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پادشاهمیشود
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دومسموئیل

آمارحیاتی:
هدف:

)1(ثبتتاریخچهسلطنتداود؛
کارآمد رهبری دادن نشان )2(
تحتامرخدا؛)3(درکایننکته
کهوجودتنهایکنفر»میتواند«
اثرگذارباشد؛)4(نشاندادنآن
دستهازخصائلکهخداراخشنود
از تصویری ارائه )5( میسازد؛
داودبهعنوانرهبریایدهآلبرای
بهعنوان نیز و ناکامل، حکومتی
نمونهایازمسیحموعودکهرهبر
ایدهآلبرایسلطنتیتازهوکامل

خواهدبود)فصل7(.
نویسنده:

مشخصنیست.برخیمعتقدندکه
شایدزابود،پسرناتان،نویسندهآن
بودهباشد)1پادشاهان5:4(.خود
کتابنیزشاملنوشتههایناتانو

جاداست)1تواریخ29:29(.
تاریخنگارش:

سلطنت از بعد کمی ق.م.؛ 930
داودنوشتهشدهاست،یعنیبین

سالهای1050ـ970ق.م.
محلوقوعرویدادها:

سرزمیناسرائیلتحتفرمانروایی
داود

آیهکلیدی:
»بنابراین،داودفهمیدکهخداوند
را او اسرائیل، قومخود، بهخاطر
پادشاهساختهوسلطنتشرااینچنین

برکتدادهاست«)12:5(.
جنبهخاص:

نامنبیایرارویکتابگذاشتند
کهداودراتدهینکردواورادر
مسیرزندگیخداپسندانههدایت

نمود.

الگوکسیاستکه الگوییدارد. هرکسبرایخود
ما ایدهآل تقلیدکنیم،کسیکهشخصیت او از مایلیم
ناخودآگاه بهطور ازکارهاوعقایدشان ماشاید است.

تقلیدمیکنیم.
و هستند الگو خداترسی در که کسانی تمام بین در
کتابمقدسازآنهاناممیبرد،شایدکسیبیشترازداود
پادشاهبرجستهنباشد.اودرستدروسطخطزمانیمیان
ابراهیموعیسیبهدنیاآمد؛اوبهرهبریتمامقوماسرائیل
رسیدونیایمسیحایموعودشد.داودمردیبودکهخدادربارهاشفرمود:»داود)پسر
یسی(محبوبدلمناست«)اعمال22:13(.داوددارایچهخصایصشخصیبودکه

خداراخشنودساخت؟
کتابدومسموئیلماجرایداودرانقلمیکند.وقتیبهمقامپادشاهییهوداوبعد
پادشاهیبرتمامقوماسرائیلتدهینمیشود)1:5ـ5(،پرازهیجانخواهیدشد؛وقتی
صندوقعهدرابهخیمهعبادتبازمیگرداند)1:6ـ23(،خداراحمدخواهیدگفت؛
برتمامدشمنانشانرهبریمیکندوتسخیر بهسویپیروزی ووقتیسپاهیانشرا
سرزمینموعودراکهیوشعشروعکردهبود،بهکمالمیرساند)فصلهای8ـ10(،به

شوقخواهیدآمد.داودمردیبودکهکارهایبزرگبسیاریبهانجامرسانید.
اماداودانسانبود،ونقاطتاریکیدرزندگیاشوجودداشت؛ایننقاطتاریک،آن
اوقاتیبودکهاولغزشمیخوردودرگناهمیافتاد.خواندنماجراهایمربوطبهزناو
قتلدرزندگیاوآساننیست)فصلهای11ـ13(؛اینامرنشانمیدهدکهحتیافراد

بزرگیکهمیکوشندازخداپیرویکنند،درمقابلوسوسهوگناهآسیبپذیرند.
خداترسیمتضمنزندگیراحتوخوشنیست.داودمشکالتخانوادگیبسیاری
داشت.پسرخودشتمامقومراعلیهاوشوراندوخودراپادشاهاعالمکرد)1:14
تا33:18(.همانطورکهازعملگناهآلودداوددرسرشماریقوممتوجهمیشویم،
بزرگیمیتواندموجبغرورشود،چونداوداینکارراکردتابهقدرتقومش
فخربفروشد)1:24ـ25(.اماداستاناینقهرماِنسقوطکرده،پایانمصیبتباریندارد.
او اما گردید، برقرار دوباره خدا با دوستیاش و رابطه کرد، که توبهای بهواسطه
میبایستباعواقبگناهانیکهمرتکبشدهبود،روبروشود)فصلهای12ـ20(.
عواقبگناهانشدرمابقیعمرشبااوماندتایادآورخطاهایشونیازشبهخدا

باشد.
کنید،خصائلی توجه داود الهی بهخصائل میخوانید، را سموئیل دوم کتاب وقتی
همچونوفاداری،صبر،شهامت،سخاوت،وصداقت،ونیزخصائلیچونپشیمانی
وتواضعکهباعثجاللخدامیشود.ازگناهانوتوبهاومیتواندرسهایباارزشی

گرفت.شمانیزمانندداودمیتوانیدمحبوبدلخداباشید.



مرگشائول؛
داودپادشاه

یهودامیشود
1010ق.م.

داودپادشاه
تماماسرائیل

میشود
1003ق.م.

داودوبتشبع
گناهمیکنند
977ق.م.)؟(

والدت
سلیمان

991ق.م.

سرشماری
داود

980ق.م.)؟(

وفاتداود؛
سلیمانرا

پادشاهمیکنند
970ق.م.

تجزیهشدن
حکومت
930ق.م.

تقسیمبندیکلی:

الفـموفقیتهایداود)1:1تا19:10(
1ـداودپادشاهیهودامیشود

2ـداودپادشاهتماماسرائیلمیشود
3ـداوداقوامهمسایهراشکستمیدهد

بهدست بود، برجایگذاشته شائول راکه نابسامانی داودحکومت
این داود بعد، سال چهل آورد. بهوجود متحدی قدرت و گرفت
خدا دل محبوب داود کرد. واگذار سلیمان، پسرش، به را پادشاهی
بود.اوپادشاهیبودکهبامعیارهایخدابرقومخداحکومتمیکرد،
وخدااورابسیاربرکتداد.شایدماموفقیتزمینیداودرانداشته
باشیم،اماپیرویازخدا،درنهایت،نتیجهبخشترینتصمیمیاستکه

میتوانیمبگیریم.

بـمشکالتداود)1:11تا25:24(
1ـداودوبتشبع

2ـآشفتگیدرخانوادهداود
3ـشورشملیعلیهداود

4ـسالهایآخرسلطنتداود

داودبابتشبعگناهکردوبعدباکشتنشوهراو،کوشیدگناهخودرا
بپوشاند.اگرچهخداگناهشرابخشید،اماعواقبگناهاوباقیماند:
اومیبایستچهازسویخانوادهوچهازسویملتشرنجومشقت
فراوانیمتحملشود.خداهمیشهآمادهبخششاست،امامابایدمتحمل
دردناک عواقب فقط گناهانمان پوشاندن باشیم. اعمالخود عواقب

گناهراتشدیدخواهدکرد.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

پادشاهیاسرائیل،تحترهبریداودبهسرعتتوسعهپادشاهی
تغییرات توسعه، این با همراه یافت. توسعه
زیادیبهوجودآمد:حکومتملوکالطوایفی
قبایلمستقلاسرائیلتبدیلشدبهحکومتی
متمرکز،رهبریداورانتبدیلشدبهحکومت
به شد بدل غیرمتمرکز عبادت و سلطنتی،

عبادتمرکزیدراورشلیم.

و رشد از میزان چه اینکه از صرفنظر
چهمقدارتغییرراتجربهکنیم،اگرخدارا
دوستبداریموبهمعیارهایاواحترامکافی
قائلباشیم،خدانیازهایماراتأمینخواهد
کرد.اگرکارخدارابهروشموردنظراو
انجامدهیم،اوهموارهحکمتونیرویالزم

راتأمینخواهدساخت.

شهرتونفوذداودبسیارفزونییافت.اوبزرگیفردی
است او موفقیت علت خداوند که دانست
محبت اینطریق از میخواست چونخدا

خودرابرقوماسرائیلجاریسازد.

بهواسطهکاریکهمسیحکردهاست، خدا
سخاوتمندانهلطفشرابرماجاریمیسازد.
خدانمیخواهدکهماازبزرگیفردیبرای
بلکه کنیم، استفاده خودخواهانه مقاصد
میخواهدآنراوسیلهایبدانیمبرایعملی
کردنکاراودرمیانقومش.بزرگیایکه
بایدطالبآنباشیم،دوستداشتندیگران

است،همانطورکهخدامارادوستدارد.

دشمنان،عدالت شائول، خانواده به پادشاه داود
یاغیها،همپیمانان،ودوستانصمیمیبهطور
یکسانعدالت،رحمت،ومحبتنشانداد.
فرمانرواییعادالنهاوریشهدرایماناوبه

خداوشناختاوازخداداشت.

اگرچهداودعادلترینپادشاهقوماسرائیل
بود،امابازمعایبیداشت.اوبابهکاربستن
عدالت،امیدبراییکحکومتآسمانیو
انسان امیددرقلب این ارائهداد. ایدهآلرا
باقیخواهدماندتاوقتیکهمسیح،پسرداود،
برایسلطنتدرعدالتمحضوابدیبیاید.

چونداودبابتشبعمرتکبگناهشد،متحملعواقبگناه
هم و خانواده هم که شد گناهش عواقب
آسایش و سعادت ساخت. تباه را قومش
داودازاوجپیروزیبهحضیضذلتکشیده

شد.

که میشود وسوسه شخص زمانی غالبًا
زندگیاشبیهدفباشد.بعضیاوقاتفکر
میکنیمکهرهاییازقیدوبندامورروحانی
نشاط و شور ما به گناه، از بردن لذت و
درد از مجموعهای گناه اما بخشید؛ خواهد
بهلذتهای بهوجودمیآوردکه ورنجرا

ناپایدارشنمیارزد.

داودنهتنهابابتشبعمرتکبگناهشد،بلکهضعفهایریشهای
وقتی رساند. قتل به نیز را بیگناهی مرد
پسرانشدستبهتجاوزوقتلزدند،ازتنبیه
در بزرگ قهرمان این ورزید. قصور آنها
کفایت شخصیاش، تصمیمات از بسیاری
و عزم چنان با مردی نداد. نشان را الزم

ارادهای،ضعفهاییریشهایداشت.

ماهرگزنبایدگناهراصرفًاضعفیاخطاتلقی
کنیم.گناهمهلکاستوبایداززندگیما
ریشهکنشود.زندگیداودبهمامیآموزدکه
باهمهانسانهامهربانباشیم،ازجملهکسانی
انجام به را ایشان گناهآلودشان طبیعت که
اعمالگناهآلودکشاندهاست.اینامردرحکم
هشداریاستبهماکهگناهرادرزندگیخود،

حتیدرموفقیتها،نادیدهنگیریم.
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1ـحبرونپسازمرگشائول،داودازشهرفلسطینیصقلغبه
حبروننقلمکانکرد،بهجاییکهقبیلهیهودااورابرای
ایشبوشت، قبایلاسرائیل بقیه اما پادشاهیتدهینکردند.
پسرشائولرابازگرداندندواورادرمحنایمبرایپادشاهی
اسرائیل قبایل بقیه و یهودا بین نتیجه، در تدهینکردند.
جنگدرگرفتتازمانیکهایشبوشتبهقتلرسید.سپس
تمامقوماسرائیلبهداودبهعنوانپادشاهخود،قولوفاداری

دادند)1:1ـ5:5(.
پادشاه بهعنوان داود جنگهای نخستین از یکی  اورشلیم 2ـ
درشهرحصارداراورشلیمرخداد.داودوسربازانششهر
خود پایتخت را آن داود و گرفتند غیرمنتظره بهطور را
ساخت.دراینجابودکهداودصندوقعهدراآوردوعهد

خاصیباخدابست)6:5ـ29:7(.
3ـَجتباآنکهفلسطینیهادرآنزمانکهداودخودراازشائول

مخفیمیکردبهاوپناهدادند،اماآنها
بودند اسرائیل قوم همیشگی دشمن
مرد شائول وقتی .)27 )1سموئیل
نقشه فلسطینیها شد، پادشاه داود و
کشیدندکهاوراشکستدهند.داود
نزدیکی در جنگی در سربازانش و
اورشلیمفلسطینیهاراشکستدادند
)17:5ـ25(؛اماآنهاکاماًلمغلوبنشدند
تاوقتیکهداودَجت،بزرگترینشهر

آنهاراتسخیرکرد)1:8(.
4ـموآبدرزمانداوران،موآببر
بسیاریازشهرهایاسرائیلیانمسلط
مطالبه سنگینی مالیاتهــای و بود
داود 8:3ـ30(. )داوران میکـــرد
موآبراتسخـیرکرد،ودرعوِض
اسرائـیل قــوم از مالیاتهــاییکه
گرفتهبودند،بـاجوخــراجازآنها

میگرفت)2:8(.
و ادومـیها جـد چـه اگـر  ادوم 5ـ
اسرائیلیهابهیکنفر،یعنیاسحاق
اما 19:25ـ23(، )پیدایش میرسید
بودند. آنهادشمناندیرینیکدیگر
ادومراشکستدادوآنانرا داود
نیزمجبورکردکهباجوخراجبدهند

)13:8ـ18(.
6ـَربّــهعمونیهابهفرستادگانداود
اهانتکردندومأموریتیراکهبرای
ایجادرابطهدوستیبهعهدهفرستادگان
گذاشتهشدهبود،بهجنگیتمامعیار
تبدیلکردند.عمونیهاسربازانیاز
سوریهاجیرکردند،اماداوداینسپاه
متحدرااولدرحیالموبعددرَربّه،
شهرمرکزیعمونیها،شکستداد

.)31:12-1:9(
7ـمحنایمداوددرمیدانجنگپیروز
بود،امادرخانهمشکلداشت.پسرش
ابشالوم،شورشیبهپاکردوخودرادرحبرونبرایپادشاهی
تدهیننمود.داودوافرادشبهمحنایممتواریشدند.ابشالوم
کهبهمشورتهایمشاورانشرورشتوجهمیکرد،سپاهشرا

.)29:17 برایجنگباداودبسیجنمود)1:13ـ
8ـجنـگلافرایمسپاهیانابشالوموداوددرجنگلافرایمبا
همجنگیدند.موهایابشالومبهشاخههایدرختپیچیدو
یوآب،سردارداود،اورایافتوکشت.بامرگابشالوم،
شورشفرونشستوداودبهخواستمردماورشلیمبهآنجا

بازگشت)1:18ـ43:19(.
9ـآبلمردیبهنامصیبانیزشورشیعلیهداودبرپاکرد.او
بهآبلفرارکرد،امایوآبوگروهکوچکیازسربازانش
شهررامحاصرهکردند.مردمآبلخودشانصیباراکشتند
)1:20ـ26(.پیروزیهایداود،سلطنتیبدونجنگوخونریزی

رابرایپسرشسلیمان،فراهمساخت.
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الفموفقیتهایداود)1:1تا19:10(
داودپسازسالهافرارازدستشائول،سرانجامدرمقامپادشاهقبیلهیهوداتاجبرسر
گذاشت.امابقیهقبایلاسرائیلازایشبوشت،پسرشائول،پیرویکردند.داودنکوشید
کهبهزورپادشاهقبایلشود،بلکهاینمسألهرابهدستهایخداسپرد.ایشبوشتپساز
چندسالترورشدوبقیهقبایلباالخرهخودراتحتحمایتداودقراردادند.داود
پایتخترابهاورشلیممنتقلکرد،قبایلهمسایهراشکستداد،وحتیبهخانوادهشائول
محبتکرد.ماشایددرکنکنیمچرابعضیاوقاتظاهرًاخدابهکندیعملمیکند،اما

بایدبهاواعتمادکنیمونسبتبهآنچهکهاوبهمادادهاست،وفادارباشیم.

1ـداودپادشاهیهودامیشود
داودبرایشائولویوناتانعزاداریمیکند

پسازكشتهشدنشائول،داودعمالیقیهاراسركوبكردوبهشهر1
صقلغبازگشت.سهروزازاقامتداوددرصقلغمیگذشتكهاز
لشكرشائولیکنفربالباسپاره،درحالیكهرویسرشخاکریختهبود،

بهصقلغآمدودرحضورداودتعظیمنموده،بهخاکافتاد.
3داودازاوپرسید:»ازكجاآمدهای؟«

جوابداد:»ازلشكراسرائیلفراركردهام.«
4داودپرسید:»بهمنبگوچهاتفاقیافتادهاست؟«

جوابداد:»تمامسربازانمافراركردهاند.عدةزیادیازافرادماكشتهو
مجروحشدهاند.شائولوپسرشیوناتانهمكشتهشدهاند!«

5داودازاوپرسید:»ازكجامیدانیكهشائولوپسرشیوناتانمردهاند؟«
6گفت:»برحسبتصادف،دركوهجلبوعبودمكهدیدمشائولبهنیزةخود

تكیهدادهبودوعرابههاوسواراندشمنهرلحظهبهاونزدیكترمیشدند.
7وقتیشائولچشمشبهمنافتادمراصدازد.گفتم:بلهآقا.8پرسیدكهكی

1:1
1سمو1:30و17و26؛6:31

2سمو9:4و10

1:1
1سمو1:30و17و26؛6:31

2سمو9:4و10

4:1
1سمو16:4؛2:31ـ4

1توا1:10

4:1
1سمو16:4؛2:31ـ4

1توا1:10

6:1
1سمو4:28؛1:31

6:1
1سمو4:28؛1:31

8:1
1سمو3:15؛1:30و13

8:1
1سمو3:15؛1:30و13

752 دومسموئیل1

1:1داودمردیبودباایمانینیرومندبهخدا.اوصبرکرد 
تاخداوعدههایخودراتحققبخشد.کتاباولسموئیل
قوم پادشاهی برای انتظارش رادرزمان داود مشکالت
برای پیش سالها را داود نقلمیکند)سموئیل اسرائیل
پادشاهیاسرائیلمسحکردهبود(.شائولبهداودحسادت
ورزیدچونمردمبهخاطراقداماتموفقیتآمیزداود،او
رابسیارستودند.عاقبت،حسادتشائولبهقدریشدت
گرفتکهکوشیدداودرابهقتلبرساند.درنتیجه،داود
سالها داود اختیارکرد. اختفا و فرارگردید به ناگزیر
ازدستشائولخودرادرسرزمیندشمنوبیابانهای
خشکجنوبوشرقاورشلیمپنهانساخت.شایدداود

ازخودسؤالمیکردکهآیاوعدهخدادرموردپادشاه
شدنشهرگزعملیخواهدشدیانه؛بااینحال،مشکالت
عدیدهاشاورابرایمسؤولیتهایبزرگیکهبعدهابر
عهدهگرفت،آمادهمیساخت.کتابدومسموئیلنقل
ایمان و صبر پاداش سرانجام داود چطور که میکند

استوارخودبهخدارادریافتکرد.
1:1وقتیشائولدرگذشت،داودومردانشهنوزدر
شهرفلسطینیصقلغزندگیمیکردند.ازآنجاکهشائول
داودراازسرزمیناسرائیلراندهبود،داودوانمودکردکه
بهاخیش،حاکمفلسطینی،وفاداراست)1سموئیل27(.

درآنجااوازدستشائولدرامانبود.



هستم.گفتم:یکعمالیقی.9آنوقتالتماسكرد:بیاومرابكشچونبسختی
اوراكشتم، مجروحشدهامومیخواهمزودترراحتشوم.10پسمنهم
چونمیدانستمكهزندهنمیماند،بعدتاجوبازوبندشراگرفتمونزدآقای

خویشآوردم.«
11داودوافرادشوقتیاینخبرراشنیدندازشدتناراحتیلباسهایخود
راپارهكردند.12آنهابرایشائولوپسرشیوناتانوقومخداوندوبخاطر
سربازانشهیداسرائیلی،تمامروزروزهگرفته،گریهكردندوبهسوگواری

پرداختند.
13آنگاهداودبهجوانیكهاینخبرراآوردهبودگفت:»تواهلكجاهستی؟«
اوجوابداد:»منیکعمالیقیهستمولیدرسرزمینشمازندگیمیكنم.«

14داودبهاوگفت:»چطورجرأتكردیپادشاهبرگزیدةخداوندرابكشی؟«
15سپسبهیكیازافرادشدستورداداورابكشدوآنمرداوراكشت.

16داودگفت:»توخودتباعثمرگتشدی،چونبازبانخودتاعتراف
كردیكهپادشاهبرگزیدةخداوندراكشتهای.«
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آشکارا  شائول مرگ از مردانش و داود  11:1و12
تمامروزروزهگرفته،گریه آمدند.»آنها... در بهلرزه
کردندوبهسوگواریپرداختند.«آنهااندوهواقعیخود
رابهخاطرازدستدادِنپادشاهخود،دوستشانیوناتان،
وسایرسربازانقوماسرائیلکهدرآنروزمردند،نشان
دادند.آنهاخجالتنمیکشیدندکهعزاداریکنند.امروز
بعضیهابروزاحساساترانشانهضعفمیدانند.کسانی
اندوه میکوشند برسند، بهنظر قوی دارند دوست که
خودرامخفیسازند.اماوقتیعزیزیمیمیرد،عزاداری

میتواندکمککندغمشدیدخودراتحملکنیم.
13:1اینمردخودراعمالیقیمعرفیکرد،اماآیه۱
بیانمیکندکهاویکیازسپاهیاناسرائیلبود.معلومبود
کهاودربارههویتشواتفاقیکهدرمیدانجنگافتاده
بود،دروغمیگفت.ازآنجاکهاوتاجشائولراباخود
داشت،میتوانیمنتیجهبگیریمکهقبلازآنکهفلسطینیها
سربرسند،اوشائولرادرمیدانجنگمردهیافتهبود،
چونمحالبودفلسطینیهابگذارندچنینشیءمهمیدر

میدانجنگباقیبماند)1سموئیل8:31(.
فاجعه به باشد نیرنگ و دروغ پایه بر که زندگیای
میانجامد.اینمرددروغگفتتابهخاطرکشتنرقیب
داود،پاداشیدریافتدارد؛امااودرکغلطیازشخصیت
داودداشت.اگرداودبهخاطرکشتنپادشاهبهاوپاداش
میداد،درگناهاوشریکمیشد.بهجایدادنپاداش،
داوددستورکشتناوراداد،گرچهاحتمااًلاواینکار

رانکردهبود.

بودند چادرنشین و وحشی قبیلهای عمالیقیها  13:1
کهاغلبیورشهایناگهانیبهشهرهایکنعانیترتیب
میدادند.آنهااززمانموسیدشمنقوماسرائیلبودند.
داودبهتازگییکگروهازمتجاوزینعمالیقیرانابود
از احتمااًل مرد این 1:30ـ20(. )1سموئیل بود کرده
این از بود؛ بیاطالع عمالیقیها با داود اخیر رویارویی
با و است اسرائیل قوم دشمن اینکه به تظاهر با او رو
اینادعاکهپادشاهبرگزیدهخداراکشتهاست،موجب

خشمداودشد.
14:1ـ16اگرچهشائولسالهاسعیداشتداودرابکشد،
اماوقتیداودازمرگاومطلعشد،ازآنشادینکرد.
داودحرمتمقامشائولبهعنوانخادممسحشدهخدارا
نگاهداشتهبود.وقتیبهرهبرانخودنگاهمیکنیم،شاید
دروسوسهبیفتیمکهخشمگین،ناامید،یانگرانشویم.با
اینحال،علیرغمنقصهایرهبرانمان،ماهمیشهبایدبه

مقامیکهدارند،احترامبگذاریم.
داود بود، داود دشمن شائول آنکه با چرا  15:1و16
خدا فقط که بود معتقد داود دانست؟ گناه را او قتل
میتواندکسیراکهمسحکرده،ازمسندقدرتبرکنار
کند.پس،داوریگناهانشائولکارخدابودنهکاراو
)الویان18:19(.مابایدمتوجهباشیمکهحاکمانراخدا
برمامقررفرمودهاست.ماموظفیمبهمقامآنهااحترام

بگذاریم)رومیان1:13ـ5(.
16:1و17شائولباعثمشکالتزیادیبرایداودشده
پسرش و پادشاه برای داود گذشت، در وقتی اما بود،



مرثیهداودبرایشائولویوناتان
17و18آنگاهداوداینمرثیهرابرایشائولویوناتاننوشتوبعددستورداددر
سراسراسرائیلخواندهشود.)كلماتاینمرثیهدركتابیاشرنوشتهشدهاست.(

19»ایاسرائیل،جاللتوبرفرازتپههاازبینرفت.
دالورانتوبهخاکافتادهاند!

20اینرابهفلسطینیهانگویید،مباداشادیكنند.
اینراازشهرهایجتواشقلونمخفیبدارید،
مبادادخترانخدانشناسفلسطینوجدنمایند.

21»ایكوهجلبوع،كاشدیگرشبنموبارانبرتونبارد،
كاشدیگرمحصولغلهدردامنتنروید،

زیرادرآنجاشائولودالوراناسرائیلمردهاند،
ازاینپس،سپرشائولراروغننخواهندمالید.

22شائولویوناتان،هردودشمناننیرومندخودراكشتند
ودستخالیازجنگبرنگشتند.

23»شائولویوناتانچقدرمحبوبونازنینبودند!
درزندگیودرمرگازهمجدانشدند!

ازعقابهاسریعتروازشیرهاتواناتربودند!
24»ایزناناسرائیل،برایشائولگریهكنید.

اوشمارابالباسهایزیباوگرانبهامیپوشاْندوبازروزیورمیآراست.
25»یوناتانبرفرازتپههاكشتهشدهاست.

دالوراندرمیدانجنگافتادهاند.
26»ایبرادرمنیوناتان،برایتوبسیاردلتنگم.

چقدرتورادوستداشتم!
محبتتوبرایمن،عمیقترازمحبتزنانبود!
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از  میتوانست بسیاری دالیل به داود نوشت. مرثیهای
شائول از شد آن بر این، وجود با باشد؛ متنفر شائول
کینهایبهدلنگیرد.اوتصمیمگرفتبهخوبیهاییکه
شائولکردهبود،توجهکندوحمالتشائولبهخودرا
بهکسی احترام دادن نشان بهمنظور داود بگیرد. نادیده
دیگر،مخصوصًابهیکدشمن،بهخودجرأتدادکه

نفرتواذیتوآزارراکناربگذارد.
چنگ او بود. استعدادی با آهنگساز داود  17:1و18
مینواخت)1سموئیل23:16(،موسیقیراواردمراسمعبادتی
معبدکرد)1تواریخ25(،وبسیاریازمزامیررانوشت.در
اینجامیخوانیمکهاوبهیادشائولپادشاهوپسرشیوناتان
کهنزدیکتریندوستشبود،مرثیهاینوشت.موسیقیدر

تاریخقوماسرائیلنقشمهمیایفامیکرد)برایآگاهی
ازسایرسرودههایمعروفکتابمقدس،مراجعهکنیدبه

جدولموجوددرخروجفصل15(.
رابطه یوناتان با که نبود این قطعًا داود منظور  26:1
همجنسگرایانهداشت.همجنسبازیدرمیاناسرائیلیان
اکیدًاممنوعبود.الویان22:18همجنسبازیرا»عملی
بسیارقبیح«میخواند،والویان13:20برایکسانیکه
اینعملزشتمیزنند،حکممرگراصادر به دست
میکند.داودفقطبیانمیداردکهرابطهبرادرانهعمیق
ودوستیصادقانهایبایوناتانداشتهاست)برایکسب
اطاعاتبیشتردربارهدوستیآنها،نگاهکنیدبهتوضیحات

مربوطبه1سموئیل1:18ـ4(.



27»دالورانبهخاکافتادهومردهاند.
اسلحهآنهارابهغنیمتبردهاند.«

مردمیهوداداودرابهپادشاهیمنصوبمیکند

بعدازآن،داودازخداوندسؤالكرد:»آیابهیكیازشهرهاییهودا2
برگردم؟«

خداونددرپاسخاوفرمود:»بلی.«
داودپرسید:»بهكدامشهربروم؟«

خداوندجوابداد:»بهحبرونبرو.«
2پسداودبادوزنخوداخینوعمیزرعیلیوابیجایل،بیوةنابالكرملی3وبا
همةافرادشوخانوادههایآنانبهحبرونكوچكرد.4آنگاهرهبرانیهودا
نزدداودآمده،اورادرآنجابرایپادشاهیتدهینكردندتابرسرزمینیهودا

حكمرانیكند.
داودچونشنیدكهمردانیابیشجلعادشائولرادفنكردهاند،5برایایشان
چنینپیغامفرستاد:»خداوندشمارابركتدهدزیرانسبتبهپادشاهخود
وفاداریخودراثابتكرده،اورادفننمودید.6خداوندبرایاینكارتانبه
شماپاداشبدهد.مننیزبهنوبةخوداینخوبیشماراجبرانخواهمكرد.
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شد  خواهد پادشاه که میدانست داود آنکه با  1:2
وقت آنکه با و ،)20:24 ؛ 17:23 ؛ 13:16 )1سموئیل
بازگشتشفرارسیدهبود)چونشائولمردهبود(،اماباز
ازخداسؤالکردکهآیابایدبهیهودا،سرزمینقبیلهای
خودبازگرددیانه.قبلازآنکهشتابزدهدستبهکاری
بزنیدکهانجامآنبدیهیبهنظرمیرسد،اولموضوعرا
باخدادرمیانبگذاریدزیرافقطاومیداندبهترینزمان

برایانجامآنچههنگاماست.
1:2خدابهداودفرمودکهبهحبرونبازگردد؛اوکمی
بعددرآنجابهعنوانپادشاهیهوداتاجگذاریکرد.داود
حبرونراپایتختخودساختچون:)1(درآنزمان،
بزرگترینشهریهودابود؛)2(درمقابلحمالتامنبود؛
)3(درمرکزقلمرویهوداقرارداشت؛و)4(مسیرهای
این باهمتالقیمیکردندو تجاریزیادیدرحبرون
تأمین راههای بتواند دشمن که میشد مانع داود اقدام

آذوقهشهرراقطعکند.
خود بر پادشاهی برای را داود علنًا یهودا قبیله  4:2
منصوبکرد.سموئیلداودراسالهاپیشبرایپادشاهی
تدهینکردهبود)1سموئیل13:16(،امااینامرمحرمانه
انجامشدهبود.اینتاجگذاریدرحکممعرفیرسمییک

مقامدولتیبودکهقباًلبرایآنمنصبتعیینشدهبود.
باوجوداین،بقیهقبایلاسرائیلبهمدتهفتسالونیم

پادشاهیداودرانپذیرفتند)10:2و11(.
جلعاد یابیش مردان برای تشکری پیغام داود  4:2ـ7
فرستادکهبهخاطردفنجسدشائولجانخودرابهخطر
انداختهبودند)1سموئیل11:31ـ13(.عالوهبراین،اودر
بهعنوان را او پیشنهادکردکه آنان به تلویحًا پیغامش
پادشاهخودبپذیرند.یابیشجلعاددرشمالسرزمینجلعاد
قرارداشت،وداوددرصددبودکهازبینبقیهقبایلیکه
هنوزپادشاهیاورابهرسمیتنشناختهبودند،طرفدارانی

پیداکند.
5:2و6مردانیابیشجلعادجسدپادشاهخودوپسرانش
رابرداشتندوآنهارابهشکلآبرومندانهایدفنکردند،
گرچهاینکاربرایشانخطرناکبود.شائولشهریابیش
جلعادرازمانیکهناحاِشعمونیآنرامحاصرهکرده
و ،)11 )1سموئیل داد نجات حتمی شکست از بود،
حاالمردماناینشهرقدردانیووفاداریخودرانشان
میدادند.وفاداریاغلبپاداشمالیبهدنبالنداردوگاه
حتیباعثمیشودآسیبپذیرگردیم.اماوفادارینشانه

وقف،دوستی،وعشقواقعیاست)1قرنتیان7:13(.



7حاالكهشائولمردهاست،قبیلةیهودامرابعنوانپادشاهجدیدخودقبول

كردهاند.پسنترسیدوشجاعباشید!«

ابنیرایشبوشتراپادشاهمیکند
اردن رود از شائول پسر ایشبوشت اتفاق به شائول سپاه فرماندة ابنیر 8اما
گذشته،بهمحنایمفراركردهبودند.9درآنجاابنیرایشبوشترابرجلعاد،اشیر،

یزرعیل،افرایم،بنیامینوبقیةاسرائیلپادشاهساخت.
10و11ایشبوشتچهلسالهبودكهپادشاهاسرائیلشدودوسالسلطنتكرد.
اماقبیلةیهوداداودرارهبرخودساختندوداوددرحبرونهفتسالوشش

ماهدرسرزمینیهوداسلطنتكرد.

جنگداخلیآغازمیشود
آمدند. جبعون به محنایم از ابنیر فرماندهی به ایشبوشت سپاهیان 12روزی
13سپاهیانداودنیزبهفرماندهییوآب)پسرصرویه(بهمقابلةآنهابرآمدند.
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یوآبوابنیر 
داود حبـــرون، در
بـر پادشــــاهی بـه
شد؛ منصوب یهودا
در نیـز ایشــبوشت
محنایمبرایپادشاهی
منصوب اسرائیل بر
سپــاه دو گردیــد.
و یهــودا متخــاصم
جنگ بـرای اسرائیل
بایکدیگردرجبعون
قرار رودررویهم
به یهـودا گرفتــند:
و یـوآب فرمانـدهی
فرماندهی به اسرائیل

ابنیر.

8:2پسازمرگشائول،ملتاسرائیلدوقسمتشد،
زنده که شائول پسران از یکی ایشبوشت، از قبیله ده
پیرو شمعون( و )یهودا قبیله دو کردند؛ پیروی بود،
ابنیر،فرماندهسپاهشائول،اسرائیلرابهدور داودشدند.
ایشبوشتجمعکرد؛بدونشکاوازاینمیترسیدکه
اگرداودپادشاهتماماسرائیلشود،اورابهعنوانفرمانده

سپاهدشمنبکشد.
قبیلهیهوداتعهدکردکهبهداودوفادارباشد)4:2(،چون
اواًلاوازقبیلهخودشانبود؛ثانیًااوپیوندهاینزدیکبا
قبیلهاشراحفظکردهبود؛وثالثًااوزمینهایایشانرا

محافظتکرده،غنائمجنگیراباایشانقسمتنمودهبود
شاید یهودا بزرگان اینگذشته، از )1سموئیل26:30(.
بعدی پادشاه بهعنوان اطالعداشتندکهسموئیلداودرا
قوماسرائیلتدهینکردهبوده،وازاینرو،اومنتخب

خدااست)1سموئیل13:16(.
10:2و11داودبهمدتهفتسالونیمبریهوداحکومت
کرد،درحالیکهایشبوشتفقطبرایدوسالبراسرائیل
که بود این بهخاطر شاید ساله پنج وقفه کرد. سلطنت
به را سلطنت شائول مرگ از پس بالفاصله ایشبوشت
دستنگرفت.بهخاطرخطردائمیفلسطینیهادرقسمت
ایشبوشت آنکه از قبل شاید اسرائیل، سرزمین شمالی
بتواندسلطنتشراآغازکند،پنجسالگذشتهبود.دراین
مدت،شایدابنیر،فرماندهاونقشاصلیدربیرونکردن
فلسطینیهاورهبریاتحادبخششمالیراایفاکردهبود.
جنوب و شمال بین اسرائیل، قبایل تقسیم با  12:2
در داود واقعی رقیب اما آمد. بهوجود دائمی تنشی
شمال،ایشبوشتنبود،بلکهابنیربود.دراینواقعه،ابنیر
پیشنهادکردکهقهرمانانسپاهشباقهرمانانسپاهداود
که حقیقت این کنند. زورآزمایی یوآب فرماندهی به
درگیریفوقدرکناربرکهجبعوناتفاقافتاد)کهدر
سرزمینمادریشائول،بنیامین،قرارداشت(،خبرازآن
بهطرفشمالدرحالپیش مردانیوآب میدهدکه
رویبودندوقلمروبیشتریازشمالرامیگرفتند.شاید
ابنیربهامیدمتوقفساختنپیشروییوآب،پیشنهاداین

رویاروییراداد.
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قرارشدکهدوازدهمردازهرجناحباهمتوانآزمایی 
کنند،وجناحیکهتعدادباقیماندگانشبیشتربود،برنده
اعالمشود.رویاروییداودوجلیات)1سموئیل17(ترفند
جنگیمشابهیبود.اینروشجنگیبهمنظورجلوگیری

ازکشتوکشتاروحشتناکناشیازجنگیتمامعیار
آنکه از پیش مورد، این در حال، این با میشد. اتخاذ
جناحیادعایپیروزیکند،هر24قهرمانکشتهشدند.

