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 مقدمه 
تالش  شرافتمندانه  شناسیم که برای انجام کارهایی بزرگ و  های مختلف را می اکثر ما، راهبرانی از دوره 

کنیم که دهد، اغلب به این فکر می وقتی چنین اتفاقی رخ می تمام شد. با شکست  دورۀ آنها   کردند، اما در نهایتمی

نخستین  آینده چه خواهد شد.   داد که  رخ  باستان  اسرائیلیان  برای  است که  اتفاقی  این همان  بسیاری جهات،  از 

د که  به آنها گفته شده بونامیم.  کنندگان کتابی در عهد عتیق بودند که ما اکنون آن را اول و دوم سموئیل می دریافت 

اما  کنند، و حاکمیت خدا را تا اقصای زمین گسترش خواهند داد.  نسل سلطنتی داوود پادشاه امنیت قوم را تامین می 

نویسندۀ  با گذشت زمان، داوود و خاندان او شکست خوردند و بسیاری از اسرائیلیان را در اندیشة آینده وا گذاشتند.  

که داوود و نوادگان او باعث آزمایشات زیادی برای اسرائیل شدند.    القدس اعتراف کردکتاب سموئیل با هدایت روح 

اما او کتاب خود را نوشت تا بار دیگر تایید کند که خاندان داوود همچنان موجب برکات بزرگی برای اسرائیل خواهند  

 شد و پادشاهی خدا را در سراسر جهان گسترش خواهند داد.  

ایم.  ای بر سموئیل« نامیده سموئیل« است و ما آن را »مقدمه این اولین درس از مجموعه دروس »کتاب  

های خدا به  مان ابتدا اسرائیلیان باستان را فرا خواند تا همچنان بر وعدهما در این درس خواهیم که چطور کتاب 

امیدوار باشند.   کند که همة امیدمان برای آیندۀ  و همچنین خواهیم دید که چطور ما را تشویق می خاندان داوود 

 پادشاهی خدا را بر عیسی، پسر ارشد و کامال عادل داوود، قرار بدهیم.  

مقدس را  پیش از آنکه جلوتر برویم، باید تصدیق کنیم که امروزه، تقریبا همة مسیحیان این بخش از کتاب 

بنابراین ممکن است صحبت از »کتاب« سموئیل در ابتدا عجیب  شناسند. نه یک کتاب، بلکه به عنوان دو کتاب می 

کنند که اول و دوم سموئیل در اصل  یید می اما آثار اوریجن در قرن سوم و جروم در قرن چهارم تابه نظر برسد.  

های طومارهای باستان در  این کتاب احتماال اولین بار به دو کتاب تقسیم شد تا با محدودیت کتابی یکپارچه بود.  

دانیم، اولین  تا آنجا که ما می ترجمة یونانی باستانی از عهد عتیق که به سپتواجنت معروف است، تناسب داشته باشد.  

ی که سموئیل را به دو کتاب تقسیم کرد، بسیار دیرهنگام، زمانی در اوایل قرن شانزده میالدی منتشر شد.  متن عبر 

سموئیل صحبت خواهیم    – های  نه کتاب   –کنیم و از کتاب  به همین دالیل، ما هم از رویة عبری باستان پیروی می 

کنیم که بخواهیم به باب و آیة خاصی استناد  می   مان با عناوین اول و دوم سموئیل اشارهتنها زمانی به کتاب کرد.  

 کنیم.  

پردازیم.  مان می زمینة کتاب نخست، به بررسی پس شود.  مقدمة ما بر کتاب سموئیل به سه بخش تقسیم می 

آن نگاهی خواهیم داشت. کتاب سموئیل چرا و چطور    فراگیردوم، به طرح  چه کسی و چه زمانی این کتاب را نوشت؟  
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این کتاب امروزه برای ما چه معنایی دارد؟ بیایید  سوم، کاربرد مسیحی کتاب را در نظر خواهیم گرفت.    نوشته شد؟ و 

 زمینة کتاب شروع کنیم که برای درک کتاب سموئیل ضرورت دارند. با برخی از مسائل اساسی در پس 

 

 زمینه پس 
مان متمرکز خواهیم شد: نگارش آن، تاریخی که در آن نوشته شد، و  زمینة کتاب ما بر سه خصوصیت پس 

 بیایید ابتدا به نگارش کتاب سموئیل نگاه کنیم. شرایط قوم خدا در آن زمان. 

 

 نگارش 
س کتاب  القد پیرو شهادت مسیح و رسوالن و انبیای او در قرن اول، مسیحیان به درستی باور دارند که روح

بنابراین، این قسمت از کالم خدا فارغ از آنکه چه کسی آن را نوشته، بر تمام قوم خدا  سموئیل را الهام کرده است.  

القدس یک انسان را الهام بخشید تا این کتاب را بنویسد  اما در عین حال، روحدر همة اعصار، اقتداری االهی دارد.  

هرچه ما بیشتر دربارۀ این   سرائیلیان باستان در روزگار خود با آن روبرو بودند. و تا به شرایطی بپردازد که او و دیگر ا

نویسندۀ انسانی بدانیم، بهتر خواهیم توانست درک کنیم که نه تنها چرا خدا کتاب سموئیل را به قوم خود داد، بلکه  

 بگیریم. خواهد تا چطور امروزه این کتاب را در زندگی خودمان به کار همچنین او از ما می 

دیدگاه  با  سموئیل،  کتاب  نگارش  بررسی  می برای  آغاز  باستان  سنتی  جریان های  سپس  اصلی    کنیم. 

های اخیر اوانجلیکال خواهیم پرداخت  و در آخر، به تعدادی از دیدگاه کنیم.  های انتقادی مدرن را خالصه می دیدگاه 

 مان را در نظر بگیریم. های سنتی دربارۀ نگارش کتاب ه بیایید ابتدا دیدگا کنند. که ما را در این درس راهنمایی می

 

 ی های سنت دیدگاه 
مواضع سنتی یهودیان و مسیحیان باستان دربارۀ نگارش کتاب سموئیل، در تلمود بابلی نشان داده شده که  

هد عتیق،  های مختلف عها دربارۀ کتاب ای از پرسش و پاسخ های سنتی ربانی است. در مجموعه ثبت تفسیرها و آموزه 

 خوانیم:ب« اینطور می  ۱۴»رسالة بابا باترا  در  

 

 داوران و روت را نوشت.  سموئیل کتابی که نام او را بر خود دارد، و همچنین کتاب 

 

های  های باستان، سموئیل را به عنوان نویسندۀ کتاب ما همراه با کتاب ربایبینیم،  همانطور که در اینجا می 

های عهد عتیق با  این دیدگاه رویة باستانی یهودیان و مسیحیان در مرتبط ساختن کتاب . شناختندمی داوران و روت 

 دهد. های برجستة نبوتی را بازتاب می شخصیت 
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های قدیم مورد پذیرش بود، اما شواهد مثبت بسیار کمی  ای در زمان اگرچه ادعای تلمود به طور گسترده 

کند که  به طومارهایی اشاره می   ۲۹:  ۲۹حال باید اشاره کنیم که اول تواریخ  دارد.    برای پشتیبانی از این دیدگاه وجود 

های  ای غیر کاننی از نبوت اما به احتمال زیاد، این قسمت به مجموعه شدند.  »سِفر اخبار سموئیل رایی« خوانده می 

اند.  داوران مورد اشاره قرار گرفته  سموئیل اشاره دارد؛ مانند »تواریخ ناتان« و »تواریخ جاد« که آنها نیز در کتاب 

کند، پیش از برخی  برای تاریخ مرگ سموئیل مقرر می   ۱:  ۲۵همیشه باید در نظر داشته باشیم زمانی که اول سموئیل  

بنابراین، در حالی که امکان دارد برخی از  اند.  از وقایعی قرار دارد که در تاریخی بعدتر در دوم سموئیل گزارش شده 

توانیم مطمئن باشیم که شخصی غیر  ار سموئیل« یا متون مشابه در کتاب ما گنجانده شده باشد، اما می مطالب »اخب

 مان بوده است.  از خود سموئیل نبی نویسندۀ کتاب

 

های  دربارۀ کتاب ها ناشناس هستند.  یکی از چیزهای جالب در مورد عهد عتیق این است که نویسندگان خیلی از کتاب 

سرنخی به ما داده    ۲۹:  ۲۹دانیم که نویسنده کیست. در اول تواریخ  اول و دوم سموئیل هم اینطور است. ما واقعا نمی 

ند. بنابراین، هر کسی  توبی از خدمت نبوتی خود به جا گذاشتشود که سموئیل و ناتان و جاد هر سه گزارشات مکمی

اما از  شان درآورده، به منابع اصلی، حتی از خود سموئیل، دسترسی داشته است.  ها را به شکل نهایی که این کتاب 

ارند  اول سموئیل فوت کرد، واضح است که او هر دو جلدی که نام او را بر خودشان د  ۲۵آنجایی که او در حدود باب  

 کامل نکرده است. 

 دکتر هربرت وارد   -

 

های سنتی باستانی را در مورد نگارش سموئیل تایید  توان کسی را یافت که دیدگاه دشوار می در روزگار ما،  

یعنی    –اند  های انتقادی دربارۀ این موضوع را ترویج کرده در مقابل، بسیاری از مفسرین دوران مدرن، دیدگاه   کند.

 کنند جریان دارد.  مقدس را رد می مواضعی که به طور گسترده در میان محققان مدرنی که اقتدار کامل کتاب 

 

 های انتقادی دیدگاه 
مجموعه  در  که  مشاهده  همانطور  دیگر  تاثیر    دروس  تحت  عمیقا  انتقادی  مفسرین  جدیدترین  کردیم، 

  ۱۹۴۳ای« اولین بار در سال  به نام »تاریخ تثنیه   تاند. کتاب نو قرار گرفته   (Martin Nothت )های مارتین نو دیدگاه 

به   های تثنیه، یوشع، داوران، سموئیل و پادشاهان،کند که کتابدر این کتاب استدالل می   نوت در آلمان منتشر شد. 

این کاتب یا کاتبان را   نوت استثنای روت، به عنوان یک اثر واحد توسط یک کاتب یا گروهی از کاتبان تکمیل شد. 

ای ها را در دوران تبعید بابلی تالیف کرد. و تمام این تاریخ تثنیه نویس این کتاب نویس« نامید. به نظر او، تثنیه»تثنیه 
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این تاریخ نوشته شد تا نشان بدهد داوری و تبعیدی که گریبانگیر پادشاهی شمالی  تنها یک هدف اصلی داشت.  

 بی یهودا شد، کامال سزاوار آنها بود.  اسرائیل و پادشاهی جنو

کتاب  این  کنیم  انکار  که  است  شباهتدشوار  دارای  عتیق  عهد  و  های  سبک،  واژگان،  دایرۀ  در  هایی 

اما  اند.  را تایید کرده   نوتهای اصلی  بنابراین به طور کلی، محققان منتقد، دیدگاههای االهیاتی خود هستند.  دیدگاه 

تر از همه، آنها به درستی استدالل  مهم اند.  را به طرق مختلف تغییر داده   نوت منتقد دیدگاه    اخیرا، تعدادی از محققان

 ای در نظر نگرفته است.  تثنیه  های متمایز هر کتاب به طور مجزا را در تاریخ ویژگی  نوتاند که کرده

اشاره کنیم که   باید  استدالل کرده   نوتهمچنین  انتقادی  مفسران  دیگر  کتو  اب سموئیل حاوی  اند که 

ای  اند که منبع جداگانهبرای مثال، برخی چنین مطرح کرده چندین منبع ادبی قابل شناسایی و از پیش موجود است. 

اند که  بعضی دیگر ادعا کرده اول سموئیل وجود داشته است.    ۳-۱های  های ایلی و سموئیل در باب برای داستان 

اول سموئیل بازسازی    ۶- ۴های  های مربوط به تابوت عهد در باب داستان توانیم یک روایت مستقل و زیربنایی از  می

اند همچنین بسیاری از مفسرین استدالل کرده   اند.دوم سموئیل را به همین منبع نسبت داده  ۶و برخی هم باب  کنیم.  

ول سموئیل با هم  ا ۱۵تا    ۷های های از پیش موجود له و علیه پادشاهی را در باب که مولف نهایی سموئیل، داستان 

  ۲- ۱دوم سموئیل و    ۲۰-۹اند که چندین داستانِ جانشین در باب  و دیگر محققان منتقد ادعا کردهدرآمیخته است.  

دهد که چرا سلیمان، به جای پسر دیگر  در این دیدگاه، این منبع در اصل توضیح می شوند.  اول پادشاهان پدیدار می 

 داوود به پادشاهی رسید.  

توانیم به طور قطع از  اگرچه ممکن است که این منبع یا منابع فرضی مشابهی وجود داشته باشند، اما نمی 

مان منجر شده است.  اشتغال به این مسایل اغلب به تفسیرهای نادرست جدی از کتاب و  وجود آنها مطمئن باشیم.  

و  مقدس هستند.  مان اسرائیل است که مغایر کتابدهندۀ اعتقاداتی دربارۀ سیر ای ها بازتابها این دیدگاه خیلی وقت

مقدس قرار  تر از این، آنها از تفسیر کتاب سموئیل به شکلی که اکنون به عنوان یک واحد در کانن کتاب حتی مهم 

 اند.دارد، منحرف شده 

 

د. آنها دیدند که  خوب، محققان به کتاب تثنیه از مجرای پادشاهان نگاه کردند و چیزی را دیدند که واقعا وجود دار

شوند.  شود، در سراسر یوشع، داوران، سموئیل و پادشاهان دوباره استفاده می بسیاری از عباراتی که در تثنیه شروع می 

ای، از موجودی تصاویر و عبارات  ای، یک گونه صرفا یک حجم وسیعی از زبان، اصطالحات، مفاهیم، یک پشتوانه

سوال این است  واقعا اینطور است.  ده شده و مورد استفادۀ مجدد قرار گرفته است.  ها استفاوجود دارد که در این کتاب 

توضیح می  را  این  ما چطور  واقع  که  در  به مطالبی که  پرداختن  برای  راه  ... یک  آن  همدهیم؟  به  پایبند  و  راستا 

م و بگوییم، خوب، کتاب  کنند، این است که به این مطالب نگاه کنیست که خود متون دربارۀ خودشان ادعا می چیزی 

های دیگر، همگی بر ژرفای  کند که موسی مسئول این مطالب است، و بعد این متن تثنیه در چندین جا ادعا می 
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بینیم موسی همة  می کنم این موضوع نباید ما را غافلگیر کند که  دهند. بنابراین، فکر می اهمیت موسی گواهی می 

اند و  یابیم که پس از موسی آمدهکند، و سپس این نویسندگان بعدی را می ی زبان را در کتاب تثنیه استفاده م این  

توانیم »دریچه«  و اساسا جهان را از طریق آنچه که می   آموزند برند که از تثنیه می زبان و مفاهیمی را به کار می 

ن مطالب را توضیح  بدین ترتیب، این راهی است که من ای کنند که ریشه در کتاب تثنیه دارد.  بنامیم توصیف می 

برای توضیح تمام این زبان و تصاویری    ایتثنیهتر از فرضیة  مقدسی کنم یک راه بهتر و کتاب دهم. من فکر می می

یق داشت که متون هم  مکنم، به احتمال زیاد، موسی تاثیری عمن فکر می وجود دارد.  گیرد  که از تثنیه نشئت می 

تاثیر شیوۀ  تاثیری داشته، و سپس نویسندگان بعدی کتاب دهند که او چنین  این را نشان می  مقدس عمیقا تحت 

 توصیف او قرار گرفتند. 

