دار دست

   و من ام  کرده  گناه  من اینک«:  گفت،   کرده  عرضخداوند   دید، به ساخت  می  را هالک  قوم که
   پدرم  و برخاندان بر من تو   دست اند؟ تمنا اینکه  کرده  چه  گوسفندان اما این.  ام  ورزیده عصیان
  ».باشد

    برای  یبوسی  ارونه  در خرمنگاه برو و مذبحی«:  ، گفت  روز جاد نزد داود آمده و در آن18   
  و چون20 .  بود، رفت  امر فرمودهخداوند   جاد چنانکه  کالم  داود موافق پس19 ». برپا کنخداوند 

 حضور  ، به  آمده  بیرون آیند، ارونه  می  نزد وی  را دید که  و بندگانش ، پادشاه  نظر انداخته ارونه
 خود  چرا نزد بنده،  ، پادشاه آقایم«:   گفت و ارونه21 . نمود ، تعظیم افتاده   زمین  خود به  روی  به پادشاه
و تا وبـا از    بنا نمایمخداوند   برای  و مذبحی  را از تو بخرم تا خرمنگاه«:  داود گفت» ؟  است آمده
 پسند آید   در نظرش  را که  آنچه  پادشاه آقایم«:  کرد  داود عرض  به و ارونـه22 ». شـود  رفـع قـوم
   جهت  به  گاوان  و چومها و اسباب  قربانـی سوختنی ـت جه  به  گاوان  کنـد و اینک ، قربانـی گرفته
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، تو  ، خدایت یهوه«:   گفت  پادشاه  به و ارونه» .دهد  می  پادشاه  به ، ارونه  پادشاه  را ای  همه ایـن.  هیزم
، و  رفت گ  از تو خواهـم  قیمت  به  البتـه ، بلکه نـی«:   گفت  ارونه  به اما پادشاه23 ». فرماید را قبول
   و گاوان  داود خرمنگاه پس» . گذرانید  نخواهم قیمت  بی  سوختنی های  خود، قربانی ، خدای  یهوه برای
  . خرید  نقره  مثقال  پنجاه را به

   سالمتی  و ذبایح  سوختنی های ، قربانی  بنا نمودهخداوند   برای و داود در آنجا مذبحی24   
  . شد  رفع  فرمود و وبا از اسرائیل  اجابت زمین   جهت  بهخداوند  پس. گذرانید
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