نتیجهایحاصلنشد،وجنگداخلیادامهپیداکرد.

تعریفومدحصادقانهازحریف،بهترینمعیاربرایپیبردنبهبزرگیشخصاست.اگرچهابنیر
وداوداغلبیکدیگررادرمیدانهایجنگرودررومیدیدند،اماکتابمقدستصویریاجمالی
ازاحترامیکهآنهانسبتبههمداشتند،ارائهمیدهد.داوددرجوانیزیردستابنیرخدمتکرده
بود.امابعدهاعملیاتجنگیشائولبرایکشتنداودبهوسیلهابنیرعملیشد.پسازمرگشائول،
ابنیرووارثشائول،یعنی بین اماکشمکش ازقدرتخانوادهپادشاهحمایتکرد. ابنیرموقتًا
ایشبوشت،ابنیررابرآنداشتکهازحقتاجوتختداودحمایتکند.درمدتیکهاوتالش

میکرددوپادشاهیراباهممتحدسازد،یوآباورابهقتلرساند.
به داود نیروهای و ابنیر فرماندهی به ایشبوشت سپاه بین جنگی در آن، از پیش سال چندین
فرماندهییوآب،ابنیرفرارکردوتحتتعقیبعسائیل،برادریوآب،قرارگرفت.ابنیردوباربه
عسائیلگفتکهدستازتعقیباوبردارد،اماجنگجویجوانوبیقرارامتناعورزید،ازاینرو

ابنیراوراکشت.یوآبتصمیمگرفتانتقامبرادرخودرابگیرد.
ابنیرپیبردکهخانوادهشائولمحکومبهشکستاستوداودپادشاهبعدیخواهدبود.ازاینروتصمیم
گرفتجناحشراتغییردهد.اوامیدواربودکهداوددرازایتسلیمکردنپادشاهیشائول،اورافرمانده

کلسپاهشسازد.تمایلداودبهپذیرفتناینپیشنهاد،احتمااًلدلیلدیگرایناقدامیوآببود.
ابنیربااتکابرعقلوزرنگیاشزندگیرامیگذراند.اوفقطزمانیدرجناحخداکارمیکردکه
بهنظرشسودآورمیآمد.درغیراینصورتاوکاریرامیکردکهبهنظرخودشبهترینراه
بهنظرمیرسید.شایدماگرایشابنیربههمکاریمشروطباخداراتأییدکنیم.وقتیاحکامکالم
خدابانقشههایمامنطبقاست،اطاعتکردنآساناست.اماوفاداریواقعیمابهخدازمانیمحک
زدهمیشودکهنقشههایاودرتضادبانقشههایماباشد.امروزبرایاطاعتکردنازکالمخدا

دستبهچهاقداماتیبایدبزنیم؟

نقاطقوتوموفقیتها:
فرماندهکلسپاهشائولورهبرالیقنظامیبود. *

تحتخدمتایشبوشتکهپادشاهضعیفیبود،چندینسالاسرائیلرامتحدنگاهداشت. *
نقشهخدامبنیبرپادشاهساختنداودبرتماماسرائیلراتشخیصدادوآنراپذیرفت. *

نقاطضعفواشتباهات:
تالشاوبرایمتحدساختندوبارهیهوداواسرائیلانگیزهایخودخواهانهداشتومنشأآن *

ایمانبهخدانبود.
پسازمرگشائولبایکیازکنیزاندربارهمبسترشد. *

درسیاززندگیاو:
خدامیخواهدبسیارجدیوبدونقیدوشرطبااوهمکاریکنیم. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:سرزمینبنیامین *

شغل:فرماندهشائول،ایشبوشت،وداود *
خویشاوندان:پدر:نیر.پسرعمو:شائول.پسر:یعسیئیل *

آیهکلیدی:
است«« شده بزرگ،کشته سردار مرد،یک اسرائیلیک در »امروز افرادشگفت: به »داود

)2سموئیل38:3(.
ماجرایابنیردر1سموئیل50:14تا2سموئیل12:4نقلشدهاست.ازاودر1پادشاهان5:2و32و

1تواریخ28:26و16:27ـ22نیزنامبردهشدهاست.
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نیروهادركناربركةجبعوندرمقابلهمقرارگرفتند.14ابنیربهیوآبگفت:
»چطوراستچندنفرراازدوطرفبهمیدانبفرستیمتاباهمبجنگند؟«
16هر شدند. انتخاب نفر دوازده طرف هر از 15پس نمود. موافقت یوآب
یکازآنهابایکدستسرحریفخودراگرفته،بادستدیگرشمشیر
رابهپهلویشمیزد،تااینكههمهمردند.ازآنبهبعدآنمكانبه»میدان

شمشیرها«معروفشد.
17بدنبالاینكشتار،جنگسختیبیندوطرفدرگرفتویوآبونیروهای
ابنیرومرداناسرائیلراشكستدادند.18ابیشایوعسائیل،برادران داود،
یوآبنیزدراینجنگشركتداشتند.عسائیلمثلآهومیدوید.19اوبه

تعقیبابنیرپرداختولحظهایازاوچشمبرنمیداشت.
20ابنیروقتیسرشرابرگرداندوبهعقبنگاهكرد،دیدعسائیلاوراتعقیب

میكند.اوراصدازده،گفت:»آیاتوعسائیلهستی؟«
عسائیلجوابداد:»بله،خودمم.«

21ابنیربهاوگفت:»ازتعقیبمندستبرداروبدنبالكسدیگریبرو!«اما
عسائیلبهحرفاوتوجهنكردوبهتعقیبشادامهداد.22ابنیرباردیگرفریادزد:
»ازتعقیبمندستبردار.اگرتورابكشمدیگرنمیتوانمبهصورتبرادرت
یوآبنگاهكنم.«23ولیعسائیلدستبردارنبود.پسابنیرباسرنیزهاشچنان
بهشكماوزدكهسرنیزهازپشتشدرآمد.عسائیلجابجانقشبرزمینشدو

جانسپرد.هركسبهآنجاییكهنعشاوافتادهبودمیرسید،میایستاد.
24ولییوآبوابیشایبهتعقیبابنیرپرداختند.وقتیبهتپةامهنزدیکجیح
كهسرراهبیابانجبعوناسترسیدند،آفتابغروبكردهبود.25سپاهیانابنیر
كهازقبیلةبنیامینبودند،برفرازتپةامهگردآمدند.26ابنیر،یوآبراصدازده،
گفت:»تاكیمیخواهیاینكشتوكشتارادامهیابد؟اینكارعاقبتخوشی

ندارد.چرادستورنمیدهیافرادتازتعقیببرادرانخوددستبكشند؟«
27یوآبدرجواباوگفت:»بهخدایزندهقسم،اگراینحرفرانمیزدی
و زد را شیپورش یوآب 28آنگاه میكردیم.« تعقیب را شما فرداصبح تا

مردانشازتعقیبسربازاناسرائیلیدستكشیدند.
29همانشبابنیروافرادشبرگشته،ازروداردنعبوركردند.آنهاتمامصبح
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باز  باربهعسائیلاخطارکردکه ابنیرچند  21:2ـ23
گرددوگرنهجانشراازدستخواهدداد؛اماعسائیل
نخواستازوظیفهایکهبهاوواگذارشدهبود،سرپیچی
باشد،خصلت ارزشی با برایهدف اگر کند.سماجت
خوبیاست.امااگرهدففقطکسبافتخاروموفقیت
بچگانه لجبازی حد در چیزی سماجت باشد، شخصی

خواهدبود.لجبازیعسائیلنهتنهابهقیمتجاناوتمام
شد،بلکهمحرکاختالفیناگوارونافرجامدرسپاهداود
درسالهایآتیشد)26:3و27؛1پادشاه28:2ـ35(.پیش
ازآنکهتصمیمبگیریدهدفیرادنبالکنید،یقینحاصل

نماییدکهبهایثاریکهمیکنید،میارزد.
28:2اینجنگباپیروزیسپاهیانیوآببهپایانرسید



روزبعدنیزدرراهبودندتاسرانجامبهمحنایمرسیدند.30یوآبوهمراهانش
افرادداودغیرازعسائیلفقطنوزدهنفربود. نیزبهخانهبرگشتند.تلفات
31ولیازافرادابنیر)كههمهازقبیلةبنیامینبودند(سیصدوشصتنفركشته
شدهبودند.32یوآبوافرادش،جنازةعسائیلرابهبیتلحمبرده،اورادركنار
قبرپدرشبهخاکسپردند.بعد،تمامشببهراهخودادامهداده،سپیدةصبح

بهحبرونرسیدند.

داودنیرومندترمیشود

اینسرآغازیکجنگطوالنیبینپیروانشائولوافرادداودبود.3
داودروزبروزنیرومندترمیشدوخاندانشائولروزبروزضعیفتر.

2درمدتیكهداوددرحبرونزندگیمیكرد،صاحبپسرانیشد.پسراول
داودامنوناززنشاخینوعم،3پسردوماوكیالباززنشابیجایل)بیوةنابال
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)17:2(،اماجنگبینقبایلتفکیکشدهادامهیافتتا
اینکهباالخرهداودبهپادشاهیتماماسرائیلمنصوبشد

)1:5ـ5(.
1:3رویدادهایفصل2بهجنگیطوالنیبینپیروانداود
وکسانیکهبهابنیروایشبوشتوفاداربودند،منتهیشد.
نابسامانیوآشفتگیکشورگردید باعث جنگداخلی
وبرایهردوجناحبسیارگرانتمامشد.جنگبهاین
دلیلدرگرفتکهچشماناسرائیلویهودانسبتبهدید
وهدفخدانابیناشدهبود.اهدافخدااینهابود:ساکن
بیرونکردن )پیدایش7:12(، شدندرسرزمینموعود
کنعانیها)تثنیه1:7ـ4(،واطاعتازاحکاماو)تثنیه1:8(.
آنهابهجایاتحادبرایرسیدنبهایناهداف،بایکدیگر

میجنگیدند.وقتیباکسیاختالفپیدامیکنید،ازمنازعه
بپرهیزیدوبهاینفکرکنیدکهآیااحتمالداردکهشما
از بزرگتر باشیدکه داشته مشترکی اهداف دشمنتان و

اختالفاتتانباشد؟
اندوه و غم متحمل متعددش زنان بهخاطر داود  2:3ـ4
زیادیشد.درآنزمانداشتنحرمسراازنظراجتماعیبرای
پادشاهانمجازبود،باآنکهخداشدیدًاشخصپادشاهرااز
داشتنآنبرحذرکردهبود)تثنیه14:17ـ17(.متأسفانه،
موجب آوردند، دنیا به داود زنان که متعددی پسران
سرکشی ،)28:13( قتل شدند. او برای زیادی مشکالت
)13:15(،وطمع)1پادشاهان5:1و6(همهازحسادتو
رقابتبینبرادرانناتنیناشیشد.سلیمان،یکیازپسران
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شخصیت

یوآب

ابنیر

ابیشای

عسائیل

ایشبوشت

ارتباطخویشاوندی

خواهر صرویه، پسر
ناتنیداود

پسرعمویشائول

برادریوآب

برادریوآبوابیشای

پسرشائول

مقام

بودکه فرماندهانداود از یکی
بعدًافرماندهکلشد

فرماندهکلسپاهشائول

سر و داود سپاه ارشد افسر
فرمانده»سیفرمانده«

افسرارشدویکیاز30جنگجوی
برگزیدهداود

برای ابنیر و شائول متنخب
پادشاهی

درچهجناحیبود؟

داود

شائولوایشبوشت،امابه
داودپیشنهاددوستیداد

یوآبوداود

یوآبوداود

شائول



كرملی(،پسرسوماوابشالومپسرمعكه)دخترتلمایپادشاهجشور(،4پسر
چهارماوادونیاازحجیت،پسرپنجماوشفطیاازابیطال5وپسرششماویَِترعام

اززنشعجلهبودند.

ابنیرباداودمذاکرهمیکند
ابنیر داشت، ادامه داود خاندان و شائول خاندان بین كهجنگ زمانی 6در
خاندانشائولراتقویتمینمود.7یکروزایشبوشتپسرشائولابنیررا
متهمكردكهبایكیازكنیزانشائولبهنامرصفه،دختراَیه،همبسترشده
است.8ابنیرخشمگینشدوفریادزد:»آیافكرمیكنیمنبهشائولخیانت
میكنموازداودحمایتمینمایم؟پسازآنهمهخوبیهاییكهدرحقتو
وپدرتكردمونگذاشتمبهچنگداودبیفتی،حاالبخاطراینزنبهمن

تهمتمیزنی؟آیاایناستپاداشمن؟
9و10»پسحاالخوبگوشكن.خدامرالعنتكنداگرهرچهدرقدرت
دارمبكارنبرمتاسلطنتراازتوگرفتهبهداودبدهمتاهمانطوركهخداوند
11ایشبوشتدر پادشاهشود.« یهودا اسرائیلو بودداوددرسراسر فرموده

جوابابنیرچیزینگفتچونازاومیترسید.
بر باید فرستاد:»چهكسی داود نزد پیغام این با را قاصدانی ابنیر 12آنگاه
اینسرزمینحكومتكند؟اگرتوبامنعهددوستیببندیمنتماممردم

اسرائیلرابسویتوبرمیگردانم.«
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داودوجانشیناونیززنانزیادیگرفت،وعاقبتآنهااو

راازخدادورساختند)1پادشاهان3:11و4(.
6:3و7همبسترشدنباهریکاززنانیاکنیزانپادشاهبه
معنایاینبودکهشخصمدعیتاجوتختشده،واینامر
خیانتمحسوبمیشد.ازآنجاکهایشبوشتحاکمضعیفی
بود،ابنیرکشورراادارهمیکرد؛ازاینروشایداوهمبستر
شدنباکنیزشائولراحقخودمیدانستهاست.باوجوداین،

ایشبوشتمیدیدکهقدرتابنیرازکنترلخارجمیشود.
7:3ایشبوشتحقداشتبهرفتارابنیراعتراضکند،اما
اوازآنتواناخالقیبرخوردارنبودکهبتواندازاختیارات
ریشه اخالقی، استحکام فقدان .)11:3( کند دفاع خود
مشکالتاسرائیلطیچهارقرنبعدیبود.فقطچهارنفراز
چهلپادشاهبعدیاسرائیل»نیک«نامیدهشدهاند.مستحکم
ماندنرویاعتقادتانجرأتوتوانمیخواهدتاعلیرغم
مخالفتها،باخطاکاریمقابلهکنید.وقتیازنادرستبودن
امریاطمیناندارید،نگذاریدچیزیعقیدهشماراتغییردهد.

قاطعانهنادرستیراازبینببریدوبرایراستیبایسیتد.

8:3ابنیربااینگفتهکه»آیافکرمیکنیمنبهشائول
خیانتمیکنم؟«،ظاهرًاتهمتخیانتبهایشبوشترا
ردمیکند؛یاشایدخشمگینبودازاینکهایشبوشتاو
مورد سلطنت، به رسیدن برای کمکهایش علیرغم را
موآخذهقراردادهاست.پیشازاینگفتگو،شایدابنیر
نخواهد نتیجه به داود با مقابله در بودهکه متوجهشده
رسیدواوعاقبتبراسرائیلحاکمخواهدشد.ازآنجاکه
ابنیرازایشبوشتخشمگینبود،برایواگذاریپادشاهی
اسرائیلبهداوددرقبالبهدستگرفتنفرماندهیکل

سپاهداود،نقشهایاندیشید.
12:3ابنیرپیبردهبودکهجنگیدنبرایایشبوشتکه
حاکمضعیفیبود،بیفایدهاست.هیچچیزنمیتوانست
داودراازپادشاهشدنبرکلاسرائیلبازداردچونخدا
بااوبود)18:3(.معاملهایکهابنیرباداودکرد،برایاین
منظوربودکهمانعازانتقاممردانداودشود،چوناوهم
فرماندهسپاهشائولبود)1سموئیل5:26ـ7(،وهمفرمانده

اتحادیهقبایلشمالی)8:2(.



13داودپاسخداد:»بسیارخوب،ولیبشرطیباتوعهدمیبندمكههمسرم
میكالدخترشائولراباخودنزدمنبیاوری.«14سپسداوداینپیغامرابرای
قیمت به را او بده،زیرا بهمنپس را میكال ایشبوشتفرستاد:»همسرم

كشتنصدفلسطینیخریدهام.«
15پسایشبوشت،میكالراازشوهرشفلطئیلپسگرفت.16فلطئیلگریهكنان
تابحوریمبدنبالزنشرفت.درآنجاابنیربهاوگفت:»حاالدیگربرگرد.«

فلطئیلهمبرگشت.
ابنیربابزرگاناسرائیلمشورتكرده،گفت:»مدتهاستكه 17درضمن،
میخواهیدداودراپادشاهخودبسازید.18حاالوقتشاست!زیراخداوندفرموده
استكهبوسیلةداودقومخودراازدستفلسطینیهاوسایردشمنانشاننجات
خواهدداد.«19ابنیرباقبیلةبنیامیننیزصحبتكرد.آنگاهبهحبرونرفتو
توافقهاییراكهبااسرائیلوقبیلةبنیامینحاصلنمودهبود،بهداودگزارش

داد.20بیستنفرهمراهاوبودندوداودبرایایشانضیافتیترتیبداد.
21ابنیربهداودقولداده،گفت:»وقتیبرگردم،همةمردماسرائیلراجمع
میكنمتاتوراچنانكهخواستهای،بهپادشاهیخودانتخابكنند.«پسداود

اورابسالمتروانهكرد.

یوآبابنیررامیکشد
22بمحضرفتنابنیر،یوآبوعدهایازسپاهیانداودازغارتبازگشتندو
غنیمتزیادیباخودآوردند.23وقتیبهیوآبگفتهشدكهابنیرنزدپادشاه
آمدهوبسالمتبازگشتهاست،24و25باعجلهبحضورپادشاهرفتوگفت:
»چهكردهای؟چراگذاشتیابنیرسالمبرگردد؟توخوبمیدانیكهاوبرای

جاسوسیآمدهبودونقشهكشیدهكهبرگرددوبهماحملهكند!«
26پسیوآبچندنفررابدنبالابنیرفرستادتااورابرگردانند.آنهادركنار
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13:3داوددرتالشبرایمتحدساختندوبارهاسرائیل، 
بامعاملهابنیرموافقتکرد.ایشبوشتمانندشائول،پادشاه
برگزیدهخدانبود؛بنابراین،داودشرطابنیرمبنیبرتسلیم

کردنایشبوشتراپذیرفت.
13:3و14میکالبهعقدداوددرآمدهبود.شائولپادشاه
اینازدواجرابهعنوانپاداشیبرایاعمالشجاعانهداود
ترتیبدادهبود)1سموئیل25:17؛24:18ـ27(.امابعدًااو
دریکیازدفعاتیکهحسادتشغلیانکرد،میکالرااز
داودپسگرفتواوراواداشتتابافلطئیلازدواجکند
)1سموئیل44:25(.اکنونداودپیشازعقدصلحباقبایل
احتمااًل بازگردانند. او به را شمالی،خواستکهزنش
داودهنوزاورادوستداشت)اماباتوجهبه20:6ـ23،

میبینیمکهروابطآنهاتیرهبود(.بهاحتمالقوی،اوفکر
میکردکهازدواجبادخترشائولحقانیتحاکمیتاو
رابرتماماسرائیلقوتخواهدبخشیدونشانخواهدداد
کهاوباخاندانشائولهیچخصومتیندارد.فلطئیلقربانی

حسادتهایشائولشد.
19:3ازآنجاکهشائول،ایشبوشت،وابنیرهمهازقبیله
بنیامینبودند،حمایتبزرگاناینقبیلهبهمعنایآنبود
کهابنیردرموردپیشنهادشمصمماستواینکهامکان
غلبهآمدنبرحسادتهایقومیواتحادپادشاهیزیاد

است.
اما گرفت، را برادرش مرگ انتقام یوآب  26:3ـ29
اثراتاینانتقامدامنگیرخودششد)1پادشاهان31:2ـ34(.



چشمةسیرهبهابنیررسیدندواوباایشانبرگشت.اماداودازاینجریان
خبرنداشت.27وقتیابنیربهدروازةشهرحبرونرسید،یوآببهبهانةاینكه
میخواهدبااومحرمانهصحبتكند،ویرابهكناریبردوخنجرخودرا

كشیده،بهانتقامخونبرادرشعسائیل،اوراكشت.
28داودچوناینراشنید،گفت:»منوقوممندرپیشگاهخداوندازخونابنیر
تابهابدمبراهستیم.29خوناوبهگردنیوآبوخانوادهاشباشد.عفونتو
جذامهمیشهدامنگیرنسلاوباشد.فرزندانشعقیمشوندوازگرسنگیبمیرند
یاباشمشیركشتهشوند.«30پسبدینترتیبیوآبوبرادرشابیشای،ابنیر

راكشتندچوناوبرادرشانعسائیلرادرجنگجبعونكشتهبود.
31داودبهیوآبوهمةكسانیكهبااوبودنددستوردادكهلباسخودراپاره
كنندوپالسبپوشندوبرایابنیرعزابگیرند،وخودشهمراهتشییعكنندگان
جنازهبهسرقبررفت.32ابنیررادرحبروندفنكردندوپادشاهوهمراهانش

برسرقبراوباصدایبلندگریستند.
33و34پادشاهاینمرثیهرابرایابنیرخواند:
»چراابنیربایدباخفتوخواریبمیرد؟

ایابنیر،دستهایتوبستهنشد،
پاهایترادربندنگذاشتند؛توراناجوانمردانهكشتند.«

وهمةحضارباردیگرباصدایبلندبرایابنیرگریهكردند.
35و36داوددرروزتشییعجنازهچیزینخوردهبودوهمهازاوخواهشمیكردند
كهچیزیبخورد.اماداودقسمخورده،گفت:»خدامرابكشداگرتاغروب
آفتابلببهغذابزنم.«اینعملداودبردلمردمنشست،درواقعتمام

كارهایاورامردممیپسندیدند.
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»مجازاتانسانهاازآناواست«)رومیان19:12(.ازعذاب 
کشیدندشمنانتانشادینکنید،ودرپیانتقامبرنیایید.

27:3ابنیربههنگامدفاعازخود،عسائیلبرادریوآب
راکشت.یوآبنیزابنیررابهخاطرانتقاممرگبرادرش
انتصاب با داود چون کشت، خودش مقام حفظ نیز و
برای بود. کرده موافقت کل فرماندهی سمت به او
قتلمیشدند، ازخودمرتکب بهخاطردفاع کسانیکه
شهرهایپناهگاهتعیینشدهبودتادرآنجادرامانباشند
)اعداد22:35ـ25(.چهطنزآمیزاستکهیوآبابنیررا
ازرویانتقامدرحبرونکهشهرپناهگاهازانتقامهابود،

کشت)یوشع7:20(.
29:3چراداودچنینسخنانتندیدربارهیوآبزد؟
از او )1( آشفت: بر ابنیر مرگ از دلیل چند به داود
او )2( شد؛ اندوهگین برجسته آنچنان سرداری فقدان

میخواستیقینیابدکهگناهقتلابنیربرگردنیوآب
استنهخودش؛)3(اودرآستانهپادشاهشدنبرتمام
قوماسرائیلبود،وبهنظرمیرسیدکهابنیرکلیدموفقیت
اوبود.مرگابنیرمیتوانستدوبارهآتشجنگداخلی
رابرافروزد؛)4(تعهدداودمبنیبرحفاظتازابنیرنقض
شدهبود.عملجنایتباریوآبنقشههایداودراخراب
خودش فرمانده که بود خشمگین بسیار داود و کرد،

مرتکباینجنایتشدهاست.
31:3داودبهیوآبدستوردادکهعزاداریکند،شاید
که بودند مطلع مردم از معدودی عده که دلیل این به
داود بهعالوه است. شده جنایت این مرتکب یوآب
نمیخواستمشکلدیگریبهوجودآید.اگرایندرست
باشد،پسداودبیشتربهفکرتقویتپادشاهیاشبودتا

برقراریعدالت.



37تمامقوم،یعنیهماسرائیلوهمیهودا،دانستندكهپادشاهدركشتنابنیر
دخالتنداشتهاست.38داودبهافرادشگفت:»امروزدراسرائیلیکمرد،
برگزیده پادشاهی به من چند 39هر است. شده كشته بزرگ، سردار یک
شدهام،ولینمیتوانمازعهدةایندوپسرصرویهبرآیم.خداوند،عامالناین

شرارترابهسزایاعمالشانبرساند.«

قتلایشبوشت

ابنیردرحبرونكشتهشدهاست،4 پادشاهشنیدكه ایشبوشت وقتی
دو 2و3ایشبوشت شدند. نیزمضطرب قومش تمام و هراسانگشت
فرماندهسپاهداشتبهنامهایبعنهوریكاب.آنهاپسرانرمونبئیروتیاز
قبیلةبنیامینبودند.)بااینكهاهالیبئیروتبهجتایمفراركردهودرآنجا

ساكنشدهبودند،ولیبازجزوقبیلةبنیامینمحسوبمیشدند.(
بود. یوناتان ناممفیبوشتكهپسر به لنگیداشت نوة 4)درضمن،شائول
هنگامیكهشائولویوناتاندرجنگیزرعیلكشتهشدند،مفیبوشتپنج
سالهبود.وقتیخبرمرگشائولویوناتانبهپایتخترسید،دایةمفیبوشت،
اورابرداشتوفراركرد.ولیهنگامفراربهزمینخوردوبچهازدستش

افتادوپایشلنگشد.(
5یکروزظهر،موقعیكهایشبوشتپادشاهخوابیدهبود،ریكابوبعنهوارد
خانةاوشدند.6و7آنهابهبهانةگرفتنیکكیسهگندمبهكاخاوآمدندو
مخفیانهبهاطاقپادشاهرفتند.سپساوراكشته،سرشراازتنشجداكردند
وآنراباخودبرداشته،ازراهبیابانگریختند.آنهاتمامشبدرراهبودند8تا
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1سمو54:17؛9:31

2پاد6:10
متی11:14
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39:3منظورداوداز»دوپسرصرویه«،همانیوآبو 
ابیشایبودند.داوددرکنترلیوآبخیلیمشکلداشت
چونباآنکهاوبسیاروفاداربود،امامردیبودیکدنده
بود قبالوفادارییوآب،حاضر اماداوددر وتکرو.

آزادیعملیراکهویخواهانآنبود،بهاوبدهد.
قتلابنیربهدستیوآب،نمونهایاستازتکرویزیاد
رابیمجازات اماآن بود، قتل باآنکهداودمخالف او.
موجب میتوانست یوآب مجازات )1( چون: گذاشت
شورشسربازانشود؛)2(یوآبپسرخواهرداودبود،و
هرنوعرفتارخشنیبااومیتوانستموجباتمشکالت
خانوادگیرافراهمآورد؛)3(یوآبازقبیلهیهودابود
وداودنمیخواستقبیلهخودشبرعلیهاوشورشکند؛
)4(خالصشدنازشریوآببهمعنایازدستدادن
او سپاه تقویت در که بود کاردان و ماهر فرماندهی

ارزشمندبود.
از بهجایدریافتقوت ایشبوشتمردیبودکه  1:4

ابنیر. از یعنی تقویتمییافت، ازشخصدیگری خدا،
وقتیابنیراوراتنهاگذاشت،چیزیبرایایشبوشتباقی
ترس دچار فشارها، زیر و بحرانها بههنگام او نماند.
شد.ترسمیتواندمارافلجکند،اماایمانواعتمادبه
خدامیتواندبرترسغالبآید)2تیموتائوس6:1ـ8؛
عبرانیان6:13(.اگربهخدااعتمادکنیم،آزادخواهیمبود
کهدربرابررویدادهاییکهدرپیرامونمانرخمیدهد،

واکنششجاعانهایازخودنشاندهیم.
و 9 فصل 2سموئیل در مفیبوشت ماجرای بقیه  4:4

1:16ـ4و24:19-30نقلشدهاست.
در نقلشده جریان مانند تقریبًا جریان این  5:4ـ11
برایداود باسربلندی 1:1ـ16استکهدرآنجامردی
خبرآوردکهشائولپادشاهراکشتهاست.بدونشک
ریکابوبعنهدرپیپاداشیامشهورشدنبهخاطرکشتن
ازشخصیت نادرستی درک آنها اما بودند، داود رقیب

داودداشتند.



بهحبرونرسیدند.ریكابوبعنهسربریدهشدةایشبوشترابهداودتقدیم
كرده،گفتند:»اینسرایشبوشت،پسردشمنتشائولاستكهمیخواست
اوگرفته تمامخاندان و ازشائول را تو انتقام امروزخداوند بكشد. را تو

است!«
9اماداودجوابداد:»بهخداوندزندهكهمراازدستدشمنانمنجاتداد،
قسم10كهمنآنشخصیراكهخبركشتهشدنشائولرابهصقلغآوردو
گمانمیكردكهمژدهمیآورد،كشتم.آنمژدگانیایبودكهبهاودادم.
11حال،آیاسزایمردانشروریكهشخصبیگناهیرادرخانةخودودر

رختخوابشبهقتلرساندهاند،كمترازاینبایدباشد؟بدانیدكهشمارانیز
خواهمكشت.«

12بعدداودبهافرادشدستوردادكههردورابكشند.پسآنهاراكشتند
دار به حبرون بركة كنار در را بدنهایشان بریده، را پاهایشان و دستها و

آویختند؛اماسرایشبوشتراگرفته،درقبرابنیردرحبروندفنكردند.

2ـداودپادشاهتماماسرائیلمیشود

او5 به و آمدند داود نزد حبرون به اسرائیل قبایل تمام نمایندگان
گفتند:»ماازگوشتواستخوانتوهستیم.2حتیزمانیكهشائول
بهسالمت و میبردی بهجنگ تو را ما سپاهیان میكرد، ماحكومت بر
او قوم رهبر و شبان باید تو كه گفت تو به خداوند و بازمیگرداندی.

باشی.«
3پسدرحبرون،داوددرحضورخداوندبابزرگاناسرائیلعهدبستوآنها

9:4
2سمو20:22

1پاد29:1

9:4
2سمو20:22

1پاد29:1
10:4

2سمو1:1و2و4و15
10:4

2سمو1:1و2و4و15
11:4

پیدا5:9
1پاد32:2
مز12:9

11:4
پیدا5:9

1پاد32:2
مز12:9

12:4
2سمو15:1؛32:3

12:4
2سمو15:1؛32:3

1:5
1توا1:11

1:5
1توا1:11

2:5
1سمو5:18و14

2:5
1سمو5:18و14

3:5
1سمو1:16و13

3:5
1سمو1:16و13
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11:4داودایشبوشترا»شخصیبیگناه«نامید.منطقی 
بودکهایشبوشتدرمقامپسرشائول،فکرکنددرزمره
مقام به اوکه اینخواسته است. وتخت تاج منتخبین
پادشاهیبرسد،خواستهشرورانهاینبود؛بلکهبرعکس،
بیعدالتی مقابل در نتوانست که بود ضعیف آنقدر او
بایستد.باآنکهداودمیدانستایشبوشترهبرنیرومندی
نیستکهبتوانداسرائیلرامتحدسازد،اماتصمیمنداشت
اورابکشد.خداپادشاهیرابهداودوعدهدادهبود،واو

میدانستکهخدابهوعدهاشعملخواهدکرد.
آمد. بهخشم مطلعشد، ایشبوشت ازمرگ داود وقتی
اوهرگزصدمهایبهشائولنرساندهبود،وآدمکشیرا
روشیبزدالنهمیدانست.داودمیخواستاسرائیلرامتحد
سازد،نهاینکهبینخودوپشتیبانانایشبوشتخصومتی
دائمیایجادکند.اوبرایاینکهنشاندهدبهفکرنابودی
خاندانسلطنتیشائولنیست،دستورقتلآندوآدمکش

راصادرکرد.ایشبوشتبهشکلآبرومندانهایدفنشد.
رهبر آن داود دادند تشخیص که اسرائیل قبایل همه
نیرومندیاستکهآنهامیخواهند،قولوفاداریبهاو
دادند.بدونشکخطرفلسطینیهاوآوازهنظامیداود

)1سموئیل7:18(نیزدرمتحدکردنمردممؤثربود.
3:5ـ5اینسومینباریبودکهداودبرایپادشاهیتدهین
میشد.اورااولبارسموئیلبهطورمحرمانهتدهینکرد
یهودا قبیله بر پادشاهی برای سپس .)13:16 )1سموئیل
تاجگذاریشد)2سموئیل4:2(.وسرانجامبهمقامپادشاهی
برتماماسرائیلتاجبرسرگذاشت.زمانیکهاودرغربت
بهسرمیبرد،زندگیبرایشتیرهوتارمینمود؛امااینک
وعدهخدادرموردسلطنتشبرتماماسرائیلمیرفتتاجامه
عملبپوشد.اگرچهحکومتمتحداسرائیلپسازمدتی
کمتراز75سال،باردیگرتجزیهشد،اماسلسلهداودبیشاز

400سالبریهودا،مملکتجنوبی،سلطنتکردند.



اورابعنوانپادشاهاسرائیلانتخابكردند.4و5)اوپیشازآن،درسنسی
سالگیبهپادشاهییهودابرگزیدهشدهبودومدتهفتسالوششماهبود
كهدرحبرونبرسرزمینیهوداسلطنتمیكرد.عالوهبراین،مدتسیو
سهسالنیزدراورشلیمبراسرائیلویهوداحكمرانیكرد.پسداودروی

همرفتهحدودچهلسالسلطنتكرد.(

داوداورشلیمرافتحمیکند
6داودپادشاهوسربازانشبهاورشلیمحملهكردندتابایبوسیهاكهدرآنجا
ساكنبودندبجنگند.یبوسیهابهداودگفتند:»هرگزبهداخلشهرراهنخواهی
یافت.حتیكورانوشالن،میتوانندتوراازاینجابیرونكنند.«آنهاخیال
میكردنددرقلعةخوددرامانهستند.7)اماداودوسربازانشآنهاراشكست
داده،قلعةصهیونراگرفتند.اینقلعهامروزبه»شهرداود«معروفاست.(

8وقتیپیغامتوهینآمیزمدافعانشهراورشلیمبهداودرسید،اوبهنیروهای
خودایندستورراداد:»ازمجرایقناتواردشهرشویدواینیبوسیانشل
وكورراكهدشمنمنهستند،نابودكنید.«)بهایندلیلاستكهمیگویند:

»كوروشلواردكاخنخواهندشد.«(
9پسداوددرقلعةصهیونساكنشده،آنرا»شهرداود«نامید.سپسازِملو
واقعدربخشقدیمیشهر،شروعكرده،بطرفمركزشهرجدیددرشمال،
داود قدرت و عظمت بر روزبروز ترتیب، این 10به ساخت. ساختمانهایی

افزودهمیشدزیراخداوند،خدایقادرمتعالبااوبود.
11حیرام،پادشاهصور،قاصدانینزدداودفرستاد.همراهاینقاصدان،نجارانو

بناهاییباچوبدرختانسرونیزفرستادهشدندتابرایداودكاخیبسازند.

4:5
1پاد11:2
لو23:3

4:5
1پاد11:2
لو23:3

6:5
یوش63:15

داو21:1
1توا4:11

6:5
یوش63:15

داو21:1
1توا4:11

7:5
1پاد10:2

7:5
1پاد10:2

9:5
1پاد15:9و24

9:5
1پاد15:9و24

10:5
1سمو14:18
2سمو1:3

10:5
1سمو14:18
2سمو1:3

11:5
1پاد10:5و18

1توا1:14

11:5
1پاد10:5و18

1توا1:14
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4:5و5داودمیبایستتا37سالگیصبرکندتاپادشاه 
اسرائیلشود،گرچهسالهاپیشازآنوعدهپادشاهیبهاو
دادهشدهبود)1سموئیل13:16(.داوددرطولآنسالها
میبایستصبورانهمنتظرمیماندتاوعدهخداتحققیابد.
موفقیت یا نتیجه به رسیدن برای میکنید احساس اگر
کمطاقتوبیصبرهستید،صبرداودرابهخاطربیاورید.
مهمش برایوظیفه را او انتظار ایندوره همانطورکه
آمادهکرد،همینامرمیتواندبهشخصیتروحانیشما
نیزاستحکامبخشدوکمککندتابرایزندگیروحانی

وخدمتبهخداآمادهشوید.
بلندی، یک بر بود، حصاردار شهری که اورشلیم  6:5
داشت. قرار اسرائیل قوم متحد قلمرو مرکز در تقریبًا
اورشلیممنطقهایبیطرفمحسوبمیشد،زیرادرمرزبین
قلمروهایقبایلبنیامینویهوداواقعبودوهنوزدراشغال

یبوسیهاقرارداشت،یعنیقبیلهایازکنعانیهاکههرگزاز
سرزمینموعودبیرونراندهنشدهبودند)داوران21:1(.داود
امتیازاتسوقالجیشی، از بهخاطربرخورداری را اورشلیم

پایتختخودساخت.
6:5و7یبوسیهاازبرترینظامیکاملبرخورداربودند
وبهامنیتیکهدرپشتدیوارهایتسخیرناپذیراورشلیم
یافتند در آنها که نپایید دیری اما میبالیدند. داشتند،

دیوارهایشانکمکیبهایشاننخواهدکرد.
امنیت داریم.هر امنیتواقعی ایمنیو فقطدرخدا ما
دیگریکاذباست.شماچهدرمیاندیوارهایسنگی
چهدرخانهایراحت،یاچهباشغلیدائمیمحصوردر
امنیتباشید،مطمئننباشیدکهفرداهماینحصاروجود
خواهدداشت.رابطهماباخداتنهاامنیتیاستکهداریم

یابهآننیازداریم.