 دکتر جیمز همیلتون   -

 

انواع دیدگاه با در نظر داشتن این دیدگاه بیایید به  انتقادی در مورد نگارش سموئیل،  های  های سنتی و 

هایی هستند که به طور گسترده  اینها دیدگاه خواهیم کرد.  در این مجموعه دروس دنبال    اوانجلیکال معاصری بپردازیم

 کنند، مورد پذیرش قرار دارند. مقدس را تایید می توسط محققان مدرنی که اقتدار کامل کتاب 

 

 های اوانجلیکال دیدگاه 
مان دربارۀ نگارش را تا جایی که امکان  اندازهایچشمهای اوانجلیکال این است که ما  ویژگی بارز دیدگاه

اما کتاب سموئیل در هیچ کجا، و نه هیچ بخش دیگری از  دهیم.  مقدس شکل می بر اساس شهادت خود کتابدارد،  

با قطعیت  توانیم  بنابراین، نمی نویسندۀ کتاب ما ناشناس است.  کند.  عهد عتیق یا جدید، نویسنده را شناسایی نمی 

توانیم  کنیم، میمان نگاه می با این حال، وقتی به محتوای کتاب م که چه کسی کتاب سموئیل را نوشته است. بگویی

 کم دو نکتة مهم دربارۀ نویسندۀ آن بیاموزیم. دست

یعنی منظور این است که او    در وهلة اول، باید دقت کنیم که نویسندۀ سموئیل یک مولف منابع بوده است. 

در مقابل، او کتاب خویش را با در هم تنیدن ماهرانة مطالب    ننشست کتاب خود را از ابتدا یا کامال از هیچ بنویسد.

شدیدا نظری محققین منتقد  های اغلب حال، باید مراقب باشیم که از دیدگاه خود و منابع مکتوب پیشین تالیف کرد. 

مقدس مانند پادشاهان و تواریخ،  های تاریخی کتاب دانیم که دیگر کتاب اما می اجتناب کنیم.  در مورد این موضوعات،  

کنند. در مورد نویسندۀ ما نیز به  اند، استناد می شان از آنها استفاده کرده به طور مکرر به منابع مکتوبی که نویسندگان 

 همین ترتیب بوده است. 

»یاشر« به عنوان یک منبع مکتوب پیشین    –یا طومار    –اب«  صراحتا به »کت  ۱۸:  ۱کم دوم سموئیل  دست

دوم سموئیل و مزمور    ۲۲کند. به عالوه، تشابهات بین باب نیز به همین منبع اشاره می  ۱۳: ۱۰کند. یوشع اشاره می 
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ه است.  که نویسندۀ ما یک مزمور معروف دربارۀ »دربار داوود پادشاه« را در کتاب خود گنجانددهد  قویا نشان می   ۱۸

مقدسی، نویسندۀ سموئیل نیز منابع مکتوب  دهند که مانند تعدادی دیگر از نویسندگان کتاب ها نشان می این مثال 

 موجود را در هنگام تالیف کتاب خود به کار گرفت.  

تفسیر   بر  زیرا به طرق مختلف  را گردآوری کرده مهم است،  ما منابع مختلفی  نویسندۀ  اینکه  از  آگاهی 

تا  می سموئیل  می گذارد.  ثیر  ما کمک  به  کتاب سموئیل  ادبی  ویژگی  چندین  درک  در  نمونه،  ما  کند.  برای  وقتی 

های ادبی بسیار متفاوتی هستند، دشوار  دهندۀ سبک های مختلف آن نشان انکار اینکه قسمتخوانیم،  مان را می کتاب

عالوه بر این،  کم بخشی از این تنوع سبک احتماال ناشی از برداشت نویسندۀ ما از منابع مختلف است.  دست است.  

دهد که چرا سیر داستان یا طرح کتاب ما اغلب آنطور که دوست داریم، روان  استفادۀ او از منابع همچنین توضیح می 

رسند. استفاده از منابع همچنین به ما  به نظر می ربط  گسیخته و بی   های کتاب ما کامال از هم گاهی بخش نیست.  

 کند.  کند تا متوجه بشویم که چرا کتاب در مواردی، مطالب مشابه را تکرار می کمک می 

مان آمده است  ای را که در کتاب فراتر از این، اتکای نویسندۀ ما به منابع مکتوب، ارجاعات زمانی ویژه 

اند.  کند که برخی شرایط »تا به امروز« صادق بوده هفت مورد اشاره می کم در  کتاب سموئیل دستکند.  روشن می 

های تثنیه، یوشع، داوران، و پادشاهان نیز وجود  ایم، همین عبارت در کتاب همانطور که در مجموعه دروس دیگر دیده 

زمان یک منبع پیشین، و    ، عبارت »تا به امروز« واضحا به۸:  ۸ها، مانند اول پادشاهان  و در برخی از این نمونهدارد.  

اشاره می  نهایی کتاب،  تالیف  زمان  به  را مطالعه  کند.  نه  زمانی که کتاب سموئیل  این دالیل و دالیل مشابه،  به 

 کنیم باید همیشه به یاد داشته باشیم که نویسندۀ ما منابع مکتوب پیشین را ویرایش و در کتاب خود وارد کرد.  می

توانیم همچنین اطمینان داشته باشیم  یسندۀ سموئیل یک مولف منابع بود، میعالوه بر اذعان به اینکه نو

دانیم نویسندۀمان یک فرد معمولی نبوده  ما از این حقیقت می که او یک راهبر در اسرائیل باستان نیز بوده است.  

در روزگاران    .مقدس، کتاب یاشر و گزارشات دربار سلطنتی دسترسی داشتاست که به مطالب مکتوبی مانند کتاب 

باستان، دسترسی به این نوع متون مختص اشراف بلندپایه و الویان بود. بنابراین، نویسندۀ ما به طور قطع در میان  

 راهبران معاصر خود در اسرائیل، یا در خدمت مستقیم به آنها بود. 

می  بررسی  را  سموئیل  کتاب  که  مهنگامی  انتظارات  ما  نویسندۀ  اجتماعی  موقعیت  پیش  کنیم،  را  همی 

شود که نویسندۀ ما یکی از راهبران اسرائیل بوده که برای  برای نمونه، خیلی زود آشکار می دهد.  مان قرار می روی

ادبیات  او کتاب خود را برای مطالعة مستقیم از سوی یک اسرائیلی معمولی ننوشت.  دیگر راهبران قوم نوشته است.  

و حتی اگر طومارهای کتاب سموئیل به طور گسترده در  شد. و توزیع نمی در اسرائیل باستان به طور گسترده منتشر 

این وظیفة اشراف، الویان، بزرگان، و دیگر راهبران بود    را بخوانند.  هاتوانستند آننمی   اند، اکثر اسرائیلیان دسترس بوده 

 که با کتاب او آشنا شوند و مطالب آن را در زندگی اسرائیلیان عادی منتشر کنند و به کار بگیرند.  
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نوشت به ما  عالوه بر این، حقیقت مذکور که نویسندۀ ما یکی از راهبران بود که برای راهبران دیگر می 

پردازد  هایی می حال، کتاب سموئیل مطمئنا به چالش ع منافع ملی در کتاب او را درک کنیم.  کند تا موضو کمک می 

در  اما نویسندۀ ما به عنوان یک راهبر در اسرائیل،  شدند.  که مردان، زنان، و کودکان عادی روزانه با آنها روبرو می 

و ما    یک کل واحد با آنها مواجه بود.  درجة اول به مسائل سیاسی و مذهبی ملی توجه داشت که اسرائیل به عنوان 

 باید تفسیرمان از کتاب او را به سوی این نوع مسائل سوق بدهیم.  

یعنی تاریخ  زمینة آن برویم:  بعد از نگاه به موضوع نگارش کتاب سموئیل، باید اکنون به سراغ بُعد دوم پس 

 تالیف نهایی کتاب. کتاب سموئیل در چه زمانی نوشته شد؟ 

 

 تاریخ 
اند. یهودیان  های زمانی متفاوتی را برای کتاب سموئیل شناسایی کرده تر اشاره کردیم که مفسران، دورهپیش 

کند، یعنی زمانی در حدود  و مسیحیان باستان، تاریخ کتاب ما را بسیار نزدیک به زمان رویدادهایی که گزارش می 

کنند که کتاب ما در طی دورۀ  منتقد امروزی، استدالل می در نقطة مقابل، اکثر محققین  دادند.  ق. م. قرار می   ۱۰قرن  

حال، امکان تشخیص دقیق اینکه کتاب سموئیل در چه زمانی کامل شده  تبعید بابلی به شکل نهایی خود رسید.  

های  ترین تاریخ ترین و دیرهنگامتوانیم زودهنگام های عهد عتیق، می اما مانند بسیاری از کتاب است وجود ندارد.  

 ن برای زمان تکمیل کتاب از سوی نویسنده را تعیین کنیم.  ممک

بهترین راه برای  ترین تاریخ ممکن که احتماال سموئیل کتاب خود را نوشته آغاز کنیم.  بیایید با دیرهنگام 

  این، تاریخیشود.  تعیین این محدودۀ زمانی، توجه به جایگاه آن در آنچه است که تاریخ آغازین اسرائیل خوانده می 

ها با یکدیگر یک  این کتابهای پیدایش تا پادشاهان، به استثنای کتاب روت، ثبت شده است.  است که در کتاب 

 رسد.  شود که کتاب پیشین به پایان می دهند، چون هر کتاب از جایی آغاز می زنجیرۀ به هم پیوسته را تشکیل می 

های اولیة  اند و حلقه ز دوران موسی به جا مانده ا  – پیدایش، خروج، الویان، اعداد، و تثنیه    –پنج کتاب اول  

ایِ  بخش تثنیه   –یوشع، داوران، سموئیل، و پادشاهان    – ها  مابقی کتاب دهند.  زنجیرۀ تاریخ آغازین را تشکیل می

کتاب  های االهیاتی کتاب تثنیه دارند.  ها وابستگی شدیدی به دیدگاه این کتاب دهند.  بعدی این تاریخ را شکل می 

کتاب داوران ما را به وقایع فراسوی مرگ یوشع  کند.  شود و تا مرگ یوشع ادامه پیدا می با مرگ موسی آغاز می   یوشع

شود و با سلطنت داوود  کتاب سموئیل با ظهور مردی به همین نام، به عنوان آخرین داور اسرائیل شروع می برد.  می

کند  یابد، و با مرگ داوود شروع می شود که کتاب سموئیل پایان می کتاب پادشاهان از جایی آغاز می رسد.  به پایان می 

کنیم، یک  های آغازین کتاب پادشاهان مقایسه می حال، وقتی کتاب سموئیل را با باب شود.  و با تبعید بابلی تمام می 

ن شکلی که در کتاب سموئیل ثبت شده بود،  نویسندۀ پادشاهان از گزارش زندگی داوود به هماچیز مشهود است:  

 دهد که سموئیل باید پیش از نگارش پادشاهان تکمیل شده باشد.  و این نکته قویا نشان می خبر داشت. 
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اطمینان داشته باشیم که کتاب پادشاهان چه زمانی    تا حدودی توانیم  مشاهدۀ این نکته اهمیت دارد، زیرا می 

با آزادی یهویاکیم، نوادۀ سلطنتی داوود، از اسارت بابل    ۳۰-۲۷:  ۲۵وم پادشاهان  این کتاب در دنوشته شده است.  

به عالوه، کتاب پادشاهان صحبتی از بازگشت اسرائیل از تبعید بابل در سال  رسد.  ق. م. به پایان می   ۵۶۱در سال  

از یک اطمینان منطقی برخوردار باشیم کند. به همین دالیل، می ق. م. نمی   ۵۳۸ پادشاهان بین    توانیم  که کتاب 

و از آنجا که کتاب سموئیل پیش از کتاب پادشاهان تکمیل  ق. م. نوشته شده است.    ۵۳۸ق. م. و    ۵۶۱های  سال

توانسته تکمیل شده  ترین تاریخی که کتاب سموئیل می توان اینطور نتیجه گرفت که دیرهنگام شده بوده است، می 

 تبعید بابلی بوده است.   ق. م. و پیش از پایان ۵۳۸باشد، در سال  

 

اما  دشوار است که بدانیم اول و دوم سموئیل دقیقا چه زمانی نوشته شد و چه زمانی به شکل نهایی خودش رسید.  

کم های اندکی وجود دارد که دست کنیم، نشانه وقتی که به اول و دوم سموئیل در پرتو کل عهد عتیق نگاه می 

زمانی که به کتاب اول تواریخ نگاه  گیری نهایی کتاب را به ما بدهد.  برای شکل   ترین تاریخ ممکنتواند دیرهنگام می

دهد که از آن آگاهی داشته  نشان می های اول و دوم سموئیل وام گرفته و  کنیم، در واقع مقدار زیادی از کتاب می

یعنی زمانی که تبعیدیان به  و از آنجایی که اول تواریخ و دوم تواریخ در دورۀ پسا تبعید نوشته شده بودند،  است.  