12بنابراین،داودفهمیدكهخداوندبخاطرقومخوداسرائیل،اوراپادشاهساخته
وسلطنتشرااینچنینبركتدادهاست.

13داودپسازآنكهازحبرونبهاورشلیمرفت،باردیگرزنانوكنیزانبرای
خودگرفتوصاحبدخترانوپسراندیگریشد.14فرزندانیكهبرایاو
درشهراورشلیممتولدشدند،عبارتبودنداز:شموع،شوباب،ناتان،سلیمان،

15یبحار،الیشوع،نافج،یافیع،16الیشمع،الیاداعوالیفلط.

داودفلسطینیهاراشکستمیدهد
17وقتیفلسطینیهاشنیدندداودپادشاهاسرائیلشدهاست،تمامنیروهایخود
رابرایجنگبااوبسیجكردند.اماداودچوناینراشنیدبهداخلقلعهرفت.
18فلسطینیهاآمده،دردرةرفائیماردوزدند.19داودازخداوندسؤالكرد:

»اگربهجنگفلسطینیهابروم،آیامراپیروزمیگردانی؟«
خداوندفرمود:»بلی،تورابردشمنپیروزمیگردانم.«

12:5
تث14:7

2سمو15:7
1پاد9:10

12:5
تث14:7

2سمو15:7
1پاد9:10

13:5
تث17:17

1توا9:3؛3:14

13:5
تث17:17

1توا9:3؛3:14
14:5

1توا5:3ـ8؛4:14ـ7
14:5

1توا5:3ـ8؛4:14ـ7

18:5
یوش8:15؛16:18

2سمو13:23
19:5

1سمو2:23؛8:30

18:5
یوش8:15؛16:18

2سمو13:23
19:5

1سمو2:23؛8:30
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داودفلسطینیهاراشکستمیدهد
فلسطینیهادردرهرفائیماردوزدند.داودآنهارادربعلفراصیمشکست
داد،اماآنهادردرهماندند.اودوبارهحملهکردوآنهاراازجبعهتاجازر

موردتعقیبقرارداد.

وشکوهخود بزرگی خدانشناس، حکومتهای 12:5
رابرپایهفتوحاتوقدرتوسپاهوثروتخوداستوار
او بزرگی و عظمت که میدانست داود اما میکردند،
فقطازخداسرچشمهمیگیرد.بزرگییعنیحفظرابطه
میبایست داود منظور، این به خدا. با ملی و شخصی
جاهطلبیهایشراتحتکنترلدرآورد.باآنکهاومشهور
ومحبوبوکامیاببود،اماخدارادراولویتزندگیاش
قرارمیدادومردمرامطابقباهدفخداخدمتمیکرد.
آیامیخواهیددرنظرخدابزرگباشیدیادرنظرمردم؟
وقتیبهسویموفقیتپیشمیروید،بهخاطرداشتهباشید

کهجاهطلبیهایتانراتحتکنترلخداقراردهید.
13:5باآنکهداودصادقانهدرپیخدابود،امامانندهر

او میل آنها، از یکی داشت. دیگریضعفهایی کس
بهداشتنزنانمتعددبود.متأسفانه،فرزندانیکهازاین
زنانبهدنیاآمدندموجبغمواندوهزیادیبرایداودو
حکومتششدند.ازاینگذشته،داودالگویناسالمیبرای
پسرشسلیمان،برجایگذاشت.)برایکسباطالعات
بیشتردربارهمشکالتیکهزنانمتعددداودپدیدآوردند،

نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه2:3ـ4(.
سامسون زمان از اسرائیلیها بر فلسطینیها ستم  17:5
نیز هنوز فلسطینیها 13ـ16(. )داوران شد شروع
قدرتمندتریندشمناسرائیلبودند.ازآنجاکهآنهابخش
مهمیازقلمروشمالیاسرائیلرادراشغالخودداشتند،
پادشاه یعنی بود، پادشاهیهودا تازمانیکهداود ظاهرًا
بخشجنوبیسرزمیناسرائیل،مزاحمتیایجادنکردند.اما
وقتیمطلعشدندکهداودسعیداردهمهاسرائیلرامتحد

سازد،بهمقاومتبااوبرآمدند.
دریافت ازخدا روشنی پیغام چنین داودچطور  19:5
کرد؟شایداودعاکردوروحالقدساوراترغیبنمود
کهواردعملشود.یاشایدازطریقیکنبیازخداسؤال
کرد.امابهاحتمالقویاونزدکاهناعظمرفتواونیز
باخدامشورتکرد،یعنیهمان ازطریقاوریموتـمیمُ
برای بوددرست اسرائیلیهاگفته به سنگهاییکهخدا
چنینمواقعیازآنهااستفادهکنند)برایکسباطالعات
توضیحات به کنید نکاه  تـمیمُ و اوریم درباره بیشتر

مربوطبهالویان8:8و1سموئیل20:10(.
19:5ـ25داودمطابقدستورالعملیکهخدابهاومیداد،
میجنگید.اودرهرمورد)1(ازخدامیپرسیدآیاباید
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20پسداوددربعلفراصیمبهفلسطینیهاحملهكردوآنهاراشكستداد.
داودگفت:»خداوندبودكهدشمنانماراشكستداد!اوچونسیالببر
آنهارخنهكرد.«بهایندلیلاستكهآنمحلرابعلفراصیم)یعنی»خدای
رخنهكننده«(نامیدهاند.21داودوسربازاناوتعدادزیادیبتكهفلسطینیها

برجایگذاشتهبودند،برداشته،باخودبردند.
22امافلسطینیهاباردیگربازگشتندودردرةرفائیماردوزدند.23وقتیداود
ازخداوندكسبتكلیفكرد،خداوندبهاوگفت:»ازروبروبهآنهاحمله
نكن،بلكهدوربزنوازمیاندرختانتوت،ازپشتسرحملهكن.24وقتی
صدایپاییبرسردرختانتوتشنیدی،آنوقتحملهراشروعكن.چوناین
عالمتآناستكهمنپیشاپیششماحركتمیكنمولشكرفلسطینیهارا

شكستمیدهم.«
25پسداود،چنانكهخداوندبهاوفرمودهبود،عملكردوفلسطینیهارااز

جبعهتاجازرسركوبنمود.

داودصندوقعهدرابهاورشلیممیآورد

داودسربازانزبدةخودرابهتعدادسیهزارنفرجمعكردوبهقریة6
یعاریمرفتتاصندوقعهدخداراازآنجابیاورد.)اینصندوقبهنام
خداوندقادرمتعالنامیدهمیشد.رویصندوقدومجسمةفرشتهقرارداشتو
حضورخداوندبرآنهابود.(3صندوقعهدراازخانةابینادابكهدركوهستان
بودبرداشته،برعرابهاینوگذاشتند.ُعزهواخیو)پسرانابیناداب(،گاوهای
عرابهرامیراندند.4اخیو،پیشاپیشصندوقعهدمیرفت،5وداودبارهبران
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بجنگدیانه؛)2(دقیقًابهدستورالعملهاییکهخدامیداد، 
جالل خود کامیابی برای را خدا )3( و میکرد؛ عمل
در است ممکن مراحل، این به بیتوجهی با ما میداد.
»نبردهایمان«دچارخطاشویموبرخالفداود،)1(بدون
درنظرگرفتنارادهخداکاریراکهخودمانمیخواهیم،
انجامدهیم؛)2(کارهارابهروشخودمانانجامدهیمو
رهنمودهایموجوددرکتابمقدسیاافراددانارانادیده
بگیریم؛و)3(بدونقدردانیازکمکخدا،جاللرابه
خودمانیاکسدیگریبدهیم.چنینواکنشهاییدرمقابل

کمکخدا،گناهاست.
25:5داودپسازآنکهبهپادشاهرسید،نخستیناقدامش
اینبودکهدشمنانخودراتحتکنترلدرآورد،کاری
کهقومبههنگامورودبهسرزمینموعودازانجامکامل
آنقصورورزیدند)داوران1:2ـ4(.داودمیدانستکه
بایدصورتبگیردتا:)1(قوممحفوظباشند، اینکار

)2(پادشاهیمتحدگردد،و)3(مقدماتبنایمعبدفراهم
آید)معبدیکهمیتوانستمذهببنیاسرائیلراتحت
فرمانخدایکپارچهسازدوکمککندتانفوذبتپرستی

سایراقوامقطعگردد(.
این بود. اسرائیل قوم ملی گنجینه عهد صندوق  3:6
بود، موعود سرزمین در شیء مقدسترین که صندوق
معمواًلدرخیمهعبادتنگهداریمیشد.فلسطینیهابرای
مدتکوتاهیآنراغصبکردند،امابعدازکوتاهزمانی
آنرابهاسرائیلیهابازگرداندند)1سموئیل4ـ6(؛ایشان
نیزآنرابهمدت20سالدرخانهابینادابنگاهداشتند.
برکت باعث عهد صندوق حضور که دید چون داود
ابینادابشدهاست،خواستصندوقعهدرابهاورشلیم
بیابند)برایکسباطالعات بیاوردتاتمامقومبرکت
بیشتردربارهصندوقعهد،نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوط

بهخروج1:37ویوشع2:3ـ4(.



قوماسرائیلكهازپشتسراودرحركتبودندباصدایتاروچنگودایره
زنگیودهلوسنج،باتمامقدرتآوازمیخواندندوپایكوبیمیكردند.

6اماوقتیبهخرمنگاهناكنرسیدند،گاوهالغزیدندوعزهدستخودرادراز
كردوصندوقعهدراگرفتكهنیفتد.7آنگاهخشمخداوندبرعزهشعلهور
شدوبرایاینبیاحترامیاورادرهمانجاكنارصندوقعهد،كشت.8داود
ازاینعملخداوندغمگینشدوآنمكانرا»مجازاتعزه«نامیدكهتابه

امروزنیزبهاینناممعروفاست.
9آنروزداودازخداوندترسیدوگفت:»چطورمیتوانمصندوقعهدرا
بهخانهببرم؟«10پستصمیمگرفتبجایشهرداود،آنرابهخانةعوبید
ادومكهازجتآمدهبود،ببرد.11صندوقعهد،سهماهدرخانةعوبیدماندو

خداوند،عوبیدوتماماهلخانةاورابركتداد.
12داودوقتیشنیدخداوندعوبیدرابهدلیلوجودصندوقعهددرخانهاش
بركتدادهاست،نزداورفتوصندوقعهدراگرفتوباجشنوسرور
بسویاورشلیمرهسپارشد.13مردانیكهآنراحملمیكردندبیشترازشش
قدمنرفتهبودندكهداودآنهارامتوقفكردتایکگاوویکگوسالةفربه
قربانیكند.14داودلباسكاهنانراپوشیدهبودوباتمامقدرتدرحضور
خداوندمیرقصید.15بهاینترتیبقوماسرائیلباصدایشیپورها،شادیكنان

صندوقعهدرابهاورشلیمآوردند.
16وقتیجمعیتهمراهصندوقعهدواردشهرشدند،میكالدخترشائولاز
پنجرهنگاهكردوداودرادیدكهدرحضورخداوندمیرقصدوپایكوبی

میكند،پسدردلخوداوراتحقیركرد.
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7:6آیاخشمخدابرُعّزهعادالنهبود؟ُعّزهفقطخواستاز 
صندوقعهدمحافظتکند.مطابقاعداد5:4ـ15،صندوق
عهدرافقطالویانمیبایستحملکنند؛حتیآنهانیز
بار ازدیرکمخصوصحمل اینکارمیبایست برای
استفادهمیکردند،زیرانمیبایست»هرگز«بهصندوق
عهددستبزنند.مطابقشریعتیهود،مجازاتدستزدن
بهصندوقعهدمرگبود.عملخداهممتوجهداودبود
وهممتوجهُعّزه.داودبرایحملصندوقعهدبهجای
آنکهمطابقفرامینخدادرموردحملصندوقعملکند،
آنراباالگوگرفتنازفلسطینیهارویعرابهگذاشت
هباآنکهصادقانهمیخواستاز )1سموئیل7:6و8(.عـزُ
صندوقمحافظتکند،میبایستباعواقبدستزدنبه
صندوقروبروشود.ازطرفیشایدعزهالوینبودهاست.
باآنکهداوددرپیآنبودکهکاریکندقومدوبارهبا
خدارابطهبرقرارکنند،اماخدامیبایستبهطورنمایشی
بهقومیادآورمیشدکهاشتیاقبهاو،بایدبااطاعتاز

داودکوشیدصندوق بعدکه دفعه باشد. قوانیشهمراه
را آن که بود مواظب گرداند، باز اورشلیم به را عهد

بهطرزصحیحجابهجاکند)1تواریخ1:15ـ15(.
حسننیت با مردی که بود خشمگین داود  11:6ـ13
اینچنینکشتهشدونقشهاشبرایبازگرداندِنشادمانه
صندوقعهدبربادرفت)8:6(.بدونشکاومیدانست
بوده تقصیرخودش بیدقتی، با عهد کهحملصندوق
است.پسازآنکهآرامگرفت،آنرابهطورموقتدر
او به خداوند آیا ببیند تا ماند منتظر و داد قرار محلی
اجازهخواهددادصندوقعهدرابهاورشلیمببردیانه.از
طرفیدراینمدتداودفرصتداشتکهروشدرست
این دهد. قرار بررسی مورد را عهد جابهجاییصندوق
حقیقتکهخداخانهعوبیدادومرابرکتداد،نشانهای
بودبرایداودکهمیتواندیکباردیگردستبهاقدام

بزندوصندوقعهدرابهاورشلیمانتقالدهد.
فقط اینجا در اما بود؛ داود اول همسر میکال  16:6
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»دخترشائول«نامیدهشده،احتمااًلبهاینمنظورکهنشان 
دادهشودچقدرنگرشششبیهپدرشبودهاست.احتمااًل
اینباراولینبودکهمیکالداودراتحقیرمیکرد.شاید
اوفکرمیکردکهمایهکسرشأناستکهداودتااین
حدبهمراسمعبادیدرجمعتوجهنشاندهد،درحالیکه
اینامردرمیانمردمچنداناهمیتنداشت.یاشایدهم
فکرمیکردکهشایستهپادشاهنیستکهبهاینشکل
احساساتشرابهنمایشبگذارد.دلیلمیکالبرایتحقیر

آنقدرشدت تحقیرها همین باشد، هرچهکه شوهرش
گرفتکهمنجربهدرگیریمیکالوداودشدونتیجتًا
میکالتمامعمربدونفرزندماند.احساسناخشنودیو
رنجشاگربرطرفنشود،عاملیمخربدرروابطخواهد
بود.پیشازآنکهاینقبیلاحساساتآنقدرشدیدشود
کهمنجربهدرگیریعلنیگردد،برآنهافائقآیید.پیش
ازآنکهحسنفرتوبیزاریازدیگرانوجودتانرافرا

گیرد،حتمًاآنراازقلبخودریشهکنکنید.

گاهعشقبهتنهاییبرایموفقیتدرازدواجکافینیست،بهخصوصاگرعشقجزهیجانشدید
چیزینباشد.داوِدجوانوشجاعشایدبرایمیکال،دخترشائول،مردیرؤیاییبود.احساساو
نسبتبهاینقهرمانکمکمبردیگرانآشکارشد،وسرانجامپدرشنیزازآنآگاهییافت.او
اینمسألهرافرصتیبرایخالصشدنازشررقیبشپنداشت.پسقولدادکهاگرداودیکصد
فلسطینیرابکشد-کهکاریغیرممکنبود-میکالرابهاوبههمسریبدهد.اماداودپیروزشد.

درنتیجه،شائولدخترشراازدستدادومحبوبیتداودنیزبیشترشد.
فرصتیپیدانشدکهعشقمیکالبهداود،امتحانخودرادرموقعیتهایواقعیزندگیزناشویی
پسدهد.میکالازهمانابتدایازدواجدرگیرنجاتجانداودشد.سرعتتفکراوباعثشدکه
داودبتواندازچنگشائولفرارکند؛امااینامربهبهایخشمشائولوجداییمیکالازداودتمام

شد.پدرشاورابهمرددیگریبهنامفلطئیلداد،اماعاقبتداوداوراپسگرفت.
میکالبرخالفبرادرشیوناتان،رابطهایعمیقباخدانداشتتابتوانداورادرحلمشکالت
زندگیکمککند.اودررویاروییبامسائل،ناراحتوآشفتهمیشد.اونتوانستدرشادیداوددر

پرستشخداسهیمشود،بلکهازآنبیزارشد.درنتیجه،هرگزفرزندیبرایداودبهدنیانیاورد.
غیرازاحساسترحمبرایمیکال،بایدبهاوبهچشمکسینگاهکنیمکهمنعکسکنندهتمایالتخود
مااست.ماچقدرسریعوآسانازتغییراتزندگیناراحتوآشفتهمیشویم.اماناراحتینمیتواند
اتفاقاتبدیراکهرخمیدهد،عوضکند.ناراحتیاغلبفقطوضعبدرابدترمیسازد.ازطرف
دیگر،کسیکهمشتاقخدااست،اینفرصترامییابدکهازسختیهانتایجمثبتیبهدستآورد.

چنیناشتیاقیدوقسمتدارد:طلبیدنهدایتازخدا،ویافتِناینهدایتدرکالماو.
نقاطقوتوموفقیتها:

عاشقداودواولینزناوبود. *
زندگیداودرانجاتداد. *

درموقعلزوممیتوانستسریعفکروعملکند. *
نقاطضعفواشتباهات:

زیرفشاردروغگفت. *
بهخوداجازهدادکهازوضعزندگیاشناراحتشود. *

موقعناراحـتی،ازداودبهخاطرعشقشبهخدامتنفرشد. *
درسهاییاززندگیاو:

مانسبتبهواکنشخوددرمقابلاتفاقاتزندگیمسؤولیم،نهنسبتبهخوِدآناتفاقات. *
نااطاعتیازخداتقریبًاهمیشهبهماونیزدیگرانصدمهمیرساند. *

آمارحیاتی
شغل:دخترشائولکهپادشاهبود،وزنداودکهفردیمعمولیبود. *

خویشاوندان:پدرومادر:شائولواخینوعام.برادران:ابیناداب،یوناتان،ملکیشوع.خواهر: *
میرب.همسران:داودوفلطئیل.

آیهکلیدی:
»وقتیجمعیتهمراهصندوقعهدواردشهرشدند،میکالدخترشائولازپنجرهنگاهکردوداود
رادیدکهدرحضورخداوندمیرقصدوپایکوبیمیکند؛پسدردلخوداوراتحقیرکرد«

)2سموئیل16:6(.
ماجرایمیکالدر1سموئیل14تا2سموئیل6نقلشدهاست.ازاودر1تواریخ29:15نیزنامبرده

شدهاست.
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17صندوقعهدرادرخیمهایكهداودبرایآنتدارکدیدهبود،گذاشتندو

داودقربانیهایسوختنیوقربانیهایسالمتیبهخداوندتقدیمنمود.18آنگاه
قوماسرائیلرابهنامخداوندقادرمتعالبركتداد19وبههریکاززنانو
مردانیکقرصنانمعمولی،یکنانخرماویکنانكشمشیداد.وقتی
جشنتمامشدومردمبهخانههایخودرفتند،20داودبرگشتتاخانوادةخود
رابركتدهد.امامیكالبهاستقبالاوآمده،بالحنیتحقیرآمیزبهاوگفت:
»پادشاهاسرائیلامروزچقدرباوقاروسنگینبود!خوبخودشرامثلیک

آدمابلهجلوكنیزانرسواكرد!«
21داودبهمیكالگفت:»منامروزدرحضورخداوندیمیرقصیدمكهمرا
انتخابفرمودتابرپدرتوخانوادةاوبرترباشموقومخداوند،اسرائیلرا
رهبریكنم.22بلی،اگرالزمباشدازاینهمكوچكترونادانترمیشوم.ولی

مطمئنباشكهاحتراممنپیشكنیزانازبیننرفتهاست.«
23پسمیكال،دخترشائول،تاآخرعمربیفرزندماند.

خداوعدهبرکتابدیبهداودمیدهد

داودپادشاهدركاخخوددرامنیتساكنشد،زیراخداونداورااز7
شرتمامدشمنانشرهانیدهبود.2یکروزداودبهناتاننبیگفت:
»مندراینكاخزیباكهباچوبسروساختهشدهاستزندگیمیكنم،در

حالیكهصندوقعهدخدادریکخیمهنگهداریمیشود!«
3ناتاندرجوابویگفت:»آنچهراكهدرنظرداریانجامبده،زیراخداوند

باتوست.«
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17:6فقطکاهنمیتوانستقربانیهارارویقربانگاه 
بگذارد.بهنظرمیرسدکهالویان10:1ـ13بهایناشاره
میکندکههرکسکهشرعًاپاکبودمیتوانستدر
تقدیمقربانیبهکاهنکمککند)نگاهکنیدبهتوضیحات
مربوطبهیوشع5:3؛1سموئیل26:20(.بنابراین،احتمااًل
داوداینقربانیهارابهکمککاهنتقدیمکردهاست.

20:6میکالبهقدریدرفکرحرکاتبهدورازشأنو
به بازگشتصندوقعهد از بودکه پادشاه اعتبارداود
شهرشادینکرد.اوبهظواهرتوجهداشتدرحالیکه
داودبهوضعدرونیاشدرحضورخدا.اوبرایعبادت
کاملوصادقانهخداحاضربوددرنظربعضیازمردم
طوری است ممکن مؤمن افراد از برخی بنماید. احمق
خدارابپرستندکهبرایمااحمقانهبهنظربرسدچونآنها
قلبی تجلی باید ما اما دارند. متفاوتی رسوم یا فرهنگ
عبادتآنانرابپذیریم.مانیزنبایدازبیاناحساساتخود

نسبتبهخدادرحضوردیگرانواهمهایداشتهباشیم.

1:7اینفصلبهعهدیاشارهمیکندکهخداباداودبست.
خدادراینعهدبهداودوعدهدادکهسلسلهاوراتاابدبرقرار
نگاهدارد.اینوعدهباتولدعیسیمسیحتحققیافت.باآنکه
کلمه»عهد«یا»پیمان«دراینجابهطورمشخصبیاننشده
است،امادرجایدیگریبرایشرحاینواقعهازآناستفاده

شدهاست)5:23؛مزمور3:89و4و28و34ـ37(.
2:7ایننخستینباریاستکهنامناتاننبیبردهمیشود.
خدادرطیسلطنتهریکازپادشاهاناسرائیل،یک
نبیمقررمیفرمود.وظایفاصلینبیآنبودکهمردمرا
بهپیرویازخداترغیبکندوقوانینونقشههایخدارا
بهآگاهیپادشاهبرساند.اکثرپادشاهانانبیاییراکهخدا
میفرستاد،ردمیکردند.اماخدابهآنهافرصتدادکهبه
اوگوشدهندوازاواطاعتکنند.درسالهایپیشاز
حکومتسلطنتی،داورانوکاهناننقشانبیاراداشتند.
سموئیلکارداور،کاهن،ونبیراانجاممیدادوپلیبود

میاندورهداورانوحکومتسلطنتی.



4اماهمانشبخداوندبهناتانفرمود5كهبرودوبهخدمتگزاراوداودچنین
بگوید:»تونمیتوانیبرایمنخانهایبسازی.6منهرگزدریکساختمان
ساكننبودهام.ازآنزمانیكهبنیاسرائیلراازمصربیرونآوردمتاامروز،
خانةمنیکخیمهبودهاست،وازجاییبهجایدیگردرحركتبودهام.
7درطولاینمدت،هرگزبههیچكدامازرهبراناسرائیلكهآنهارابرای
شبانیقومخودتعییننمودهبودم،نگفتمكهچرابرایمخانهایازچوبسرو

نساختهاید؟
8»حالخداوندقادرمتعالمیفرمایدكهوقتیچوپانسادهایبیشنبودیو
درچراگاههاازگوسفنداننگهداریمیكردی،تورابهرهبریقوماسرائیل

7:7
1توا6:17

7:7
1توا6:17

8:7
1سمو10:16
2سمو2:5
مز70:78

8:7
1سمو10:16
2سمو2:5
مز70:78

دومسموئیل7 771

 

5:7چراخدانمیخواستداودبرایاومعبدیبسازد؟خدا
بهداودگفتهبودکهوظیفهاومتحدساختنورهبریقوم
اسرائیلونابودکردندشمنانآناست.درانجاماینوظیفه،
الزمبودکهداودخونزیادیبریزد.از1تواریخ3:28در
جنگآور یک را معبدش نمیخواست خدا که مییابیم
بسازد.بنابراینداودنقشهبناراریختومصالحراجمعآوری
کردتابهمحضآنکهپسرشسلیمانپادشاهشود،کاربنای
معبدراشروعکند)1پادشاهان5ـ7(.داودوظیفهخودرادر

نقشهخداپذیرفتوسعینکردفراترازآنعملکند.مانیز
بایدبهپذیرفتنوظایفیکهخدابهمادادهاست،قانعباشیم.

8:7ـ16درخواستداودخوببود،اماخدابهآنجواب
منفیداد.اینبدانمعنانیستکهخداداودراردکرد.در
واقع،خدادرصددبودکهدرزندگیداودکاریبزرگتر
ازافتخاربنایمعبدانجامدهد.باآنکهخداتقاضایداود
راردکرد،امابهاووعدهدادکهسلطنترادرخانداناو
تابهابدپایندهنگاهدارد.سلسلهداودچهارقرنبعدساقط

انتقاداز
رهبرانخدا

خدا رهبران از انتقاد
کارخطرناکیاست؛
چنــین عاقـبت بــه

افرادیتوجهکنید.

شخص/وضعیت

مریم:موسیرابهخاطرداشتنزنحبشیمسخرهکرد.

علیه درشورش را اسرائیل مردم پیروانش: و قورح
مقامموسیرهبریکردند.

میکال:داودرابهخاطرآنکهدرحضورخداوندرقصید،
تحقیرکرد.

شمعی:بهداودناسزاگفتوبهطرفاوسنگانداخت.

به را او وکچلی مسخرهکردند را الیشع نوجوانان:
استهزاگرفتند.

حصار بنای ساختن متوقف برای طوبیا: و سنبلط
اورشلیم،شایعهپراکنیکردندودروغگفتند.

ارمیا نبوتهای با دروغین، نبوتهای بیان با حننیا:
مخالفتکرد.

اینکهنظروالیرانسبتبه باریشوعجادوگر:برای
پولستغییردهد،دربارهپولسدروغگفت.

نتیجه

جذامگرفت.

زمینآنهارابلعید.

بدونفرزندماند.

بهدستورسلیماناعدامشد.

خرسهاایشانراکشتند.

ترسیدندورسواشدند.

دوماهبعدمرد.

خدااورازدوکورشد.

محلآیات

اعداد12

اعداد16

2سموئیل6

2سموئیل16
1پادشاهان2

2پادشاهان2

نحمیا2و4و6

ارمیا28

اعمال13



برگزیدم.9درهمهجاباتوبودهامودشمنانترانابودكردهام.توراازاین
نیزبزرگترمیكنمتایكیازمعروفترینمرداندنیاشوی!10و11برایقومخود
سرزمینیانتخابكردمتادرآنسروسامانبگیرند.اینوطنآنهاخواهد
بودوقومهایبتپرست،دیگرمثلسابقكهقوممنتازهوارداینسرزمین
شدهبودند،برآنهاظلمنخواهندكرد.توراازشرتمامدشمنانتحفظخواهم
كرد.اینمنمكهخانةتورامیسازم.12وقتیتوبمیریوبهاجدادتملحق
شوی،منیكیازپسرانتراوارثتاجوتختتومیسازموحكومتاورا
تثبیتمیكنم.13اوهمانكسیاستكهخانهایبرایمنخواهدساختو
منسلطنتاوراتابهابدپایدارخواهمكرد.14منپدراوواوپسرمنخواهد
15ولی كرد. خواهم مجازات راسخت او شود، گناه مرتكب اگر اما بود،
محبتمنازاودورنخواهدشد،آنطوركهازشائولدورشدوباعثگردید

10:7
1سمو9:12ـ11

مز22:89
اش18:60

10:7
1سمو9:12ـ11

مز22:89
اش18:60

12:7
1پاد1:2؛4:5

12:7
1پاد1:2؛4:5

13:7
1پاد11:6و12؛19:8

اش7:9
اعما46:7و47

13:7
1پاد11:6و12؛19:8

اش7:9
اعما46:7و47

14:7
مز26:89
عبر5:1و6

14:7
مز26:89
عبر5:1و6

15:7
1سمو23:15؛14:16

مز35:89و36

15:7
1سمو23:15؛14:16

مز35:89و36
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شد،اماعیسیمسیحکهمستقیمًاازنسلداودبود،تحقق
ابدسلطنت غاییاینوعدهبود)اعمال22:2ـ36(.اوتا
خواهدکرد،اولدرحکومتروحانی،ودرنهایتروی
زمیندراورشلیمجدید)لوقا30:1ـ33؛مکاشفهفصل21(.

آیااتفاقافتادهکهباقصدونیتخوبدعاکردهباشید
وآنوقتخداجوابمنفیدادهباشد؟جوابمنفیخدا
اینطریق به بلکهخدا نیست، معنایردکردنشما به

میخواهدهدفبزرگتریرادرزندگیتانانجامدهد.

عهدوپیمانها
عهدیعنیتعهدیکه
قانونًامعتبراست.در
خدا تاریخ، سرتاسر
قومش با عهدهایی
بستهاستوتازمانی
خود سهم ایشان که
او میکردند، ایفا را
بهسهمخوددرعهد
عملمینمود.دراینجا
هفتعهِدموجوددر
آمده کتابمقدس

است.

نامومحلآیات

درعدن
پیدایش15:3

نوح
پیدایش8:9ـ11

ابراهیم
پیدایش12:15ـ21؛1:17ـ14

درکوهسینا
خروج5:19و6

کهانت
اعداد10:25ـ13

داود
دومسموئیل13:7؛5:23

عهدجدید
عبرانیان6:8ـ12

وعدهخدا

شیطانوانسانباهمدشمنخواهندبود.

خدادیگرهرگززمینراباطوفانوسیلاز
بیننخواهدبرد.

نسلابراهیمدرصورتاطاعتازخداقومی
بزرگخواهندشد.

مقدس قومی و خدا خاص قوم اسرائیل
خواهدبود.اماآنهابایدسهمخودرادراین

عهدکهاطاعتباشد،حفظکنند.

نسلهارونتاابدکاهنخواهدبود.

ازطریقتولد بهواسطهنسلداودو نجات
مسیحایموعودخواهدآمد.

مسیح به ایمان طریق از نجات و بخشش
میسراست.

نشانهآن

دردزایمان

رنگینکمان

تنورپردودومشعل
فروزان

خروج

کهانتنسلهارون

سلسلهداودبرقرارماند
از موعود مسیحای و
نسلداودبهدنیاآمد.

قیاممسیح



سلطنتاوبهتومنتقلشود.16بدانكهخاندانتوتابهابدباقیخواهدماندو
درحضورمنسلطنتخواهدكرد.«

باز او به بود فرموده خداوند كه را آنچه برگشته، داود نزد ناتان 17پس
گفت.

دعایداوددربارهپذیرشوعدهخدا
18آنگاهداودبهخیمةعبادترفت.اودرآنجانشستودرحضورخداوند
چنیندعاكرد:»ایخداوند،منكیستموخاندانمنچیستكهمرابهاین
مقامرساندهای؟19بهاینهماكتفانكردیبلكهبهنسلآیندةمننیزوعده
دادی.ایخداوندبزرگآیاباهمهاینچنینرفتارمیكنی؟20دیگرداودچه
گویدكهتواوراخوبمیشناسی!21اینخواستتوبودكهاینكارهای
بزرگرابكنیوبهاینوسیلهمراتعلیمبدهی.22ایخداوندمن،چقدربا
عظمتهستی!هرگزنشنیدهایمكهخداییمثلتووجودداشتهباشد!توخدای
بینظیریهستی!23درسراسردنیا،كدامقوماستكهمثلقومتو،بنیاسرائیل،
چنینبركتییافتهباشد؟توبنیاسرائیلرارهانیدیتاازآنهابرایخودقومی
بسازیونامتراپرآوازهكنی.بامعجزاتعظیم،مصروخدایانشرانابود
ابدقومخودساختیوتوایخداوند،خدای كردی.24بنیاسرائیلراتابه

ایشانشدی.
25»ایخداوند،آنچهكهدربارةمنوخاندانموعدهفرمودهای،انجامبده!26اسم
توتاابدستودهشودومردمبگویند:خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلاست.
توخاندانمراتاابدحفظخواهیكرد.27ایخداوندقادرمتعال،ایخدای
اسرائیل!توبهمنوعدهدادیكهخاندانمنتابهابدبرقومتوسلطنتكند.
بههمینسبباستكهجرأتكردهامچنیندعاییدرحضورتبنمایم.28ای
خداوند،توواقعاخداهستیوقولهایتراستاستواینوعدههایخوب
ازتوست.29پسخواهشمیكنمچنانكهقولدادهایعملكنیوخاندانمرا
بركتدهی،باشدكهخاندانمنهمیشهدرحضورتوپایداربماندوبركت

توتابهابدبرخاندانمنباشد.«

16:7
1سمو28:25

16:7
1سمو28:25

18:7
1سمو18:18

مز4:8

18:7
1سمو18:18

مز4:8
19:7

1توا17:17
اش8:55و9

19:7
1توا17:17
اش8:55و9

20:7
مز1:139
یو17:21

20:7
مز1:139
یو17:21

22:7
خرو2:10؛11:15

1سمو2:2
مز1:48

22:7
خرو2:10؛11:15

1سمو2:2
مز1:48
23:7

تث32:4؛21:10
مز5:40؛5:65

23:7
تث32:4؛21:10
مز5:40؛5:65

24:7
پیدا7:17و8

خرو7:6
تث6:32

1توا22:17

24:7
پیدا7:17و8

خرو7:6
تث6:32

1توا22:17
26:7

1توا23:17
مز35:89و36

26:7
1توا23:17

مز35:89و36

28:7
خرو5:34و6

یو17:17

28:7
خرو5:34و6

یو17:17

29:7
اعد24:6ـ26

29:7
اعد24:6ـ26
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18:7اینقسمتبهدعایداوداشارهمیکند؛اودرایندعا، 
باافتادگیوفروتنیخواستخدامبنیبرابقایابدینسلش
رامیپذیرد.داوددریافتکهاینبرکاتبهاوونسلاو
ارزانیداشتهشدهتاقوماسرائیلنیزبرکتیابد.داودونسل
اودرتحققنقشههاووعدههایبزرگترخدابرایتمامقوم
اسرائیل،ونهایتًاتمامجهان،سهیمبودند)پیدایش1:12ـ3(.

28:7داودمیدانستکهوعدههایخداراستاست،و
اواساسزندگیاشرابرآنهانهاد.مردمجاهایزیادی
رابراییافتنحقیقتجستجومیکنندتازندگیخودرا
برآنبنانهند.اماهمانطورکهداودمیدانست،وعدههای
خداتنهابنیادمطمئنیاستکهمیتوانزندگیرابرآن

بناکرد.



3ـداوداقوامهمسایهراشکستمیدهد

پسازچندیبازداودبهفلسطینیهاحملهكرده،آنهاراشكستدادو8
شهرجتراكهبزرگترینشهرایشانبودازدستآنهاگرفت.