توانیم بگوییم این است که مطمئنا قبل از آن در شکل نهایی خودش  اورشلیم برگشته بودند، بیشترین چیزی که می 

بینیم که در  مقدس دربارۀ آگاهی از عناصر مختلف می های دیگری را هم در سراسر کتاب وجود داشته... اما نشانه 

منعکس شده...    ۸۹آگاهی از عهد داوودی وجود دارد که مثال در مزمور  شوند.  یده می های اول و دوم سموئیل دکتاب

بینیم و به نظر  های اول و دوم سموئیل میمطمئنا آگاهی نسبت به روایات متداولی وجود دارد که در کتاب بنابراین، 

اما از نظر زمانی که کتاب شکل  های پیشا تبعید، حین تبعید، و پسا تبعید، یک آگاهی وجود دارد.  رسد در دوره می

 این است که قبل از دوران پسا تبعید تالیف شده است.   توانیم بگوییم نهایی خود را پیدا کرده، بیشترین چیزی که می 

 دکتر اندرو ابرنتی   -

 

ترین تاریخ ممکنی که  ترین تاریخ ممکن برای تبعید بابلی، باید به زودهنگامبا در نظر داشتن این دیرهنگام 

همانطور که خواهیم دید، محتوای کتاب سموئیل قویا نشان  توانسته تالیف شده باشد رجوع کنیم. کتاب سموئیل می 

 شده باشد.   توانسته زودتر از دورۀ تقسیم پادشاهی نوشته دهد که نمی می

ق. م. یربعام اول اسباط شمالی اسرائیل را در طغیانی علیه    ۹۳۰گوید، در  مقدس به ما می همانطور که کتاب 

یا همانطور که غالبا به آن افرایم    – ل  گیری پادشاهی شمالی اسرائیخاندان داوود راهبری کرد. طغیان او به شکل 

و در موارد متعدد، نویسندۀ سموئیل نشان داد که از این تقسیم  شد.    در کنار پادشاهی جنوبی یهودا منجر   – گفتند  می

اسرائیل... و مردان یهودا« تمایز  بین »بنی   ۸:  ۱۱برای نمونه، اول سموئیل  قوم خدا به دو پادشاهی آگاه بوده است.  
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به طریقی  داشتند.«  کند که »تمامی اسرائیل و یهودا داوود را دوست می اظهار می   ۱۶:  ۱۸اول سموئیل  شود.  قائل می 

  ۸:  ۱۲در دوم سموئیل  خوانیم که داوود »بر تمامی اسرائیل و یهودا سلطنت نمود.« می  ۵:  ۵مشابه، در دوم سموئیل 

ه غیرتی که شائول »برای  ب  ۲:  ۲۱دوم سموئیل  خدا گفت که »خاندان اسرائیل و یهودا« را به داوود عطا کرده است.  

بینیم که همة این اسباط به عنوان »اسرائیل و  می   ۱:  ۲۴کند. و در دوم سموئیل  اسرائیل و یهودا داشت« اشاره می 

توانسته دهد که نویسندۀ سموئیل نمی تکرار این تمایز بین اسرائیل و یهودا قویا نشان می اند.  یهودا« توصیف شده 

 ق. م. بنویسد.  ۹۳۰سیم اسرائیل و یهودا در سال  کتاب خود را تا پیش از تق

ترین تاریخ ممکن برای تکمیل کتاب ما  بینیم که زودهنگام وقتی همة این عوامل را در نظر بگیریم، می 

ترین تاریخ احتمالی زمانی در  و دیرهنگام ق. م. بوده است.    ۹۳۰شده، پس از سال  پادشاهی تقسیم زمانی در حین  

 ق. م. بود.    ۵۳۸پیش از  حین تبعید بابلی،  

دادیم.   قرار  بررسی  مورد  را  سموئیل  کتاب  تاریخ  و  نگارش  اینجا،  به  از  تا  دیگر  یکی  به  بیایید  اکنون 

 زمینة این کتاب بپردازیم: شرایطی که قوم خدا در زمان نگارش این کتاب با آن روبرو بودند.  های پس ویژگی 

 

 شرایط 
مقدس دسترسی داشت، بسیار آگاه بود که شرایطی  که به کتاب نویسندۀ سموئیل به عنوان یک راهبری  

بود.   ایمان منجر شده  بزرگ  به یک بحران  بودند،  آن مواجه  با  او و مخاطبانش  آنان را  که  تاریخ  او  از یک سو، 

تا زمین را برای خدمت به او پر کنند.  دانست.  می ابراهیخداوند آدم و حوا و بعدا نوح را مامور کرده بود  م و  خدا 

به عالوه، خدا موسی را تعیین کرده بود  فرزندانش را فرا خوانده بود تا در انجام این ماموریت جهانی پیشگام شوند.  

  از آنجا در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. که ملکوت خدا    قرار دهد  تا قوم او را متحد کند و آنها را در سرزمینی

و بیشتر از این، خدا داوود و خاندانش را به عنوان خاندان دائمی بر اسرائیل قرار داده بود که آنها را در اجرای هدف  

   کرد. او راهبری می 

اما از سوی دیگر، زمانی که نویسندۀ سموئیل کتاب خود را نوشت، شرایطی که قوم خدا با آن روبرو بودند  

مطمئنا، سرزنش فراوانی برای دولت وحشتناک  ان داوود بسته بودند مطابقت نداشت.  به راحتی با امیدهایی که به خاند

زمان   در  بابل وجود داشت.  تقسیم  پادشاهیاسرائیل  تبعید  و  داووداما کتاب شده  خاندان  گناهان  ویژه    ،مقدس  به 

، مسئولیت  ۲۴-۱:  ۱۲و    ۴۰-۲۹:  ۱۱کند. متونی مانند اول پادشاهان  پرستی و عدم وفاداری به خدا را سرزنش می بت

  ۱۹-۱۲:  ۲۰و متونی مانند دوم پادشاهان  دهند.  های خاندان داوود قرار می شده را مستقیما بر شانهپادشاهی تقسیم 

 دهند که تبعید بابلی همچنین عمدتا نتیجة قصورهای خاندان داوود بود. نشان می  ۱۵-۱۰: ۲۱و 

از آنجا که داوری خدا امیدهای  های آن متزلزل ساخت.  ریشه قصورهای خاندان داوود، ایمان قوم خدا را تا به  

احتماال خدا به داوود و  توانند به خاندان داوود اعتماد کنند.  آنان را بر باد داده بود، آنها حیران بودند که چطور می 
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آفرین بود که  مشکل و در این شرایط  اند.  کردهشاید آنها در تمام طول این مدت اشتباه می نوادگان او پشت کرده بود.  

 او نوشت تا امید اسرائیل به خاندان داوود را احیا کند. خدا سموئیل را برای نوشتن کتاب خود فرا خواند. 

بپردازیم: طرح    زمینة کتاب سموئیل نگاه کردیم، باید به دومین موضوع عمدۀ این درس حال که به پس 

او چگونه عامدا محتوای آن را برای پرداختن به شرایطی  نویسندۀ سموئیل کتاب خود را چگونه شکل داد؟  مان.  کتاب

 دهد؟ و این کتاب چگونه امیدی به قوم خدا ارائه می اش با آن روبرو بودند ترتیب داد؟ که خود و مخاطبان اصلی 

 

 طرح 
یم که نویسندۀ ما، گویی بین دو جهان قرار  در حین پرداختن به طرح کتاب سموئیل، باید در نظر داشته باش

او خود را وقف  کردند.  اش در آن زندگی می داشت. جهان وقایعی که توصیف کرد و جهانی که او و مخاطبان اولیه 

اما او همچنین خود را وقف این نیز ساخت  آن ساخت که گزارشی حقیقی از آنچه در گذشته رخ داده بود ارائه دهد.  

دربارۀ گذشت به شیوه که  نیز خطاب قرار دهد.  ه  را  اسرائیل معاصر خود  بنویسد که مردم  متاسفانه، مفسران  هایی 

تر بنابراین، قبل از آنکه پیش کنند.  اوانجلیکال معموال هنگام پرداختن به کتاب سموئیل، در ایجاد این تمایز اهمال می 

 مان اختصاص بدهیم. کتاب توضیح این دو تاثیر در طراحی ای را به برویم، باید چند لحظه 

از    حقیقی   یگزارش   خود  مصمم بود تا به مخاطبان  سموئیل   ۀ یسندنو القدس،  از یک سو، تحت الهام روح 

نامیم، د. او دربارۀ چیزی نوشت که ما »آن جهان« می کتابش رخ داده بود ارائه ده   نگارشاز    پیش ها  آنچه مدت 

اولین رویدادی که او ثبت کرد، تولد سموئیل  ای که در کتاب خود از آنها خبر داده است.  یعنی جهان وقایع تاریخی 

دهند که سموئیل زمانی در حدود سال  شناسی نشان می مقدسی و باستان شواهد کتاب بود.    ۲۸-۱:  ۱در اول سموئیل  

 ق. م. به دنیا آمد.   ۱۰۷۰

. این سخنان  بود  ۷-۱:  ۲۳ن سخنان داوود در دوم سموئیل  رویداد تاریخی که از آن خبر داد، واپسیو آخرین  

  ۹۷۰های رسمی شاهانة داوود بود که نزدیک به زمان مرگ او در حدود سال  به احتمال زیاد یکی از آخرین اعالمیه

ق. م. تا حدود    ۱۰۷۰ل گزارشی از حدودا یک قرن تاریخ اسرائیل، از حدود  بنابراین، کتاب سموئیق. م. ایراد شد.  

 دهد.  ق. م. را ارائه می  ۹۷۰

یک    قرن  اینتوان در اهمیت این قرن برای بسط پادشاهی خدا در دوران عهد عتیق اغراق کرد.  دشوار می 

خوردۀ داوران و الویان،  راهبری شکستزمانی که سموئیل متولد شد، اسرائیل تحت  دورۀ گذار بزرگ در اسرائیل بود.  

اما زمانی که داوود آخرین سخنان خود را بیان کرد، خدا داوود و فرزندان او را به عنوان یک  در آشفتگی قرار داشت.  

نویسندۀ سموئیل کتاب خود را طراحی کرد تا توضیح دهد که  سلسلة پایدار بر تمام اسباط اسرائیل مقرر ساخته بود.  

 مهم منجر به این تغییرات چشمگیر در اسرائیل شدند.  دی از رویدادهای چگونه تعدا
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اند، همگی بخشی از آنچه  تر گفتیم، رویدادهایی که در کتاب سموئیل ثبت شده همانطور که اندکی پیش 

اما از سوی دیگر، نویسندۀ سموئیل همچنین مصمم بود به زمان و شرایطی که  بودند که ما »آن جهان« نامیدیم.  

می م زندگی  آن  در  او  اولیة  بپردازد.  خاطبین  نیز  می کردند  آنها«  »جهان  را  این  و  ما  نویسنده  دنیای  یعنی  نامیم، 

شده و  چه در دوران پادشاهی تقسیم ای که در کتاب او گزارش شده است.  ها پس از دورۀ تاریخی مخاطبانش، مدت 

جهان« اتفاق افتاده بود نوشت تا به قوم خدا اهمیت آن را  چه طی دورۀ تبعید بابلی، نویسندۀ ما دربارۀ آنچه در »آن 

او به جای نگارش یک ثبت تاریخی  و همین هدف، عمیقا طرح کتاب او را شکل داد.  برای »جهان آنها« تعلیم بدهد.  

های پیش روی مخاطبان اولیه  ای تالیف کرد که در مورد چالش واضح و منفصل از گذشته، گزارش خود را به گونه 

 صحبت کند.  

نخست، او  مقدسی، نویسندۀ سموئیل نیز این کار را از سه راه عمده انجام داد.  مانند دیگر نویسندگان کتاب 

هایی که در زمان خود  های تاریخی واقعیتیعنی ریشه   –کرد    های تاریخی را به مخاطبان اصلی خود ارائهزمینهپس 

هایی برای  هایی را در کتاب خود توصیف کرد که تا به مخاطبین خود نمونه با آنها روبرو بودند. دوم، او شخصیت 

از رویدادها در »آن جهان« نوشت که نشان می  ارائه بدهد. و سوم، او دربارۀ تعدادی  یا طرد  ر  دادند چطوپیروی 

هایی که مخاطبین  به این ترتیب، او برای چالش هایی از تجربیات مخاطبین او در »جهان آنها« هستند.  سایه پیش 

 اولیة وی با آنها مواجه بودند، یک راهنما ارائه کرد.  

کتاب  طرح  آن  ما  کلی  محتوای  و  ساختار  معرفی  به  ابتدا،  کرد.  خواهیم  بررسی  مرحله  دو  طی  را  مان 

.  کنندپردازیم. و دوم، خواهیم دید که چطور این ساختار و محتوا هدف اصلی نویسندۀ ما در کتابش را آشکار می می

 بیایید با مروری بر ساختار و محتوای کتاب سموئیل شروع کنیم. 

  

 ساختار و محتوا 
آنچنان گم که    –توان به راحتی در جزئیات زیاد آن گم شد  کتاب سموئیل به قدری پیچیده است که می 

در واقعیت، نویسندۀ سموئیل تنها در مورد چند فرد و  شده است.    مدون شده و ماهرانه  نتوانیم ببینم چقدر دستچین 

مان  های کتاب هرچه بیشتر از این ویژگی رویداد نوشت، و آنها را با دقت طوری ترتیب داد که به اهداف خود برسد. 

 مان را درک کنیم.کارگیری آن در زندگی امروزی ی و نحوۀ به توانیم معنای اصل آگاه باشیم، بهتر می 

به طور کلی، روح خدا نویسندۀ کتاب ما را هدایت کرد تا بر سه شخصیت اصلی متمرکز شود: سموئیل،  

ها ترسیم کند.  و او همچنین نویسندۀ ما را هدایت کرد تا چند ارتباط منطقی بین این شخصیتشائول، و داوود.  

نویسندۀ ما با این حقیقت شروع کرد که خدا سموئیل را به عنوان کسی تعیین کرده بود که اسرائیل را وار عصر  

سپس او بر این مسئله متمرکز شد که چطور شائول به عنوان اولین پادشاه اسرائیل، شکست  ساخت.  پادشاهی می 

به عنوان ابزاری برای تقویت و گسترش پادشاهی    خورد. و در پایان، نشان داد که خدا پادشاهی و خاندان داوود را
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این سه بخش در کنار یکدیگر، ارزیابی منسجم نویسندۀ ما از اینکه خدا چگونه اسرائیل را از  خود مقرر ساخته بود.  

 دهند. دوران داوران به دورۀ پادشاهی وارد ساخت، نشان می 

 

سموئیل شخصیت  چرخد.  ه، یا باید بگویم سه شخصیت، می واقعا حول محور سه پادشاساختار ادبی اول و دوم سموئیل  

شود... اما شائول همچنان در  داوود وارد صحنه می شود.  اصلی است... سپس شائول تبدیل به شخصیت اصلی می 

ماند، و سرانجام در پایان اول سموئیل او کشته  حالی که دور کشور در تعقیب داوود است شخصیت اصلی باقی می

بنابراین، در واقع این سه شخصیت هستند که ساختار  گیرد.  د دوم سموئیل حول محور داوود شکل می شود، و بع می

 دهند.  هر دو کتاب را شکل می 

دکتر جان ازوالت   -  

 

توانیم ببینیم که به طور کلی کتاب سموئیل در سه بخش  مان، می با در نظر داشتن این نکات برجستة کتاب 

خوردۀ شائول در اول سموئیل  ؛ پادشاهی شکست ۷- ۱ل بر پادشاهی در اول سموئیل اصلی نوشته شد: مقدمة سموئی

باب    ۸باب   در دوم سموئیل  ۱تا دوم سموئیل  داوود  پایدار  پادشاهی  بر  ۲۴-۲؛ و  به مقدمة سموئیل  ابتدا  بیایید   .

 پادشاهی نگاه کنیم. 