2داودهمچنینموآبیهاراشكستداده،اسیرانرابهردیفدركنارهمروی
نگه زنده را نفر یک و راكشت نفردونفر هرسه از سپس خوابانید؛ زمین

داشت.بازماندگانموآبیتابعداودشده،بهاوباجوخراجمیدادند.
هم در را صوبه پادشاه رحوب(، )پسر هددعزر نیروهای داود ضمن 3در
شكست،زیراهددعزرمیكوشیدباردیگرنواحیكناررودفراترابهچنگ
آورد.4دراینجنگداودهزارعرابه،هفتهزارسربازسوارهوبیستهزار
سربازپیادهرابهاسیریگرفت،بعدصداسببرایعرابههانگهداشته،رگ
پایبقیةاسبانراقطعكرد.5اوهمچنینبابیستودوهزارسربازسوریكه
ازدمشقبرایكمکبهَهَددَعَزرآمدهبودندجنگیدوهمةآنهاراكشت.
6داوددردمشقچندینقرارگاهمستقرساختومردمسوریهتابعداودشده،
بهاوباجوخراجمیپرداختند.بهاینترتیبداودهرجامیرفت،خداوند
اوراپیروزیمیبخشید.7داودسپرهایطالیسردارانهددعزرراگرفته،به
اورشلیمبرد.8درضمن،اوازطبحوبیروتای،شهرهایهددعزر،مقدارزیادی

مفرغگرفته،آنهاراهمبهاورشلیمبرد.
9توعو،پادشاهحمات،وقتیشنیدكهداودبرلشكرهددعزرپیروزشدهاست،

1:8
1توا1:18

1:8
1توا1:18

2:8
اعد15:24ـ19

1پاد21:4
2پاد4:3؛3:17

2:8
اعد15:24ـ19

1پاد21:4
2پاد4:3؛3:17

3:8
1سمو47:14
2سمو19:10
1پاد23:11

مز60)عنوان(

3:8
1سمو47:14
2سمو19:10
1پاد23:11

مز60)عنوان(
4:8

یوش6:11
4:8

یوش6:11

6:8
2سمو18:3

2توا2:17؛8:26

6:8
2سمو18:3

2توا2:17؛8:26

7:8
1پاد16:10؛26:14

1توا7:18

7:8
1پاد16:10؛26:14

1توا7:18
8:8

حز16:47
8:8

حز16:47
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دشمنانداود 
فتح میخواست داود
کنعانراکهآغازگر
آنیوشعبود،بهاتمام
برساند.اویبوســیها
و اورشلــیم، در را
در را فلسطینیهـــا
داد. شکــست َجـت
عمونــیها،سـوریها
وموآبــیهاتابــعاو
شدند.اوقرارگاههایی
درادوماحداثکرد،
مردم برای مالیات و

آنوضعنمود.

1:8ـ5بخشیازعهدخداباداودشاملاینوعدهمیشد
آمد خواهند در کنترل تحت اسرائیل قوم دشمنان که
ودیگربرایشانستمنخواهندراند)10:7و11(.خدابا

این به ستمگر، اقوام دادن شکست در داود به کمک
وعدهجامهعملپوشاند.ازدشمنانمتعددیدراینفصل
نامبردهشدهاست:)1(موآبیها:یعنینسللوطکه
درشرقدریایمردهزندگیمیکردند.آنهاهمیشهخطر
میآوردند بهوجود اسرائیل قوم برای مذهبی و نظامی
.)47:14 1سموئیل ؛ 11:3ـ30 داوران ؛ 1:25ـ3 )اعداد
)نگاه باموآبیهاداشت رابطهخوبی زمانی داود ظاهرًا
3:22و4(. 1سموئــیل به مربــوط توضیحات به کنید
)2(هددعزر،پادشاهصوبه:شکستاوبهدستداود
آنوعدهخدابهابراهیمراتحققبخشیدکهفرمودهبود
نسلاوبرسرزمینیتاشمالیتریننقطهرودفراتسلطه
یعنی  ادومیها:  )3( .)18:15 )پیدایش یافت خواهند
نسلعیسو)پیدایش1:36(کهدشمناصلیقوماسرائیل
نیزبودند)نگاهکنیدبه2پادشاهان20:8؛ارمیا7:49ـ22؛
حزقیال12:25؛وتوضیحاتمربوطبهپیدایش9:36(.

6:8باجوخراج،مالیاتیبودکهازقبایلشکستخورده
کمک دولت نیازهای تأمین به مالیات میشد. وصول
میکردونشانمیدادکهملِتشکستخوردهزیرسلطه

قوماسرائیلمیباشد.

دریایمدیترانه

ان
نعـ
ک

اورشلیم

دریای
جلیل

دریای
مرده

دن
ار
ود
ر

دمشق

یبوسیان

جـت

درهنمک

یان
طین
فلس

ادومیان
موآبیان

عمونیان

سوریها



10پسرشهدورامرافرستادتاسالمویرابهاوبرساندواینپیروزیرابهاو
تبریکبگوید،چونهددعزروتوعوباهمدشمنبودند.هدورامهدایاییاز
طالونقرهومفرغبهداودداد.11و12داود،همةاینهدایاراباطالونقرهایكه
خودازادومیها،موآبیها،عمونیها،فلسطینیها،عمالیقیهاونیزازهددعزر

پادشاهبهغنیمتگرفتهبود،وقفخداوندكرد.
13داوددردرةنمکباهجدههزارسربازادومیواردجنگشده،آنهارااز
بینبرد.اینپیروزیداودبهشهرتاوافزود.14سپسداوددرسراسرادوم،
قرارگاههامستقركردوادومیهاتابعاوشدند.داودبههرطرفمیرفت،

خداوندبهاوپیروزیمیبخشید.
15داودباعدلوانصافبراسرائیلحكومتمیكرد.16فرماندةسپاهاو،یوآب
)پسرصرویه(ووقایعنگاراویهوشافات)پسراخیلود(بود.17صادوق)پسر
اخیطوب(واخیملک)پسرابیاتار(هردوكاهنبودندوسرایامنشیدربار
بود.18بنایا)پسریهویاداع(فرماندةمحافظیندربارداودبود.پسرانداودنیز

دراموردرباربهاوكمکمیكردند.

داودبهمفیبوشتنیکیمیکند

روزیداودبهاینفكرافتادكهببیندآیاكسیازخانوادةشائولباقی9
ماندهاست؟چوناومیخواستبخاطریوناتانبهاوخوبیكند.2به
اوخبردادندكهیكیازنوكرانشائولبهنامصیباهنوززندهاست.پساو

رااحضاركرده،ازویپرسید:»آیاتوصیباهستی؟«
اوگفت:»بلیقربان،منصیباهستم.«

11:8
1سمو8:27
1پاد51:7
1توا11:18

11:8
1سمو8:27
1پاد51:7
1توا11:18

13:8
2پاد7:14
1توا12:18

13:8
2پاد7:14
1توا12:18

14:8
پیدا30:27و37

14:8
پیدا30:27و37

16:8
2سمو39:3؛5:19

1پاد1:4

16:8
2سمو39:3؛5:19

1پاد1:4

18:8
2سمو7:20و23

1پاد38:1
1توا17:18

18:8
2سمو7:20و23

1پاد38:1
1توا17:18

1:9
1سمو14:20و42؛18:23

2:9
2سمو1:16؛17:19

1:9
1سمو14:20و42؛18:23

2:9
2سمو1:16؛17:19
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15:8داوددستبههرکاریمیزد،مردمازآنخشنود 
میشدند)35:3و36(،نهبهاینعلتکهسعیمیکردایشان
راخشنودسازد،بلکهچونمیکوشیدخداراخشنودکند.
آنانیکهسختمیکوشندتابهمحبوبیتبرسند،اغلب
هرگزموفقنمیشوند.تعریفوتمجیدانسانهاچندانمهم
نیست.وقتخودراصرفایننکنیدکهمردمراراضی
نگهداریدونزدایشانمقبولومحبوبباشید.درعوض،
بکوشیدآنکاریراانجامدهیدکهدرستاست؛دراین
صورتاستکهاعتقاداتراسخشما،همموردتحسین
فراوانخداقرارخواهدگرفتوهمموردتحسینانسانها.
15:8مشخصهبارزحکومتداودعدلوانصافبود.
پسهیچجایشگفتینیستکهتقریبًاهمهبهاواعتماد
داشتندوازاوپیرویمیکردند.چرابهنفعداودبودکه
عدالترابهاجرادرآورد؟چون)1(اینامرفرمانخدا
بود)تثنیه18:16ـ20(.قوانیناوبهمنظورایجادجامعهای
برپایهعدلودادوضعشدهبود.)2(اینامربسیاربه

نفعقومبودچونمواقعیپیشمیآمدکهالزمبودهر
کسشخصًابهاینعدلوانصافاتکاکند.عدالتباید
مشخصهارتباطشمابادیگرانباشد.یقینحاصلکنیدکه

درتصمیماتیکهمیگیریدعادلهستید.
1:9دردورهایکهداودزندگیمیکرد،روشپادشاهان
اینبودکهخانوادههایرقبایخودرابهطورکاملازبین
ببرندتاکسیازنسلآنهاباقینماندکهدرپیتصاحب
پدرش که مفیبوشت به داود اما باشد. تخت و تاج
شاهزادهیوناتانوپدربزرگششائولپادشاهبود،محبت
نشانداد.محبتداودتااندازهایبهخاطروفاداریاشبه
توضیحات به )مراجعهکنید سابقخدا پادشاهمسحشده
مربوطبه1سموئیل5:24(وتااندازهایبهدالیلسیاسی،
به کنید )مراجعه اسرائیل و یهودا ساختن متحد یعنی
توضیحات،مربوطبه13:3و14و29:3(،وعمدتًابهخاطر
سوگندخودمبنیبرنیکیکردنبهتمامفرزندانیوناتان

)1سموئیل14:20ـ17(بود.



3آنوقتپادشاهپرسید:»آیاكسیازخانوادةشائولباقیماندهاست؟چون
میخواهمطبققولیكهبهخدادادهامبهاوخوبیكنم.«
صیباجوابداد:»پسرلنگیوناتانهنوززندهاست.«

4پادشاهپرسید:»اوكجاست؟«
صیبابهاوگفت:»درلودباردرخانةماخیر)پسرعمیئیل(است.«

5و6پسداودپادشاهفرستادتامفیبوشتراكهپسریوناتانونوةشائولبود،
به برابرپادشاهتعظیمكرده بیاورند.مفیبوشتدر بهنزدش ازخانةماخیر

پایشافتاد.
پدرت بخاطر تا كردهام احضار را تو این برای »نترس! گفت: داود 7اما
توپس به را شائول بزرگت پدر زمینهای تمام توخوبیكنم. به یوناتان
میدهموتوبعدازایندرقصرمنزندگیخواهیكردوبامنسریک

سفرهخواهینشست!«
8مفیبوشتدرحضورپادشاهبهخاکافتادوگفت:»آیاپادشاهمیخواهدبه

سگمردهایچونمنخوبیكند؟«
9پادشاه،صیبانوكرشائولراخواستوبهاوگفت:»هرچهمالاربابتو
شائولوخانوادةاوبود،بهنوهاشپسدادهام.10و11تووپسرانتونوكرانت
تأمین را وزرعكنیدوخوراکخانوادهاش اوكشت برای را زمین باید

نمایید،اماخودمفیبوشتپیشمنزندگیخواهدكرد.«
صیباكهپانزدهپسروبیستنوكرداشت،جوابداد:»قربان،هرچهامر

فرمودیدانجامخواهمداد.«
از یكی مثل و مینشست پادشاه داود سفرة برسر مفیبوشت آنپس، از
پسرانشبااوغذامیخورد.12مفیبوشتپسركوچكیداشتبهناممیكا.تمام
اعضایخانوادةصیباخدمتگزارانمفیبوشتشدند.13پسمفیبوشتكهازهر
دوپالنگبود،دراورشلیمدرقصرپادشاهزندگیمیكردوهمیشهباپادشاه

برسریکسفرهمینشست.

3:9
2سمو4:4

3:9
2سمو4:4

4:9
2سمو27:17

4:9
2سمو27:17

5:9
2سمو24:19؛7:21

1توا34:8

5:9
2سمو24:19؛7:21

1توا34:8

7:9
2سمو28:19
2پاد29:25

7:9
2سمو28:19
2پاد29:25

9:9
2سمو4:16؛29:19

9:9
2سمو4:16؛29:19

10:9
2سمو28:19

10:9
2سمو28:19
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3:9چگونگیلنگشدنمفیبوشتدر4:4ثبتشدهاست.

مفیبوشتپنجسالهبودکهشائولویوناتانکشتهشدند.
5:9و6مفیبوشتازمالقاتباپادشاههراسانبود؛اما
آنکه با پذیرفت. شاهزاده یک همچون را او پادشاه
مفیبوشتخودراناالیقمیدانست،امااینبدانمعنانبود
کهمیبایستکهازقبولهدایایداودامتناعورزد.وقتی
خداازسرلطفخود،آمرزشگناهانومکانیدرآسمان

بهماارزانیمیدارد،شایدماخودراالیقآنندانیم،اما
پذیرایی کرد. خواهیم دریافتشان بپذیریم، را آنها اگر
گرمترازپذیراییایکهداودازمفیبوشتبهعملآورد،
درانتظارهمهآنانیاستکهحاضرندازطریقاعتمادبه
عیسیمسیحهدیهالهیرادریافتدارند،نهبهخاطرآنکه
استحقاقشرادارند،بلکهبهخاطروعدهایکهخداخود

دادهاست)افسسیان8:2و9(.



داودسوریهاراشکستمیدهد

او10 تخت بر حانون پسرش و مرد عمون پادشاه چندی، از پس
نشست.2داودپادشاه،پیشخودفكركرد:»بایدرسمدوستیرا
باحانونبجاآورم،چونپدرشناحاش،دوستباوفایمنبود.«پسداود

نمایندگانیبهدربارحانونفرستادتابهاوتسلیتبگویند.
ولیوقتینمایندگانبهعمونرسیدند،3بزرگانعمونبهحانونگفتند:»این
اشخاصبرایاحترامبهپدرتبهاینجانیامدهاند،بلكهداودآنهارافرستاده
استتاپیشازحملهبهما،شهرهاراجاسوسیكنند.«4ازاینرو،حانون
فرستادههایداودراگرفته،ریشیکطرفصورتشانراتراشیدولباسشان

راازپشتپارهكرده،ایشانرانیمهبرهنهبهكشورشانبرگردانید.
داود بازگردند. بهوطن اینوضع با میكشیدند داودخجالت 5نمایندگان
چوناینخبرراشنید،دستوردادآنهادرشهراریحابمانندتاریششانبلند

شود.
6مردمعمونوقتیفهمیدندبااینكار،داودرادشمنخودكردهاند،بیست
هزارسربازپیادةسوریازبیترحوبوصوبهودوازدههزارنفرازطوب،
ونیزپادشاهمعكهراباهزارنفراجیركردند.7و8وقتیداودازاینموضوع
باخبرشد،یوآبوتمامسپاهاسرائیلرابهمقابلهباآنهافرستاد.عمونیهااز
دروازههایشهردفاعمیكردندوسربازانسوریاهلبیترحوبوصوبهو

سربازانطوبومعكه،درصحرامستقرشدهبودند.
9وقتییوآبدیدكهبایددردوجبههبجنگد،گروهیازبهترینرزمندگان
خودراانتخابكردوفرماندهیآنهارابهعهدةگرفتتابهجنگسربازان

1:10
1توا1:19ـ19

1:10
1توا1:19ـ19

4:10
اش2:15؛4:20؛2:47و3

ار5:41

4:10
اش2:15؛4:20؛2:47و3

ار5:41

6:10
2پاد6:7
6:10

2پاد6:7

7:10
داو3:11

7:10
داو3:11
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بود،  بلوغ نشانه ریش اسرائیل، فرهنگ در  4:10و5
از میگذاشتند. ریش اسرائیلی مردان همه که بهطوری
اینرووقتینیمیازریشاینفرستادگانراتراشیدند،

آنهااحساسکردندکهبسیارتحقیرشدهاند.
انگیزه به و پذیرفت را نادرست حانونمشورت 6:10
فرستادگانمظنونشده،آنانراتحقیرکرد.اماچوندانست
کهداودخشمگیناست،فورًانیروهایشرابرایجنگبسیج
کرد.اوبایدبادقتبیشتریبهاینمشورتمیاندیشید؛اما
حتیاگراینکارراهمنمیکرد،بایدمیکوشیدباداود
واردمذاکرهشود.بهجایاین،اوازقبولاشتباهخودسر
باززدوآمادهجنگشد.مااغلببهجایآنکهبپذیریمکه
اشتباهکردهایموعذرخواهیکنیموبکوشیمخشمدیگران
رافروبنشانیم،واکنشخشمآلودازخودنشانمیدهیمو
برایحفاظتازخود،نیروهایمانرابسیجمیکنیم.بهجای

اینها،بایدمشتاقانهدرپیصلحباشیم.

داودوعمونیها
را سربـازانش عّمون
آورد؛ گرد شمال از
یوآبسـپاهاسرائـیل
رابرایحملهبهآنها
بهنزدیکیربّهآورد.
یوآبپیروزمندانهبه
اورشلیمبــازگشـت،
قوا تجدید دشمن اما
در دوبــاره و کــرد
حیالمجمعشد.حمله
بـازبه بعـدیراکـه
پیروزیانجامید،داود

رهبریکرد.
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سوریبرود.10بقیةسربازانرابهبرادرشابیشایسپردتابهعمونیهاكهاز
شهردفاعمیكردند،حملهكند.

11یوآببهبرادرشگفت:»اگرازعهدةسربازانسوریبرنیامدمبهكمک
منبیا،واگرتوازعهدةعمونیهابرنیامدی،منبهكمکتومیآیم.12شجاع
باش!اگرواقعًامیخواهیمقومخودوشهرهایخدایخودرانجاتدهیم،
امروزبایدمردانهبجنگیم.هرچهخواستخداونداست،انجامخواهدشد.«

13هنگامیكهیوآبوسربازانشحملهكردند،سوریهاپابهفرارگذاشتند.
14عمونیهانیزوقتیدیدندمزدورانسوریفرارمیكنند،آنهاهمفراركرده،
تاداخلشهر،عقبنشینینمودند.یوآبازجنگباعمونیهابازگشتوبه

اورشلیممراجعتكرد.
15و16سوریهاوقتیدیدندنمیتواننددربرابراسرائیلیهامقاومتكنند،تمام
نیزكهدر را پادشاه،سوریهایی رااحضاركردند.هددعزر سربازانخود
شرقرودفراتبودندجمعكرد.ایننیروهابهفرماندهیشوبکكهفرماندة

سپاههددعزربودبهحیالمآمدند.
رود از و كرد جمع را اسرائیلی سربازان همة شنید، را این چون 17داود
اردنعبوركرده،بهحیالمآمد.درآنجاباسربازانسوریواردجنگشد.
و عرابهسوار هفتصد وسربازانش داود و همگریختند باز 18ولیسوریها
چهلهزاراسبسوارسوریراكشتند.شوبکنیزدراینجنگكشتهشد.
19وقتیپادشاهانمزدورهددعزردیدندكهسربازانسوریشكستخوردهاند،
بااسرائیلیهاصلحنموده،تابعآنهاشدند.ازآنپس،دیگرسوریهاجرأت

نكردندبهعمونیهاكمکكنند.

ب-مشکالتداود)1:11تا25:24(
زندگیشخصیداودپسازاستقرارصلحوایجادقدرتعظیمنظامیبرایقوم،گرفتار
گناهشد.اوبابتشبعمرتکبزناگردیدوبعددستوردادبابرنامهایازپیشتعیینشده،
شوهراورابهقتلبرسانند.داودعمیقًاازکاریکهکردهبودپشیمانشدوخواستار
شاید ما مرد. بود، نامشروع رابطه این کهحاصل فرزندی اما گردید، الهی بخشایش
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11:10یوآبسپاهخودراازپیشبهدوقسمتکردتا 
هریکدرصورتنیاز،بهبخشدیگرکمککند.روح
کارکنان خانوادهها، مشخصه باید همکاری و وابستگی

کلیسا،ونیزنگرششمادرمحلکارتانباشد.
خدا به ما ایمان و اعمال بین باید زندگی، در  12:10
موازنهایبرقرارباشد.اینجاداودمیگوید:»شجاعباش!«به
عبارتیدیگر،میگویدهرکاریازدستتبرمیآید،انجام

بده.تدابیرجنگیاتخاذکن،فکرخودرابرایطرحبهترین
فنونجنگیبهکارببر،وازامکاناتیکهدراختیارداری
استفادهکن.عالوهبراین،اومیگوید:»هرچهخواست
خداونداست،انجامخواهدگرفت.«اومیدانستکهنتیجه
جنگدردستهایخدااست.بههمینشکل،مادرعین
حالکهباایمانواعتمادبهخدابرایحصولنتیجهمنتظر

میمانیم،بایدفکروامکاناتخودرابهکارگیریم.



بهخاطرگناهانمانموردبخششخداقراربگیریم،امااغلبطعمعواقِبسخِتناشیاز
آنراخواهیمچشید.

1ـداودوبتشبع
داودبابتشبعمرتکبگناهمیشود

بهارسالبعد،داودقشوناسرائیلرابهفرماندهییوآببهجنگ11
عمونیهافرستاد.)پادشاهان،معمواًلدرفصلبهاربهدشمنانحملهور
میشدند.(آنهاعمونیهاراشكستداده،شهرربهرامحاصرهكردند.اماداود

دراورشلیمماند.
2یکروزهنگامعصرداودازخواببرخاستوبرایهواخوریبهپشتبام
كاخسلطنتیرفت.وقتیدرآنجاقدممیزدچشمشبهزنیزیباافتادكه
مشغولحمامكردنبود.3داودیکنفررافرستادتابپرسدآنزنكیست.
معلومشداسمشبتشبع،دخترالیعاموزناوریایحیتیاست.4پسداودچند

1:11
1توا1:20
ار2:49

1:11
1توا1:20
ار2:49

2:11
1سمو25:9

اعما9:10و10

2:11
1سمو25:9

اعما9:10و10
3:11

1توا5:3
2سمو39:23

3:11
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2سمو39:23
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الو19:15؛19:18

مز51)عنوان(
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1:11درماجرایبتشبع،داودبهخوداجازهدادکهبیشتر 
وبیشتردرگناهبیفتد.)1(داودباماندندرخانهونرفتن
بهجنگ،هدفخودرارهاکرد)1:11(.)2(اوفقطبه
تمایالتخودتوجهداشت)3:11(.)3(وقتیوسوسهشد،
بهجایدوریجستنازآن،آنراامتحانکرد)4:11(؛
)4(اوآگاهانهگناهکرد)4:11(.)5(اوکوشیدبافریب
او )6( )6:11ـ15(. بپوشاند را گناهش دیگران، دادن
قتل مرتکب خود، پنهانکاریهای به دادن ادامه برای
شد)15:11و17(.)7(گناهاوافشاشد)9:12(.)8(گناه
بر او عواقبگناهان )9( )10:12ـ14(. مجازاتشد او

بسیاریدیگراثرگذاشت)11:12و14و15(.
گناه پیشرونده مسیر از مرحله هر در میتوانست داود
خارجشودوازشرارتدستبکشد.اماهمینکهپیشروی
میگردد دشوار آن ساختن متوقف میشود، آغاز گناه
)یعقوب14:1و15(.دردسریکهبهبارمیآوریمهرچه
بپذیریمکهخودمسببآن مایلیم باشد،کمتر بزرگتر
از قلههستید،جلوگیری بودهایم.وقتیهنوزدرحوالی
سرازیرشدنازتپهآسانتراستتازمانیکهدرنیمهراه
سقوطهستید.بهترینراهحلایناستکهجلوگناهرا

پیشازآغازشبگیرید.
1:11زمستاندراسرائیلفصلبارندگیوزمانکاشت
محصولاست.بهارزمانخوبیبرایرفتنبهجنگبود،
و گاریها برای حرکت و بودند خشک جادهها زیرا
عرابههاآسانتربود.دراسرائیل،محصوالتزیادیآماده
درودرفصلبهاربود.اینمحصوالتمنبعغذاییمهمی

برایسپاهیاندرحالگذربود.

به کنید )نگــاه موفقیتآمیز محاصــره این  1:11
پس، این از داد. پایان عّمونیها قدرت به 26:12و27(

عّمونیهاتابعاسرائیلیانشدند.
3:11مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه1پادشاهان
قرار بررسی مورد بتشبع آنشخصیت در که 1 فصـل

گرفتهاست.
به سلطنتیاش کاخ بام پشت از داود وقتی  3:11و4
پایینخیرهشدهبود،زنزیباییرادیدکهحماممیکرد؛
بادیدنآنزن،شهوتدلداودراپرکرد.اوبایدپشت
بامراترکمیکردوازوسوسهمیگریخت.امابهجای
اینکار،باتحقیقدربارهبتشبع،وسوسهراپروراند.او
عمل این نتیجه اما بماند؛ دلش در گناه که داد اجازه

خانمانبراندازبود.
برایفرارازگناه:)1(صادقانهدعاکنیدوازخدابخواهید
کهبهشماکمککندتاازافراد،مکانها،وموقعیتهایی
از قسمتهایی )2( بمانـید. دور وسوسهانگــیزند، که
که نمایید تأمل آن در و کنــید حفظ را کتابمقدس
اغلب منشاء میشود. مربوط شما خاص ضعفهای به
وسوسههانیازیاخواستهایواقعیاستکهخدامیتواند
آنهارابرآوردهسازد.)3(ایمانداراندیگریراپیداکنید
تابتوانیدبیپردهوسوسههایتانرابااودرمیانبگذارید،و

هروقتوسوسهمیشویدازاوکمکبخواهید.
4:11جملهآخراینآیهرامیتواناینگونهنیزترجمه
کرد:»بتشبعبهتازگیآیینطهارتازعادتماهانهخود
رابهپایانرساندهبود.«اینجملهدرکلماجرااهمیت
بسیاردارد،زیرانشانمیدهدکهبتشبعتاقبلازآنکه



نفررافرستادتااورابیاورند.وقتیبتشبعنزداوآمد،داودبااوهمبسترشد.
سپسبتشبعخودراباآبطاهرساخته،بهخانهبرگشت.5وقتیبتشبعفهمید

كهحاملهاست،پیغامفرستادواینموضوعرابهداودخبرداد.

داودسعیمیکندگناهخودرابپوشاند
6پسداودبراییوآباینپیغامرافرستاد:»اوریایحیتیرانزدمنبفرست.«
را اوضاعجنگ و یوآبوسربازان اوسالمتی از داود آمد، اوریا 7وقتی
پرسید.8سپسبهاوگفت:»حالبهخانهبروواستراحتكن.«بعدازرفتن
اوریا،داودهدایایینیزبهخانةاوفرستاد.9امااوریابهخانةخودنرفتوشب

راكناردروازةكاخ،پیشمحافظینپادشاهبسربرد.
10وقتیداوداینراشنید،اوریارااحضاركردوپرسید:»چهشدهاست؟چرا

پسازاینهمهدوریازخانه،دیشببهخانهنرفتی؟«
11اوریاگفت:»صندوقعهدخداوندوسپاهاسرائیلویهوداوفرماندةمنیوآبو
افسرانشدرصحرااردوزدهاند،آیارواستكهمنبهخانهبروموبازنمبهعیش

ونوشبپردازموبااوبخوابم؟بهجانشماقسمكهاینكاررانخواهمكرد.«
12داودگفت:»بسیارخوب،پسامشبهماینجابمانوفردابهمیدانجنگ
برگرد.«پساوریاآنروزوروزبعدهمدراورشلیمماند.13داوداورابرای
به نیز اوریاآنشب اینحال، با اورامستكرد. صرفشامنگهداشتو

خانهاشنرفتبلكهدوبارهكناردروازةكاخخوابید.
بوسیلة را نوشتوآن براییوآب نامهای داود بعد، 14باالخره،صبحروز
اوریابرایشفرستاد.15درنامهبهیوآبدستوردادهبودكهوقتیجنگشدت
میگیرد،اوریارادرخطمقدمجبههقراربدهدواوراتنهابگذاردتاكشته
شود.16پسوقتییوآبدرحالمحاصرةشهردشمنبود،اوریارابهجایی
فرستادكهمیدانستسربازانقویدشمندرآنجامیجنگند.17مردانشهربا

یوآبجنگیدندودرنتیجهاوریاوچندسربازدیگراسرائیلیكشتهشدند.
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باداودهمبسترشود،ازشوهرخودشحاملهنشدهبود. 
امامعنیدیگراینبخشازجملهمیتوانداینباشدکه
بتشبعدرستبهاندازهداوددرعملزناتقصیرکاربوده
است.)الویان19:15ـ30اطالعاتبیشتریدربارهمراسم
طهارتکهبتشبعمیبایستانجاممیداد،ارائهمیدهد(.

موقعیت در را یوآب هم و بتشبع هم داود  15:11
اما بتشبعمیدانستکهزناخطااست، سختیقرارداد.
رددرخواستپادشاهمیتوانستبهمعنایمجازاتشدن
یامرگاوباشد.یوآبنمیدانستچرااوریامیبایست
بمیرد،اماچیزیکهمشخصبوداینبودکهپادشاهخواسته

بوداوکشتهشود.بعضیاوقاتماباموقعیتهاییروبرو
میشویمکهفقطدوانتخابمشخصپیشروداریم،که
نباید هردونیزاشتباهبهنظرمیرسد.درچنینمواقعی،
پیدا راهحل، شاید بداریم. دور نظر از را خدا خواست
کردنانتخابهایدیگرباشد.بااینکار،احتمااًلراهی

راخواهیمیافتکهخداراجاللمیدهد.
17:11اوریاوچندسربازدیگردرنتیجهتوطئهداود
کشتهشدند.بعضیاوقاتگناهمابهافرادبیگناهیآسیب
میرساندکهنقشیدرماجرانداشتهاند.وقتیبهانجامکار
خطاییوسوسهمیشوید،فکرکردنبهکسانیکهممکن



18وقتییوآبگزارشجنگرابرایداودمیفرستاد،19و20و21بهقاصدگفت:
»وقتیاینگزارشرابهعرضپادشاهبرسانیممكناستاوعصبانیشود
وبپرسد:چراسربازانتاایناندازهبهشهرمحاصرهشدهنزدیکشدند؟مگر
فراموش مگر شد؟ خواهد تیراندازی بطرفشان حصار باالی از نمیدانستند
كردهاندكهابیملکدرتاباصبهدستزنیكشتهشدكهازباالیحصار،یک
سنگآسیابدستیرویسرشانداخت؟آنوقتبگو:اوریاهمكشتهشد.«

22و23پس،آنقاصدبهاورشلیمرفتوبهداودگزارشداده،گفت:»افراد
دشمنازماقویتربودندوازشهرخارجشده،بهماحملهكردندولیماآنهارا
تادروازةشهرعقبراندیم.24تیراندازانازرویحصارماراهدفقراردادند.

چندنفرازسربازانماكشتهشدندكهاوریایحیتیهمدربینایشانبود.«
25داودگفت:»بسیارخوب،بهیوآببگوكهناراحتنباشد،چونشمشیر
فرقیبیناینوآنقایلنمیشود.ایندفعهسختتربجنگیدوشهرراتسخیر

كنید.درضمنبهاوبگوازكارشراضیام.«
ایام 26وقتیبتشبعشنیدشوهرشمردهاست،عزادارشد.27بعدازتمامشدن
سوگواری،داودبتشبعرابهكاخسلطنتیآوردواونیزیكیاززنانداودشده،از

اوپسریبدنیاآورد.اماكاریكهداودكردهبوددرنظرخداوندناپسندآمد.

ناتانداودرابهگناهمتهممیکند

خداوند،ناتاننبیرانزدداودفرستادوناتانآمده،اینحكایترا12
برایشتعریفكرد:

»درشهریدونفرزندگیمیكردند،یكیفقیربودودیگریثروتمند.2مرد
ثروتمندگاووگوسفندزیادیداشت.3اماآنفقیرازمالدنیافقطیکماده
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استبهوسلیهگناهشماآسیبببینندشایدسببشوداز 
آناجتنابکنید.

25:11بهنظرمیرسدکهواکنشداودنسبتبهمرگاوریا
بابیتوجهیوبیتفاوتیهمراهبود.اوکهعمیقًاازمرگ
؛ 1 )2سموئیل شد اندوهگین رقیبانش، ابنیر، و شائول
31:3ـ39(،ازمرگاوریاکهمردینیکوباشخصیت
داود دل چون چرا؟ نشد. غمگین بود، روحانی محکم
او که راهی تنها بود. شده سخت گناهش به نسبت
بود این بپوشاند، را زنا( )یعنی اولش گناه میتوانست
از اودیگر کهدوبارهگناهکند؛وچیزینگذشتکه
اعمالنادرستشاحساستقصیرنمیکرد.گناهعمدیو
پیدرپیحساسیتداودرانسبتبهشریعتخداوحقوق
دیگران،ضعیفکردهبود.هرچهبیشتربکوشیدگناهیرا
بپوشانید،نسبتبهآنبیتوجهترخواهیدشد.دلخودرا

مثلداودنسبتبهگناهسختنسازید.همیناآلناعمال
نادرستخودرااعترافکنید،پیشازآنکهفراموشکنید

کهآنگناهاست.
27:11داودپادشاهبرایبهدستآوردنچیزیکهدر
استفادهکرد. اختیاراتخودسوء مقامو از بود، طلبش
ازقدرترادرحکومتها استفاده اغلبسوء ما امروز
واموربازرگانیشاهدهستیم.اماخدارهبرانیراکهاز
مقامخودبرایماجراجویی،فریب،یالطمهزدنبهافراد
مجازات بهسختی میکنند، استفاده سوء زیردستخود
خواهدکرد.اینسوءاستفادهباعثخواهدشدکهرشته
اعتمادبینآنهاوکسانیکهبهایشانخدمتمیکنند،

ازهمبگسلد.
1:12ناتاندرمقامنبی،ملزمبوددرمقابلگناهبایستد،
حتیگناهپادشاه.شهامت،مهارت،وتدبیرزیادیالزم



برهداشتكهازپولخودخریدهبودواوراهمراهپسرانشبزرگمیكرد.
ازبشقابخودبهآنبرهخوراکمیدادوازكاسهاشبهاوآبمینوشانید،
آنبرهرادرآغوششمیخوابانیدواورامثلدخترشدوستمیداشت.
4روزیمهمانیبهخانهآنشخصثروتمندرفت.ولیاوبجایآنكهیكیاز
گاوانوگوسفندانخودرابكشدتابرایمهمانشغذاییتهیهكند،برةآن

مردفقیرراگرفته،سربرید.«
5داودچوناینراشنیدعصبانیشدوگفت:»بهخداوندزندهقسم،كسیكه
چنینكاریكردهبایدكشتهشود،6وچوندلشبهحالآنبیچارهنسوخت،

بایدبجایآنبره،چهاربرهبهاوپسدهد.«
7و8آنوقتناتانبهداودگفت:»آنمردثروتمند،توهستی!«وبعداضافهكرد
كهخداوند،خدایاسرائیلچنینمیفرماید:»منتوراازدستشائولنجات
دادم،كاخوحرمسرایاورابهتوبخشیدموتورابریهوداواسرائیلپادشاه
ساختم.اگراینچیزهابرایتوكافینبودبیشترازاینهاهمبهتومیدادم.
9پسچراقوانینمرازیرپاگذاشتیومرتكباینعملزشتشدی؟تواوریا
رابدستعمونیهاكشتیوزناوراتصاحبنمودی،10بنابراین،ازاینپس،
كشتوكشتارازخانوادةتودورنخواهدشد،زیراباگرفتنزناوریا،بهمن
اهانتكردهای.11بنابراینمنهمبدستافرادخانوادهات،برسرتبالنازل
میكنم.زنانتراپیشچشمانتبههمسایهاتمیدهمواودرروزروشنبا
آنهاهمبسترمیشود.12تواینكاررامخفیانهكردی،امامندرروزروشنو

دربرابرچشمانهمةبنیاسرائیلاینبالرابرسرتوخواهمآورد.«

5:12
1سمو16:26
1پاد39:20

5:12
1سمو16:26
1پاد39:20

6:12
خرو1:22

6:12
خرو1:22

7:12
1سمو13:16

8:12
2سمو2:7؛7:9

7:12
1سمو13:16

8:12
2سمو2:7؛7:9

9:12
1سمو23:15

9:12
1سمو23:15

10:12
2سمو29:13؛14:18

1پاد23:2

10:12
2سمو29:13؛14:18

1پاد23:2
11:12

2سمو21:16؛6:51و10
11:12

2سمو21:16؛6:51و10
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بودتااوطوریباداودسخنگویدکهاوراازاعمال 
نادرستشآگاهسازد.هروقتالزمباشدباکسیروبرو
شویدکهبایدخبرناخوشایندیبهاوبدهید،دعاکنیدتا
خدابهشماشهامت،مهارت،وتدبیرالزمرابدهد.اگر
نحوه دهد، نشان مثبتی واکنش شخص آن میخواهید
بیانپیغام،شایدبهاندازهپیغامیکهمیدهید،مهمباشد.