 

 ( ۷- ۱مقدمة سموئیل بر پادشاهی )اول سموئیل  
آل بخشید. یعنی، از  ای ایده به سموئیل جنبه این نکته اهمیت دارد که نویسندۀ ما،    از همین ابتدا، توجه به

آسا از سوی خدا و به عنوان مردی با شخصیت اخالقی نمونه تجلیل کرد. بر اساس کتاب  ای معجزه او به عنوان هدیه 

البته، هم  را نیز از طریق او برکت داد. خدا نه تنها خود او را، بلکة تمام اسرائیل آل بود که ما، سموئیل به قدری ایده 

دانستند که سموئیل یک گناهکار  مقدس و تجارب مشترک می نویسندۀ ما و هم مخاطبین اولیة او از طریق کتاب 

اما نویسندۀ ما    های شخصیت اخالقی سموئیل آگاه بودند.توانیم مطمئن باشیم که آنها از پیچیدگی بنابراین، می بود.  

او چنین کرد تا تاکید کند  به جای اشاره به اشتباهات سموئیل، عمدا سموئیل و خدمت او به خدا را برجسته ساخت.  

شناساند،  به اسرائیل    ابتدا با مسح شائول و سپس با مسح داوود  که چرا خدا سموئیل را به عنوان کسی که پادشاهی را

  تجهیز و تایید کرد. 

آل از سموئیل، به دو بخش  این تصویر بسیار ایده (.  ۱۱:  ۲-۱:  ۱دایی سموئیل )اول سموئیل  های ابتسال

های ابتدایی سموئیل از زمان تولد تا  ، گزارشی از سال ۱۱:  ۲- ۱:  ۱نخست، در اول سموئیل  شود.  عمده تقسیم می 

آسای خدا به  ولد سموئیل پاسخ معجزه ها تاکید کرد که تنویسندۀ ما در این باب   بینیم.زمان از شیر گرفته شدن او می 

   مادر پاکدامن او بود و اینکه او دورۀ جدیدی را برای اسرائیل رقم زد.
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فننّه فرزندان    ه.شود که دو همسر داشت، یکی حنّا و یکی فننّکتاب سموئیل با مردی به نام القانه شروع می 

حنّا در اندوه خود دعا و نذر کرد  داد.  مورد ظلم و اذیت قرار می   زیادی داشت اما حنّا نازا بود و از همین رو، فننّه حنّا را

وار، دعای او را پاسخ  و خدا به طریقی معجزه که اگر خدا پسری به او بدهد، او را تا آخر عمر وقف خدمت خدا کند.  

 داد. 

رج و تباهی،  ای که هرج و م زمانی که سموئیل متولد شد، اسرائیل در پوچی زمان داوران گم شده بود؛ دوره

اما با آمدن سموئیل، دلیل خوبی برای این باور وجود داشت که خدا در شُرُف فرستادن یک پادشاه  مشخصة آن بود. 

بینیم که حنّا، ستایش خود از خدا برای تولد سموئیل را با این کلمات  می   ۱۰:  ۲ما این امید را در  به اسرائیل است.  

 به پایان برد: 

 

  ی از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. خداوند، اقصا یشان که با خداوند مخاصمه کنند، شکسته خواهند شد. او بر ا ی آنان

پادشاه خود قوت خواهد بخش   ی را داور  ینزم بلند خواهد گردان  یح و شاخ مس  یدخواهد نمود، و به  )اول    یدخود را 

 (.  ۱۰: ۲سموئیل 

 

مشکل مهاجمان خارجی روبرو بود، حنّا ایمان قابل توجهی از  در زمانی که اسرائیل با آشفتگی داخلی و  

داد تولد معجزه خود نشان  او اطمینان بخشید  .  به  با خداوند مخاصمه کنند شکسته  آسای سموئیل  که »آنانی که 

و فراتر از این، حنّا مطمئن بود که خدا »اقصای    خواهند شد، و خدا »بر ایشان از آسمان صاعقه خواهد فرستاد.« 

مین را داوری خواهد نمود.« او با داوری همة اقوام، اقتدار سلطنتی خود را به فراتر از مرزهای اسرائیل گسترش  ز

که خدا پادشاهی خود را در سراسر جهان گسترش خواهد  اما همچنین دقت کنید که چطور حنّا باور داشت  داد.  می

د کردن »شاخ مسیح خود« در پیروزی بر دشمنانش انجام  او این کار را با »به پادشاه خود قوت« بخشیدن و بلن داد. 

آمیز  پیش از زمان سموئیل، اسرائیل هرگز یک پادشاه انسانی نداشت. اما نویسندۀ ما از طریق سخنان ستایش داد.  می

ا  سموئیل از بدو تولدش توسط خدا خوانده شده بود ت ترین نقش سموئیل در تاریخ اسرائیل را معرفی کرد.  حنّا، مهم 

 اسرائیل را به عصر پادشاهی رهنمون شود.  

:  ۷- ۱۲: ۲دومین بخش از مقدمة سموئیل بر پادشاهی در  .(۱۷:  ۷- ۱۲: ۲انتقال در راهبری )اول سموئیل 

عیلی و پسرانش، همچنین    خوانیم.یلی و پسرانش به سموئیل را می عشود که روایت انتقال راهبری از  یافت می  ۱۷

گویند که در همین زمان، تعدادی  های کتاب داوران به ما می حال، آخرین باب سموئیل، همگی از سبط الوی بودند.  

و این مسئله در مورد عیلی  از الویان به خدا وفادار نبودند و اسرائیل را به سمت نافرمانی از شریعت خدا سوق دادند. 

تا حضور  در  که  پسرانش  می و  خدمت  شیلوه  در  عهد  بود.  بوت  صادق  نیز  سموئیل  کردند  به  راهبری  انتقال  اما 

ها به روشنی بیان کرد که خود خدا به  نویسندۀ ما در این باب دهندۀ طلوع عصری جدید برای اسرائیل بود.  نشان 
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خدا، منجر به ارتقای او به  کارانة سموئیل به  خدمت فروتنانه و درست .  انتقال این اقتدار در مرکز الویان فرمان داد 

و هنگامی که سموئیل به این مقام رسید، قوم اسرائیل  ترین نبی از سبط الوی در تمام اسرائیل شد.  عنوان برجسته 

 را وارد دورۀ جدیدی از تاریخ خود، یعنی دورۀ پادشاهی، ساخت.  

 

شد تا  ب کرد که مانند یک راهبر می گوید خدا در هر زمانی یک داور انتخاکتاب داوران کتاب جالبی است که می

اما با توجه  ها را در زمان جنگ، حل و فصل اختالفات درونی خودشان و مسائلی از این دست راهبری کند. اسرائیلی 

شویم، در آن زمان، در زمان سموئیل، هیچ داوری  به اینکه شمشون آخرین داور بود و بعد وارد کتاب سموئیل می 

رسد،  اما وقتی نوبت به کتاب سموئیل می ، آنها در آن زمان مانند یک قوم بدون راهبر بودند.  بنابراینوجود نداشت.  

کند، از این نظر که او تا حدودی مانند  ها توسط سموئیل صحبت می دربارۀ چگونگی تولد و سپس راهبری اسرائیلی 

 ات، و موارد دیگر راهبری کند. شود تا بتواند آنها را در جنگ، حل و فصل اختالفداوران قبلی، یک داور می 

 کشیش دکتر همفری آکوگیرم  -

 

اول سموئیل    ۸های  اول سموئیل، در باب   ۷تا    ۱های  نویسنده بعد از ارائة مقدمة سموئیل بر پادشاهی در باب 

 خوردۀ شائول پرداخت. دوم سموئیل به پادشاهی شکست ۱تا 

 

 ( ۱وئیل  تا دوم سم   ۸خوردۀ شائول )اول سموئیل  پادشاهی شکست 
و   او  بین  از شائول، تضاد چشمگیری  توجه  قابل  منفی  ارائة یک شخصیت  با  ما  نویسندۀ  کلی،  به طور 

دانیم که خدا حتی به بدترین گناهکاران نیز فیض عام عطا  مقدس و تجربه می حال، ما از کتاب سموئیل ایجاد کرد.  

و نویسندۀ ما نیز پذیرفت که خدا شائول را برگزید و سموئیل او را به عنوان  کند تا حیات آنها به کلی تباه نشود.  می

های  او همچنین خاطر نشان کرد که خدا شائول را از طریق حمایت تمام اسباط اسرائیل و پیروزی پادشاه مسح کرد.  

که چرا سموئیل حمایت    با این حال، نویسندۀ ما عمدتا بر این نکته متمرکز شدنظامی در اوایل سلطنتش، برکت داد.  

شائول مکررا علیه خدا سرکشی کرد، و داوری االهی  خود از شائول را پایان بخشید و شروع به مخالفت با او کرد.  

د که روحی شریر او را به دیوانگی کشاند، و او  اش اجرا شد. گناهان شائول به قدری بزرگ بودنعلیه او و خانواده 

این شخصیت منفی از شائول به مخاطبین  قوم اسرائیل را بدون دلیل موجهی آزار داد.  وقفه داوود را تعقیب کرد و  بی

به همین  اشت.  شمول خدا، در خانوادۀ شائول قرار ندناولیة سموئیل نشان داد که امید آنها به پادشاهی باشکوه جها 

خدا او را به عنوان جانشین شائول  که  بایست بر هیچ پادشاهی به غیر از آن پادشاهی  دلیل، امید آنها به آینده نمی 

 گرفت. تایید کرده بود، یعنی داوود، قرار می
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خوردۀ شائول به دو بخش اصلی  به طور کلی، پادشاهی شکست   (. ۱۵- ۸های اولیة شائول )اول سموئیل  سال

  ۸های  ر باب ها ابتدا دگیرند. این بخش های مقدمة سموئیل بر پادشاهی قرار می شود که در موازات بخش تقسیم می 

 پردازند. های اولیة شائول و پیش از آنکه داوود به عاملی در زندگی او تبدیل شود می اول سموئیل به سال  ۱۵تا 

های مذکور بر این است که چطور شائول با حمایت سموئیل به پادشاهی رسید،  به طور خالصه، تمرکز باب 

اما زمان زیادی  شان راهبری کرد. های مهم بر دشمنان پیروزی اسباط اسرائیل را متحد ساخت، و آنها را در برخی از 

در حقیقت او از شریعت  شد.  برای خودش و اسرائیل    باعث مشکالتی   نگذشت که شائول از خدا روی برگرداند و 

موسی و دستورات نبوتی سموئیل چنان آشکارا تخطی کرد که خدا به سموئیل دستور داد تا او و کل خاندانش را از  

گوش کنید که اعالن داوری سموئیل علیه شائول و خاندان او را    ۲۹- ۲۸:  ۱۵اهی طرد کند. به اول سموئیل  پادش 

 خوانیم: می

 

که از تو بهتر است، داده    اتیه را از تو پاره کرده، آن را به همسا  یل را گفت: »امروز خداوند سلطنت اسرائ  ی و  یل سموئ

  ییر که به ارادۀ خود تغ  یستاو انسان ن  یراز دهدی به ارادۀ خود نم  ییرو تغ  گوید،ی دروغ نم یلجالل اسرائ  یزاست. و ن

 (. ۲۹-۲۸: ۱۵)اول سموئیل  دهد«

 

بینیم، خدا پادشاهی اسرائیل را صرفا به طور موقت از شائول نگرفت. همانطور که  همانطور که در اینجا می 

مانند    –»جالل اسرائیل«    –و خدا  ز شائول »بهتر« بود.  داد که اسموئیل اعالم کرد، خدا آن را به »همسایه« می 

فارغ از هرآنچه که در  شود، »پشیمان« شود.  انسان نبود که »تغییر به ارادۀ خود« بدهد یا آنطور که اغلب ترجمه می 

  و همچنین، هرگز تصمیم خود مبنی گرفت.  داد، خدا هرگز طرد خاندان شائول از پادشاهی را پس نمی آینده رخ می 

 کرد.  بر واگذاری تخت پادشاهی اسرائیل به فردی دیگر، یعنی داوود، را نیز عوض نمی 

های اولیة شائول به  نویسندۀ ما پس از گزارش سال (.  ۱تا دوم سموئیل    ۱۶انتقال در راهبری )اول سموئیل  

راهبری که در اول  خوردۀ شائول رفت؛ یعنی انتقال در  این طریق، به سراغ دومین بخش عمدۀ پادشاهی شکست 

 .  دهد روی می   ۱تا دوم سموئیل باب   ۱۶سموئیل باب 

درست مانند زمانی که خدا انتقال اقتدار الویانی از عیلی و پسرانش به سموئیل را تایید کرد، انتقال قدرت  

د که شائول  های بین شائول و داوود، مشخص شدر تعدادی از مواجههپادشاهی از شائول به داوود را نیز تایید کرد. 

او  او تحت تاثیر یک روح شریر قرار گرفت و به دیوانگی کشیده شد.  مستحق مغضوب واقع شدن از سوی خدا بود.  

و در آخرین مراحل زندگی  به شکلی ناعادالنه، در پی قتل داوود بود.  بارها از اقتدار سلطنتی خود سوءاستفاده کرد.  

خود، حتی به مشورت مردگان متوسل شد. در نتیجه، شائول و پسرانش در جنگ با فلسطینیان کشته شدند. اما در  

داوود بدون عملی اشتباه باقی ماند و رحمت خدا را با فروتنی نسبت به شائول  تمام این مدت، خدا داوود را برکت داد.  
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نویسندۀ کتاب سموئیل با مقایسة شائول و داوود از این طریق، نشان داد که بدون شک،  و وفاداری به خدا پاسخ داد.  

 خدا کامال شائول را رد کرده بود و داوود را به عنوان پادشاه اسرائیل جایگزین شائول ساخت.  

 

تجسم معنای  شائول پادشاه و داوود پادشاه خیلی متفاوت بودند، و برای من، تفاوت اصلی واقعا این است که یکی  

را نشان می  پادشاه خوب  دیگری معنای  بد و  بزرگ  دادند.  پادشاه  پادشاه  از یک  انتظارات ظاهری  تمام  با  شائول 

او به عنوان فردی یک سر و گردن باالتر  او به عنوان فردی از یک خانوادۀ اصیل توصیف شده است.  مطابقت داشت.  

راین، او با تمام انتظارات ظاهری مطابقت داشت، اما متاسفانه به  بناب از دیگران در قوم اسرائیل توصیف شده است.  

های مختلف شکست خورد... او نشان داد که چطور به جای خدا، از انسان  عنوان پادشاه قوم خدا، به شکل بدی از راه

جا رفتند و با  به طور خاص از سوی خدا به آنها فرمان داده شده بود که یک شهر را ویران کنند، و به آنترسید.  می

و شائول پادشاه  کمک خدا در جنگ پیروز شدند، اما مردان و سربازان، مقداری از غنایم را برای خود نگه داشتند.  

اجازۀ آن را داد... و سموئیل برای او روشن ساخت که در نتیجة این امر، پادشاهی از او سلب خواهد شد. اما از طرف  

برای من جالب است که چطور سموئیل بعدا به خانة یسی، خاندان دیگری  ت.  دیگر، داوود پادشاه خیلی متفاوت اس

فرستد تا پادشاه بعدی اسرائیل را مسح کند. بنابراین، سموئیل از یسی  رود و خدا او را به آنجا می در اسرائیل می 

یسی هفت  را خواهد خواند.    خواهد که پسرانش را بیاورد تا هر یک از آنها را مالقات کند و ببیند که خدا کدام آنها می

او بیرون، در صحرا، گوسفندان را  کند.  آورد، اما کوچکترین پسر، یعنی داوود را وارد صحنه نمی تا از پسرانش را می 

کند. اما حتی سموئیل، وقتی که بزرگترین پسر، یعنی الیآب را دید، در همان دام باور به ظاهر افتاد. سموئیل  شبانی می 

کند که »یقینا مسیح خداوند  ای هم داشته و با خودش فکر می چه قد بلندی دارد و ظاهرا، رفتار شاهانه بیند که او  می

خدا  نگرد.« نگرد و خداوند به دل می اما خدا گفت: »به ظاهرش نگاه نکن. انسان به ظاهر می به حضور وی است.« 

د بروند و کوچکترین پسر، یعنی داوود را، از صحرا  هیچکدام از آن برادران را انتخاب نکرد. آنها در نهایت مجبور شدن

 بیاورند و خدا روشن ساخت که او همان برگزیده است. 

 دکتر داگ فالز   -

 

 ( ۲۴- ۲پادشاهی پایدار داوود )دوم سموئیل  
می  آغاز  پادشاهی  بر  سموئیل  مقدمة  با  چطور  سموئیل  کتاب  دیدیم  اینکه  از  پادشاهی  بعد  با  و  شود 

 مان بپردازیم: یعنی پادشاهی پایدار داوود.کند، اکنون باید به آخرین بخش از کتاب خوردۀ شائول ادامه پیدا می شکست

های شائول را برجسته کرد تا توضیح بدهد که چرا خدا شائول و  نویسندۀ ما ناکامی همانطور که دیدیم،  

از تخت پادشاهی اسرائیل طرد کرد.   پردازی داوود در کتاب سموئیل بسیار  ایسه، شخصیت اما در مق خاندان او را 

های او در جنگ و فروتنی او در برابر خدا  های مثبت داوود و دستاوردهای او، مانند پیروزی به ویژگی تر است.  متعادل 
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اش و  های اخالقی جدی داوود و مشکالتی که برای خانواده اما همچنین آشکارا به شکستکند.  توجه زیادی می 

های داوود تاکید داشت که خدا او را  با این حال، نویسندۀ ما علیرغم شکست کند.  یل ایجاد کرد نیز اذعان می اسرائ

و به خاطر رحمت خدا، سلسلة داوود برای راهبری گسترش پادشاهی خدا در سراسر    خود قرار داد.  فراوان  مورد لطف 

 ماند.  جهان، پایدار باقی می 

ترین بخش کتاب ما است  این، طوالنی شود.  یافت می  ۲۴-۲در دوم سموئیل  روایت پادشاهی پایدار داوود  

های اولیة برکت  شود: سالاین بخش به سه قسمت طوالنی تقسیم می کند.  و از الگوی دو بخش اول پیروی نمی 

داوود    پادشاهی  مستمرای از مزایای  خالصه ، و  ۲۰-۱۰های  های پسین لعنت او در باب ، سال ۹- ۲های  داوود در باب 

 .  ۲۴- ۲۱های  در باب 

دهد که او چطور  های اولیة برکت داوود گزارش می بخش مربوط به سال (.  ۹-۲برکات اولیه )دوم سموئیل  

در سراسر این    ، ابتدا در حبرون و سپس در اورشلیم به عنوان پادشاه تمام اسرائیل معرفی شد. پس از مرگ شائول

داد.  باب برکت  داوود،  وفاداری  به  پاسخ  در  را  اسرائیل  و  داوود  پیروزی ها، خدا  به  بر دشمنان  داوود  بسیاری  های 

و علیرغم اینکه درون اسرائیل یک سرکشی علیه داوود وجود داشت، پشتیبانی از او حتی از  اسرائیل دست پیدا کرد. 

های اولیة داوود،  اوج برکات سالمت کرده بودند هم افزایش پیدا کرد.  طرف برخی که به شائول و خاندان او خد

گوش کنید که خدا در  وعدۀ خدا به او مبنی بر این بود که وی را سر خانوادۀ سلطنتی دائمی اسرائیل خواهد ساخت.  

 از طریق ناتان نبی چه به داوود گفت:  ۱۶: ۷دوم سموئیل  

 

:  ۷)دوم سموئیل    تو تا به ابد استوار خواهد ماند   یخواهد شد، و کرس   یدارپا   خانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد

۱۶ .) 

 

بینیم که خدا وعدۀ محکمی به داوود  در اینجا، بر خالف طرد دائمی شائول و خاندان او از طرف خدا، می 

ر، خدا تاکید کرد که  و دو با اش برقرار خواهد ماند. داد که خاندان و پادشاهی او تضمین خواهد شد و تخت پادشاهی 

 ادامه خواهد داشت. –در عبری  ַעד־עֹוָלם – آد اُآلم  – این »تا ابد« 

، خدا هشدار داد که اگر نسل سلطنتی داوود به او پشت کنند، آنها را برای  ۷حال، جای دیگری در باب  

اما خدا، داوود را با این  انگیزی در تبعید یهودا به واقعیت پیوست. و این تهدید به طور غم مدتی مجازات خواهد کرد. 

فارغ از اینکه چه اتفاقی در آینده    این خاندان  ت داد.وعده که خاندان او هرگز به طور کلی منقطع نخواهند شد، برک 

 ماند.رخ بدهد، پایدار باقی می 

های اولیة برکت، بخش دوم پادشاهی پایدار داوود  در پی این سال   (.۲۰-۱۰های پسین )دوم سموئیل  لعنت

اند، چون  ها بسیار مشهور و شناخته شده دهد. این باب های پسین لعنت او گزارش می از سال   ۲۰-۱۰در دوم سموئیل  
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ی حتی، شوهر  اش هستند: گناه زنای او با بتشبع و قتل اوریاهای داوود از اقتدار شاهانه شامل بدترین سوءاستفاده 

اما در عین حال، خدا با وجود  ها، خدا داوود را با مرگ اولین پسر بتشبع لعنت کرد.  ءاستفاده بتشبع. به خاطر این سو 

و البته  اینکه هشدار داد مشکالتی گریبانگیر پادشاهی داوود خواهد شد، به توبة خالصانة داوود با رحمت پاسخ داد.  

با این  که همینطور هم شد. خاندان داوود و تمام قوم اسرائیل در طول زندگی داوود به خاطر گناه او رنج کشیدند.  

خوانیم، حتی در این دوره از پادشاهی داوود نیز خدا وعدۀ خود را  می  ۲۵-۲۴: ۱۲حال، همانطور که در دوم سموئیل  

 داوود، نقض نکرد. به این قسمت گوش کنید:  مبنی بر برخورداری از یک خاندان پایدار به 

 

  ی ناتان نب   ة یلبه وس  یامی. خداوند او را دوست داشت و پیدنام  یمان آورد و او را سل  یابه دن  ی بتشبع پسر  ی بعد از مدت

 . ، ترجمة شریف( ۲۵- ۲۴:  ۱۲)دوم سموئیل  محبوب خدا لقب دهد یعنی  یدیدیا را   یمانداوود فرستاد تا سل یبرا

 

اما خدا از طریق ناتان نبی به او یک نام  نام سلطنتی پسر داوود به معنای »مرد صلح« بود.  »سلیمان«  

محبت ویژۀ خدا  شخصی داد، یعنی »یدیدیا« که به معنای »محبوب یهوه« بود چون »خداوند او را دوست داشت.« 

 واهد داشت. کرد که رحمت خدا نسبت به داوود و خاندان سلطنتی او ادامه خبه سلیمان تایید می 

توصیف سال   (.۲۴-۲۱)دوم سموئیل    مستمرمزایای   از  و  نویسندۀ سموئیل پس  داوود  اولیة  مثبت  های 

به مخاطبین خود    ۲۴-۲۱ای از مزایای مستمر پادشاهی او را در دوم سموئیل  های پسین پردردسر او، خالصه سال

این بخش شامل وقایعی  نامند.  بسیاری از مفسرین، این خالصه را یک »ضمیمه« بر کتاب سموئیل می ارائه کرد.  

اند و آنها را به جای یک ترتیب زمانی، به طور موضوعی مرتب  های مختلف پادشاهی داوود رخ داده ه در زمان است ک

 کند.  می

آموزیم که خدا از طریق داوود مکاشفات خاصی بخشید که آیندۀ مطمئن و ابدی سلسلة  ها، می در این باب 

های بزرگی به دست آوردند. و خدا  بخشید که پیروزی خدا همچنین به او جنگجویان توانایی  کردند.  او را تایید می 

این دستاوردهای مثبت    داوود را به عنوان پادشاهی تعیین کرد که شفاعت او باعث آمرزش و شفا برای تمام قوم شد.

فارغ از مشکالتی که  شوند تا تاثیری ماندگار بر مخاطبین اصلی کتاب ما بگذارند.  در پایان سلطنت داوود ظاهر می 

لطف خدا نسبت به  وود و فرزندانش برای اسرائیل به بار آوردند، مزایای مربوط به حکمرانی داوود از بین نرفتند.  دا

توانستند برای  دادند که پادشاهان عادل از خاندان داوود همچنان می داوود در تمام طول زندگی او برکاتی را نشان می 

بحث کرد. در این آیه،    ۵۱:  ۲۲یل، از این مضمون در دوم سموئیل  نویسندۀ کتاب سموئاسرائیل به ارمغان بیاورند.  

 گوید: داوود می 
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د و  و. به جهت داوآوردی م   یدرحمت را پد   یشخو  یحمس  ی. و برانماید ی پادشاه خود م  یبرا  یمینجات عظ  ]خدا[  

 (.  ۵۱: ۲۲)دوم سموئیل   تا ابداآلباد  یو  یتذر

 

اشاره دارد. به یاد دارید که نویسندۀ ما در اوایل کتاب خود به ثبت اطمینان   ۱۰: ۲این آیه به اول سموئیل 

خواهد    یرا داور  ینزم  ی »اقصاحنّا پرداخت که خدا با ارتقای »پادشاه خود« و پیروزی بخشیدن به »مسیح خود«،  

  یعنی  –   نماید« دا »نجات عظیمی برای پادشاه خود می ، داوود با بیان اینکه خ۵۱:  ۲۲اینجا در دوم سموئیل    « . نمود

و این پیروزی نصیب پادشاه خواهد شد چون خدا    اطمینان حنّا را تکرار کرد.   همان  –پیروزی بزرگی از طریق جنگ  

  رود. اما ستایش داوود یک گام فراتر از ستایش حنّا می به »داوود و ذریت وی تا ابداآلباد« رحمت نشان خواهد داد.  

کنندگان نجات و محبت پایدار خدا را »داوود و ذریت وی« معرفی کرد، و اعالم کرد که آنها »تا ابداآلباد«  و دریافتا

 این برکات را دریافت خواهند داشت.

کند: یعنی هدف  مان به ساختار و محتوای کتاب سموئیل، ما را به ویژگی دوم طرح آن هدایت می نگاه

 میدوار بود که چطور بر مخاطبین اولیة خود تاثیر بگذارد؟ اصلی کتاب ما. نویسندۀ ما ا

 

 هدف اصلی 
می سموئیل  کتاب  پیچیدگی  و  طول  به  کتابی  نویسندگان  بی وقتی  اهداف  آنها  دارند.  شماری  نویسند، 

را طوری شکل می کتاب به مخاطبین های خود  به  دهند که  و  بدهند،  تغییر  آنها  رفتار  ببخشند، طرز  آگاهی  شان 

تاثیر بگذارند.  روش آنها  از این قاعده مستثنی نیست.  های مختلف بر احساسات  های  بخش و کتاب سموئیل هم 

ی پیامدهایی برای زندگی مخاطبین اصلی  کند که حاوشماری را مطرح می کوچکتر کتاب ما موضوعات خاص بی 

اما در عین حال، نویسندۀ کتاب سموئیل هر بخش کوچکتر از کتاب خود را در هدفی یکپارچه و اصلی تنید  خود بود.  

 که در ذهن داشت. 

های مختلفی خالصه شود، اما در این مجموعه دروس، ما هدف  تواند به شکل هدف اصلی نویسندۀ ما می 

 کنیم:خالصه می او را اینطور 

 

نویسندۀ سموئیل توضیح داد که چطور گذار اسرائیل به پادشاهی در عهد خدا با داوود به اوج خود رسید، تا اسرائیل  

 امید خود به پادشاهی خدا را در حکمرانی عادالنة خاندان داوود قرار بدهد. 

 

از یک طرف او  کند، به طور کلی هدف نویسندۀ ما دارای دو جنبه بود.  همانطور که این خالصه اشاره می 

از طرف دیگر،  بر این نکته متمرکز شد که چطور گذار اسرائیل به پادشاهی در عهد خدا با داوود به اوج خود رسید.  
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. بیایید تا از هر  انی عادالنة خاندان داوود قرار بدهداو دست به قلم برد تا اسرائیل امید خود به پادشاهی را بر حکمر

 مان رمزگشایی کنیم. دو جنبة هدف نویسندۀ 

یعنی    –کند که ما »آن جهان« نامیدیم  تر گفتیم، کتاب سموئیل چیزی را برجسته می همانطور که پیش 

  ان فانه، در سراسر عهد عتیق، اسرائیلیمتاسعصری که در آن، خدا اسرائیل را از دورۀ داوران به دورۀ پادشاهی وارد کرد.  

فاصله    های خدااز راه  کردند، از آنجا که آنچه خدا در گذشته برای آنها انجام داده بود را فراموش می   باستان اغلب

و نویسندۀ ما با آگاهی از این موضوع، مراقب بود تا گزارشی حقیقی و کامال قابل اعتماد از گذشته ارائه  گرفتند.  می

 بدهد. 

الزم به ذکر نیست که برای نویسندۀمان امکان نداشت تا همة آنچه که در طول عصر گذار اسرائیل به  

بنابراین، او چنین برگزید که بر دوران زندگی سه راهبر اصلی اسرائیل  پادشاهی رخ داده بود را ثبت و گزارش کند.  

مرد پرداخت تا یک واقعیت تاریخی مهم را به قوم  تمرکز کند: سموئیل، شائول، و داوود. و او به حیات این سه  

 اسرائیل ثابت کند. 