سخنانتانراباعقلوخردهمراهسازید.
5:12ـ7داودبهقدریبهگناهانخودبیتوجهشدهبود
کهتشخیصندادکهجنایتکارماجرایناتانخوداواست.
خصوصیاتاخالقیایکهمادردیگرانمحکوممیکنیم،
اغلبنقصهایشخصیتیخودماهستند.انتقادازکدامیک
ازدوستان،همکاران،یااعضایخانوادهتانبرایتانآسان
است؟پذیرفتنکدامیکازایشانبرایتانسختاست؟
بهجایآنکهبکوشیدایشانراتغییردهید،ازخدابخواهید
کهبهشماکمککندتااحساسآنانرادرککنیدو

نقصهایخودرابهترببینید.ممکناستمتوجهشویدکه
بامحکومکردندیگران،خودتانرامحکومکردهاید.

10:12ـ14پیشگوییهایموجوددراینآیاتبهتحقق
پیوست.ازآنجاکهداوداوریاراکشتوهمسرشرا
دور خانوادهاش از کشتار و کشت )1( کرد، غصب
1پادشاهان23:12ـ25(؛ ؛ ؛14:18و15 )29:13و30 نشد
)13:15(؛ کردند قیام او علیه خانوادهاش اعضای )2(
شدند داده دیگران به روشن روز در او زنان )3(
زاده برایش بتشبع از که کودکی )4( )20:16ـ23(؛
گناهش میدانست داود اگر .)18:12( درگذشت شد،
نمیرفت. موقتی لذایذ دنبال داشت، عواقبیخواهد چه
فراموشنکنیدکهُبردعواقباعمالتاندورتروزیادتراز
آناستکهحتیبتوانیدپیشبینیکنید.خدارهنمودهای
اخالقیایتعیینکردهتابهماکمککنددرهمانوهله

اولازگناهاجتنابورزیم.



13داوداعترافكرده،بهناتانگفت:»درحقخداوندگناهكردهام.«
ناتانگفت:»بلی،خداوندهمتورابخشیدهاستوبسبباینگناهتتو

13:12
الو10:20؛17:24
2سمو5:11؛10:24

امث13:28؛میکا18:7
لو13:18

13:12
الو10:20؛17:24
2سمو5:11؛10:24

امث13:28؛میکا18:7
لو13:18
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13:12طیاینرویداد،داودمزمور51رانوشتکهدر
آنشناختعمیقیازشخصیتخودارائهمیدهدوعالوه
براینبهمانیزامیدمیبخشد.مهمنیستکهگناهباعث
شدهچقدراحساسبدبختیکنیدیاچهگناهوحشتناکی

مرتکبشدهباشید،چوندرهرحالمیتوانیدقلبخود
رابهحضورخدابریزیدوبخششاورابطلبید،درست
مانندداود.داودمزمور32رانیزنوشتکهبیانگرشادی

اوبعدازبخشیدهشدناست.

ایننبیمطابقمعناینامش،یعنی»خدادادهاست،«زندگیکرد.اوهدیهایالزمومفیدازجانب
خدابرایداودپادشاهبود.اوبهعنوانسخنگویخدابرایداود،خدمتکردوثابتنمودکهدوست
ومشاوریشجاعاستکههمیشهحاضراستحقیقترابگوید،حتیوقتیمیداندسخنانشنتایج

دردناکیبهدنبالخواهدداشت.
ناتانبرایمقابلهباگناهچندگانهداودیعنیطمع،دزدی،زنا،وقتلکهدررابطهنامشروعشبابتشبع
مرتکبشد،توانستبهداودنشاندهدکهخوداوتحملچنیناعمالیراازکسیدیگرنخواهد
داشت،وبدینسانبهاوکمککردکهخطاهایخودراببیند.توبهداودبهناتانامکاندادکهاورا

ازبخشایشالهیمطمئنسازد،ودرعینحالعواقبدردناکگناهشرابهاویادآوریکند.
نگرشوشیوهبرخوردناتانبهماکمکمیکندکهاعمالخودراموردداوریقراردهیم.آیاچند
بارپیشآمدهکهدستبهکارهاییزدهایمکهاگردیگرانکردهبودند،حتمًامحکومشانمیکردیم؟
کارمفیدیخواهدبوداگرازخودبپرسیمخداودیگرانچهدیدینسبتبهاعمالمادارند.بدبختانه،
ماتواناییعظیمیدردروغگفتنبهخودمانداریم.خداهنوزهمدوحفاظدرمقابلخودفریبیدر
اختیارمامیگذارد:کالمش،ودوستانواقعی.بهکمکایندومورد،دیدیفراسویخودمانبهدست
میآوریم.شماکالمخدارادردستدارید.پسبگذاریدکالمخدادربارهخودتانباشماسخنبگوید،
حتیاگرحقیقتدردناکباشد.اگردوستیمثلناتانندارید،ازخدابطلبیدچنینکسیرابهشماعطا

کند.همچنینازخدابخواهیدکهشماراهمچونناتانبرایاصالحکسدیگریبهکاربرد.
نقاطقوتوموفقیتها:

مشاوریقابلاعتمادبرایداودپادشاهبود. *
نبیخدابود. *

درمقابلهبامسائل،شجاعامامحتاطبود. *
یکیازوسائلیبودکهخدابهوسیلهآن،برزندگیداودنظارتمیکرد. *

نقطهضعف:
اشتیاقاوبرایبنایمعبدیبرایخدابهدستداوددراورشلیم،اوراوادارکردکهبدون *

دستورخداسخنبگوید.
درسهاییاززندگیاو:

مانبایدازگفتنحقیقتبهکسانیکهبهآنهاعالقمندیم،بترسیم. *
دوستقابلاعتمادیکیازبزرگترینهدایایخدااست. *

وقتیدرگناههستیم،خدابرایپیداکردنراهیبهمنظوربرقراریارتباطباما،توجهکافی *
مبذولمیدارد.

آمارحیاتی:
شغل:نبی،مشاورسلطنتی *

همعصربا:داود،بتشبع،سلیمان،صادوق،ادونیا *
آیهکلیدی:

»پسناتاننزدداودبرگشته،آنچهراکهخداوندفرمودهبودبهاوبازگفت«)2سموئیل17:7(.
ماجرایناتاندر2سموئیلفصل7تا1پادشاهانفصل1نقلشدهاست.ازاودر1تواریخ15:17؛

2تواریخ29:9؛25:29و26نیزنامبردهشدهاست.

ان
ـــ
تــ
نا



راهالکنخواهدكرد.14ولیچونبااینكارتباعثشدهایكهدشمنان
خداوندبهاوكفرگویند،پساینبچهایهمكهبدنیاآمده،خواهدمرد.«

فرزندداودوبتشبعمیمیرد
15بعدناتانبهخانةخودبرگشتوخداوند،پسریراكهبتشبعزاییدهبود
سختبیماركرد.16داودبهخداالتماسكردكهبچهرازندهنگاهدارد،و
اتاقخودرفته،تمامشبرویزمیندراز به بدینمنظورروزهگرفتو
كشید.17درباریانازاوخواهشكردنداززمینبلندشودوباآنهاغذابخورد،
اماقبولنكرد،18تااینكهدرروزهفتم،آنبچهمرد.درباریانمیترسیدند
اینخبررابهاوبدهند.آنهامیگفتند:»وقتیآنبچههنوززندهبودداود
ازشدتناراحتیباماحرفنمیزد،حالاگربهاوخبربدهیمكهبچهمرده

است،معلومنیستچهبالییبرسرخودخواهدآورد؟«
19ولیوقتیداوددیدآنهادرگوشیباهمحرفمیزنند،فهمیدچهشدهاست

وپرسید:»آیابچهمردهاست؟«
گفتند:»بلی.«20آنگاهداوداززمینبلندشد،شستشونمود،سرشراشانه
كرد،لباسهایشراعوضنمودوبهخیمةعبادترفتوخداوندراپرستش
كرد.سپسبهكاخشبرگشتوخوراکخورد.21درباریانتعجبكردند
وبهاوگفتند:»ماازرفتارتوسردرنمیآوریم.وقتیبچههنوززندهبود
گریهمیكردیوغذانمیخوردی.اماحالكهبچهمردهاست،دستازگریه

برداشته،غذامیخوری!«

14:12
اش5:52
روم23:2

14:12
اش5:52
روم23:2

16:12
2سمو12:1؛31:13

مز10:69

16:12
2سمو12:1؛31:13

مز10:69

17:12
2سمو35:3

17:12
2سمو35:3
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14:12داودازگناهشتوبهکرد)13:12(،اماداوری 
خدابراینقرارگرفتکهفرزنداوبمیرد.عواقبگناه
داودغیرقابلبرگشتبود.بعضیاوقاتعذرخواهیکافی
نیست.وقتیخدامارامیبخشدورابطهماراباخوداحیا
میکند،همهعواقبخطاهایماراازبیننمیبرد.شاید
وسوسهبشویمکهبگوییم:»اگراینخطااست،میتوانم
باشیم داشته بهخاطر باید اما ازخداعذرخواهیکنم،«
کهباخطاهاییکهمرتکبمیشویم،شایداتفاقاتیرابه

جریانبیندازیمکهنتوانیمجلِوعواقبآنهارابگیریم.
14:12چرااینکودکمیبایستبمیرد؟اینداوری
بهاینعلتنبودکهآنکودکنامشروعبود،بلکهاین
داوریداودبودبهخاطرگناهش.داودوبتشبعمستحق
در و پوشید آنهاچشم کشتن از خدا اما بودند، مرگ
عوضجانطفلراگرفت.خداهنوزدرریختنشالوده
داود برای شاید داشت. داود برای کارهایی حکومت،

مرگطفلمجازاتیسختترازمرگخودشبود.
ایناحتمالنیزوجودداردکهاگرکودکزندهمیماند،خدا
دربینهمسایگانبتپرستاسرائیلبدناممیشد.آنهادرباره

اینخداچهفکرمیکردند،خداییکهقتلوزنارابادادن
وارثیبهپادشاهپاداشمیدهد؟مرگطفلغمانگیزاست،اما
اهانتبهخداباعثمرگدرمیانتماممللمیشود.باآنکه
خداگناهداودرابخشید،اماجلوتمامعواقبآنرانگرفت.

مطیع، شجاع، بسیار، حکمت با نبیای ناتان،  15:12
پیغام سه داود، زندگی در مهم زمان سه در وفادار، و
حیاتیبهاوداد.)1(اوبهداودگفتکهپسرشمعبد
خواهد برقرار ابد تا داود خاندان و ساخت خواهد را
زنایی بهخاطر را داود او ماند)2سموئیل1:7ـ17(.)2(
کهمرتکبشدهبود،توبیخکرد)2سموئیل1:12ـ14(.
)3(اوبهداودکمککردتاسلیمانرابرتختپادشاهی

بنشاند)1پادشاهان11:1ـ53(.
20:12و21داوددرگناهشباقینماند؛اوبهسویخدا
بازگشتوخدااورابخشیدوراهرابرایاوگشودتا
زندگینوینیراآغازکند.حتیلقبیکهداودبهسلیمان
دادیادآورفیضخدابود)25:12(.وقتیبهسویخداباز
میگردیموبخششاورامیپذیریموطرقزندگیخود

راعوضمیکنیم،اوفرصتتازهایبهمامیدهد.



22داودجوابداد:»وقتیبچهزندهبود،روزهگرفتموگریستم،چونفكر
میكردمشایدخداوندبهمنرحمكندوبچهرازندهنگهدارد.23اماحالكه
بچهمردهاستدیگرچراروزهبگیرم؟آیامیتوانماورازندهكنم؟منپیش

اوخواهمرفت،ولیاونزدمنبازنخواهدگشت.«
24سپسداودبتشبعرادلداریداد.بتشبعباردیگرازداودحاملهشده،پسری
زاییدواسماوراسلیمانگذاشت.خداوندسلیمانرادوستمیداشت25وبه
همینسببناتاننبیرافرستادتاسلیمانرایدیدیا)یعنی»محبوبخداوند«(

لقبدهد.

داودعمونیهایراشکستمیدهد
26و27دراینبین،یوآببهشهرربهپایتختعمونحملهبردوآنرامحاصره
كرد.اوقاصدانینزدداودفرستادتابهاوبگویند:»ربهومخازنآبآندر
اختیارماست.28پسبقیةسربازانرابیاوروشهرراتصرفكنتاپیروزی

بهنامتوتمامشود.«
29و30پسداودبهربهلشكركشیدوآنراتسخیركرده،غنیمتزیادیاز
آنجابهاورشلیمبرد.داودتاجگرانبهایپادشاهعمونیراازسرشبرداشت
وبرسرخودشگذاشت.اینتاج،حدودسیوپنجكیلووزنداشتواز
طالوجواهراتقیمتیساختهشدهبود.31داود،مردمآنشهررااسیركرده،
ارهوتیشهوتبربهدستشاندادوآنهارابهكارهایسختگماشت.اودر
كورههایآجرپزیازایشانكارمیكشید.اوبااهالیشهرهایدیگرعمون

نیزهمینگونهعملكرد.سپسداودوقشوناوبهاورشلیمبازگشتند.

2ـآشفتگیدرخانوادهداود
امنونبهتامارتجاوزمیکند

ابشالوم،پسرداود،خواهرزیباییداشتبهنامتامار.امنون،پسر13
دیگرداودكهبرادرناتنیتاماربود،سختدلباختةاوشد.2امنون
چنانخاطرخواهخواهرششدهبودكهازعشقاوبیمارشد.اودسترسیبه
تامارنداشت،زیراتامارچونباكرهبودحقنداشتبامردانمعاشرتكند.

22:12
اش1:38ـ5
یونس9:3
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24:12
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26:12
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هرشخص،  زندگی تجربه تلخترین شاید  22:12و23
شرایط این در یافتن تسلی برای باشد. او فرزند مرگ
؛ ؛139 ؛15:17 مزامیر9:16ـ11 به نگاهکنید سخت،

اشعیا11:40.
بــود بتشــبع و داود سلیمـانچهــارمینپسر 24:12
)1تواریخ5:3(.بنابراین،بینمرگاولینفرزندآنهاو

تولدسلیمانچندینسالفاصلهبود.

1:13اکنونداوددرخانوادهخودش،باگناهانیشبیهبه
گناهانیکهخودشپیشترمرتکبشدهبود،روبرواست.
گناهیکهاودرزندگیمرتکبشد،درزندگیفرزندانش
بهشکلبزرگتریبازتابیافت.اگرشمافرزندیدارید،
همیشهنمیتوانیدکارهاییراکهایشانمیکنندکنترل
کنید،امامیتوانیدبامعیارهایخدازندگیکنیدوبااین

کارالگویخوبیدراختیارشانقراردهید.



و شمعی پسر یوناداب یوناداب. نام به داشت حیلهگر رفیقی امنون 3ولی
برادرزادةداودبود.

بهروزالغرتر امنونگفت:»ایپسرپادشاهچراروز به 4روزییوناداب
میشوی؟بهمنبگوچهشدهاست؟«

امنونبهاوگفت:»منعاشقتامار،خواهرناتنیامشدهام!«
5یونادابگفت:»دربسترتدرازبكشوخودترابهمریضیبزن.وقتی
پدرتبهعیادتتبیاید،بهاوبگوكهتاماررابفرستدتابرایتخوراكیتهیه

كند.بگوكهاگرازدستتامارغذابخوریخوبمیشوی.«
به تقاضاكردكه او از آمد، عیادتش به پادشاه وقتی چنینكرد. 6امنون
خواهرشتاماراجازهدهدبیایدوبرایشغذاییبپزدتابخورد.7داودقبول
اوخوراكی برای و برود امنون پیش فرستادكه پیغام تامار برای و كرد
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3:13ـ5پسرعمویخودامنون،یوناداب،اوراترغیب
به نسبت ما شاید شود. جنسی گناه مرتکب که کرد
آنها به چون باشیم حساستر خود خویشاوندان توصیه

هر که کنیم حاصل یقین باید این، وجود با نزدیکیم.
خدا معیارهای صافی از میکنیم که کوچکی توصیه

بگذرد.

مشکالت
خانوادگیداود

زنانمتعددداودباعث
او برای زیادی اندوه
شدند.ودرنتیجهگناه
بتشــبع،خـدا و داود
گفــتکهکشـتو
خانوادهاش از کشتار
شــد، نخــواهد دور
اعضــایخانــوادهاش
سربهشورشخواهند
کســی و گذاشــت،
دیگربازنانشهمبستر
این همه شد. خواهد
وقایــعهمانطــورکه
ناتانپیشگوییکرده
بود،بهتحققپیوست.
عواقبگناهنهتنهاما
را،بلکهکسانیراکه
میشناسیمودوستشان
داریم،گرفتارمیسازد.
وسوسه که بعد دفعه
میشوید،اینرابهیاد

داشتهباشید.

زن

میکال
)دخترشائول(

اخینوعام
)اهلیزرعیل(

معکه
)دخترتلمای،
پادشاهجشور(

َحجیت

بتشبع

بتشبع

فرزندان

از تا پنج اما نداشت، فرزندی او
به را میربت خواهرش، پسران

فرزندیپذیرفت.

امنون،اولینفرزندداود

تنها تامار، سوم؛ پسر ابشالوم،
دخترداودکهبهاسمازاویادشده

است.

ادونیا،پسرچهارم.اوبسیارخوش
هیچ که شده گفته اما بود، اندام
وقتموردسرزنشقرارنگرفت.

نشده قید آنها نام که پسرهایی
است.

سلیمان

اتفاقیکهافتاد

داودپنجپسرخواهرمیکالرابهخاطرگناه
شائولبهجبعونیهادادتاآنهارابکشند.

اوبهتامار،خواهرناتنیاش،تجاوزکرد،و
بعدابشالومبرایگرفتنانتقام،اوراکشت.

تامار به تجاوز بهخاطر را امنون ابشالوم،
کشت،وبعدبهجشورمتواریشد.چندوقت
بعداوبازگشت،اماتنهابهمنظورشورشعلیه
داود.اوچادریرویپشتبامشزدودر
آنجابادهتاازکنیزانپدرشهمبسترشد.

غروراوباعثمرگاوگردید.

اعالم پادشاه را داود،خود ازمرگ قبل او
کرد.توطئهاوکشفشدوداودازکشتناو
چشمپوشید،امابعدًابرادرناتنیاش،سلیمان،

اورااعدامکرد.

اولینفرزندآنهابهعنوانمجازاتخدابرای
زنایداودوبتشبعمرد.

پادشاهبعدیاسرائیلشد.بهگونهایطنزآلود،
زنانمتعددسلیمانباعثسقوطاوشدند.



تهیهكند.8تاماربهخانةامنونرفتواوبربسترخوابیدهبود.تامارمقداری
خمیرتهیهكردوبرایاونانپخت.9اماوقتیسینیخوراکراپیشامنون
گذاشت،اونخوردوبهنوكرانشگفت:»همهازاینجابیرونبروید.«پس
همهبیرونرفتند.10بعدبهتامارگفت:»دوبارهخوراکرابهاتاقخواب
بیاوروآنرابهمنبده.«تامارخوراکراپیشاوبرد.11ولیهمینكهآنرا

پیشاوگذاشت،امنوناوراگرفته،گفت:»عزیزم،بیابامنبخواب!«
12تامارگفت:»امنون،اینكاررانكن!نبایددراسرائیلچنینفاجعهایبهبار
بیاوری.13منبااینرسواییكجامیتوانمبروم؟وتودراسرائیلانگشتنما
خواهیشد.تمنامیكنمفقطبهپادشاهبگوومنمطمئنماجازهخواهددادتا

بامنازدواجكنی.«
14ولیگوشامنونبدهكارنبود،وچونازتامارقویتربود،بهزوربهاوتجاوز
كرد.15بعدناگهانعشقامنونبهنفرتتبدیلشدوشدتنفرتشبیشاز

عشقیبودكهقباًلبهاوداشت.اوبهتامارگفت:»ازاینجابروبیرون!«
16تامارباالتماسگفت:»اینكاررانكن،چونبیرونراندنمنبدترازآن

عملیاستكهبامنكردی.«
ولیامنونتوجهیبهحرفهایاونكرد.17و18اونوكرشراصدازده،گفت:
»ایندخترراازاینجابیرونكنودرراپشتسرشببند.«پسآننوكر

اورابیرونكرد.
درآنزمانرسمبودكهدخترانباكرةپادشاه،لباسرنگارنگمیپوشیدند.
لباسرنگارنگخودراپارهكرد،خاكستربرسرخودریخته، 19اماتامار

دستهایشرارویسرشگذاشتوگریهكنانازآنجادورشد.

ابشالومامنونرابهقتلمیرساند
امنونبهتو ابشالوماورادید،پرسید:»ببینم،آیابرادرت 20وقتیبرادرش

12:13
الو9:18و11؛17:20

12:13
الو9:18و11؛17:20

17:13
پیدا3:37و32

17:13
پیدا3:37و32

19:13
پیدا29:37
2سمو11:1

استر1:4

19:13
پیدا29:37
2سمو11:1

استر1:4
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14:13و15عشقوشهوت،باهمتفاوتبسیاردارند. 
امنونبعدازتجاوزبهخواهرناتنیخود،عشقشبهنفرت
اما است، بودکهعاشق ادعاکرده اگرچه تبدیلشد.
درواقعشهوتبراوچیرهشدهبود.عشقصبوراست،
اماشهوتارضایجنسیفوریرامیطلبد.عشقمهربان
است،اماشهوتخشن.عشقطبقخواستهخودشعمل
عمل خودش میل و خواسته طبق شهوت اما نمیکند،
میکند.ویژگیهایعشقواقعیرامیتوانیددر1قرنتیان

فصل13مطالعهکنید.
16:13جرمامنون،تجاوزوزنابامحارمبود،جرائمیکه
خدااکیدًامنعکردهبود)الویان6:18ـ9؛17:20(.چرا

بااوبود؟ بیرونراندنتامارجرمیبزرگترازحتیزنا
امنونبابیرونکردنتامارجرمخودراطورینشانداد
کهگوییتامارمرتکباینکارننگینشدهوبهامنون
پیشنهادهمخوابگیکردهاست،ودرآنجاهیچشاهدی
نبودکهجانباورابگیرد،چونامنونفکراینراهمکرده
ونوکرانشراازاتاقشمرخصنمودهبود.جرماوهرنوع
امکانازدواجبرایتامارراازمیانمیبرد،زیرااودیگر
باکرهنبودونمیتوانستازدواجکند)تثنیه23:22ـ29(.

را او و تسلیدهد را تامار ابشالومسعیکرد  20:13
متقاعدسازدکهاینواقعهرابهرسواییعلنیتبدیلنکند.
اوخودشدرخفانقشهانتقامازامنونراکشید.اونقشهاش



تجاوزكردهاست؟ناراحتنباشونگذاراینموضوعازخانوادةمابهبیرون
درزكند.«پستاماردرخانةبرادرشابشالومگوشهگیرشد.

21وقتیاینخبربهگوشداودپادشاهرسید،بیاندازهعصبانیشد.22اماابشالوم
بسبباینعملزشتازامنونكینهبهدلداشتودربارةاینموضوعبااو

هیچسخننمیگفت.
23دوسالبعد،وقتیابشالومدربعلحاصورواقعدرافرایمگوسفندانخودرا
پشممیبرید،جشنیترتیبدادوتمامپسرانپادشاهرادعوتكرد.24ابشالوم
بری پشم مناسبت به جشنی پادشاه، »ای گفت: رفته، پادشاه داود پیش
گوسفندانمترتیبدادهام،تقاضادارمهمراهدرباریانبهاینجشنتشریف

بیاورید.«
بار تو برای بیاییم ما همة اگر پسرم، »نه ابشالومگفت: به پادشاه 25ولی

سنگینیمیشویم.«
ابشالومخیلیاصرارنمود،ولیداودنپذیرفتوازاوتشكركرد.26ابشالوم
گفت:»بسیارخوب،پساگرشمانمیتوانیدبیایید،برادرمامنونرابجای

خودتانبفرستید.«
پادشاهپرسید:»چراامنون؟«

سایر و امنون رفتن با پادشاه سرانجام تا كرد اصرار آنقدر ابشالوم 27ولی
پسرانشموافقتنمود.

28ابشالومبهافرادخودگفت:»صبركنیدتاامنونمستشود،آنوقتبااشارة
من،اورابكشید.نترسید!اینجافرماندهمنم.شجاعباشید!«

29پسافرادابشالوم،بهدستورویامنونراكشتند.پسراندیگرپادشاهبر
قاطرانخودسوارشده،فراركردند.30وقتیایشانهنوزدرراهبازگشتبه
اورشلیمبودند،بهداودخبررسیدكهابشالومتمامپسرانشراكشتهویكیرا
باقینگذاشتهاست.31پادشاهازجابرخاستولباسخودراپارهكردوروی

خاکنشست.درباریاننیزلباسهایخودراپارهكردند.

28:13
2سمو27:3؛13:11

28:13
2سمو27:3؛13:11

29:13
2سمو9:18

29:13
2سمو9:18

31:13
2سمو11:1؛16:12

31:13
2سمو11:1؛16:12
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رادوسالبعدعملیکرد)20:13ـ33(.ابشالومباگفتن 
اینکهواقعهاخیرصرفًاموضوعیخانوادگیاست،سعی
کردتامارراتسلیدهد.امامعیارهایخدابرایعفتو

پاکدامنی،بهخاطرمسائلخانوادگیمعوقنمیماند.
21:13ـ24داودازدستامنونبهخاطرزناباخواهرخودش
خشمگینبود؛باوجوداین،داوداوراتنبیهنکرد.مطابق
قانونخدا،داودمیبایستامنونرابهخاطرگناهشتبعید
میکرد)الویان17:20(.احتمااًلداوددرتبعیداوتردید
کردچون)1(امنونپسربزرگشبود)1تواریخ1:3(و
میبایستبعدازداودپادشاهشود،و)2(داودخودشبازنا

کردنبابتشبعمرتگبگناهمشابهیشدهبود.اگرچهداود
درمقامپادشاهورهبرنظامیبیهمتابود،امادرمقامهمسر

وپدرفاقدمهارتوحساسیتهایالزمبود.
برای ابشالوم میانجامد. فاجعه به نفرت  21:13ـ24
بهجایآنکه اما امنوندلیلداشت،  از خشمگینبودن
گناهشرابهاوگوشزدکند،اجازهدادکهخشمشبه
نفرتتبدیلشود.واینبهجایحلمشکل،موجبانتقام
شد.هرگاهنسبتبهشماخطاییصورتمیگیرد،یااز
بهخشممیآیید،بکوشیدمشکلرا خطایکسیدیگر

حلکنید،نهاینکهانتقامبگیرید.



32و33امادراینبین،یوناداب)پسرشمعیوبرادرزادةداود(واردشدوگفت:
»همهكشتهنشدهاند!فقطامنونبهقتلرسیدهاست.ابشالومایننقشهراوقتی
باشیدهمةپسرانتان بهخواهرشتجاوزكرد.خاطرجمع امنون كشیدكه

نمردهاند!فقطامنونمردهاست.«
34دراینضمن،ابشالومفراركرد.

دراورشلیم،دیدهبانیكهرویحصارشهردیدهبانیمیكرد،خبردادكهاز
راهكناركوه،گروهبزرگیبطرفشهرمیآیند.

آمدند.« پسرانتان گفتم، كه همانطور »ببینید، گفت: پادشاه به 35یوناداب
36طولینكشیدكههمةپسرانپادشاهواردشدندوبهتلخیگریستند.پادشاه

ودرباریانهمباآنهاباصدایبلندگریهكردند.
37و38اماابشالومفراركردوبهتلمای)پسرعمیهود(پادشاهجشورپناهبردو
سهسالدرآنجاماند.داودبرایپسرشامنونمدتزیادیعزاداربود،39اما

كمكمتسلییافتومشتاقدیدارپسرشابشالومشد.

زنیبرایابشالومشفاعتمیکند

است،14 ابشالوم دیدار مشتاق پادشاهچقدر كه فهمید یوآب وقتی
2بدنبالزنیحكیمفرستادكهدرشهرتقوعزندگیمیكرد.یوآب
بهآنزنگفت:»خودترابهقیافةزنیكهمدتطوالنیاستعزادارمیباشد
دربیاور؛لباسعزابپوشوموهایتراشانهنكن.3بعدپیشپادشاهبروواین

سخنانراكهبهتومیگویمبهاوبگو.«سپسبهاویاددادچهبگوید.
بهدادم نزدپادشاهرسید،تعظیمكردوگفت:»ایپادشاه، 4وقتیآنزن

برس!«
5و6پادشاهپرسید:»چهشدهاست؟«

عرضكرد:»منزنبیوهایهستم.دوپسرداشتم.یکروزآندودرصحرا
باهمدعواكردندوچونكسینبودآنهاراازهمجداكند،یكیازایشانبه
دستدیگریكشتهشد.7حالتمامقوموخویشانممیخواهندپسردیگرمرا
بهآنهاتسلیمكنمتااورابهجرمقتلبرادرش،بكشند.ولیاگرمناینكار
رابكنم،دیگركسیبرایمباقینمیماندونسلشوهرمرحوممازرویزمین

برانداختهمیشود.«
خواهم را كار ترتیب برو. خانه به راحت خیال »با گفت: او به 8پادشاه

داد.«
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تلمای  چون کرد فرار جشور به ابشالوم  37:13ـ39
پادشاه،پدربزرگشبود)1تواریخ2:3(،واومیدانست

کهازاوبهخاطرهمیننسبتخانوادگیاستقبالخواهند
کرد.



9زنگفت:»ایپادشاه،تقصیربهگردنمنوخانوادهامباشدوپادشاهو
تختشبیتقصیر!«

10پادشاهفرمود:»اگركسیبهتوچیزیگفت،اورانزدمنبیاور.كاری
میكنمكهاوهرگزمزاحمتونشود.«

11سپسآنزنبهپادشاهگفت:»ایپادشاه،بهخداوند،خدایتانقسمیادكنید
كهنخواهیدگذاشتخویشاوندمنانتقامخونپسرمراازپسردیگرمبگیرد

واورابكشد.«
پادشاهپاسخداد:»بهخداوندزندهقسم،موییازسرپسرتكمنخواهدشد!«

12زنگفت:»التماسمیكنماجازهدهیدیکچیزدیگرنیزبگویم.«
پادشاهفرمود:»بگو!«

13گفت:»چراهمینكاریراكهقولدادیدبرایمنبكنید،برایقومخدا

انجامنمیدهید؟چطورپسرمرابخشیدید،اماپسرخودتانراكهآوارهشده
استنمیبخشید؟آیادراینموردمقصرنیستید؟14سرانجامهمةمامیمیریم.
عمرمامثلآببرزمینریختهمیشود،آبكهریختدیگرنمیتوانآنرا
جمعكرد.وقتیكسیازخداآوارهمیشودخداجاناورانمیگیرد،بلكه
اورابهسویخودبازمیخواند.پادشاهنیزچنینكنند.15و16البتهمنبرایپسر
خودمبهاینجاآمدهام،چونمیترسماورابكشند.باخودگفتمشایدپادشاه
بهعرایضمتوجهنمایندوماراازدستكسیكهمیخواهدماراازآبو
خاكیكهخدابهماعطاكردهبینصیبكند،برهانند.17باخودگفتمكهقول
پادشاه،ماراآسودهخاطرخواهدكرد.شمامثلفرشتةخداهستیدوخوبرا

ازبدتشخیصمیدهید.خداوند،خدایتانهمراهشماباشد.«
18پادشاهگفت:»سؤالیازتومیكنموتوراستشرابگو.«

عرضكرد:»ایپادشاه،گوشبفرمانم.«
19پادشاهگفت:»آیایوآبتورابهاینجافرستادهاست؟«

زنجوابداد:»چطورمیتوانمحقیقتراازشما،ایپادشاه،كتمانكنم؟
بلی،یوآبمرافرستادوبهمنیاددادكهچهبگویم.20اینكاررابرایرفع

كدورتكرد.شمامثلفرشتةخداداناهستیدوهرچهمیشود،میدانید.«
21پسپادشاهیوآبراخواستوبهاوگفت:»بسیارخوب،برووابشالومرابیاور.«
22یوآبتعظیمكردوگفت:»ایپادشاه،امروزفهمیدمكهبهمننظرلطف

دارید،چوندرخواستمرااجابتكردید.خداشمارابركتدهد.«
23یوآببهجشوررفتوابشالومراباخودبهاورشلیمآورد.24پادشاهگفت:
»اوبایدبهخانةخودبرودوبهاینجانیاید،چوننمیخواهمرویشراببینم.«

پسابشالومبهخانةخودرفتوپادشاهراندید.

9:14
پیدا9:43؛24:25

9:14
پیدا9:43؛24:25

11:14
اعد19:35و21
تث4:19ـ10
1سمو45:14

11:14
اعد19:35و21
تث4:19ـ10
1سمو45:14

13:14
2سمو7:12؛37:13ـ39

1پاد40:20ـ42

13:14
2سمو7:12؛37:13ـ39

1پاد40:20ـ42

14:14
ایو14:34و15

عبر27:9

14:14
ایو14:34و15

عبر27:9

17:14
1سمو9:29
2سمو27:19

17:14
1سمو9:29
2سمو27:19

23:14
2سمو37:13ـ39

23:14
2سمو37:13ـ39
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ابشالومدرخواستدیدنداودرامیکند
25ابشالوممردیخوشقیافهبودوازاینلحاظدراسرائیلهیچكسبهپایاو
نمیرسید.ازمویسرتانوکپادراوعیبینبود.26مویسرشبسیارپرپشت
بودواوسالییکبارآنراكوتاهمیكرد،زیرابرسرشسنگینیمینمود.
بهمقیاسشاهی،وزنآندوكیلوگرممیشد.27اوصاحبسهپسرویک

دخترشد.دختراوتامارنامداشتوبسیارزیبابود.
28و29ابشالومدوسالدراورشلیمماند،ولیدراینمدتپادشاهراندید،پس
بار ابشالوم نیامد. امایوآب اووساطتكند؛ برای تا بدنبالیوآبفرستاد

دیگربدنبالاوفرستاد،ولیاینبارهمنیامد.
30بنابراینابشالومبهخدمتكارانشگفت:»برویدومزرعةجویوآبراكه

كنارمزرعةمناست،آتشبزنید.«آنهانیزچنینكردند.
31پسیوآبنزدابشالومآمدوگفت:»چراخدمتكارانتمزرعةمراآتش

زدند؟«
32ابشالومجوابداد:»چونمیخواهمازپادشاهبپرسیاگرنمیخواستمرا
ببیند،چرامراازجشوربهاینجاآورد؟بهتربودهمانجامیماندم.حالترتیبی

بدهتادراینبارهباپادشاهصحبتكنم.اگرمقصرم،خودشمرابكشد.«
داود سرانجام رسانید. پادشاه عرض به یوآب بود گفته ابشالوم چه 33هر
ابشالومرابهحضورپذیرفت.ابشالومآمده،درحضورپادشاهتعظیمكردو

داوداورابوسید.

3ـشورشملیعلیهداود
ابشالومتوطئهسرنگونیداودرامیچیند

باچنداسببرایخودتهیهكردو15 ابشالومعرابهای ازآن، بعد
باشند.2اوهرروز او نفررااستخدامكردتاگاردمحافظ پنجاه

27:14
2سمو1:13

27:14
2سمو1:13

28:14
2سمو24:14

28:14
2سمو24:14

32:14
1سمو8:20

32:14
1سمو8:20

33:14
پیدا26:27؛4:33

لو20:15

33:14
پیدا26:27؛4:33

لو20:15

1:15
1پاد5:1
1:15

1پاد5:1
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33:14داودتالشچندانیبرایتربیتفرزندانشنکرد. 
در21:13ـ39،داودنهامنونرابهخاطرگناهشتنبیهکرد
ونهبرخوردقاطعیباابشالومبهخاطرقتلامنونبهعمل
آورد.دستآخروقتیاجازهدادابشالومبازگردد،دو
سالبااوحرفنزد.اینبالتصمیمیهامایهتباهیداود
بهرنجبزرگتری نادیدهگرفتهمیشود، شد.وقتیگناه

منتهیخواهدشد،مگرآنکهفوریباآنمقابلهشود.
1:15داودطیمدتیکهابشالومسربهشورشگذاشته
از عبارتند آنها از بعضی نوشت. متعددی مزامیر بود،

مزامیر39؛41؛55؛61؛62؛63.
1:15هرگاهشخصمهمیقصدعبورازخیابانهایشلوغ

یاباریکراداشت،معمواًلازگروهیازمردانپیادهیا
»دونده«بهعنوانپلیسراهنماییاستفادهمیشدتاراه
اوقاتآنهاضمن بعضی بازکنند. او ارابه مقابل رادر
اینروش، نیزاعالنمیکردند. نامآنمقامرا دویدن،
وسیلهایعالیبرایمتوجهکردنمردمبرایبازکردن

راهبهمنظورعبورارابهبود.
2:15دروازهشهرمحلیبودهمچونترکیبیازتاالرشهر
ومرکزخرید.ازآنجاکهاورشلیمشهراصلیقومبود،
همرهبرانمحلیوهمدولتیهرروزدرآنجایکدیگررا
مالقاتمیکردندتابهدادوستدواموردولتیبپردازند.
دروازهشهرجایمناسبیبرایاینمنظوربود،زیرابرای



صبحزودبلندمیشد،كناردروازةشهرمیرفتودرآنجامیایستاد.هروقت
كسیرامیدیدكهبرایرسیدگیبهشكایتشمیخواهدپیشپادشاهبرود،
اوراصدازده،میپرسیدكهازكدامشهراستوچهمشكلیدارد.3بعدبهاو
میگفت:»بلی،شكایتتوبجاست؛ولیافسوسكهپادشاهكسیراندارد
تابهاینشكایاترسیدگیكند.4اگرمنقاضیبودمنمیگذاشتماینوضع

پیشبیایدوحقرابهحقدارمیدادم.«
5هروقتكسیپیشاوتعظیممیكرد،فوریدستشرادرازكرده،اورا
بلندمیكردومیبوسید.6ابشالومباتماماسرائیلیهاییكهمیخواستندبرای
رسیدگیبهشكایتشاننزدپادشاهبروند،چنینرفتارمیكرد.بهاینطریقاو

بهنیرنگ،دلمردماسرائیلرابدستآورد.
بهپادشاهگفت:»اجازهمیخواهم ابشالوم 7و8چهارسالگذشت.یکروز

بهحبرونبرومونذریراكهبهخداوندكردهامبجاآورم،زیراوقتیدر
جشوربودمنذركردمكهاگرخداوندمرابهاورشلیمبرگردانددرحبرونبه

اوقربانیتقدیمكنم.«
9پادشاهگفت:»بسیارخوب،بروونذرترابجاآور!«

پسابشالومبهحبرونرفت.10ولیوقتیبهآنجارسیدجاسوسانیبهسراسر
كشورفرستادتامردمراعلیهپادشاهبشورانندوبهآنهابگویند:»بمحض
شنیدنصدایشیپور،بگوییدكهابشالومدرحبرونپادشاهشدهاست.«11در
ضمن،ابشالومدراینسفردویستمهمانازاورشلیمهمراهخودبردهبود،
ولیآنهاازقصداوبیخبربودند.12موقعقربانیكردن،ابشالومبدنبالاخیتوفل
فرستادوموافقتاورانیزجلبكرد.)اخیتوفلمشاورداودبودودرجیلوه
زندگیمیكرد.(روزبروزطرفدارانابشالومزیادترمیشدندوشورشباال

میگرفت.

4:15
داو1:9ـ3

4:15
داو1:9ـ3

5:15
2سمو33:14

5:15
2سمو33:14

7:15
پیدا20:28و21

2سمو39-37:13

7:15
پیدا20:28و21

2سمو39-37:13

10:15
1پاد34:1
2پاد13:9

10:15
1پاد34:1
2پاد13:9

12:15
2سمو20:16؛14:17

12:15
2سمو20:16؛14:17
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قانونیبودنمذاکراتدولتیوتجاری،وجودشاهدالزم 
از یا شود شهر وارد میخواست که کسی هر و بود،
آنخارجگردد،میبایستازدروازهشهرمیگذشت.به
همیندلیلبازرگانانخیمههایخودرانزدیکدروازهبر
پامیکردند.ازاینرو،ابشالومدرتالشبرایبهدست
آوردندلرهبرانقوماسرائیلونیزمردمعادی،بهکنار

دروازهمیرفت.
از استفاده با که بود این ابشالوم سیاسی تدبیر  6:15
چهرهزیبایش،ظاهرشدندرخیابانهایشهربهطرزیبا
شکوه،شهرتبهخاطربرقراریعدلوداد،وبابهآغوش
بهدست را ایشان دل نیرنگ با مردم، کشیدنصمیمانه

آورد.بیشترمردمفریبخوردندوازوفاداریداودبر
گشتندوبهاواعالموفاداریکردند.

الزماستکهمارهبرانخودراارزیابیکنیمتامطمئن
شویمکهجاذبهآنهامبادانقابیبرایپنهانکردننیرنگ،
فریب،یاعطشقدرتباشد.یقینحاصلکنیدکهآنها
گذشتهازقیافهوجذابیتخود،قادرندبهدرستیتصمیم

بگیرندوخردمندانهبامردمرفتارکنند.
بود زادگاهش زیرا رفت، حبرون به ابشالوم  9:15
ابشالوم و بود، نیز داود اول پایتخت حبرون )2:3و3(.
وفاداری دوستان آنجا در که باشد امیدوار میتوانست

بیابدکهبهاوافتخارکنند.



داودازچنگابشالوممیگریزد
13دراینمیان،قاصدیبهاورشلیمآمدوبهداودپادشاهخبردادكهتماممردم

اسرائیلبهابشالومملحقشدهاند.
13:15
داو3:9
13:15
داو3:9
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اشتباهاتپدراغلبدرزندگیفرزندانشمنعکسمیشود.داودبازتابیازبسیاریازگناهانگذشته
خودرابهشکلیبسیارحاددرابشالومدید.خداازقبلفرمودهبودکهخانوادهداودبهخاطرگناهی
کهاونسبتبهبتشبعواوریامرتکبشدهبود،رنجوعذابخواهدکشید.وقتیاومتوجهشدکه
پیشگوییهایخداعملیمیشود،قلبششکست.خداداودرابخشید،اماعواقبگناهشراازمیان
برنداشت.وقتیداوددیدکهقدرتپسرشبهشکلیمهارنشدنیوبدونمحدویتهاییکهخدادر

زندگیخودشقراردادهبود،فزونیپیدامیکند،وحشتکرد.
را او مردم میشد. فوقالعادهای پادشاه ابشالوم میتوانگفتکه ارزیابیهایسطحی، اساس بر
دوستداشتند.امااوقابلیتوقدرتبالقوهایراکهالزمههررهبرخوبیاستنداشت.قیافه،

مهارتومقاماوجبرانکنندهفقداناستحکامشخصیتشنبود.
نابودی بهسوی سریع حرکت حال در را خود آیا دارید؟ ابشالوم با مشترکی ویژگیهای آیا
خویشتنمیبینید؟ابشالومقادرنبودبگوید:»مناشتباهکردم.مننیازمندبخششم.«خدابخششرا
بهماهدیهمیکند،اماماتاواقعًاگناهخودرابهخدااعترافنکنیم،طعماینبخششرانخواهیم
چشید.ابشالوممحبتپدرشونهایتًامحبتخداراردکرد.چندبارتابهحالاتفاقافتادهکهرحمت

ومحبتالهیراازدستدادهباشید؟

نقاطضعفواشتباهات:
باکشتنبرادرناتنیاش،امنون،انتقامتجاوزبهخواهرشراگرفت. *

برایتصاحبتاجوتخت،علیهپدرشتوطئهکرد. *
همیشهبهتوصیههاینادرستگوشفرامیداد. *

درسهاییاززندگیاو:
گناهانپدرومادراغلبدرفرزندانتکراروتشدیدمیشود. *

شخصباهوشبسیارتوصیهپذیراست،اماشخصعاقلقبلازبهکارگیریتوصیهها،آنها *
راارزیابیمیکند.

اقداماتیکهبرضدنقشههایخداصورتمیگیرد،دیریازودشکستخواهدخورد. *

آمارحیاتی:
محلزندگی:حبرون *

شغل:شاهزاده *
خویشاوندان:پدر:داود.مادر:معکه.برادران:امنون،کیالب.سلیمان،وبقیه.خواهر:تامار. *

همعصربا:ناتان،یوناداب،یوآب،اخیتوفل،حوشای *

آیهکلیدی:
»ولیوقتیبهآنجارسید،جاسوسانیبهسراسرکشورفرستادتامردمراعلیهپادشاهبشورانندو
بهآنهابگویند:بهمحضشنیدنصدایشیپور،بگوییدکهابشالومدرحبرونپادشاهشدهاست«

)2سموئیل10:15(.
ماجرایابشالومدر2سموئیلفصلهای13ـ19نقلشدهاست.ازاودر2سموئیل3:3نیزنامبرده

شدهاست.

وم
ــال

شـ
اب



14داودبهتمامافرادشكهدراورشلیمبودند،گفت:»بایدهرچهزودترفرار
كنیموگرنهجانسالمبدرنخواهیمبرد!اگرقبلازآمدنابشالومازشهر

خارجشویم،همخودرانجاتخواهیمدادوهماهالیپایتخترا.«
بهفرمانتوهستیم.آنچهمصلحتمیدانی 15همهجوابدادند:»ماگوش

انجامبده.«
16پسپادشاهواعضاءخانوادةسلطنتیباعجلهحركتكردند.اوفقطدهكنیز
خودرابراینگهداریكاخدرآنجاگذاشت.17و18داودوافرادشدركنار
شهرایستادندوكریتیهاوفلیتیهاكهگاردمخصوصاوبودندونیزششصد
سربازیكهازجتهمراهاوآمدهبودند،ازجلوآنهاگذشتند.19ولیبعد،
پادشاهبهفرماندةآنان،ایتای،گفت:»تودیگرچرابامامیآیی؟برگردو
بهپادشاهجدیدملحقشو،چونتوازكشورتتبعیدشده،بهاسرائیلپناهنده
شدهای.20مدتزیادینیستكهبهاسرائیلآمدهای،پسچرامیخواهیتو
راهمراهخوددربیابانهاسرگردانكنم؟خودماهمنمیدانیمكجامیرویم.

برگردوهموطنانتراهمراهخودببر.خداپشتوپناهتباشد.«
21ولیایتایپاسخداد:»بهخداوندزندهوبهجانتقسم،هرجابرویمنهم

میآیم؛باتوزندگیمیكنموباتومیمیرم.«

14:15
2سمو11:12
مز3)عنوان(

14:15
2سمو11:12
مز3)عنوان(

16:15
2سمو21:16

16:15
2سمو21:16

17:15
1سمو13:23؛13:25؛

9:30
2سمو18:8؛1:18و2

17:15
1سمو13:23؛13:25؛

9:30
2سمو18:8؛1:18و2

19:15
1سمو13:23
روت16:1

19:15
1سمو13:23
روت16:1
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شورشابشالوم 
حبــرون در ابشـالوم
پادشـــاه را خـــود
و داود کـرد. اعـالم
اورشلیم از افــرادش
فـرارکردنــد،ازرود
اردنگذشتـند،وبــه
محـنایمرفتند.ابشالوم
را آنان سپاهیانش و
تعقــیبکردنــد،اما
افرایـم جنگلهـای در
شکـستخوردنــدو
ابشالومدرآنجاکشته

شد.

جنگی بود، نکرده فرار اورشلیم از داود اگر  14:15
حتمیاووساکنانبیگناهشهررانابودمیکرد.بعضی
ازنزاعهاومناقشاتیکهفکرمیکنیمضروریهستند،
باشند. مخرب و زیانبار اطرافیانمان برای است ممکن
نزاعو از باشدکه عاقالنهآن شاید مواردی، درچنین
دیگری وقت به را آن یا کنیم نظر صرف درگیری
موکولنماییم،حتیاگراینکارغرورماراجریحهدار

سازد.مقاومتومبارزهشهامتمیخواهد،امااگرالزم
باشدبهخاطردیگرانازدرگیرشدنصرفنظرکنید،این

نیزشهامتمیخواهد.
را اینشورش نتوانست موقع همان داود چرا 14:15
اوتصمیمگرفتکه متعددی بهدالیل سرکوبکند؟
فرارکند:)1(شورشسرتاسریبود)10:15ـ13(،وبه
سادگینمیشدآنرافرونشاند؛)2(داودنمیخواست
پسرش نگران هنوز داود )3( شود؛ نابود اورشلیم شهر
اوبرسد.مامیدانیمکه به بودونمیخواستصدمهای
داودانتظارداشتبهزودیبهاورشلیمبازگردد،چونده
تناززنانشرادراورشلیمگذاشتتاازکاخنگهداری

کنند)16:15(.
در زیادی اسرائیلی غیر وفاداِر افراد داود  17:15و18
سپاهخودداشت.َجتیهاییکهاهلشهرفلسطینیجت
بودند،ازقرارمعلومدوستانداودبودندکهزمانیباآنان
جت در شائول دست از را خودش که بود شده آشنا
سرزمین از نیز فلیتیها و کریتیها بود. کرده مخفی
که بودند موظف اسرائیل قوم چه اگر بودند. فلسطین
دشمنانشریرشرانابودکند،امامیبایستباکسانیکه
ازدردوستیباآنهاواردمیشدند،رفتاردوستانهایداشته
باشند)خروج9:23؛تثنیه19:10(ومیکوشیدنداهمیِت

اطاعتکردنازخدارابهایشانتعلیمدهد.

دریایمدیترانه
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22داودجوابداد:»بسیارخوب،پسهمراهمابیا.«آنگاهایتایوهمةافرادش
وخانوادههایشانهمراهداودرفتند.

23وقتیپادشاهوهمراهانشازپایتختبیرونمیرفتند،مردمباصدایبلند
گریهمیكردند.پادشاهوهمراهانشازنهرقدرونعبوركرده،سربهبیابان
نهادند.24ابیاتاركاهنوصادوقكاهنوالویهاصندوقعهدخدارابرداشته،
دركنارجادهبرزمینگذاشتندتااینكههمهازشهرخارجشدند.25و26بعدداود
بهصادوقگفت:»صندوقعهدرابهشهربرگردان.اگرخواستخداوندباشد،
اجازهمیدهدبسالمتبرگردموباردیگرصندوقعهدوخیمةعبادتراببینم.
امااگراوازمنراضینیست،بگذارهرچهمیخواهدبرسرمبیاورد.«27سپس
اضافهكرد:»ببین،بهتراستتووابیاتاربااخیمعص،پسرت،ویوناتان،پسر
ابیاتار،بهشهربرگردید.28مندركنارروداردنمیمانمتابهمنخبردهید.«

29پسصادوقوابیاتارصندوقعهدخدارابهشهراورشلیمبرگرداندندودر
آنجاماندند.

برهنه پای و پوشیده باسر او رفت. باال زیتون ازكوه 30داودگریهكنان
راهمیرفت.مردمیهمكههمراهشبودندسرهایخودراپوشانده،گریه
ابشالومشده نیزطرفدار اخیتوفل دادندكه داودخبر به 31وقتی میكردند.
است،اوچنیندعاكرد:»ایخداوند،خواهشمیكنمكاریكناخیتوفل
پیشنهاداحمقانهبهابشالومبدهد!«32وقتیآنهابهمحلعبادتخداكهدر
لباسپارهو با باالیكوهبودرسیدند،داودبهحوشایاركیبرخوردكه

خاکبرسرریخته،منتظراوبود.
33داودبهاوگفت:»اگرهمراهمنبیاییكمكیبرایمننخواهیبود.34ولی
ابشالوم به میتوانی تو واقعشوی. مفید میتوانی برگردی اورشلیم به اگر
بگویی:همانطوركهقباًلبهپدرتخدمتمیكردمبعدازاینتوراخدمت
خواهمكرد.سعیكنپیشنهادهایاخیتوفلرابیاثركنی.35و36صادوقو
ابیاتاركاهندرآنجاهستند.هرچهدربارةمندركاخپادشاهمیشنوی،به
آنهابگو.آنهاپسرانخوداخیمعصویوناتانرانزدمنمیفرستندومرادر

جریانمیگذارند.«
37پسحوشای،دوستداود،بهپایتختبرگشتوهمزمانباابشالوموارد

اورشلیمشد.

صیبابهداودملحقمیشود

خدمتگزار16 صیبا، به كه میشد سرازیر كوه طرف آن از داود
مفیبوشتكهمنتظراوبودبرخورد.صیباباخودیکجفتاالغ

23:15
1پاد13:15

2توا16:15؛16:29

23:15
1پاد13:15

2توا16:15؛16:29
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اعد15:4
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24:15
اعد15:4
1سمو4:4

2سمو17:8؛25:20
25:15
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25:15

1سمو18:3

27:15
2سمو17:17؛19:18

27:15
2سمو17:17؛19:18

28:15
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2سمو16:17

28:15
داو28:3؛4:7؛5:12

2سمو16:17

30:15
حز23:24
30:15

حز23:24

31:15
2سمو12:15؛23:16؛

14:17و23

31:15
2سمو12:15؛23:16؛

14:17و23

32:15
2سمو16:16؛5:17

32:15
2سمو16:16؛5:17

33:15
2سمو19:16

33:15
2سمو19:16
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2سمو15:16؛15:17
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35:15
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پاالنشدهآوردهبودكهرویآنهادویستنانمعمولی،صدنانكشمشی،
صدخوشهانگورویکمشکشراببود.2پادشاهازصیباپرسید:»اینهارا

برایچهآوردهای؟«
صیباجوابداد:»االغهارابرایاهلخانةتوآوردهامتابرآنهاسوارشوند.
نانومیوهبرایخوراکافرادتمیباشدتاآنهارابخورندوشرابهمبرای

كسانیكهدربیابانخستهمیشوند.«
3پادشاهازاوپرسید:»پسمفیبوشتكجاست؟«

صیباپاسخداد:»دراورشلیمماند،چونفكرمیكنداسرائیلیهاامروزتاجو
تختپدربزرگششائولرابهاوبازمیگردانند.«

4پادشاهبهصیباگفت:»دراینصورت،هرچهمالاوبودازاینپسمالتو
باشد.«

صیباگفت:»منغالمشماهستم؛لطفتانازسرمنكمنشود.«

2:16
داو10:5؛4:10

2سمو28:17

2:16
داو10:5؛4:10

2سمو28:17

3:16
2سمو9:9؛26:19و27

3:16
2سمو9:9؛26:19و27
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به بود. مفیبوشت پدربزرگ پادشاه، شائول  3:16
احتمالزیادصیبادروغمیگفتبهاینامیدکهپاداشی
از ماجرا از اطالع )برایکسب کند. دریافت داود از
خالف بر 24:19ـ30(. به کنید نگاه مفیبوشت، دهان
وفادار داود به مفیبوشت معلوم قرار از صیبا، گزارش

ماندهبود.

4:16داودبدونتحقیقدربارهصحتتهمتیکهصیبابه
مفیبوشتزد،آنراباورکرد.درپذیرفتنحرفهایکسی
بهخصوص نکنید، کهدیگرانرامحکوممیکندشتاب
از تا داود میبرد. سودی کار این از متهمکننده وقتی
صحتگفتههایصیبامطمئننمیشد،نمیبایستآنهارا

بهیکبارهبپذیرد.

فرازونشیبهای
زندگیداود

نبودکهزندگی اینبدانمعنا اما کتابمقدسداودرامحبوبدلخدامینامد)اعمال22:13(،
نتیجه ازفرازونشیببود.بعضیازمشکالتداود اوبهدورازمشکالتماند.زندگیداودپر
گناهانخودشبود،برخینیزنتیجهگناهاندیگران.مانمیتوانیمهمیشهبرافتوخیزهایخود
کنترلداشتهباشیم،امامیتوانیمهرروزبهخدااعتمادکنیم.مامیتوانیمیقینداشتهباشیمکهاو
درگرفتاریهابهماکمکخواهدکرد،درستهمانطورکهبهداودکمککرد.درپایان،اوبهما

بهخاطرایماناستوارمانپاداشخواهدداد.

داوددرسرشماری
گناهمیکند

)2سموئیل24(

جلیاترا
میکشد

)1سموئیل17(

ازدستشائول
فرارمیکند

)1سموئیل18تا31(

داودنقشهمعبد
رامیکشد

)1پادشاهان2(
برایپادشاهی

بریهودا
تدهینمیشود
)2سموئیل2(

صقلغنابود
میشود

)1سموئیل30(

برایپادشاهی
تدهینمیشود
)1سموئیل16(

برایپادشاهی
برتماماسرائیل
تدهینمیشود
)2سموئیل5(

خداعهدیاستثنایی
بااومیبندد؛

صلحبراسرائیل
حاکممیشود

)2سموئیل7و8(

داودمرتکبزنا
وقتلمیشود
)2سموئیل11(

سلیمانمتولد
میشود

)2سموئیل12(

ابشالومشورش
میکند

)2سموئیل15ـ18(

داوددوباره
پادشاهیرابه
دستمیگیرد
)2سموئیل19(



شمعیبهداودناسزامیگوید
5وقتیداودوهمراهانشبهبحوریمرسیدند،بامردیروبروشدندكهازشهر
خارجمیشد.اوبادیدنداودشروعكردبهناسزاگفتن.اینمردشمعیپسر
جیرا،ازطایفةشائولبود.6بااینكهداودتوسطمحافظانوافرادشازدوطرف
محافظتمیشد،بااینحالشمعیبسویاوودرباریانشسنگمیانداخت،
7وفریادمیزد:»ازاینجادورشوایقاتل!ایجنایتكار!8خداوندانتقامخون
خاندانشائولراازتومیگیرد.توتاجوتختاورادزدیدیوحال،خداوند
آنرابهپسرتابشالومدادهاست!ایآدمكشباالخرهبهسزایترسیدی!«
9ابیشایپسرصرویهگفت:»ایپادشاه،چرااجازهمیدهیداینسگمردهبه

شمادشنامبدهد؟اجازهبفرماییدبرومسرشراازتنشجداكنم!«
10پادشاهخطاببهابیشایوبرادرشیوآبگفت:»شماچكاردارید؟اگر
خداوندبهاوگفتهاستكهبهمندشنامدهد،منكیهستمكهمانعكاراو
شوم؟11پسرخودمبهخونمتشنهاست،اینكهیکبنیامینیاستوفقطبه
منناسزامیگوید.بگذاریددشنامدهد،بدونشکدستخداونددراینكار
است.12شایدخداوندظلمیراكهبهمنمیشودببیندوبجایاینناسزاها،

مرابركتبدهد.«
13پسداودوافرادشراهخودراپیشگرفتندوشمعیهمچنانبدنبالآنهااز
كناركوهمیرفتودشناممیداد،سنگپرتمیكردوخاکبههوامیپاشید.

14پادشاهوهمراهانشخستهبهمقصدخودرسیدندواستراحتكردند.

ابشالومتاجوتختراتصاحبمیکند
15دراینهنگام،ابشالوموافرادشوارداورشلیمشدند.اخیتوفلهمباآنهابود.
16حوشایاركیدوستداودوقتیابشالومرادیدبسویاورفتوگفت:

»زندهبادپادشاه!زندهبادپادشاه!«
17ابشالومازاوپرسید:»بادوستخودداوداینطوررفتارمیكنی؟چراهمراه

اونرفتی؟«
18حوشایجوابداد:»منبهكسیخدمتمیكنمكهازطرفخداوندوقوم

اسرائیلانتخابشدهباشد.19حال،چهكسیبهترازپسراربابم؟منپیشاز
اینبهپدرتخدمتمیكردم،ولیازاینپسدرخدمتتوخواهمبود!«

5:16
خرو28:22
1سمو43:17
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7:16
2سمو9:12؛1:21

7:16
2سمو9:12؛1:21
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پیدا5:45
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16:16
1سمو24:10

2سمو33:15؛5:17
2پاد12:11

16:16
1سمو24:10

2سمو33:15؛5:17
2پاد12:11

19:16
2سمو33:15و34

19:16
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10:16ـ12شمعیبدونوقفهوبالحنیشدیدعلیهداود 
نطقسرداد.باآنکهناسزاهایاوبرحقنبود،چونداود
نقشیدرمرگشائولایفانکردهبود،داودوهمراهانش
ساکتماندندودرمقابلفحشوناسزاروادارینشان
انتقادهایناحقممکن دادند.حفظخونسردیدرمقابل

استسختباشدوازنظرروانیبرشمافشارآورد،اما
اگرنمیتوانیدجلوانتقادرابگیرید،بهترینکارایناست
کهنسبتبهآنبیتوجهباشید.مانندداود،بهخاطرداشته
باشیدکهخدامیداندشماچهرنجیمیکشیدواگرحق

باشماباشد،اوحقرابهشماخواهدداد.



باید اینجارسیدیمچه 20ابشالومروبهاخیتوفلكرده،پرسید:»حالكهبه
كرد؟«

21اخیتوفلبهاوگفت:»برووباكنیزانپدرتهمبسترشو.داودآنهارادر
اینجاگذاشتهتاازكاخاونگهداریكنند.بااینكار،تماماسرائیلیهامتوجه
میشوندكهتووداودواقعًادشمنیكدیگرشدهاید،آنگاهپیروانتبادلگرمی

ازتوپشتیبانیخواهندكرد.«
22پسرویپشتبامكاخسلطنتی،جاییكهدرمعرضدیدهمهبود،چادری

زدندوابشالومبهداخلچادررفتتاباكنیزانپدرشهمبسترشود.
23درآنروزها،هرنصیحتیكهاخیتوفلمیداد،ابشالومآنرامانندكالم
را اخیتوفل نصیحتهای شكل همین به قباًل هم داود میپذیرفت. خدا

میپذیرفت.

ابشالوممشورتنادرسترامیپذیرد

اخیتوفلبهابشالومگفت:»دوازدههزارسربازبهمنبدهتاهمین17
امشبداودراتعقیبكنم.2حالكهاوخستهودرماندهاستبه
اوحملهمیكنمتاافرادشپراكندهشوند.آنگاهفقطپادشاهرامیكشم3و
تمامافرادشرابهنزدتوبازمیگردانم.باكشتهشدنپادشاهمطمئنًاهمة

همراهانشبدوناینكهآسیبیببینندنزدتوبرخواهندگشت.«
4ابشالوموهمةبزرگاناسرائیلایننقشهراپسندیدند.5ولیابشالومگفت:

»نظرحوشایاركیرانیزدراینبارهبپرسید.«
6وقتیحوشایآمد،ابشالومنقشةاخیتوفلرابرایاوتعریفكردوازاو

پرسید:»نظرتوچیست؟آیابانقشةاوموافقییاطرحدیگریداری؟«
7حوشایجوابداد:»فكرمیكنمپیشنهادیكهاینباراخیتوفلدادهخوب

آنهاجنگجویانشجاعی میشناسی. راخوب او افراد و پدرت 8تو نیست.
عصبانی باشند دزدیده را بچههایش كه مادهای خرس مانند حال، هستند.
هستند.پدرتسربازكهنهكاروباتجربهایاستوشبدرمیانسربازان
خودنمیماند.9احتمااًلدرغارییاجایدیگریمخفیشدهاست.كافیاست
بیرونبیایدوحملهكندوچندنفرازافرادتورابكشد،آنگاههمهجاشایع
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بود  گفته ناتانکه پیشگویی به واقعه این  21:16و22
بهخاطرگناهداود،کسدیگریبازنانشهمبسترخواهدشد،
جامهعملپوشاند)11:12و12(.)درمورداهمیتفرهنگی

اینعمل،مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه6:3و7(.
ابشالومبود.بیشترفرمانروایان 23:16اخیتوفلمشاور
امور درباره تصمیمگیری در که داشتند مشاورینی

احتمااًل میکردند. کمک آنها به سیاسی و حکومتی
آنهاترتیبازدواجهایپادشاهراهممیدادند،چوناین
پیوندهامعمواًلباانگیزههایسیاسیبستهمیشد.اماخدا
اخیتوفلراواداشتتامشورتهایاحمقانهایبهابشالوم
بدهد،درستهمانطورکهداوددعاکردهبود)31:15؛

.)14:17



میشودكهپیروانتوسركوبشدهاند.10آنوقتشجاعترینافرادت،حتی
اگردلشیرهمداشتهباشند،ازترسروحیةخودراخواهندباخت.چونتمام
اسرائیلیهامیدانندكهپدرتچهمردجنگاوریاستوسربازانشچقدرشجاع
هستند.11پسپیشنهادمنایناستكهتمامسربازاناسرائیلراازسراسر
كشورجمعكنیتانیرویبزرگیداشتهباشی،وخودتهمشخصًافرماندهی
آنهارابعهدهبگیری.12داودوافرادشراهرجاباشند،پیدامیكنیموآنها
راغافلگیركرده،همهراازبینمیبریمتایکنفرشانهمزندهنماند.13اگر
داودبهشهریفراركند،تمامسپاهاسرائیلكهدراختیارتواستدیوارهای
شهرراباكمندبهنزدیكتریندرهسرنگونمیكنندتاباخاکیكسانشود

وسنگیدرآننماند.«
14پسابشالوموتماممرداناسرائیلگفتند:»پیشنهادحوشایبهترازپیشنهاد
اخیتوفلاست.«خداوندترتیبیدادهبودكهپیشنهادخوباخیتوفلپذیرفته
نظر 15بعدحوشای سازد. مصیبت راگرفتار ابشالوم وسیله این به تا نشود
اخیتوفلوپیشنهادیراكهخودشبجایآنكردهبود،بهصادوقوابیاتار

كاهنگزارشداد.
16حوشایبهآنهاگفت:»زودباشید!داودراپیداكنیدوبهاوبگوییدكه

امشبدركنارروداردننماند،بلكههرچهزودترازرودعبوركندوگرنه
اووتمامهمراهانشكشتهخواهندشد.«

17یوناتانواخیمعص،برایاینكهدیدهنشوندكنارچشمهعینروجلپنهان
داود به را نیزخبر آنها تا ایشانخبرمیآورد برای بودندوكنیزی شده
پادشاهبرسانند.18اماوقتیمیخواستندازعینروجلپیشداودبروند،پسری
آنهارادیدوبهابشالومخبرداد.پسیوناتانواخیمعصبهبحوریمگریختند
19زن كرد. پنهان بود خانهاش حیات در كه چاهی در را آنها شخصی و
صاحبخانه،سرپوشیرویچاهگذاشتومقداریحبوباترویآنریختتا

كسیازموضوعباخبرنشود.
20وقتیافرادابشالومآمدندوسراغاخیمعصویوناتانراازآنزنگرفتنداو
گفت:»ازرودخانهعبوركردند.«آنهاپسازجستجویزیاد،دستخالیبه
اورشلیمبرگشتند.21بعدازرفتنافرادابشالوم،اخیمعصویوناتانازچاهبیرون
آمدندوبدونمعطلیپیشپادشاهرفتندوگفتند:»زودباشیدامشبازرود
عبوركنید!«سپسبرایشتعریفكردندكهچگونهاخیتوفلنقشةكشتناو
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11:17حوشایباچاپلوسیتوجهابشالومراجلبکرد، 
وابشالومدردامغرورخودافتاد.حوشایپیشبینیکرد
داود با جنگ در را سپاه تمام شخصًا ابشالوم اگر که

رهبریکند،بهشکوهوجاللزیادیدستخواهدیافت.
»تکبربهسقوطمیانجامد«)امثال12:18(؛اینَمَثلدر

شرحوضعیتابشالومبسیارمناسباست.



راكشیدهاست.22پسداودوهمراهانششبانهازروداردنعبوركردندو
قبلازسپیدةصبح،همهبهآنطرفرسیدند.

23وقتیاخیتوفلدیدابشالومپیشنهاداوراردكردهاست،االغخودراپاالن
كردوبهشهرخودرفت.اوبهكارهایشسروسامانبخشیدورفتخودرابه

دارآویخت.مردمجنازةاورادركنارقبرپدرشبهخاکسپردند.
را اسرائیل سپاه تمام ابشالومهم محنایمرسید. به داود نكشیدكه 24طولی
بسیجكردوبهآنطرفروداردنبرد.25ابشالوم،عماسارابجاییوآب
یترای بود.پدرش یوآب پسرخالة تعیینكرد.)عماسا فرماندهیسپاه به
اسماعیلیومادرشابیجایل،دخترناحاشوخواهرصرویهمادریوآببود.(

26ابشالوموسپاهاسرائیلدرسرزمینجلعاداردوزدند.
27وقتیداودبهمحنایمرسید،شوبی)پسرناحاشكهازاهالیشهرربةعمون
بود(وماخیر)پسرعمیئیلازلودبار(وبرزالئیجلعادی)ازروجلیم(به
استقبالاوآمدند.28و29آنهابرایداودوهمراهانشوسایلخوابوخوراک
آوردند،ازجملهدیگهایخوراکپزی،كاسهها،گندموآردجو،غلةبرشته،
باقالی،عدس،نخود،عسل،كره،پنیروچندگوسفند.آنهامیدانستندبعداز

اینراهپیماییطوالنیدربیابان،حتمًاخستهوگرسنهوتشنههستند.

یوآبابشالومرامیکشد

داودتمامافرادخودراجمعكرده،بهواحدهایهزارنفرهوصد18
نفرهتقسیمكرد،وبرایهریکفرماندهایتعییننمود.2سپس
آنهارادرسهدستةبزرگاعزامكرد.دستةاولرابهیوآبداد،دومیرابه
برادریوآب،ابیشایودستةسومرابهایتایجتی.خودداودهممیخواست
بهمیدانجنگبرود،3ولیافرادشگفتند:»تونبایدبامابیایی!چوناگرما
عقبنشینیكرده،فراركنیمونصفافرادمانیزبمیرند،برایدشمناهمیتی
نفرماست. ارزشدههزار از بیش تو ارزش تورامیخواهند. ندارد.آنها
بهتراستدرشهربمانیتااگرالزمشدنیروهایتازهنفسبهكمکما

بفرستی.«
4پادشاهپاسخداد:»بسیارخوب،هرچهشماصالحمیدانیدانجاممیدهم.«

پساوكناردروازةشهرایستادوتمامسربازانازبرابرشگذشتند.
5پادشاهبهیوآبوابیشایوایتایدستورداده،گفت:»بخاطرمنبهابشالوم

جوانصدمهاینزنید.«اینسفارشپادشاهراهمةسربازانشنیدند.
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1:18داودهمچونسالهایگذشته،فرماندهیرابهدست 
و دودلی او زندگی مشخصه اخیر، سالهای در گرفت.

به را آنشدکهکارها بر او بود.حاال اخالقی ضعف
دستبگیردوبهوظیفهاشعملکند.
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شورش
بــه کتـابمقـــدس
شورشـــهایزیــادی
بیشتر میکند. اشاره
شورشهاعلیهرهبران
بـود. خــدا منتخـب
محکوم شورشها این
بودند. شکست به
بقیهشورشهاراافراد
شرورعلیهسایرافراد
شروربهپامیکردند.
از قبیل این آنکه با
شورشهابعضیاوقات
بــود، موفقــیتآمیز
شورشیان زندگی اما
معمـواًلپایــانبـدی
از برخی اما داشت.
شورشهاراافرادنیک
یا شرور افراد علیه
آنها ناعادالنه اعمال
این میدادند. ترتیب
بعضی شورشها گونه
اوقاتبهخاطررهایی
مردمعادیازظلمو
ستمودادنآزادیبه
بازگشت برای آنها
مفید خدا، سوی به

بودند.

چهکسی
شورشکرد؟

آدموحوا

اسرائیلیها

قورح

اسرائیلیها

ابشالوم
)پسرداود(

صیبا

ادونیا
)پسرداود(

یوآب

دهقبیلهاز
اسرائیل

بعشا،پادشاه
اسرائیل

زمری،پادشاه
اسرائیل

ییهو،پادشاه
اسرائیل

یوآش،پادشاه
یهودا

یهویاداعکاهن

شلوم،پادشاه
اسرائیل

ِمَنحیم،پادشاه
اسرائیل

هوشع،پادشاه
اسرائیل

صدقیا،پادشاه
یهودا

شورشعلیهچه
کسیبود؟

خدا

خدا،موسی

موسی

خدا

داود

داود

داود،سلیمان

داود،سلیمان

رحبعام

ناداب،پادشاهاسرائیل

ایله،پادشاهاسرائیل

یورام،پادشاهاسرائیل
اخزیا،پادشاهیهودا

عتلیا،ملکهیهودا

زکریا،پادشاهاسرائیل

شلوم،پادشاهاسرائیل

آشوریها

بنوکدنصر،پادشاه
بابل

اتفاقیکهافتاد

ازعدناخراجشدند.

40سالدربیابانآوارهشدند.

زمیناورابلعید.

بر مبنی خود قول از خدا
حفاظتازآنهابرگشت.

درجنگکشتهشد.

درجنگکشتهشد.

بهخاطرخیانتکشتهشد.

بدونکسبتکلیفازخدا،از
کرد. حمایت ادونیا پادشاهی

بهخاطرخیانتکشتهشد.