دهد، همة رویدادها در زندگی سموئیل، شائول، و داوود در  مان از هدف توضیح می همانطور که خالصة 

ه پادشاهی  زمینة عهد خدا با داوود به اوج خود رسیدند. تا زمانی که خدا عهد خود با داوود را برقرار نساخته بود، گذار ب

 کامل نشد. 

دهد که خدا تمام  مقدس تعلیم می ایم که چطور کتاب های دیگر به تفصیل توضیح داده در مجموعه درس 

کند. خدا در آدم و نوح، با تمام بشریت عهد بست. او  را از طریق عهدها اداره می مراحل پادشاهی خود بر روی زمین  

و انبیای عهد عتیق پیشگویی کردند که پس از آنکه تبعید  عهد بست.  در ابراهیم، موسی، و داوود با قوم اسرائیل  

ای با قوم خود خواهد بست. هر کدام از این عهدها دارای تاکیدات متفاوتی بودند  اسرائیل پایان بیابد، خدا عهد تازه

داد،  را در خود جا می شرایط عهدهای قبلی  که برای زمان انعقاد آنها مناسب بود. بنابراین، همزمان با اینکه هر عهد 

 بست. های جدیدی به کار می اما در عین حال شرایط عهدهای قبلی را از روش 

همة آنها طالب وفاداری  اند.  با این حال، به هر روی تمام عهدهای خدا با سخاوتمندی خدا آغاز و حفظ شده 

بودند.   به سخاوتمندی خدا  پاسخ  در  انسان  پیامدهایقدرشناسانة  آنها،  برای    و همة  لعنت  و  اطاعت  برای  برکت 

 نااطاعتی را آشکار ساختند.  

، زمانی بود که خدا عهد  ۱۷-۱:  ۷عقیده هستند که نبوت ناتان در دوم سموئیل  به طور کلی، مفسران هم 

اما ناتان    خورد. در این متن به چشم نمی   ( در عبری  ְבִרית  –  بِریتیا  )اصطالح »عهد«  کرد.  خود را با داوود منعقد  

اش بیان کرد و این عبارات، شرایط اساسی عهد خدا با داوود را اظهار  های اولیه این سخنان را در اوج برکات سال

به دوم سموئیل  عالوه بر این، نویسندۀ سموئیل در اواخر کتاب صریحا به عهد خدا با داوود اشاره کرد.    کردند. می

 گوید: کنید که داوود اینطور می  گوش  ۵: ۲۳



سموئیل کتاب  ای بر سموئیل مقدمه: ۱درس       

 

 

-21- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

 

 (. ۵:  ۲۳)دوم سموئیل  آراسته و مستحکم است یز با من بسته است، که در همه چ ی عهد جاودان ]خدا[ یکنل 

 

در عبری( با    ְבִרית עֹוָלם   -  بریت اآُلمکند، خدا یک »عهد جاودانی« )همانطور که داوود در اینجا بیان می 

این عهد »در همه آراسته« بود و از همین رو »مستحکم« خواهد بود.  او بست. این عهد هرگز پایان نخواهد یافت.  

همچنان  کردند.  کرد که خاندان او تا ابد بر اسرائیل حکمرانی می به عبارت دیگر، عهد خدا با داوود »تضمین« می 

های دائمی پادشاهی خدا  این زمان به بعد، خاندان داوود یکی از جنبه   دهند، ازنیز نشان می  ۱۳۲و    ۸۹که مزامیر  

 بود.  

 

دوم سموئیل، برای تاریخ نجات اهمیت زیادی دارد. به طور کلی، این یک باب محوری    ۷وعدۀ خدا به داوود در باب  

شود. این عهد بسیار  در درک تاریخ نجات است... ما در این عهد شاهد چیزی هستیم که عهد داوودی خوانده می 

نجات  دربارۀ  دیدگاه جدیدی  آن،  در  است که  نجات بیندهنده می مهمی  این  بود.  یم؛ که  داوود خواهد  پسر  دهنده 

بینید، الزم است  هر بار که »پسر داوود« را می مقدس، یک اصطالح عادی نیست.  اصطالح »پسر داوود« در کتاب 

داوود پادشاه بود، و در این باب خداوند به او وعده داد که پسرش تا ابد بر تخت،  که »پادشاه« را به یاد داشته باشید.  

 تخت پادشاهی، خواهد نشست. یکی از فرزندان داوود تا ابد بر تخت پادشاهی داوود، پادشاه خواهد بود. 

 آقای شریف عاطف فهیم  -

 

خدا با تعیین داوود و خاندان او به عنوان سلسلة دائمی اسرائیل، به آنان سخاوت نشان داد اما در عین حال   

های او برای نااطاعتی  جه، آنها در معرض برکات خدا برای اطاعت و لعنت در نتیاز آنها خدمت وفادارانه نیز طلبید.  

و شرایط الزم برای سلیمان، اولین وارث تخت داوود، در عهد خدا با داوود    ۱۵- ۱۴:  ۷قرار گرفتند. به دوم سموئیل  

 گوش کنید: 

 

رحمت من از او دور    یکن نمود. ول  خواهم   یبد اآدم تی بن  های یانه مردمان و به تاز  ی اگر او گناه ورزد، او را با عصا

 (. ۱۵-۱۴: ۷)دوم سموئیل  ل دور کردم که او را از حضور تو رد ساختمئوکه آن را از شا ی نخواهد شد، به طور

 

اما در  نیز حاوی توجه مشابهی به طلب خدا برای وفاداری از سوی فرزندان داوود است.  ۱۳۲و  ۸۹مزامیر 

او خاندان داوود را »با عصای  اوود را هنگامی که به گناه بیفتند، تادیب خواهد کرد.  بینیم که خدا خاندان داین متن می 

 به عبارت دیگر، با مشکالتی از طرف دشمنان آنها.  آدم« تادیب خواهد کرد؛ های بنی مردمان و به تازیانه 
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همانطور که خدا در اینجا گفت،  با این حال، با برقراری عهد خدا با داوود، عصر جدیدی فرا رسیده بود.  

بنابراین، اگرچه خدا شائول    رحمت او از خاندان داوود »به طوری که آن را از شائول دور« کرد، »دور نخواهد شد.« 

، اما صراحتا گفت که او هرگز با خاندان داوود چنین  و فرزندان او را به طور کلی از تخت پادشاهی اسرائیل طرد کرد

فارغ از مشکالتی که داوود و فرزندان او برای اسرائیل ایجاد کردند، اما خاندان داوود تا ابد نمایندۀ قوم  نخواهد کرد.  

 اسرائیل در حضور خدا باقی خواهند ماند. 

پیش  ب همانطور که  را  داوود  با  ما عهد خدا  نویسندۀ  دیدیم،  به دورۀ  تر  اسرائیل  گذار  اوج  نقطة  عنوان  ه 

اکنون بیایید به سراغ دومین بخش از هدف اصلی او برویم. او کتاب خود را نوشت تا اسرائیل  پادشاهی معرفی کرد. 

 امید خود به پادشاهی خدا را بر حکمرانی عادالنة خاندان داوود قرار بدهد.  

 

ا این بود که نشان بدهد  ادبی کتاب سموئیل  از  سرائیل می هدف  فارغ  باشد،  داشته  اعتماد  به خاندان داوود  تواند 

خواست نشان بدهد  مشکالتش، و علیرغم رنجی که خیانت خاندان داوود برای اسرائیل به بار آورده بود. نویسنده می 

ان بدهد  که داوود و خاندان او توسط خدا انتخاب شده بودند تا خاندان حاکم باشند، و سپس از طریق کتاب خود نش

 های آنها، اعتماد داشته باشد. که اسرائیل باید به خاندان داوود، حتی با وجود شکست 

 دکتر دیوید کوریآ   -

 

های  تر در این درس آموختیم که نویسندۀ سموئیل در مورد »آن جهان« گذشته نوشت تا به چالش پیش 

اند یا  کردهشده زندگی می و چه آنها در طی دورۀ پادشاهی تقسیم پیش روی مخاطبین خود در »جهان آنها« بپردازد.  

های زیادی بر قوم  خاطر گناهان داوود لعنتها، خدا به  در طول این قرن   . بودطی دورۀ تبعید بابلی، یک چیز واضح  

، مشکالت اقتصادی، بیماری و شکست در جنگ شدند. و سرانجام قوم خدا و  خود نازل کرد. آنها متحمل تفرقه

 خاندان داوود از سرزمین وعده تبعید شدند. 

از چه کسی باید    کردند؟این مشکالت سواالتی جدی برای راهبران اسرائیل به وجود آورد. آنها باید چه می 

گرفتند؟ بسیاری از آنها امیدشان به روزهای روشن را از دست دادند. دیگران به خود، خدایان دیگر، به  کمک می 

تکیه    – خوردۀ داوود  یعنی به هر چیزی جز خاندان شکست   – های سلطنتی جدید  ها، به خانواده اتحاد با دیگر ملت 

 تنها یک واکنش وجود دارد که مورد پذیرش خدا است. کردند. اما نویسندۀ سموئیل تاکید کرد که

دادند. اگرچه مشکالتی که مخاطبین اولیه  برای شروع، آنها نباید امیدشان به پادشاهی خدا را از دست می 

ساخت، اما نویسندۀ ما قویا تاکید کرد که  با آنها مواجه بودند این کار را برای عدۀ زیادی در اسرائیل بسیار دشوار می 

های بسیار دور آشکار کرده بود که تاریخ زمانی به تقدیر غایی خود  خدا از زمان ادشاهی خدا شکست نخواهد خورد.  پ

ها، حکمرانی خود را بر سراسر زمین برقرار کند. موسی در روایت  خواهد رسید که از طریق خدمت وفادارانة انسان
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های خدا ماموریت داشتند که  داد. آدم و حوا به عنوان صورت خود از عهد خدا با آدم، این اعتقاد بنیادین را تعلیم  

زمین را پر کنند و بر آن مسلط شوند، تا شگفتی باغ خدا در عدن را در سراسر جهان گسترش بدهند. خدا در عهد  

کرده  خود با نوح، این ماموریت را مجددا تایید کرد. این، امتیاز و مسئولیت قوم وفادار خدا بود که در دنیای سقوط 

زندگی کنند و زمین را تحت تسلط خود در بیاورند و آن را با تصویرهای او پر کنند. خدا در عهد خود با ابراهیم آشکار  

به   این جهان  تبدیل  در  بشریت  مابقی  راهنمایی  برای  بودند که  زمین  خانوادۀ روی  تنها  اسرائیل  قوم  ساخت که 

موسی، دوازده سبط اسرائیل را به صورت یک قوم واحد درآورد و  پادشاهی خدا انتخاب شدند. خدا در عهد خود با  

آنها را در سرزمین وعده قرار داد. این سرزمین، وطنی شد که از آنجا باید پادشاهی خدا را تا اقصای زمین گسترش  

این تقدیر    خانة خاندان سلطنتی خود را بنا کرد که قوم اسرائیل را به سوی دادند. و خدا در عهد خود با داوود،  می

 غایی رهنمون شوند.  

های خدا به  اما زمانی که نویسندۀ سموئیل کتاب خود را نوشت، عدۀ زیادی در اسرائیل برای باور وعده 

های ویرانگری از جانب خدا مواجه بودند و بانی این مشکالت نیز  داوود در کشمکش بودند. قوم اسرائیل با لعنت 

از  بنابراین، جای تعجب نیست که نویسندۀ سکسی جز خاندان داوود نبود.   ابتدایی کتاب خود  موئیل در صفحات 

 گوش کنید:   ۱۰:  ۲یک بار دیگر به ستایش حنّا در اول سموئیل اطمینان حنّا دربارۀ آیندۀ پادشاهی خدا خبر داد. 

 

  ی از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. خداوند، اقصا یشان که با خداوند مخاصمه کنند، شکسته خواهند شد. او بر ا ی آنان

پادشاه خود قوت خواهد بخش   ی را داور  ینزم بلند خواهد گردان  یح و شاخ مس  یدخواهد نمود، و به  )اول    یدخود را 

 (. ۱۰: ۲سموئیل 

 

داد  شمول خدا را از دست نداده بود. او به آنچه خدا در زمانة او انجام می حنّا امید خود به حکمرانی جهان 

دانست  و او به این باور داشت چون می ری خواهد نمود.«  نگاه کرد و اطمینان داشت که »خداوند، اقصای زمین را داو 

 های بزرگ »به پادشاه خود قوت خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانید.« که خدا با پیروزی 

اش را فراخواند تا از نمونة حنّا پیروی کنند. آنها  نویسندۀ سموئیل در تمام طول کتاب خود، مخاطبین اولیه 

هایی که اسرائیل با آنها روبرو بود، آنان باید اطمینان خود نسبت  کشیدند. علیرغم آزمایش امیدشان دست می نباید از  

شدۀ او، در سراسر جهان گسترش خواهد یافت را احیا  به اینکه پادشاهی خدا از طریق پادشاه برگزیدۀ خدا، مسح 

 کردند.  می

این امید برای   پادشاهی خدا وجود دارد که کتاب سموئیل آشکار  حال، یک ویژگی بسیار مهم در مورد 

کند، امید اسرائیل باید بر حکمرانی عادالنة خاندان داوود  همانطور که خالصة ما از هدف کتاب بیان می سازد.  می
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د. اما  نویسندۀ ما تاکید کرد که آیندۀ پادشاهی خدا در خاندان داوود، و نه هیچ خاندان دیگری، قرار دار قرار بگیرد.  

 فراتر از این، خدا چنین مقرر کرد که این آیندۀ پر جالل در حکومت عادالنة خاندان داوود باشد.  

تر اشاره کردیم، نویسندۀ ما توضیح داد که عهد خدا با داوود، اوج گذارِ اسرائیل به دورۀ  همانطور که پیش 

نچه که انجام بدهند، هر چقدر هم که از  و این عهد چنین مقرر ساخت که فرزندان داوود فارغ از هر آپادشاهی بود. 

های  وقتی در نظر داشته باشیم که شکست خدا دور شوند، خدا خاندان دیگری را جایگزین این خاندان نخواهد ساخت.  

توان درک کرد که چرا نویسندۀ  پسران داوود یکی پس از دیگری چه مشکالتی برای مخاطبان اصلی به بار آورد، می 

توانستند باور کنند  باور بود. چطور کسی در اسرائیل، حتی وفادارترین افراد آن، می سموئیل مجبور به تاکید بر این  

با این حال، نویسندۀ سموئیل  دۀ سلطنتی چیزی به جز رنج بیشتر تحت داوری خدا برای آنها داشته باشد؟  که این خانوا 

اسرائیل  اصرار داشت که اسرائیل نباید به پادشاهان اقوام دیگر روی بیاورد و به خدایان دروغین آنها خدمت کند.  

ه فرزندان شائول، نه به عدۀ زیاد پادشاهانی که بر  نه ب  – شد نباید حتی به سایر پادشاهان درون اسرائیل متوسل می 

 کردند؛ به هیچکس غیر از پادشاهانی که از خاندان داوود برخاسته بودند. پادشاهی شمالی حکومت می 

البته این اطمینان به خاندان داوود به معنای آن نبود که خدا برکات را بر قوم خود نازل خواهد کرد و  

به هیچوجه اینطور نبود.  هر پادشاهی از خاندان داوود تا اقصای زمین بسط خواهد داد.  پادشاهی خود را از طریق  

های خدا قرار  نویسندۀ سموئیل روشن ساخت که خود داوود نیز هنگامی که از شریعت خدا تخطی کرد، تحت لعنت

اولیة او می گرفت.   پادعالوه بر این، نویسندۀ ما و مخاطبین  تبعید به دلیل  دانستند که مشکالت تقسیم  شاهی و 

بنابراین، نویسندۀمان تاکید کرد که اسرائیل باید منتظر پسری  های پسران داوود گریبانگیر آنها شده است.  شکست

گوش بدهید که  کند.  یک پسر داوود که به عدالت حکمرانی می   – کند  از داوود باشد که فرامین خدا را اطاعت می 

را   اسرائیل  امید  چطور  ما  سموئیل  نویسندۀ  دوم  اینطور    ۵-۳:  ۲۳در  داوود«  سخنان  »آخرین  در  ساخت.  آشکار 

 خوانیم که: می

 

 و خداترسانه حکم برانَد،   آن که عادالنه بر مردم حکومت کند،  مرا گفت:  یلاسرائ  ؛ صخرۀسخن گفت  یلاسرائ  یخدا

پس    ین زم  یرو  یها چون برقِ سبزه  ابر، وی در صبح ب   ید خورش  ی پرتوها  یننخست  مانند  صبح است،   ییهمچون روشنا

آراسته و مستحکم    یز در همه چ  که  بسته است،   یبا من عهد جاودان  یست؟ اون  ین من با خدا چن  ة خان  یاآ  از بارش باران.

 (. ، ترجمة هزارۀ نو ۵-۳: ۲۳)دوم سموئیل   است

 

، بلکه  ت، نظرات او نبودندگفداوود در اینجا با اشاره به قطعیت آنچه در نظر داشت بگوید آغاز کرد. آنچه می 

داوود ادامه داد و اعالم کرد که اسرائیل باید مشتاق پادشاهی  سخنان »خدای اسرائیل« و »صخرۀ اسرائیل« بودند. 

چنین پادشاهی مانند »روشنایی  کند،  همانطور که او در اینجا بیان می باشد که برکات خدا را برای آنها خواهد آورد.  
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و مانند »باران« است که  ابر »آفتاب طلوع نماید«،  زمانی که در آسمان بی نی شب، مانند صبح« بعد از ظلمت طوال

آیا خانة من  توانستند پیدا کنند؟ داوود پاسخ داد: » و آنها چنین پادشاهی را در کجا می شود. باعث رویش گیاهان می 

 با خدا چنین نیست؟ او با من عهد جاودانی بسته است.« 

نی خدا با داوود، امکان نداشت که اسرائیل بتواند برکات خدا را در جای دیگری غیر از  به خاطر عهد جاودا

شد. تنها یک پادشاه از  ای در خاندان داوود حاصل نمی اما این برکات از طریق هر نماینده خاندان داوود پیدا کند.  

همانطور  نان را به برکات خدا برساند.  شان رهایی بخشد و آهای توانست اسرائیل را از رنج خاندان داوود بود که می 

فقط یک  د.«  و خداترسانه حکم بران  عادالنه بر مردم حکومت کند،کند، او باید کسی باشد که »که داوود بیان می 

توانست اسرائیل را دوباره در شگفتی رحمت خدا قرار بدهد. بنابراین، تنها امید اسرائیل برای  پادشاه عادل بود که می 

 نزول برکات خدا، حکمرانی پسر عادل داوود بود.  

زمینه و طرح کتاب را بررسی کردیم.  مان بر کتاب سموئیل برخی از جوانب مهم پس تا به اینجا در مقدمة 

 پردازیم: کاربرد مسیحی کتاب سموئیل.  مان می کنون به سومین موضوع اصلی درس ا

 

 کاربرد مسیحی 
همانطور که دیدیم، نویسندۀ سموئیل در زمانی کتاب خود را نوشت که اسرائیلیان باستان تحت داوری خدا  

او کتاب خود را عمدتا به شکلی  و  شده، و یا در زمان تبعید بابلی.  یا در زمان پادشاهی تقسیم   –متحمل رنج بودند  

طراحی کرد که راهبران اسرائیل بتوانند قوم را راهنمایی کنند تا امید خود را بر خاندان سلطنتی داوود قرار بدهند.  

اما اغلب اوقات،  های کتاب او را درک کنیم.  کند تا بسیاری از ویژگی البته شناخت هدف نویسنده به ما کمک می 

کنند،  گیری اصلی کتاب سموئیل می مقدس برای اولین بار شروع به تمرکز بر جهت ن کتاب هنگامی که دانشجویا 

را دشوار می  ایمان مسیحی خود  در  آن  زندگی  یابند.  کاربرد  این کتاب  اولیة  با مخاطبین  متفاوت  موقعیتی  در  ما 

های زمین  ر بین تمام ملت و قوم خدا اکنون د  به خدا وابسته هستیم.  در مسیح   کنیم. ما از طریق عهدی تازهمی

تواند به ما داشته باشد؟ ما به عنوان ایمانداران عهد جدید،  اند. بنابراین، کتاب سموئیل چه ارتباطی می پراکنده شده 

 کارگیری کتاب سموئیل باید چه مسیرهایی را دنبال کنیم؟برای به

ب سموئیل وجود دارد. اما، زمان تنها  ها دربارۀ کاربرد مسیحی کتاهای زیادی برای پاسخ به این پرسش راه

مقدس اشاره کنیم که معنای اصلی کتاب سموئیل را به ایمان ما در عهد جدید  دهد به دو تعلیم کتاب به ما اجازه می 

گیریم، و دوم، مفهوم پادشاهی خدا را  مقدسی عهدهای االهی را در نظر می کنند. نخست، مفهوم کتابمربوط می 

 بیایید با عهدهای االهی شروع کنیم.  بررسی خواهیم کرد.
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 عهدهای االهی 
تر در این درس اشاره کردیم که نویسندۀ کتاب سموئیل، با پنج عهد مهم االهی که خدا قبال در  ما پیش 

این عهدها شامل عهدهای خدا با کل بشریت در آدم و نوح، و  مقدس ایجاد کرده بود آشنایی داشت.  تاریخ کتاب 

نین از این مسئله نیز آگاه بود که انبیای اسرائیل  او همچعهدهای ویژۀ او با اسرائیل در ابراهیم، موسی، و داوود بودند.  

ساخت.  ای که خدا پس از پایان تبعید اسرائیل با قوم خود منعقد می عهد تازه   – بینی کرده بودند  عهد دیگری را پیش 

توصیف می  تازه«  عنوان »عهد  را تحت  این عهد  اغلب  پادشاهی  کنیم.  ما  دورۀ  به صراحت طی  آینده  این عهد 

اشاره  مورد    ۲۶:  ۳۷، و  ۲۵:  ۳۴؛ حزقیال  ۱۰:  ۵۴و همچنین در متون متاخری مانند اشعیا    ۱۸:  ۲ه در هوشع  شدتقسیم 

 قرار گرفته است.  

 

 ( ۷- ۱مقدمة سموئیل بر پادشاهی )اول سموئیل  
کند. اما  از واژۀ »عهد« استفاده نمی   –مقدمة سموئیل بر پادشاهی    –حال، اولین بخش کتاب سموئیل  

نویسندۀ ما هر رویدادی در این بخش از کتاب خود را تحت شرایط عهدی بیان کرد که خدا در کوه سینا با موسی  

بود.   به عنوان قومی که در  منعقد کرده  اسرائیل  به  پایة سخاوتمندی خدا نسبت  بر  به طور خالصه، عهد موسی 

این عهد، الزامات وفاداری بشری از طرف قوم را بر اساس شریعت  ند، تمرکز داشت.  کردسرزمین وعده زندگی می 

و توجهات را به سوی پیامدهای لعنت و برکاتی که در واکنش به نافرمانی و اطاعت آنها نصیب  موسی بیان کرد.  

 شد جلب کرد.  قوم می 

در درس  مقدمة سموئبه طوری که  در  ما  نویسندۀ  دید،  بعدی خواهیم  بر  های  ویژه  به  پادشاهی،  بر  یل 

او همچنین از معیار شریعت موسی    کرد. در برانگیختن سموئیل به عنوان راهبر تازۀ اسرائیل تمرکز    سخاوتمندی خدا 

لعنت و برکت برای  برای وفاداری انسان، به ویژه قوانین موسی برای پرستش حمایت کرد.   پیامدهای  بیان  و به 

های خدا به دلیل عدم اطاعت بر خانوادۀ  او توضیح داد که چطور لعنت نااطاعتی و اطاعت از این معیارها پرداخت.  

و او همچنین توضیح داد که چطور به دلیل    نافرمانی آنها باعث لعنت بر قوم اسرائیل شد. عیلی نازل شد و نیز چگونه  

اطاعت حنّا و سموئیل از شریعت خدا برای پرستش، برکات او بر آنها قرار گرفت و چطور اعمال آنها به برکت برای  

 اسرائیل منجر شد.  

 

 ( ۱تا دوم سموئیل    ۸خوردۀ شائول )اول سموئیل  پادشاهی شکست 
به عهد    –خوردۀ شائول پادشاهی شکست   – عالوه بر این، نویسندۀ ما همچنین در بخش دوم کتاب خود  

باره بحث خواهیم کرد، در این بخش از  های بعدی بیشتر در این همانطور که در درس خدا در موسی استناد کرد.  

نویسندۀ ما  ود را به اسرائیل نشان داد.  مان، خدا با پذیرش دعای درخواست آنها برای پادشاهی، سخاوتمندی خکتاب
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تر ساخت تا نه تنها شامل قوانین موسی برای پرستش، بلکه شامل  بر الزام وفاداری انسان را گسترده تمرکز خود  

های خدا بر ضد شائول به دلیل  نویسندۀ ما در اینجا لعنت مقررات او در برابر سوءاستفاده از قدرت سلطنتی نیز بشود.  

او همچنین    ثبت کرد.  نیز  او را آشکار ساخت و اینکه چگونه کارهای شائول منجر به لعنت اسرائیل شد رانافرمانی  

 برکات خدا به داوود را برجسته ساخت و توضیح داد که چطور اعمال داوود منجر به برکات قوم اسرائیل شد. 

 

 ( ۲۴- ۲پادشاهی پایدار داوود )دوم سموئیل  
عهد خدا با داوود را برجسته    –یعنی پادشاهی پایدار داوود   –نویسندۀ ما در سومین بخش کتاب سموئیل 

در این عهد، خدا پویایی عهد خود در موسی را مجددا تنظیم کرد تا مرکزیت جدید داوود و خاندان او را نشان  ساخت.  

یسندۀ ما توجه خود را به این حقیقت معطوف  مان به وضوح خواهیم دید، نو های بعدی همانطور که در درس   دهد.

البته،  کرد که خدا با تعیین خاندان داوود به عنوان سلسلة دائمی اسرائیل، سخاوتمندی عظیمی به اسرائیل نشان داد.  

معیارهای شریعت موسی به ویژه مقررات او دربارۀ پرستش و پادشاهی هنوز پابرجا بودند. بنابراین، نویسندۀ ما تمرکز  

شده در برابر سوءاستفاده از  های وضع د را بر لزوم وفاداری انسان در مقررات موسی برای پرستش و محدودیت خو

اما تعیین خاندان داوود از سوی خدا به عنوان سلسلة سلطنتی دائمی اسرائیل، عمیقا بر  اقتدار سلطنتی ادامه داد.  

از آن زمان به بعد، داوود و خاندان او نمایندۀ هر  ت.  چگونگی اجرای پیامدهای عهدهای خدا از سوی او تاثیر گذاش 

کردند، شدیدا به  هایی که اسرائیل دریافت میو در نتیجه، برکات و لعنتدوازده سبط اسرائیل در حضور خدا بودند.  

 اطاعت یا نااطاعتی خاندان داوود بستگی داشت. 

ندهایی اساسی بین کتاب سموئیل و ایمان  توجه نویسندۀ ما به پویایی عهدهای خدا در موسی و داوود، پیو

می  فراهم  داده کند.  مسیحی  توضیح  دروس  مجموعه  دیگر  در  بیشتر  جزئیاتی  با  را  ارتباطات  این  ارائة  ما  اما  ایم، 

ای که عیسی در  ویژه  بر اساس تعالیم عهد جدید، عهد تازه با تمرکز بر نقش ای از آنها در اینجا مفید است.  خالصه 

عیسی به عنوان وارث غایی  پردازد.  کند، به تنظیم مجدد پویایی عهدهای پیشین خدا می مقدس ایفا می تاریخ کتاب 

عیسی    دهندۀ بزرگترین سخاوت خدا نسبت به قوم خود در زمان مشکالتی وحشتناک بود.نشان و عادل تخت داوود،  

و به خاطر اطاعت  صلیب، محقق ساخت.  تمام معیارها برای وفاداری بشر را از طریق زندگی پر رنج و مرگ خود بر  

 پایان از پدر دریافت کرد. عیب خود، در رستاخیز و صعودش برکاتی بی کامل و بی 

 

ای داشت، چون تمام  العاده به داوود داد که اهمیت فوق انگیز  یک وعدۀ بزرگ و شگفت   ۷خدا در دوم سموئیل باب  

که از نسل داوود بود و هیکل    وعده، عیسای مسیح را پیشگویی کرداین  ...  داد تاریخ نجات را بعد از آن شکل می

و این عیسای مسیح، که از  بزرگتر را بنا کرد، نه هیکلی ساخته شده از سنگ، بلکه هیکل قوم خدا، یعنی کلیسا...  

دوم سموئیل    ۷نسل داوود است، از مرگ برخاست و تا ابد بر پادشاهی داوود حکمرانی خواهد کرد. بنابراین، وعدۀ باب  
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های  بسیار گسترده بود و بقیة عهد عتیق و همچنین دیدگاه عهد جدید را شکل داد، که بیش از یک بار، در قسمت 

 گوید عیسای مسیح از نسل داوود است. مهم، می 

 کشیش دکتر عماد میکائیل  -

 

ائول، و داوود را  بنابراین، همانطور که کتاب سموئیل نقش مهم عهد راهبران اسرائیل، یعنی سموئیل، ش

های  نمونهکتاب سموئیل،    نقص عهد جدید تصدیق کنیم. کند، ما نیز باید مسیح را به عنوان واسطة بی تصدیق می 

الزام خدا برای وفاداری بشری نافرمانی، و هم از آن  دهد که هم از  ارائه می   ی راهبران اسرائیلهر دو دستة زیادی از  

های نافرمانی در کتاب سموئیل  ان پسر ارشد داوود، در تضاد کامل با تمام نمونهاما عیسی به عنوکردند.  پیروی می 

  عالوه بر این، کمال غیر قابل مقایسة عیسی نیز بسیار فراتر از هر نمونة اطاعت در کتاب سموئیل است. قرار دارد.  