حکومتتجزیهشد.دهقبیلهخدا
رافراموشکردند،شرورشدند،

وعاقبتبهاسارترفتند.

و کرد سرنگون را حکومت
پادشاهشد.خدانسلاورانابود

کرد.

اما حکومتراسرنگونکرد،
پذیرفته او فرمانروایی وقتی

نشد،خودشراکشت.

هردوپادشاهراکشت.بعدها
ازخداروبرگرداندوسلسلهاش

برچیدهشد.

عتلیا،ملکهشرور،سرنگونشد.
این،شورش»مفید«بود.

اما حکومتراسرنگونکرد،
خودشترورشد.

اما حکومتراسرنگونکرد،
بعدموردهجومآشوریهاقرار

گرفت.

قوم شد، نابود سامرده شهر
اسرائیلبهاسارترفت.

قوم شد، نابود اورشلیم شهر
یهودابهاسارترفت.

محلآیات

پیدایش3

اعداد14

اعداد16

داوران2

2سموئیل18-15

2سموئیل20

1پادشاهان1و2

1پادشاهان1و2

1پادشاهان16:12ـ20

1پادشاهان27:15ـ7:16

1پادشاهان8:16ـ16

2پادشاهان9و10

2پادشاهان11

2پادشاهان8:15ـ15

2پادشاهان22-17:15

2پادشاهان17

2پادشاهان24و25



6افرادداودباسربازاناسرائیلیدرجنگلافرایمواردجنگشدند.7نیروهایداود،
سربازاناسرائیلیراشكستدادند.درآنروز،كشتارعظیمیشدوبیستهزار
نفرجانخودراازدستدادند.8جنگبهدهكدههایاطرافنیزكشیدهشدو
كسانیكهدرجنگلازبینرفتند،تعدادشانبیشترازكسانیبودكهباشمشیر
كشتهشدند.9درحینجنگ،ابشالومناگهانباعدهایازافرادداودروبروشد
ودرحالیكهسواربرقاطربود،زیرشاخههاییکدرختبلوطبزرگرفت
وموهایسرشبهشاخههاپیچید.قاطراززیرشگریختوابشالومدرهوا

آویزانشد.10یكیازسربازانداوداورادیدوبهیوآبخبرداد.
11یوآبگفت:»توابشالومرادیدیواورانكشتی؟اگراورامیكشتیده

مثقالنقرهویکكمربندبهتومیدادم.«
12آنمردپاسخداد:»اگرهزارمثقالنقرههمبهمنمیدادیاینكاررا
نمیكردم؛چونماهمهشنیدیمكهپادشاهبهتووابیشایوایتایسفارش
فرمان از 13اگر نزنید. ابشالومجوانصدمهای به من بخاطر وگفت: كرد
پادشاهسرپیچیمیكردموپسرشرامیكشتم،سرانجامپادشاهمیفهمیدچه
كسیاوراكشته،چونهیچامریازاومخفینمیماند،آنگاهتوخودنیزمرا

طردمیكردی!«
14یوآبگفت:»دیگربساست!وقتمرابااینمهمالتنگیر!«پسخودش
سهتیرگرفتودرقلبابشالومكههنوززندهبهدرختآویزانبود،فرو
كرد.15سپسدهنفرازسربازانیوآبدورابشالومراگرفتندواوراكشتند.
16آنگاهیوآبشیپورتوقفجنگرابهصدادرآوردوسربازاناوازتعقیب
جنگل در گودال یک در را ابشالوم 17جنازة ایستادند. باز اسرائیل قشون
انداختندورویآنراباتودةبزرگیازسنگپوشاندند.سربازاناسرائیلینیز

بهشهرهایخودفراركردند.
18)ابشالومدرزمانحیاتخودیکبناییادبوددر»درةپادشاه«برپاكرده
بود،چونپسرینداشتتااسمشرازندهنگهدارد؛پساواسمخودرابرآن
بناییادبودگذاشتوتابهامروزآنبنا»یادبودابشالوم«نامیدهمیشود.(

داوددرمرگابشالومعزاداریمیکند
19آنگاهاخیمعص،پسرصادوقكاهن،بهیوآبگفت:»بگذاریدنزدداود
پادشاهبروموبهاومژدهدهمكهخداونداوراازشردشمنانشنجاتداده

است.«
20یوآبگفت:»نه،برایپادشاهخبرمرگپسرشمژدهنیست.یکروز

دیگرمیتوانیاینكاررابكنی،ولینهامروز.«
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پادشاه به دیدی آنچه و »برو بهغالمسودانیخودگفت: یوآب 21سپس
بگو.«اوهمتعظیمكردوباسرعترفت.

22امااخیمعصبهیوآبگفت:»خواهشمیكنماجازهبدهمنهمبروم.هر
چهمیخواهدبشود.«

یوآبجوابداد:»نهپسرم،الزمنیستبروی؛چونخبرخوشینداریكهببری.«
23ولیاوباالتماسگفت:»هرچهمیخواهدباشد.بگذارمنهمبروم.«

باالخرهیوآبگفت:»بسیارخوببرو.«پساخیمعصازراهمیانبررفتو
پیشازآنغالمسودانیبهشهررسید.24داودكناردروازةشهرنشستهبود.
وقتیدیدهبانبهباالیحصاررفتتادیدهبانیكند،دیدمردیتنهادواندوان

ازدوربطرفشهرمیآید.
25پسباصدایبلندبهداودخبرداد.پادشاهگفت:»اگرتنهاست،مژدهمیآورد.«
درحالیكهآنقاصدنزدیکمیشد،26دیدهبانیکنفردیگرراهمدیدكه
بطرفشهرمیدود.پسفریادزد:»یکنفردیگرهمبدنبالاومیآید!«

پادشاهگفت:»اوهممژدهمیآورد.«
27دیدهبانگفت:»اولیشبیهاخیمعصپسرصادوقاست.«پادشاهگفت:»او

مردخوبیاست؛حتمًاخبرخوشیمیآورد.«
28اخیمعصبهپادشاهنزدیکشدوپسازسالمودروداوراتعظیمكرده،

گفت:»سپاسبرخداوند،خدایتكهتورابردشمنانتپیروزیبخشید.«
29پادشاهپرسید:»ازابشالومجوانچهخبر؟حالشخوباست؟«اخیمعص
جوابداد:»وقتییوآببهمنگفتكهبهخدمتشمابیایم،صدایدادو

فریادبلندبودومننتوانستمبفهممچهاتفاقیافتادهاست.«
30پادشاهبهاوگفت:»كناربایستومنتظرباش.«پساخیمعصبهكناری

رفتهدرآنجاایستاد.
31سپسآنغالمسودانیرسیدوگفت:»منبرایپادشاهخبریخوشدارم.

خداوندامروزشماراازشردشمنانتاننجاتدادهاست.«
32پادشاهپرسید:»ازابشالومجوانچهخبر؟آیاسالماست؟«

آنمردجوابداد:»امیدوارمهمةدشمنانتانبهسرنوشتآنجواندچارشوند!«
33غموجودپادشاهرافراگرفت.اودرحالیكهبهاتاقخودكهباالیدروازه
پسرم »ای میگفت: و میكرد گریه بلند صدای با میرفت، داشت قرار
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21:18ـ23یوآبمیخواستغالمسودانیاشخبرمرگ 
ابشالومرابرساند،نهاخیمعص.شایدیوآبمیترسیدکه
داودباشنیدنخبربد،واکنشخشونتآمیزینشاندهد

)نگاهکنیدبه15:1؛12:4(.

29:18باآنکهاولاخیمعصبهشهررسید،اماترسید
حقیقتمرگپسرش،ابشالومرابهاوبگوید.

33:18چراداودازمرگپسریاغیاشتااینحدآشفته
شد؟)1(داودفهمیدکهتاحدیخودشمسؤولمرگ



ابشالوم،پسرم، ای تومیمردم! بجای ابشالوم!كاشمن ایپسرم ابشالوم،
پسرم!«

یوآبداودراسرزنشمیکند

استو19 ابشالومعزاگرفته برای پادشاه دادندكه یوآبخبر به
گریهمیكند.2وقتیمردمشنیدندكهپادشاهبرایپسرشغصهدار
است،شادیپیروزیبزرگآنروزایشان،بهغممبدلشد.3سربازانمثل

نیرویشكستخوردهبیسروصداوباسرهایافكندهواردشهرشدند.
4پادشاهصورتخودرابادستهایشپوشاندهبودوبهتلخیمیگریستو

میگفت:»ایپسرمابشالوم،ایپسرمابشالوم،ایپسرم!«
5یوآببهخانةپادشاهرفتوبهاوگفت:»ماامروزجانتووزندگیپسران
ودختران،زنانوكنیزانترانجاتدادیم؛ولیتوبااینرفتارخودماراتحقیر
كردی.6اینطوركهبهنظرمیرسدتوكسانیرادوستداریكهازتومتنفرند
وازكسانینفرتداریكهدوستتدارند.گوییسردارانوافرادتبرایتو
هیچارزشندارند.اگرابشالومزندهمیماندوهمةمامیمردیم،توخوشحال
میشدی.7حال،بلندشووبیرونبیاوبهسربازانتتبریکبگو.بهخداوندزنده
قسماگرچنیننكنی،امشبحتییكیازآنهادراینجاباقینخواهدماند،واین

ازتمامبالهاییكهتاكنونبرایتپیشآمده،بدترخواهدبود.«

داودبهاورشلیمبازمیگردد
را این افرادش وقتی نشست. شهر دروازة كنار رفته، بیرون پادشاه 8پس

شنیدند،دورشجمعشدند.
درضمن،تمامسربازاناسرائیلیبهخانههایخودگریختهبودند.9و10درسراسر
مملكت،اینبحثدرگرفتهبودكهچرانمیرویمپادشاهخودراكهبسبب
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ابشالوماست.ناتاننبیگفتهبودکهچونداوداوریارا 
کشتهاست،پسرانخودشعلیهاوشورشخواهندکرد.
)2(داودازدستیوآبوافسرانشخشمگینبودزیرا
برخالفمیلاو،ابشالومراکشتهبودند.)3(داودواقعًا
پسرشرادوستداشت.ابشالومکاریکهشایستهعشق
ما به را لطفی همانطورکهخدا بود. نکرده باشد، داود
ارزانیمیداردکهشایستگیاشرانداریم،داودهمچنین

محبتیبهابشالومداشت.
ما بر که را کسانی باید ما اوقات بعضی  4:19ـ7
با دارند،سرزنشکنیم.یوآبمیدانستکه حاکمیت
اورافراهم ازپادشاه،موجباتناخشنودی انتقادکردن
کار چه که میدانست نیز را این اما آورد، خواهد

میبایستبکند.یوآببهداودگفتکهاگرسربازانش
عواقب او، کار این نکند، تحسین پیروزی بهخاطر را
وحشتناکیبهدنبالخواهدآورد.وقتیبایدکسانیراکه
برماحاکمیتدارندنصیحتکنیم،عملکردیوآببرای

اینمواقعنمونهمفیدیاست.
مردم ابشالومدل پیش، تاچندروز درست 8:19ـ10
اسرائیلراازداودبرگرداندهبود.حاالمردممیخواستند
داودبازگرددوپادشاهشانباشد.ازآنجاکهانسانهازود
تغییرعقیدهمیدهند،برایتشخیصخوبوبدبایداز
معیاریباالترازخشنودیاکثریتپیرویکرد.پیروی
ازاصولاخالقیکالمخدا،بهشماکمکخواهدکردکه

ازتأثیرپذیریازنظرعامهدوربمانید.
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یوآب،رهبربزرگنظامی،دوبرادرداشتکهآنهاهمسربازانمشهوریبودند:ابیشایوعسائیل.
یوآبثابتکردکهدربینسهبرادر،بزرگترینرهبراست،ودربخشعمدهایازسلطنتداود،

فرماندهسپاهداودبود.هیچاشارهاینشدهاستکهسربازانشهرگزدرجنگیشکستخوردهباشند.
یوآبمانندبرادرانشرزمندهبیباکیبود.امااوبرخالفآنها،سیاستمدارباهوشوسنگدلیهمبود.
نقشههایاومعمواًلنتیجهبخشبود،امااوبهندرتبهفکرکسانیبودکهدرنتیجهنقشههایشآسیب
میدیدندیاکشتهمیشدند.اوبرایرسیدنبهاهدافشازخیانتوقتلچشمپوشینمیکرد.زندگی
اوحکایتموفقیتهایبزرگواعمالننگآوراست.اواورشلیمواقواماطرافآنراشکستداد،
ابنیررامغلوبنمود،وابشالوموداودراآشتیداد.اماازطرفیابنیر،عماسا،وابشالومرابهقتلرساند،

درقتلاوریاشرکتداشت،وعلیهسلیمانباادونیاتوطئهکرد.اینتوطئهبهاعداماومنجرشد.
یوآبمعیارهایشراخودشتعیینمیکرد،طبقآنهامیزیست،وبهخاطرآنهامرد.تقریبًامدرکی
وجودنداردکهنشاندهدیوآبهرگزمعیارهایخداراپذیرفتهباشد.دریکمورداوباداود
بهخاطرخطرسرشماریبدونفرمانخدا،رودرروشد،امااینکاراوچیزینبودجزمحافظتاز
خود.خودخواهییوآبعاقبتاورانابودکرد.اوفقطنسبتبهخودشصادقبود،وبرایحفظ

قدرتشحتیحاضرشدبهرابطهدیرینهاشباداودپشتپابزند.
نتایجفاجعهآمیززندگییوآبناشیازاینبودکهمعیارهایاخالقیاشراخودشتعیینمیکرد.
هوشوقدرتبدوننیرویهدایتکنندهخداتباهکنندهاست.فقطخدامیتواندهدایتیراکهنیاز
داریمبهمابدهد.برایهمینمنظور،اوکالمشیعنیکتابمقدسرادراختیارماگذاشتهاست،و

حاضراستشخصًادرزندگیکسانیکهنیازخودرابهاومیپذیرند،حضوریابد.
نقاطقوتوموفقیتها:

طراحوسیاستمداریباهوشبود. *
جنگآوریبیباکوفرماندهایمقتدربود. *

رهبریبودبااعتمادبهنفسکهحتیازرودرروشدنباپادشاهتردیدبهخودراهنمیداد. *
کمککردکهابشالوموداودباهمصلحکنند. *

نقاطضعفواشتباهات:
بارهانشاندادکهمردیظالم،بیرحم،وانتقامجواست. *
نقشهداودرابرایکشتناوریا،شوهربتشبع،عملیکرد. *

باکشتنابنیر،انتقاممرگبرادرشراگرفت. *
برخالفدستورداود،ابشالومراکشت. *
علیهداودوسلیمانباادونیاتوطئهکرد. *

درسهاییاززندگیاو:
کسانیکهباخشونتزندگیمیکنند،اغلبباخشونتمیمیرند. *

حتیرهبرانباهوشنیازبههدایتدارند. *
آمارحیاتی:

شغل:فرماندهکلسپاهداود *
خویشاوندان:مادر:صرویه.برادران:ابیشای،عسائیل.عمو:داود *

آیهکلیدی:
»اوبدوناطالعپدرم،ابنیر،فرماندهسپاهاسرائیلوعماسا،فرماندهسپاهیهوداراکهبهترازوی
بودند،کشت.پسخداوندهمانتقامایندوبیگناهراازاوخواهدگرفت.وخونایشانتابهابد
برگردنیوآبوفرزنداناوخواهدبود.اماخداوندنسلداودراکهبرتختاومینشینند،تابهابد

برکتخواهدداد«)1پادشاهان32:2و33(.
ماجراییوآبدر1سموئیل22تا1پادشاهان2نقلشدهاست.ازاودر1تواریخ16:2؛5:11-39؛

8:19ـ10؛1:20؛2:21ـ6؛28:26،ودرتوضیحاتآغازینمزمور60نیزنامبردهشدهاست.
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ابشالومازمملكتفراركرده،بازگردانیم؟اوبودكهماراازشردشمنان
فلسطینینجاتداد.ابشالومهمكهبجایپدرشبهپادشاهیانتخابكردیم،

اینکمردهاست.پسبیاییدداودرابازگردانیمتادوبارهپادشاهماشود.
11و12داود،صادوقوابیاتاركاهنرافرستادتابهبزرگانیهودابگویند:»چرا
شمادربازآوردنپادشاه،آخرهمههستید؟تمامقوماسرائیلآمادةحركتند
بجزشماكهبرادرانوقبیلهوگوشتوخونمنهستید.«13درضمن،به
صادوقوابیاتارگفتكهبهعماسابگویند:»توخویشاوندمنهستی،پس
خدامرابكشداگرتورابجاییوآببهفرماندهیسپاهخودنگمارم.«14پیغام
داودتمامقبیلهیهوداراخشنودكردوآنهابادلوجانجوابمثبتداده،

برایپادشاهپیغامفرستادندكههمراهافرادشپیشآنهابازگردد.
اردنرسیدتماممردمیهودا بهرود پایتختشد.وقتی 15پسپادشاهعازم
16آنگاه اردنعبوردهند. ازرود را او تا بهجلجالآمدند استقبالش برای
شمعی)پسرجیرایبنیامینی(كهازبحوریمبود،باعجلههمراهمردانیهودا
بهاستقبالداودپادشاهرفت.17هزارنفرازقبیلةبنیامینوصیباخدمتگزار
خاندانشائولباپانزدهپسرشوبیستنوكرشهمراهشمعیبودند.آنهاقبل
ازپادشاهبهروداردنرسیدند.18بعد،ازرودخانهگذشتندتاخاندانسلطنتیرا

بهآنطرفرودخانهبیاورندوهرچهخواستپادشاهباشد،انجامدهند.
پیشازاینكهپادشاهازرودخانهعبوركند،شمعیدربرابراوبهخاکافتاد
19وگفت:»ایپادشاه،التماسمیكنممراببخشیدوفراموشكنیدآنرفتار
زشتیراكههنگامبیرونآمدنتانازاورشلیم،مرتكبشدم.20چونخودم
خوبمیدانمكهچهاشتباهبزرگیمرتكبشدهام!بههمیندلیلهمامروز

زودترازتمامافرادقبیلةیوسفآمدهامتابهپادشاهخوشآمدبگویم.«
ناسزا برگزیدةخداوند پادشاه به اینكه بسبب 21ابیشایگفت:»آیاشمعی

گفت،نبایدكشتهشود؟«
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و  داود گرداندن باز در یهودا قبیله چرا  11:19ـ13
پذیرفتنپادشاهیاودرنگکردند؟ازقرارمعلوم،بزرگان
یهوداباشورشابشالومموافقتکردهبودند.تعجبیندارد
از ابشالومحمایتکردهبودند،قبل از کهرهبرانیکه

دعوتازداودبرایبازگشتن،درنگکنند.
داودباانتخابعماسا،اقدامسیاسیزیرکانهایکرد.اواًل،
عماسافرماندهسپاهابشالومبود؛داودباانتصابعماسابه
فرماندهیسپاهخود،وفاداریسربازانیاغیرابهدست
میآورد؛ثانیًا،داودباتعویضیوآبازمقامفرماندهیکل
لشکر،اورابهخاطرجرائمقبلیاشتنبیهکرد)26:3ـ29(.
ثالثًا،عماسانفوذزیادیبررهبرانیهوداداشت)14:19(.

همهایـناقدامـاتبهاتحادپادشـاهیکمکمیکـرد.
19:19و20شمعیباپذیرفتناشتباهشوطلببخشش
ازداود،سعیداشتجانخودرانجاتدهد.نقشهاوبرای
مدتیعملیشد.امادر1پادشاهان8:2و9میخوانیمکه

داودبهسلیمانتوصیهکردکهشمعیراازبینببرد.
21:19داوددربازگشتشبهاورشلیم،رحموسخاوت
فوقالعادهایازخودنشانداد.اوازکشتنشمعیچشم
پوشید،خانهوزندگیمفیبوشترادوبارهبهاوبازگرداند،
وبهبزرالییباوفاپاداشداد.مهربانیداودمعیاریبرای
حکومتکردنتعیینکردکهدرفرمانرواییعادالنهمسیح

درسلطنتآیندهاشبهطورکاملتحققخواهدیافت.



22داودجوابداد:»چرادركارمندخالتمیكنی؟چرامیخواهیدردسرایجاد
كنی؟امروزدراسرائیلمنمكهسلطنتمیكنم،پسنبایدكسیكشتهشود!«
23سپسروبهشمعیكردوقسمخورده،گفت:»توكشتهنخواهیشد.«

24و25دراینبین،مفیبوشت،نوةشائولازاورشلیمبهاستقبالپادشاهآمد.از
لباسهایخودرا ازپایتخترفتهبود،مفیبوشتپاهاو روزیكهپادشاه
نشستهبودوسروصورتشرانیزاصالحنكردهبود.پادشاهازاوپرسید:»ای

مفیبوشت،چراهمراهمننیامدی؟«
26عرضكرد:»ایپادشاه،صیبا،خادممن،مرافریبداد.بهاوگفتمكه
اینكاررانكرد. او بتوانمهمراهپادشاهبروم،ولی تا االغمراآمادهكند
چنانكهمیدانیدمنلنگهستم.27درعوضمرامتهمكردهاستبهاینكه
نخواستهامهمراهشمابیایم.امامنمیدانمشمامثلفرشتةخداهستید.پسهر

چهمیخواهیدبامنبكنید.
پادشاهكشتهمیشدیم،ولیدر بهدست بستگانممیبایست 28»منوهمة
عوضبهمنافتخاردادیدبرسرسفرهتانخوراکبخورم!پسمنچهحق

دارمازپادشاهتوقعبیشتریداشتهباشم؟«
29پادشاهگفت:»الزمنیستاینچیزهارابگویی.دستوردادهامتووصیبا،

ِملکشائولرابینخودتانتقسیمكنید.«
30مفیبوشتعرضكرد:»ایآقا،تمامملکرابهاوبدهید.همینكهمیبینم

پادشاهبسالمتبهخانهبازگشتهبرایمنكافیاست!«
31و32برزالئیكهازداودوسربازاناودرطیمدتیكهدرمحنایمبودندپذیرایی
میكرد،ازروجلیمآمدتاپادشاهراتاآنطرفروداردنمشایعتكند.او
پیرمردیهشتادسالهوبسیارثروتمندبود.33پادشاهبهاوگفت:»همراهمن

بیاودراورشلیمزندگیكن.مندرآنجاازتونگهداریمیكنم.«
34برزالئیجوابداد:»مگرازعمرمچقدرباقیاستكههمراهتوبهاورشلیم
خوراک ببرم. لذت چیزی از نمیتوانم و هستم ساله هشتاد 35االن بیایم؟
وشرابدیگربرایممزهایندارد.صدایسازوآوازنیزگوشمرانوازش
نمیدهد.بنابراین،برایپادشاهباریخواهمبود.36همینقدركهمیتوانمهمراه
شمابهآنطرفرودخانهبیایم،برایمنافتخاربزرگیاست.37اجازهدهید
بهشهرخودبرگردمودركنارپدرومادرمدفنبشوم.ولیپسرمكمهام
اینجاست؛اجازهبفرماییداوهمراهشمابیایدتاپادشاههرچهصالحمیداند

درمورداوانجامدهد.«

22:19
1سمو13:11
2سمو39:3

22:19
1سمو13:11
2سمو39:3

23:19
1پاد8:2
23:19
1پاد8:2
24:19

2سمو5:9و6؛7:21
24:19

2سمو5:9و6؛7:21

26:19
2سمو3:9و13

26:19
2سمو3:9و13

27:19
2سمو17:14و20؛3:16و4

27:19
2سمو17:14و20؛3:16و4

28:19
2سمو7:9و10و13

28:19
2سمو7:9و10و13

31:19
2سمو27:17

1پاد7:2

31:19
2سمو27:17

1پاد7:2

35:19
مز10:90و13

35:19
مز10:90و13

37:19
1پاد7:2
37:19
1پاد7:2

دومسموئیل19 807

24:19ـ30داودنتوانستیقینحاصلکندکهحقبا 
مفیبوشتاستیاباصیبا،وکتابمقدسهماینسؤالرا

بیجوابمیگذارد)برایدستیابیبهکلماجرایمفیبوشت،
مراجعهکنیدبه1:9ـ13و1:16ـ4؛و24:19ـ30(.



38پادشاهقبولكردوگفت:»بسیارخوب،اوراهمراهخودمیبرموهرچه
توصالحبدانیبرایاومیكنم.آنچهبخواهیبرایتوانجاممیدهم.«

39پستماممردمباپادشاهازروداردنعبوركردند.آنگاهداودبرزالئیرا
بوسیدوبرایشدعایبركتكردواوبهخانهاشبازگشت.40سپسداودبه
جلجالرفتوكمهامرانیزباخودبرد.تمامقبیلةیهوداونصفاسرائیلدر
عبوردادنپادشاهازرودخانهشركتداشتند.41ولیمرداناسرائیلبهپادشاه
شكایتنمودندكهچرامردانیهوداپیشدستیكردهاندتافقطخودشان

پادشاهوخاندانوافراداوراازرودخانهعبوردهند؟
42مردانیهوداجوابدادند:»ماحقداشتیماینكاررابكنیم،چونپادشاهاز
قبیلةماست.چراشماازاینموضوعناراحتید؟پادشاهبهمانهخوراكیداده

استونهانعامی!«
اكثریت پس است. قبیله ده اسرائیل »ولی دادند: جواب اسرائیل 43مردان
باماستومادهبرابربیشترازشمابهگردنپادشاهحقداریم.چرابانظر
حقارتبهمانگاهمیكنید؟فراموشنكنیدكهموضوعبازگرداندنپادشاهرا

ماپیشنهادكردیم.«
مردان سخنان از یهودا مردان سخنان اما یافت، ادامه گفتگو و بحث این

اسرائیلقویتربود.

شبععلیهداودشورشمیکند

بنیامینی(20 بكری )پسر شبع نام به آشوبگری مرد وقت این در
شیپورشرابهصدادرآورده،مردمرادورخودجمعكردوگفت:
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شورششبع 
ازشکست داودپس
به محنایم از ابشالوم،
گشت. باز اورشلیم
اماشبععلیهداودسر
گذاشت. شورش به
داود رو، ایــن از
به سپاهکوچــکیرا
و یوآب سرکردگی
تعقیب برای ابیشای
یــوآب فرســتاد. او
آبــل، وسربــازانش
را شبع مخفیگـاه
تا کردنــد محاصـره
آبــل مردم اینـکه
را شــبع خودشــان

کشتند.

اما بود، متحدی اسرائیلحکومت آنکه با  41:19ـ43
هنوزاز12قبیلهمجزاتشکیلشدهبود.اینقبایلاغلببر
سراهدافملی)کلقبایل(باهمتوافقنداشتند.دراصل
حسادتهایقبیلهایبودکهمانعازاینمیشدکهاسرائیل
یوشع )کتاب یابد دست موعود سرزمین کامل فتح به
رابخوانید(،وحاالحسادتهایقبیلهایبادادنفرصت

شورشبهشبع،ثباتحکومتداودراتهدیدمیکرد.
همراه قتل با که یوآب خیانت دیگر بار  7:20ـ10
بود،بدونمجازاتماند،درستمانندزمانیکهابنیررا
بهقتلرساند)26:3و27(.اماسرانجامعدلگریباناورا
گرفت)1پادشاهان28:2ـ35(.شایدبهنظربرسدکهگناه
وخیانت،اغلببدونمجازاتمیماند،اماعدالتخدابه
پاداشهایاجزاهاییکهدراینزندگیمیگیریممحدود
نمیشود.حتیاگریوآببهخاطرکهولتمیمرد،بایدبا

داوریخداروبرومیشد.
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»ماداودرانمیخواهیم.اورهبرمانیست.ایمردماسرائیلبهخانههایتان
بروید.«

2پسهمه،غیرازقبیلهیهودا،داودراترکگفته،بدنبالشبعرفتند.امامردان
یهودانزدپادشاهخودماندندوازاردنتااورشلیماوراهمراهیكردند.3وقتی
پادشاهبهكاخخوددراورشلیمرسید،دستوردادآندهكنیزیراكهبرای
نگهداریكاخدرآنجاگذاشتهبود،ازدیگرانجداكرده،بهخانهایكهزیر
نظرنگهبانانقرارداشتببرندوهرچهالزمدارندبهایشانبدهند.ولیداود
دیگرهرگزباآنهاهمبسترنشد.پسآندهزنتاآخرعمرشاندرانزوا

ماندند.
4بعدازآن،پادشاهبهعماسادستوردادكهدرعرضسهروزسپاهیهودارا
آمادهسازدتانزداوحاضرشوند.5عماسابرایجمعآوریسربازانبیرون

رفت،ولیاینكاربیشازسهروزطولكشید.
خواهد خطرناکتر ابشالوم از ما برای »شبع گفت: ابیشای به داود 6پس
بود.بنابراینتوافرادمرابرداشته،اوراتعقیبكنپیشازاینكهواردشهر

حصارداریشده،ازدستمافراركند.«
7پسابیشایبامحافظیندربارویوآببابهترینسربازانخودازاورشلیم
در كه بزرگی سنگ به 8و9وقتی پرداختند. شبع تعقیب به شده، خارج
پوشیده نظامی لباس یوآب شدند. روبرو عماسا با رسیدند، بود جبعون
احوالپرسی عماسا با تا میآمد پیش وقتی بود. بسته بهكمر وخنجری
كند،آهستهخنجرشراازغالفبیرونكشید.اوبهبهانةاینكهمیخواهد
عماساراببوسدبادستراستشریشاوراگرفتوگفت:»ایبرادر،از
دیدنتخوشحالهستم.«10عماسامتوجهخنجریكهدردستچپیوآب
برزمین او رودههای و كرد فرو او شكم به را خنجر یوآب نشد. بود،
او به ندیدضربةدیگری بطوریكهیوآبالزم ریخت.عماساجابجامرد
بزند.یوآبوبرادرشاورابههمانحالواگذاشته،بهتعقیبشبعادامه

دادند.
11یكیازسردارانیوآب،بهسربازانعماساگفت:»اگرطرفدارداودهستید،
بیاییدوبهیوآبملحقشوید.«12عماسادروسطراهغرقدرخونافتادهبود.
آنسرداروقتیدیدعدةزیادیدورجنازةعماساحلقهزدهاندوبهآنخیره
شدهاند،جسدراازمیانراهبرداشتوآنرابهصحرابردوپوششیبرآن
انداخت.13وقتیجنازةعماسابرداشتهشد،همهبدنبالیوآبرفتندتاشبعرا

تعقیبكنند.
14دراینمیانشبعبهنزدتمامقبایلاسرائیلرفت.هنگامیكهبهشهرآبل
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واقعدربیتمعكهرسید،همةافرادطایفةبكریدوراوجمعشدند.15نیروهای
یوآبنیزبهآبلرسیدندوآنشهررامحاصرهكردندودربرابرحصارشهر،

سنگرهایبلندساخته،بهتخریبحصارپرداختند.
16درآنشهرزنحكیمیزندگیمیكرد.اوازداخلشهر،یوآبراصدازده

گفت:»اییوآب،بهمنگوشكن.بهاینجابیاتاباتوحرفبزنم.«
17وقتییوآببهآنزننزدیکشد،زنپرسید:»آیاتویوآبهستی؟«

گفت:»بلی.«
زنگفت:»بهحرفهایكنیزتگوشبده.«

گفت:»بگو،گوشمیدهم.«
18زنگفت:»ازقدیمگفتهاند:اگرمشكلیداریدبهآبلبرویدوجوابتانرا
بگیرید.چونماهمیشهباپندهایحكیمانةخود،مشكلمردمراحلمیكنیم.
19شمامیخواهیدشهرماراكهدراسرائیلشهریقدیمیوصلحجوووفادار
استخرابكنید.آیاانصافاستشهریكهبهخداوندتعلقداردخراب

شود؟«
20یوآبپاسخداد:»نه،اینطورنیست.21منفقطبدنبالشبعهستم.اوازاهالی
كوهستانافرایماستوبضدداودپادشاهشورشنمودهاست.اگراورابهمن

تسلیمكنیدشهرراترکخواهیمكرد.«
زنگفت:»بسیارخوب،ماسراوراازرویحصارجلوتومیاندازیم.«22بعد
آنزنپیشاهالیشهررفتونقشةخودراباآناندرمیانگذاشت.آنهانیز
سرشبعراازتنشجداكردندوپیشپاییوآبانداختند.یوآبشیپورزد
وسربازانشراازحملهبهشهربازداشت.سپسایشانبهاورشلیمنزدپادشاه

بازگشتند.
23یوآبفرماندةسپاهاسرائیلبودوبنایاهوفرماندةمحافظیندربار،24ادونیرام
سرپرستكارهایاجباری،ویهوشافاتوقایعنگاربود.25شیوامنشیدربار
بودوصادوقوابیاتارهردوكاهنبودند.26عیراییائیرینیزیكیازكاهنان

داودبهشمارمیآمد.
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16:20مردانیوآببهشهرطوریحملهبردندکهمشخص 
بودآنرافتحخواهندکرد.باآنکهدرجامعهآنروزگار،
زنانمعمواًلنمیبایستدرجمعسخنگویند،امااینزنبا
صدایبلندسخنگفت.اوحملهیوآبرانهبااسلحه،بلکه
باسخنانخردمندانهواقدامیحسابشدهمتوقفساخت.
بعضیاوقاتداشتنشهامتبرایبیانچندکالمعاقالنه،

میتواندازبروزفاجعهبزرگیجلوگیریکند.

عضو و پادشاه داود محافظین فرمانده بنایاهو  23:20
مشهوِرآنگروهازمرداناستثناییبودکهباعنوان»سی
سردارارشد«شناختهمیشد.اودرمدتیکهابشالومعلیه
داودشورشکرد،بهداودوفادارماند.بعدًاکمککرد
؛ 32:1ـ40 )1پادشاهان شود تثبیت سلیمان پادشاهی تا
28:2ـ34(وعاقبتبهجاییوآببهفرماندهیکلسپاه

منصوبشد)1پادشاهان35:2(.



4ـسالهایآخرسلطنتداود
اعدامپسرانشائول

دردورانسلطنتداود،قحطیشدواینقحطیسهسالطولكشید.21
داودبهدرگاهخداونددعاكردوخداوندفرمود:»اینقحطیبسبب

خطایشائولوخانداناوست،زیراآنهاجبعونیهاراكشتند.«
بلكه نبودند، اسرائیل نمود.)آنهاجزوقوم 2پسداودجبعونیهارااحضار
بنیاسرائیلقسمخوردهبودندكهآنهارا ازاموریهابودند. گروهكوچكی

نكشند؛اماشائولكهتعصبنژادیداشتسعیكردآنهارانابودكند.(
3داودازایشانپرسید:»چطورمیتوانمظلمیراكهدرحقشماشده،جبران

كنمتاشماقومخداوندرابركتدهید؟«
4آنهاجوابدادند:»ماازخاندانشائولطالونقرهنمیخواهیم.درضمن

راضیهمنیستیمكهبخاطرماكسیازاسرائیلیهاكشتهشود.«
داودگفت:»شماهرچهبخواهیدبرایتانانجاممیدهم.«

5و6آنهاگفتند:»هفتنفرازپسرانشائولرابدستمابدهید،یعنیپسران
مردیراكهمیكوشیدماراازبینببردتاازماكسیدراسرائیلباقینماند.
ماآنهارادرحضورخداونددرجبعه،شهرشائولكهپادشاهبرگزیدةخداوند

بود،بهدارمیآویزیم.«
پادشاهگفت:»بسیارخوب،اینكاررامیكنم.«

7داودبخاطرعهدوپیمانیكهدرحضورخداوندبایوناتانبستهبود،پسر
اومفیبوشتراكهنوةشائولبودبهدستایشاننداد.8ولیدوپسرشائول
یعنیارمونیومفیبوشتراكهمادرشانرصفه،دختراَیهبود،بهایشانداد.
همچنینپنجپسرمیربراهمكهازدخترشائول،زنعدرئیلپسربرزالی
محوالتیبدنیاآمدهبودند،بهدستآنهاسپرد.9جبعونیهاآنهارارویكوه
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پیدا10:12؛1:26؛5:42
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خرو11:34

یوش15:9ـ20
1سمو14:7
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خرو11:34

یوش15:9ـ20
1سمو14:7

4:21
اعد31:35

4:21
اعد31:35

5:21
اعد4:25

2سمو1:21

5:21
اعد4:25

2سمو1:21

7:21
1سمو1:18ـ3؛

14:20و15؛18:23
2سمو4:4

7:21
1سمو1:18ـ3؛

14:20و15؛18:23
2سمو4:4
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1سمو19:18
2سمو7:3

8:21
1سمو19:18
2سمو7:3
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1:21چهارفصلبعدیحالتضمیمهکتابرادارند. 
وقایعمشروحدراینفصلهابهترتیبوقوعبیاننشده
است.وقایعمزبوردالوریهایداودرادردفعاتمختلف

درطولسلطنتشنقلمیکند.
1:21کشاورزانبرایمحصولخودشدیدًابهبارانهای
یا میشد قطع باران اگر بودند. متکی پاییزی و بهاری
یااگرمحصولموردحمله نامناسبمیبارید، دروقت
حشراتقرارمیگرفت،درآنسالکمبودشدیدغذایی
بهشرایط عارضمیشد.کشاورزیدرآنزمانکاماًل
طبیعیوابستهبود.هیچنوعروشآبیاری،کودشیمیایی،
یاآفتکشوجودنداشت.حتیتغییراتکوچکجوی
یاهجومحشراتمیتوانستکلمحصولرانابودسازد.

انتقامجویانه عمل به کتابمقدس گرچه  1:21ـ14
شائولعلیهجبعونیهااشارهاینمیکند،اماظاهرًااقدام
شائول پسران این،چرا باوجود بود. بزرگ اوجرمی
کشته بود، شده مرتکب پدرشان که قتلهایی بهخاطر
شدند؟دربسیاریازجوامعخاورنزدیک،ازجملهدر
جرم بهخاطر خانواده اعضای کل اسرائیل، قوم میان
واحدی خانواده، زیرا میآمدند، حساب به مجرم پدر،
که را سوگندی شائول میشد. محسوب تجزیهناپذیر
پا زیر بودند، کرده یاد جبعونیها برای اسرائیلیها
قانون به جدی توهینی این 16:9ـ20(. )یوشع گذاشت

خدابود)اعداد1:30و2(.
9:21و10رصفهدرتمامطوِلفصلدرِومحصولکه



درحضورخداوندبهدارآویختند.بدینترتیب،اینهفتنفردرآغازفصل
دروجومردند.

10سپسرصفه،كنیزشائول،پالسیگرفتوآنراروییکتختهسنگ
نزدیکاجسادانداختوتمامفصلدرودرآنجاماندتانگذاردپرندگاندر
روزودرندگاندرشباجسادرابخورند.11وقتیداودشنیدكهرصفهچه
كردهاست،12و13و14ترتیبیدادكهاستخوانهایمردگانرادفنكنند.درضمن
ازمردانیابیشجلعادخواهشكرداستخوانهایشائولوپسرشیوناتانرا
برایشبیاورند.)وقتیشائولویوناتاندرجنگیكهدركوهجلبوعواقعشد
مردند،فلسطینیهاجنازههایآنهارادرمیدانشهربیتشانبهدارآویختند،
پس دزدیدند.( را آنها جنازههای و رفتند شبانه جلعاد یابیش مردان ولی
استخوانهایشائولویوناتانرانزدداودآورده،آنهارادرقبرقیس،پدر
شائول،واقعدرصیلعدرملکبنیامیندفنكردند.سرانجامخداونددعایداود

رامستجابنمودوقحطیتمامشد.

افرادداودمردانغولپیکررامیکشند
در افرادش و داود میجنگیدند، اسرائیلیها با فلسطینیها وقتی بار 15یک
بحبوحةجنگخستهودرماندهشدند.16یکغولفلسطینیبهنامیشبیبنوب
كهوزننیزةمفرغیاودرحدودسهكیلوونیمبودوزرهاینوبرتنداشت،
بهداودحملهكردونزدیکبوداورابكشد.17ولیابیشایپسرصرویهبه

كمکداودشتافتوآنفلسطینیراكشت.
بنابراینافرادداودبهتأكیدبهاوگفتند:»توامیداسرائیلهستیودیگرنباید

بهمیدانجنگبیایی.مانمیخواهیمتوراازدستبدهیم.«
18درجنگیكهبعددرُجببافلسطینیهادرگرفت،سبكایحوشاتییک
غولفلسطینیدیگربهنامسافراكشت.19باردیگردرهمانمحل،الحانان
برادرجلیاتجتیراكهچوبنیزهاشبهكلفتیچوبنساجهابود،كشت.
20و21یکبارهموقتیفلسطینیهادرجتبااسرائیلیهامیجنگیدند،یکغول
فلسطینیكهدرهردستوپایشششانگشتداشت،نیروهایاسرائیلی
را او بود، شمعا پسر كه داود برادرزادة یوناتان، آنگاه آورد. ستوه به را
كشت.22اینچهارمردكهبهدستداودوسربازاناوكشتهشدندازنسل

غولپیكرانجتبودند.
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ازاردیبهشتتاماهمهرادامهداشت،ازاجسادمحافظت 
کرد.

و جلیات درباره بیشتر اطالعات کسب برای  18:21

و 4:17ـ7 1سموئیل به کنید مراجعه غولپیکر، مردان
توضیحاتمربوطبهپیدایش4:6.

1:22داودآهنگسازماهریبودکهبرایشائولپادشاهچنگ



سرودپرستشیداود

وقتیكهخداوندداودراازدستشائولودشمناندیگرشرهانید،22
اواینسرودرابرایخداوندسرایید:

2خداوندقلعةمناست.

اوصخرةمناستومرانجاتمیبخشد.

1:22
خرو1:15
تث30:31

داو1:5
مز18)عنوان(

2:22
تث4:32
1سمو2:2

مز3:31؛3:71

1:22
خرو1:15
تث30:31

داو1:5
مز18)عنوان(

2:22
تث4:32
1سمو2:2

مز3:31؛3:71
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مینواخت)1سموئیل23:16(،وبرنامههاییهمراهباموسیقی
وآوازدرمعبدبرپامیکرد)1تواریخ25(،واکثرمزامیررا
اونوشت.تصنیفسرودیماننداین،برایداودغیرعادینبود.

اینسرودمذهبیشاهانهومبتنیبرشکرگزاری،تقریبًاعین
مزمور18است)برایآگاهیازسایرسرودههایکتابمقدس،

مراجعهکنیدبهجدولموجوددرخروج15(.

اکثررهبرانبزرگباعدهقلیلیازپیروانخودکهبهجانبرایرهبرانخودمیکوشیدند،مشکل
داشتند.ابیشایبرایداودازاینقبیلپیروانبود.بایدازمخربشدنوفاداریشدیداوبهداودجلوگیری
میشد،چوناوبسیارمشتاقبودکهخودراسپربالیرهبرشسازد.داودهرگزوفاداریمشتاقانه
ابیشایراسرکوبنکرد،بلکهصبورانهکوشیدبهنیرویعظیماوجهتبخشد.ایننگرشگرچهکاماًل
موفقیتآمیزنبود،اماحداقلدریکمورد،زندگیداودراازمرگنجاتداد.باوجوداین،حداقلدر

سهمورددیگراگرداودمانعابیشاینشدهبود،اوخودرابهخاطرپادشاهبهکشتندادهبود.
ابیشایسربازفوقالعادهایبود،امافرمانبرداریاشبهترازفرماندادنشبود.اگرگاهیدستورهای
داودرااجرانمیکرد،معمواًلبهخاطراینبودکهازبرادرکوچکترش،یوآب،فرمانمیبرد.این
دوبرادردرکناراعمالظالمانهوشرمآور،نظیرکمکابیشایبهیوآببرایقتلابنیروعماسا،
شاهکارهایعظیمنظامینیزبهوجودآوردند.اورهبرکارآمدیبود،واکثرًاازرویاصولرهبری

میکرد.اماغالبًاقبلازعملکردنفکرنمیکرد.
بیباکیووفاداریابیشایکهازویژگیهایقابلتحسیناواست،بایدماراانگیزشدهد؛ازطرفی
بایدازگرایشاوبهعملکردنبدونفکرکردن،دوریکرد.قویوکارآمدبودنکافینیست،
مابایدکنترلنفسوخردیرانیزکهخدابهمامیدهد،داشتهباشیم.مابایدبافکروباقلبخود

ازخداپیروی،وازاواطاعتکنیم.
نقاطقوتوموفقیتها:

دربینجنگجویانداود،بهیکیازقهرمانانداودمعروفبود. *
بیباکبودومشتاقانهداوطلبمیشدوشدیدًابهداودوفاداربود. *

زندگیداودرانجاتداد. *
نقاطضعفواشتباهات:

گرایشبهاینداشتکهبدونفکرکردنعملکند. *
درقتلابنیروعماسابهیوآبکمککرد. *

درسهاییاززندگیاو:
خادمینکارآمد،تفکردقیقوعملراباهمتلفیقمیکنند. *
وفاداریکورکورانهمیتواندموجبشرارتزیادیشود. *

آمارحیاتی:
شغل:رزمآور *

خویشاوندان:مادر:صرویه.برادران:یوآبوعسائیل.عمو:داود. *
آیاتکلیدی:

»رهبرسیسردارارشدداود،ابیشایبرادریوآب)پسرصرویه(بود.اویکباربهسیصدنفر
بینسیسردار نیزهخودهمهآنهاراکشتودر با تنهایی به نیرویدشمنحملهکردو از
ارشدداود،صاحبنامیشد؛ولیشهرتاوبهپایشهرتسهسردارمعروفداودنمیرسید«

)2سموئیل18:23و19(.
19:23نقلشدهاست.ازاودر1سموئیل1:26ـ13و1تواریخ16:2؛ ماجرایابیشایدر2سموئیل18:2ـ

20:11؛12:18؛11:19و15نیزنامبردهشدهاست.

ای
شـ
ابی



3خدایمصخرةمحكمیاستكهبهآنپناهمیبرم.

اوهمچونسپرازمنمحافظتمیكند،
بهمنپناهمیدهدوباقدرتشمرامیرهاند.

نجاتدهندةمن،مراازظلممیرهاند.
4اورابهكمکخواهمطلبیدوازچنگدشمنانرهاییخواهمیافت.

ایخداوندتوشایستةپرستشهستی!
5مرگ،مرادرچنگالخودگرفتاركردهبود
وموجهایویرانگرشمرادربرگرفتهبود.

6مرگبرایمندامنهادهبودتامرابهكامخودبكشد.
7امامندراینپریشانیبسویخداوندفریادبرآوردم

وازخدایمكمکخواستم.
فریادمنبهگوشاورسید

واوازخانةمقدسشنالةمراشنید.
8آنگاهزمینتكانخوردولرزید

وبنیادآسمانمرتعششدوبهلرزهدرآمد،
زیراخداوندبهخشمآمدهبود.

9دودازبینیاوبرآمد
وشعلههایسوزانندةآتشازدهانشزبانهكشید.

10اوآسمانراشكافتونزولكرد،
زیرپایشابرهایسیاهقرارداشت.

11برعرابةآسمانیخویشسوارشدوباسرعتبادپروازنمود.
12اوخودراباتاریكیپوشاند

وابرهایغلیظوپرآباورااحاطهكردند.
13درخشندگیحضوراو،شعلههایآتشپدیدآورد.

14آنگاهخداوند،خدایمتعال،
باصدایرعدآساازآسمانسخنگفت.
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12:22

مز11:18و12؛2:97
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داوددرسرود
پرستشیاش

حقایقزیادی
دربارهخدا

آشکارمیکند

برایداودخدااینچنیناست:

صخره،قلعه،نجاتدهنده،پناهگاه،
سپر،نجات،قلعهبلند،نور

داوداینخصوصیاتخداراناممیبرد:

اونجاتمیدهد،شایستهپرستشاست،میشنود،)نسبتبهدشمنان(
بهخشممیآید،رهانندهاست،پاداشمیدهد،میبیند،رحیماست،
را(مجازات فاسد )افراد نشانمیدهد)آشکارمیسازد(، را خود
میکند،قدرتمنداست،قویاست،کاملاست،حقیقتاست،)از
مادرمقابلدشمنانمان(محافظتمیکند،بخشنده،مهربان،حافظ،

زنده،ورهاییدهندهاست.



15اوباتیرهایآتشینخود،
دشمنانمراپراكندهوپریشانساخت.

16آنگاهبهفرماناوآبدریابهعقبرفت
وبادمیدننفساوخشكیپدیدآمد.

17خداوندازآسماندستخودرادرازكرد

ومراازاعماقآبهایبسیاربیرونكشید.
18مراازچنگدشمناننیرومندی
كهازمنتواناتربودند،رهانید

19وقتیدرسختیوپریشانیبودم،
دشمنانبرمنهجومآوردند،

اماخداوندمراحفظكرد.
20اومرابهجایامنیبرد،اومرانجاتداد،

زیرامرادوستمیداشت.
21خداوندپاداشدرستكاریوپاكیمرادادهاست،

22زیراازدستوراتاواطاعتنمودهام
وبهخدایخودگناهنورزیدهام.
23همةاحكامشرابجاآوردهام
وازفرماناوسرپیچینكردهام.
24درنظرخداوندبیعیببودهام،
خودراازگناهدورنگاهداشتهام.
25خداوندبهمنپاداشدادهاست،

زیرادرنظراوپاکودرستكاربودهام.
26خدایا،تونسبتبهكسانیكهبهتووفادارند،امینهستی

وكسانیراكهكاملندمحبتمیكنی.
27اشخاصپاکرابركتمیدهی
وافرادفاسدرامجازاتمیكنی.
28توافتادگانرانجاتمیدهی،
امامتكبرانراسرنگونمیكنی.
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22:22ـ24داودنمیگویدکههرگزگناهنکردهاست. 
به نسبت که گناهی بهخاطر را داود عذاب 51 مزمور
اماداود بود،نشانمیدهد. بتشبعمرتکبشده اوریاو
خدا دید از را سرود این و بود آگاه خدا وفاداری از
پاککرده، را او دوباره میدانستکهخدا او نوشت.

چنانکهدرمزمور7:51میگوید:»سفیدترازبرف،«و
درمزمور10:51میگوید:»دلیپاک«.ازطریقمرگ
وقیامعیسیمسیح،مانیزپاکوبیعیبمیشویم.پاکی
وبخششاوجایگزینگناهمامیشود،وخدادیگرگناه

مارانمیبیند.



29ایخداوند،تونورمنهستی،
توتاریكیمرابهروشناییتبدیلمیكنی.

30باكمکتوبهصفوفدشمنحملهخواهمبرد
وقلعههایآنهارادرهمخواهمكوبید.
31اعمالخداوندكاملوبینقصاست

ووعدههایاوپاکوقابلاعتماد!
خداوندازكسانیكهبهاوپناهمیبرند

مانندسپرمحافظتمیكند.
32كیستخداغیرازخداوند

وكیستصخرةنجاتغیرازخدایما؟
33خدابهمنقوتمیبخشد

ودرراههاییكهمیروممراحفظمیكند.
34پاهایمراچونپاهایآهومیگرداند

تابتوانمبربلندیهابایستم.
35اودستهایمرابرایجنگتقویتمیكند

تابتوانمكمانبرنجینراخمكنم.
36خداوندا،توباسپرتمرانجاتدادهای،

وازلطفتوستكهبهاینعظمترسیدهام.
37زمینزیرپایمراوسیعساختهایتانلغزم.

38دشمنانمراتعقیبمیكنموآنهاراشكستمیدهم
وتاآنهاراازبیننبرم،بازنمیگردم.

39آنهاراچنانبرزمینمیكوبم
كهزیرپاهایمبیافتندوبرنخیزند.

40توبرایجنگیدنمراقوتبخشیدهای
ودشمنانمرازیرپاهایمنانداختهای.

41توآنهاراواداربهعقبنشینیوفرارمینمایی
ومنآنهارانابودمیكنم.

42فریادبرمیآورند،
ولیكسینیستكهآنهارابرهاند.

ازخداوندكمکمیخواهند،
امااونیزبهدادایشاننمیرسد.

43منآنهاراخردكرده،بصورتغباردرمیآورم،
وآنهارامانندگلكوچههالگدمالمیكنم.
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44تومراازشورشقوممنجاتدادهای
ومرارهبرقومهاساختهای.

مردمیكهقباًلآنهارانمیشناختم
اكنونمراخدمتمیكنند.

45بیگانههادرحضورمنسرتعظیمفرودمیآورند
وبمحضشنیدندستوراتم،آنهارااجرامیكنند.

46آنهاروحیةخودراباختهاند
وباترسولرزازقلعههایخودبیرونمیآیند.

47خداوندزندهاست!

شكروسپاسبرخدایمتعالبادكهصخرةنجاتمناست!
48خداییكهانتقاممرامیگیرد،

ملتهارامغلوبمنمیگرداند،
49ومراازچنگدشمنانمیرهاند.

خداوندا،تومرابردشمنانمپیروزگردانیدی
وازدستظالمانرهاییدادی.

50ایخداوند،تورادرمیانقومهاخواهمستود
ودروصفتوخواهمسرایید.

51خداپیروزیهایبزرگی

نصیبپادشاهبرگزیدةخود،داود،میسازد،
وبراوونسلشهمیشهرحمتمیفرماید.

آخرینسخنانداود

داودپسریسیمردیبودكهخداپیروزیهایدرخشاننصیبشكرد.23
اوبرگزیدةخداییعقوبوشاعرشیرینسخناسرائیلبود.این

آخرینسخنانداوداست:
2روحخداوندبوسیلةمنسخنگفتوكالماوبرزبانمجاریشد.3خداكه

مثلصخرهازاسرائیلپشتیبانیمیكند،بهمنگفت:
»فرمانرواییكهباعدلوانصافحكومتكند

وبااطاعتازخداسلطنتنماید،
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فرمانروایی  ظهور از نبی، یک سبک به داود  3:23
عادلسخنمیگوید.اینپیشگوییزمانیتحققخواهد
صلح و عدالت با تا گردد باز مسیح عیسی که یافت
پیشگوییهای از آگاهی برای نماید. سلطنت کامل

مشابه،مراجعهکنیدبهاشعیا1:11ـ10؛ارمیا5:23و6؛
15:33-18؛زکریا9:9و10.برایاطالعازتحققبرخی
؛ 14:4ـ16 متی به کنید مراجعه پیشگوییها، این از

لوقا25:24ـ44،27ـ49؛یوحنا45:5ـ47؛28:8و29.



4همچونخورشیدخواهدبودكه
درآسمانبیابرظاهرمیشود،

ویاپسازبارانبرسبزههامیدرخشد.«
5واینخاندانمناستكهخداآنرابرگزیدهاست.

بلی،خدابامنپیمانیهمیشگیبستهاست.
پیماناوپیمانیاستمحكمكههرگزتغییرنمییابد.

اونجاتمرابهثمرخواهدرساندوهرآرزویمرابرآوردهخواهدساخت.
6ولیخدانشناسانمثلخارهاییهستندكهدورریختهمیشوند،

هیچكسنمیتواندبهآنهادستبزند،
7آنهارابایدباابزارآهنییانیزهبرداشت.

عاقبت،همةآنهامیسوزندوازبینمیروند.

افسرانمعروفداود
8داودسهسردارمعروفداشت.اسماولییوشیببََشَبتاهلتحكمونكهبه
عدینوعصنیمعروفبود.اویکبارهشتصدنفررادریکجنگكشت.
9دومی،العازارپسردودو،نوةاخوخیبود.یکروزكهفلسطینیهابرایجنگ
بااسرائیلیهاجمعشدهبودند،سربازاناسرائیلیپابهفرارگذاشتند،اماالعازار
بهاتفاقداودبافلسطینیهابهمبارزهپرداخت.10اوآنقدرازسربازانفلسطینی
راكشتكهدستشخستهشدوازدستةشمشیرجدانمیشد!خداوندپیروزی

بزرگینصیباوكرد.سربازاناسرائیلیفقطبرایغارتبازگشتند!
ازحمالت یكی بارطی بودكهیک پسرآجیحراری 11و12سومی،شمه
فلسطینیها،درحالیكهتمامسربازانشفراركردهبودند،اوتنهادروسطیک
مزرعةعدسبافلسطینیهاجنگیده،آنهاراكشتومزرعهراازدستآنها

آزادساخت.درآنروز،خداوندپیروزیبزرگینصیباوكرد.
13زمانیكهداوددرغارَعُدالمبسرمیبرد،وفلسطینیهایمهاجمدردرة
رفائیمبودند،سهنفرازسیسردارارشدسپاهاسرائیلدروقتحصادپیش
داودرفتند.14داودآنموقعدرپناهگاهخودبود،چونغارتگرانفلسطینی

شهربیتلحمرااشغالكردهبودند.
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8:23ـ39اینآیاتازدالوریهاییسخنمیگویدکه 
بهدستگروهویژهایازسپاهداودصورتگرفت.دو
گروهطرازاولدرسپاهداودوجودداشت:»سیسردار«
اگر 11:11ـ25(. 1تواریخ ؛ )18:23ـ39 سردار« »سه و
کسیمیخواستعضواینگروهشود،میبایستعالوه
برداشتنحکمتدررهبری،شهامتیبینظیردرجنگاز

خودنشانمیداد.»سهسردار«نخبهترینگروهبود.گروه
»سیسردار«عماًلاز37نفرتشکیلمیشد،اماعددسی
اشارهبهاینداردکهبرخیازجنگجویانمعروفمرده
بودند)برایمثال،اوریادر39:23(.ظاهرًااعضایجدید
رابرایجانشینیکسانیمیگماشتندکهدرجنگکشته

شدهبودند.



15داودگفت:»چقدردلممیخواهدازآبچاهیكهنزدیکدروازةشهر
بیتلحمهست،بنوشم!«

16پس،آنسهسردارشجاعقلباردویفلسطینیراشكافتندوازآنچاه،آب
كشیدندوبرایداودآوردند.اماداودآنراننوشید،بلكهآنراچونهدیهبه
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16:23داودآبراچونهدیهبهحضورخداریخت،
زیراازایثاریکهبرایآنبهعملآمدهبود،متأثرشده
بود.وقتیعبرانیانقربانیتقدیممیکردند،هرگزخونآن

رامصرفنمیکردند.خونحیوانمظهرحیاتبودوبه
حضورخداریختهمیشد.داودآبیراکهنمایانگرزندگی

سربازانشبودنخورد،بلکهآنرابهخداتقدیمکرد.

یکراهبرایپیبردنبهرازموفقیتداود،ایناستکهبهمردانیتوجهکنیمکهازاوپیرویمیکردند.
درمدتیکهشائولدرتعقیباوبود،داودبهتدریجنیروییجنگیمتشکلازچندصدمردرابهوجود
آورد.بعضیازاینمردان،خویشاوندان،برخیازمطرودینجامعه،وبسیاریازآنهاکسانیبودندکهبه
نحویباقوانینموجوددرگیربودند.همهآنهاحداقلدریکچیزباهماشتراکداشتندوآنوفاداری
کاملبهداودبود.موفقیتهایایشان،آنانرابهشهرترساند.درمیاناینعده،گروههاییازمردان

جنگیخبرهتحتعنوان»سهسردار«و»سیسردار«وجودداشت.آنهاقهرمانانواقعیبودند.
رارهبری مردان این برداشتمیشودکهخصوصیاتشخصیکسیکه ازکتابمقدسچنین
میکرد،ایشانرابرمیانگیختتابهمردانبزرگیتبدیلشوند.داودبهآنانالهامبخشیدتابه
چیزهاییفراسویاهدافخوددستیابندوقابلیتهایواقعیامانهفتهخودراشکوفاسازند.به
همینترتیب،رهبرانیکهماازآنهاپیرویمیکنیمواهدافیکهخودراوقفآنمیسازیم،
زندگیماراتحتتأثیرخودقرارمیدهند.کارآییداودبهطورمسلمبهشناختاوازرهبریخدا
مربوطمیشد.هرگاهکهاوازرهبرش)خدا(پیرویمیکرد،رهبرخوبیبود.آیاکسانیکهشما
پیرویشانمیکنید،سزاواروفاداریتانمیباشند؟آیارهبریخدارانیزدرزندگیتاناحساس

میکنید؟هیچکسبهخوبیخالقتاننمیتواندشمارارهبریکند؟

نقاطقوتوموفقیتها:
رزمندگانیتواناورهبراننظامیبودند. *
ازمهارتهایزیادیبرخورداربودند. *

اگرچهاغلبازحیثتعدادازدشمنانشانکمتربودند،اماهمیشهپیروزبودند. *
بهداودوفاداربودند. *

نقطهضعف:
بهجزوفاداریبهداودومهارتهاینظامیشان،چیزمشترکینداشتند. *

درسهاییاززندگیآنها:
بزرگیافرادپیرواغلببرانگیختهازویژگیوشخصیترهبراست. *

حتیگروهکوچکیازمردانتواناووفادارمیتواندبهدالوریهایبزرگیدستیابند. *
آمارحیاتی:

محلزندگی:آنهاازسرتاسراسرائیل)عمدتًایهوداوبنیامین(،ونیزبرخیازاقواممجاوربودند. *
شغل:پیشینههایمتفاوتداشتندوتقریبًاهمگیفراریبودند. *

آیاتکلیدی:
»داودازَجتفرارکرده،بهغارعدوالمرفتوطولینکشیدکهدرآنجابرادرانوسایربستگانش
بهاوملحقشدند.همچنینتمامکسانیکهرنجدیده،قرضداروناراضیبودندنزدویجمعشدند.

تعدادآنهابهچهارصدنفرمیرسیدوداودرهبرآنهاشد«)1سموئیل1:22و2(.
ماجرایآنهادر1سموئیل22تا2سموئیل39:23نقلشدهاست.ازآنهادر1تواریخ11و12نیزنام

بردهشدهاست.
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حضورخداوندریخت،17وگفت:»نهایخداوند،مناینآبرانمیخورم!
اینآب،خوناینسهنفریاستكهجانخودرابهخطرانداختند.«

18و19رهبرسیسردارارشدداود،ابیشایبرادریوآب)پسرصرویه(بود.او
یکباربهسیصدنفرازنیرویدشمنحملهكردوبهتنهاییبانیزةخودهمة
آنهاراكشتودربینسیسردارارشدداود،صاحبنامیشد؛ولیشهرت

اوبهپایشهرتسهسردارمعروفداودنمیرسید.
20سربازمعروفدیگرینیزبودبهنامبنایاپسریهویاداعاهلقبصئیلكه
كارهایمتهورانهانجاممیداد.بنایا،دوسردارمعروفموآبیراكشت.او
همچنیندریکروزبرفیبهحفرهایداخلشدوشیریراكشت.21یک
باربایکچوبدستییکجنگجویمصریقویهیكلراازپایدرآورد.
آنمصرینیزهایدردستداشتوبنایانیزهراازدستاوربودوویرا
بنایاكهاورامانندسهسردارارشد، باآننیزهكشت.22اینبودكارهای
معروفساخت.23اوازآنسینفرمعروفتربود،ولیبهپایسهسردارارشد

نمیرسید.داوداورابهفرماندهیمحافظیندربارگماشت.
24-39همچنینعسائیلبرادریوآبیكیازآنسیسردارارشدبهشمارمیآمد

وسایرینعبارتبودنداز:
الحانان)پسردودو(اهلبیتلحم،

شمهاهلحرود،
الیقااهلحرود،
حالصاهلفلط،

عیرا)پسرعقیش(اهلتقوع،
ابیعزراهلعناتوت،
مبونایاهلحوشات،
صلموناهلاخوخ،
مهرایاهلنطوفات،

حالب)پسربعنه(اهلنطوفات،
ایتای)پسرریبای(اهلجبعةبنیامین،

بنایااهلفرعاتون،
هدایاهلوادیهایجاعش

ابوعلبوناهلعربات،
عزموتاهلبحوریم،
الیحبااهلشعلبون،

پسرانیاشن،
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یوناتان،پسرشمهاهلحرار،
اخیام)پسرشارر(اهلحرار،

الیفلط)پسراحسبای(اهلمعكه،
الیعام)پسراخیتوفل(اهلجیلوه،

حصرواهلكرمل،
فعرایاهلاربه،

یجال)پسرناتان(اهلصوبه،
بانیاهلجاد،

صالقاهلعمون،
نحرایاهلبئیروتكهسالحداریوآب)پسرصرویه(بود.

عیرااهلیتر،
جارباهلیتر،
اوریااهلحیت.

اینسردارانمعروف،جمعًاسیوهفتنفربودند.

داودسرشماریبهعملمیآورد

باردیگرخشمخداوندبرقوماسرائیلشعلهورشد،پساوبرایتنبیه24
ایشانداودرابرآنداشتتااسرائیلویهوداراسرشماریكند.

2پادشاهبهیوآبفرماندةسپاهخودگفت:»ازمردانجنگیسراسركشور،
سرشماریبعملآورتابدانمتعدادشانچقدراست.«

3امایوآبجوابداد:»خداوند،خدایتبهتوعمرطوالنیدهدتاآنروزی
رابهچشمببینیكهاوسپاهترابهصدبرابرافزایشدادهباشد.چراسرورم

میخواهددستبهسرشماریبزند؟«
4اماپادشاهنظرشراعوضنكردویوآبوسایرفرماندهانسپاهراواداشت
تابروندومردانجنگیرابشمارند.5پس،آنهاازروداردنعبوركردند
ودرعروعیرواقعدرجنوبشهریكهدرمیاندرهجاد،نزدیکیعزیر
است،اردوزدند.6آنگاهبهجلعادوَتحتیمُحدشیرفتندوازآنجابهدانیََعن
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1:24ـ3سرشماریچهاشکالیداشت؟درکتاباعداد 
یکسرشماریبرایآمادهکردنسپاهیبهمنظورتسخیر
سرزمین .)2:26 ؛ 2:1 )اعداد شد انجام موعود سرزمین
موعودحاالدرصلحبود،پسنیازیبهسرشمارینبود.
اسرائیلمرزهایشراوسیعکردهبودوتبدیلبهقدرتیشده
بودکهکشورهایهمسایهآنرابهرسمیتمیشناختند.
گناهداوددرسرشماریمردماینبودکهمیخواستبه

تعدادنفراتقوموسپاه،یعنیبهقدرتونیرویدفاعیاش
فخربفروشد.داودبااینکاربهجایآنکهبرایمحافظت
اسرائیلبهخداتکیهکند،ایمانواعتمادشرابرتعداد
نفراتسپاهخودبنانهاد.حتییوآبمیدانستسرشماری
کارخطاییاست،اماداودبهتوصیهاواعتنایینکرد.وقتی
ماپول،ثروت،یاحتیقدرتملتخودراتکیهگاهخود
میسازیم،مانیزبهطریقیمشابهمرتکبگناهمیشویم.



رفته،بطرفصیدوندورزدند.7پسازآنبهقلعهصوررفتندوسپستمام
شهرهایحویهاوكنعانیهاوجنوبیهوداتابئرشبعراسركشیكردند.
8آنهادرعرضنهماهوبیستروزسراسرمملكتراپیمودندوبهاورشلیم

بازگشتند.
9یوآبگزارشكارراتقدیمپادشاهكرد.تعدادمردانجنگیاسرائیلهشتصد

هزارومردانجنگییهوداپانصدهزارنفربودند.

داودبهمجازاتخداتندرمیدهد
10ولیبعدازاینسرشماری،وجدانداودناراحتشد.پسبهخداوندگفت:
این میكنم التماس شدهام. مرتكب بزرگی گناه اینكاریكهكردم »با

حماقتمراببخش.«
11صبحروزبعد،قبلازاینكهداودازخواببیدارشود،كالمخداوندبهجاد،

نبیداودنازلشد.12خداوندبهجادفرمود:»بهداودبگوكهمنسهچیزپیش
اومیگذارمواومیتواندیكیراانتخابكند.«

13پسجادنزدداودآمده،پیامخداوندرابهاورساندوگفت:»بیناینسه،
یكیراانتخابكن:سهسالقحطیدركشور،سهماهفرارازدستدشمنانت
یاسهروزمرضمهلکدرسرزمینت؟دراینبارهفكركنوبهمنبگوكه

بهخداچهجوابیبدهم.«
14داودگفت:»درتنگناهستم.بهتراستبهدستخداوندبیفتمتابهدست

انسان،زیرارحمتخداوندعظیماست.«
15بنابراینخداوندآنصبحبیماریمهلکطاعونبراسرائیلفرستادكهتا
سهروزادامهداشتوهفتادهزارنفردرآنكشورمردند.16ولیوقتیفرشته
فرمود: فرشته به و شد متأسف خداوند میشد، نزدیک پایتخت به مرگ
»كافیاست!دستنگهدار.«دراینموقعفرشتهبهزمینخرمنكوبیارونة

یبوسیرسیدهبود.
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12:24ـ14همداودوهماسرائیلیهامرتکبگناهشدند 
)1:24(.گناهداودغروربود،اماکتابمقدسنمیگوید
کهچراخداازمردماسرائیلبهخشمآمد.شایدبهخاطر
حمایتازشورشهایابشالوم)فصلهای15ـ18(وصیبا
)فصل20(،یاشایدهمبرایآنبودکهآنهامانندداود
چیزهایدیگررابهجزخداتکیهگاهومأمنخودقرار
گناهان در کاماًل ملتی هر واقعهای، هر در بودند. داده

رهبرشانسهیماست.
از یک هر داد. قرار داود مقابل در انتخاب سه خدا
انتخابها،شکلیازمجازاتیبودکهخدابهمردمگفته

انتظارشان در قوانینش، از نااطاعتی صورت در بود
خواهدبود)بیماری،تثنیه20:28ـ22؛قحطی،23:28و24؛
جنگ،25:28و26(.داودکارعاقالنهایکردوشکلیاز
مجازاتراانتخابکردکهبیشترازبقیه،بهطورمستقیم
ازجانبخدابود.اومیدانستکهانسانقادراستدر
جنگهاچقدرظالموبیرحمشود؛اوازرحمتخدانیز
باز بهسویخدا میکنید، بزرگی گناه وقتی بود. آگاه
گردید.اگرخداشمارامجازاتکندبهمراتببهتراز
آناستکهبدوناوازفرصتهایخودنهایتاستفاده

رابکنید.



17داودوقتیفرشتهرادید،بهخداوندگفت:»منمقصروگناهكارهستم،اما
اینمردمبیچارهچهكردهاند؟مراوخاندانمرامجازاتكن!«

18آنروزجادنبینزدداودآمدوگفت:»برو،برایخداوندقربانگاهی
بهدستورخداوند تا داودرفت 19پس بناكن.« یبوسی ارونة درخرمنگاه
عملكند.20وقتیارونه،پادشاهوهمراهانشرادیدكهبطرفاومیآیند،
اینجا به برایچه »قربان پرسید: پادشاه 21از افتاده، بهخاک و جلورفت

آمدهاید؟«
برای قربانگاهی آن در و بخرم را تو خرمنگاه »آمدهام داد: جواب داود

خداوندبسازمتامرضرفعشود.«
22ارونهبهپادشاهگفت:»همهچیزدراختیارشماست:گاوبرایقربانی،و
خرمنكوبویوغگاوهابرایروشنكردنآتشقربانی.23همهرابهپادشاه

تقدیممیكنم.خداوندقربانیشماراقبولكند.«
24اماپادشاهبهارونهگفت:»نه،منپیشكشقبولنمیكنم،آنهارامیخرم؛
چوننمیخواهمبرایخداوند،خدایخودچیزیقربانیكنمكهبرایممفت

تمامشدهباشد.«
پسداودآنزمینوگاوهارابهپنجاهمثقالنقرهخرید.25سپسداوددرآنجا
قربانگاهیبرایخداوندساختوقربانیهایسوختنیوقربانیهایسالمتی
بهاوتقدیمكرد.آنگاهخداونددعایداودرامستجابفرمودومرضقطع

شد.
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اینخرمنگاههمانجایی  بسیاریمعتقدندکه 18:24
استکهابراهیمدرنزدیکیآن،پسرشاسحاقراقربانی
کرد)پیدایش1:22ـ18(.پسازمرگداود،سلیمانمعبد
رادرایننقطهبناکرد.قرنهابعد،عیسیدراینجاتعلیم

دادوموعظهکرد.
25:24کتابدومسموئیلفرمانرواییداودراتشریح
میکند.اززمانیکهاسرائیلیهااولباربهرهبرییوشع
و قوم ساختن متحد برای شدند، موعود سرزمین وارد
بیرونکردنساکنانشرورآنجادرحالجنگبودند.
حاال،بعداز400سال،باالخرهقوماسرائیلمیتوانست

درصلحبهسرببرد.داودبهاقداماتیدستزدکههیچ
رهبری،چهداورچهپادشاه،پیشازاوانجامندادهبود.
زمامداریاوبراصلوفاداریبهخداورفاهمردماستوار
علیرغم اما، کرد. گناه نیز داود این، وجود با بود.
گناهانش،کتابمقدسداودرامردیمینامدکهمحبوب
میکرد، گناه چون زیرا ،)22:13 )اعمال بود خدا دل
اعتراف آن به خدا حضور در بلکه نمیشد، آن منکر
میکــرد.داودزندگــیاشرابهخداسپردودرتمــام
طولعمربهاووفادارماند.باخواندنمزامیربهشناخت

عمیقتریازعشقداودبهخدادستمییابیم.