و عیسی آن برکات ابدی  دهیم.  خواهد تا تمام امیدمان را بر عیسی قرار ببه همین دلیل است که عهد جدید از ما می 

 که خدا در داوری نهایی خواهد بخشید را به تمام ایمانداران حقیقی عطا خواهد کرد. 

کند.  به عالوه، کتاب سموئیل همچنین به پویایی عهد خدا در زندگی روزانة هر اسرائیلی باستان اشاره می 

دهد که چطور پویایی عهد جدید در زندگی روزمرۀ پیروان مسیح اِعمال  و به طریقی مشابه، عهد جدید نیز توضیح می 

های  ا نسبت به قوم خود در کتاب سموئیل راه پیش از بازگشت مسیح در جالل، هر نمایش سخاوتمندی خدشود.  می

هر الزام وفاداری بشر در کتاب  دهد.  کند که خدا به کلیسای خود سخاوتمندی نشان می مشابهی را به ما یادآوری می 

فاداری قدرشناسانة خود نسبت به خدا را  خواهد که وکند که چطور عهد جدید نیز از ما می سموئیل به ما یادآوری می 

ها و برکات  و هر بار که کتاب سموئیل از لعنتمان انجام داده است را نشان بدهیم.  برای آنچه که در مسیح برای 

نظیر خود،  توانیم به این فکر کنیم که چطور مسیح نیز با حکمت بی دهد، می موقتی که بر اسرائیل نازل شدند خبر می 

نازل می هایی  لعنت پاداش به کلیسای خود  بنابراین،  کند.  موقت برای تادیب کلیسای خود و برکاتی موقت برای 

کارگیری آن در  های زیادی برای بهکنیم، فرصتهنگامی که کتاب سموئیل را در پرتو تعالیم عهد جدید مطالعه می 

 یابیم.  زندگی روزمره خود می 

اما همچنین  شود.  به دلیل تاکید آن بر عهدهای االهی میسر می کاربرد مسیحی کتاب سموئیل تا حد زیادی  

مان  کارگیری این کتاب در زندگی روزمره مقدسی پادشاهی خدا نیز ما را در به باید ببینیم که چطور مضمون کتاب 

 کند. یاری می 
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 پادشاهی خدا 
ف اصلی در ذهن شکل  همانطور که گفتیم، نویسندۀ کتاب سموئیل تمام جوانب کتاب خود را با یک هد

متاسفانه،  داد. او اسرائیل را به امید بر گسترش پادشاهی خدا از طریق حکمرانی عادالنة خاندان داوود فرا خواند.  

و از همین رو، ما در   اند.از اهمیت گسترش پادشاهی خدا در ایمان مسیحی غافل شده بسیاری از مسیحیان امروزی 

اما در واقعیت، مسیح و انبیا و  ب سموئیل در زندگی خود، دچار مشکل هستیم.  کارگیری این مضمون برجستة کتابه

کم ایمان عهد جدید هرگز امید به پادشاهی خدا را دست رسوالن قرن اولی او یک چیز را کامال روشن ساختند:  

روی    بلکه بر عکس، در عهد جدید کامال واضح است که آن امیدی که نویسندۀ کتاب سموئیل پیشگیرد.  نمی 

 شود.  مخاطبین اولیة خود قرار داد در پادشاهی مسیح محقق می 

برای اینکه ببینیم این موضوع چقدر صحت دارد، باید آنچه را که در اسرائیل بین زمان کتاب سموئیل و  

گویند که در حدود  های تواریخ، عزرا، حجی و زکریا به ما می کتاب عصر عهد جدید رخ داد را در نظر داشته باشیم.  

آنها امید زیادی داشتند که زروبابل، نوادۀ  ق. م. نمایندگان تمام اسباط اسرائیل از بابل به اسرائیل برگشتند.    ۵۳۸

زروبابل در حکمرانی    کنند کهروشن می ها  داوود، آنها را در احیا و گسترش پادشاهی خدا راهبری کند. اما همین کتاب 

قوم اسرائیل  آموزیم. پس از چند دستاورد اولیه تحت راهبری او، چیز بیشتری در مورد او نمی عادالنه شکست خورد.  

بخش عمدۀ قوم خدا در خارج  های بیشتری بر آنها نازل کرد.  گردانی از خدا ادامه دادند و در نتیجه، خدا لعنت به روی

ند و عدۀ معدودی که بازگشتند نیز تحت ظلم و ستم ملل غیر یهودی و خدایان دروغین  از سرزمین وعده باقی ماند

ها، بر قوم خدا حکومت  ها و رومی ها، یونانی ها، مادها و پارس به مدت بیش از پنج قرن، بابلی آنها، رنج کشیدند.  

 ین محو شد. هیچ پسر عادلی از نسل داوود ظهور نکرد و پادشاهی خدا تقریبا از روی زمکردند. 

ها وجود داشتند که در ایمان خود راسخ ماندند.  با این حال، در طول این قرون همیشه بقیتی از اسرائیلی 

دانستند که خدا از طریق انبیای خود وعده داده است که در روزهای آخر، در آخرین مرحلة تاریخ، پسری  آنها می 

بفرستد.   آنها  برای  را  داوود  نسل  از  ع عادل  پسر  انجام می این  را  گناه  برای  غایی  کفارۀ  بر  ادل،  را  او  و خدا  داد، 

داد  او از تخت داوود، پادشاهی خدا را در سراسر جهان گسترش می صاحب تخت پدرش، داوود، بشود.  خیزانید تا  می

 شد.  و داوری و برکات ابدی را سبب می

البته، این وعده در قلب انجیل مسیحی قرار دارد   پس از  پادشاهی خدا در مسیح.    خبر خوش یعنی    – و 

او پادشاه عادل اسرائیل است که پادشاهی خدا  سال انتظار، عیسی، پسر کامال عادل داوود، به دنیا آمد.    ۵۰۰بیشتر از  

 را تا به اقصای زمین گسترش خواهد داد. 

این تعلیم مرکزی در مورد پادشاهی خدا در مسیح، به ویژه در اذهان نویسندگان عهد جدید برجسته بود.  

دیدند که کتاب سموئیل بر خاندان داوود قرار داده  واضح است که این نویسندگان، عیسی را تحقق هر امیدی می 

ار به طور صریح به تحقق وقایع کتاب سموئیل  برای مثال، لوقا که انجیل لوقا و کتاب اعمال را نوشت، چندین ببود.  
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در لوقا  وام گرفت.    –مقدمة سموئیل بر پادشاهی    –توسط مسیح اشاره کرد. او دو بار از بخش اول کتاب سموئیل  

گوش کنید که مریم    ۵۳-۵۱به آیات  خوانیم.  ، سرود ستایش مریم در حال انتظار برای تولد عیسی را می ۵۵  -۴۶:  ۱

 آورد: ر زبان می این سخنان را ب 

 

  یر ها به ز پراکنده ساخت. جباران را از تخت  یشاندل ا  یال خود، قدرت را ظاهر فرمود و متکبران را به خ  یبه بازو

)لوقا    رد نمود  یدستفرمود و دولتمندان را ته  یرس  یکون  یزهای . گرسنگان را به چیدافکند و فروتنان را سرافراز گردان 

۱  :۵۱-۵۳  .) 

 

از مفسر اشاره کرده بسیاری  این بخش و بخش ین  از سرود مریم، در موازات سرود  اند که  های دیگری 

اینکه چطور خدا عصر  شود.  ی دیده م  ۱۰-۱:  ۲ستایش حنّا برای تولد سموئیل قرار دارد که در اول سموئیل   حنّا 

و مریم نیز این  مورد ستایش قرار داد.  جدیدی را با نزول لعنت بر دشمنانش و برکت بر قوم وفادار خود آغاز کرده،  

به طریقی مشابه،  داد.  حقیقت را مورد ستایش قرار داد که خدا از طریق تولد پسر او، عیسی، همین کار را انجام می 

 کند.  های اولیة عیسی نیز به مقدمة سموئیل بر پادشاهی رجوع می انجیل لوقا برای توصیف سال 

 های کودکی عیسی نوشت: دربارۀ سال ۵۲:  ۲لوقا در انجیل خود  

 

 (. ۵۲:  ۲)لوقا   کردی م ی نزد خدا و مردم ترق یدر حکمت و قامت و رضامند  یسیع

 

 خوانیم:گوش کنید که اینطور می   ۲۶:  ۲حال به اول سموئیل 

 

 (. ۲۶:  ۲)اول سموئیل  شدی م یده و هم نزد خداوند و هم نزد مردمان پسند یافتی نمو م  یل،آن پسر، سموئ

 

کند که خدا او را به راهبری اسرائیل برانگیخت و واسطة  ین آیه سموئیل را به عنوان فردی توصیف می ا

و لوقا نیز عیسی را تقریبا به همان صورتی توصیف کرد که خدا او را در روزگار عهد    لعنت بر عیلی و پسرانش شد. 

 جدید به عنوان راهبری برای اسرائیل در نقطة مخالف راهبران سرکش پیشین برانگیخت. 

  – خوردۀ شائول یعنی بخش پادشاهی شکست   –لوقا همچنین از بخش دوم کتاب سموئیل نیز وام گرفت 

، به ثبت این موضوع پرداخت  ۵-۱:  ۶لوقا در انجیل خود  عیسی به عنوان پسر عادل داوود جلب کند.    تا توجهات را به

،  ۳که چطور فریسیان به تعقیب عیسی پرداختند و او و شاگردانش را به تخطی از قانون سبت متهم کردند. در آیة  

ن او بود و آنها از نان مقدس خیمه خوردند،  عیسی با مقایسة خود و داوود در زمانی که شائول در تعقیب داوود و مردا
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دانیم، هنگامی  همانطور که می بخوانیم.    ۶-۱:  ۲۱توانیم در اول سموئیل  این روایت را می از اعمال خود دفاع کرد.  

گناهی او برکت داد.  که شائول در پی قصد جان داوود بود مورد لعنت خدا قرار گرفت اما خدا داوود را به خاطر بی 

 رتیب، لوقا با ذکر اشارۀ عیسی به کتاب سموئیل، نشان داد که عیسی پسر عادل داوود بود.بدین ت

نیز    –یعنی پادشاهی پایدار داوود    – ، از بخش سوم کتاب سموئیل  ۴۱-۱۴:  ۲و در نهایت، لوقا در اعمال  

پطرس  ،  ۳۱و    ۳۰یات  کند. در آ او در اینجا روایت خود از موعظة پطرس در روز پنتیکاست را نقل می وام گرفت.  

 توضیح داد که چرا خدا عیسی را از مردگان زنده ساخت و گفت: 

 

  یزاند را برانگ یححسب جسد، مسه صلب او ب یتاو قسم خورد که از ذر  ی بود و دانست که خدا برا ینب  ]داوود[ چون 

گفت که نفس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد   یده، د  یش پ  یحمس یامتق ۀ دربار یند، تا بر تخت او بنش

 (.  ۳۱-۳۰: ۲)اعمال  یند را نب

 

اشاره دارد که خدا اینطور وعده    ۱۳-۱۲:  ۷سخنان پطرس در اینجا به عهد خدا با داوود در دوم سموئیل  

 داد: 

 

  خواهم ساخت   یدار و سلطنت او را تا به ابد پا  ... بعد از تو استوار خواهم ساخت  ید،آ یرونتو را که از صُلب تو ب  یت ذر

 (. ۱۳-۱۲:  ۷)دوم سموئیل 

 

همانطور که لوقا نشان داد، صعود عیسی به تخت خود در آسمان اثبات این بود که عیسی پسر عادل داوود  

ای یگر نویسندگان عهد جدید، هر اشاره مانند ددهد.  و همانی است که پادشاهی خدا را در سراسر جهان گسترش می 

عیسی پسر عادل داوود است که امید اسرائیل  کرد:  که لوقا به کتاب سموئیل انجام داد، بر یک مضمون تاکید می 

 کند. مبنی بر گسترش پادشاهی خدا به اقصای جهان را محقق می 

 

یعنی سبطی که به طور خاص در برکت یعقوب    ماشیح آینده از نسل داوود خواهد بود، چون داوود از سبط یهودا بود؛

و این نبوت محقق  قبل از مرگ او ذکر شد و گفت که »عصا« یعنی نماد پادشاهان »از یهودا دور نخواهد شد.«  

هنگامی که عیسی متولد شد، این وعده،  خواهد شد. از سبط یهودا، تنها مسیح است که پادشاهی موافق دل خداست.  

دا، همه را با هم محقق ساخت. خدا به وسیلة مسیح، ارادۀ خود برای نجات بشر از طریق  وفاداری، فیض، نجات خ

، که بشریت از به دست آوردن آن به وسیلة شریعت، ناتوان  فیض را که در عهد عتیق وعده داد بود محقق ساخت

 بود. 
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 کشیش دکتر استفان تانگ  -

 

لوقا و سایر نویسندگان عهد جدید  در دیگر مجموعه دروس با جزئیات دیدیم،  با این حال، همانطور که  

بلکه در عوض بارها و بارها،  باره محقق نکرد.  همچنین روشن ساختند که عیسی این امید را به طور ناگهانی یا یک 

 محقق ساخت.را در سه مرحله  بر زمین نویسندگان عهد جدید توضیح دادند که عیسی پادشاهی خدا

طی  ظهورش، تحقق امیدهای کتاب سموئیل را آغاز کرد.  او در هنگام تاسیس پادشاهی خود طی اولین  

و هنگامی که عیسی در  دهد.  تداوم پادشاهی خود در طول تاریخ کلیسا به گسترش حکمرانی عادالنة خود ادامه می 

این دیدگاه سه جانبه در مورد  سانید. زمان تکمیل پادشاهی خود در جالل برگردد، پادشاهی خدا را به کمال خواهد ر

باید همیشه کتاب   دارد که  اهمیت  قدری  به  ایمان مسیحی  برای  داوود،  پسر  به عنوان  عادالنة مسیح  حکمرانی 

 سموئیل را در پرتو این سه مرحلة پادشاهی مسیح به کار ببریم. 

 

 تاسیس 
به تاسیس پادشاهی مسیح در زندگی خود    ما به عنوان پیروان مسیح، کتاب سموئیل را با نگاه در وهلة اول،  

عیسی در طول خدمت زمینی خود، تمام الزامات وفاداری بشر را به جا آورد و نجات ابدی را برای  گیریم.  به کار می 

در نتیجة اطاعت عیسی، روح خدا او را از مردگان برخیزانید و او به  همة کسانی که به او ایمان دارند تضمین کرد.  

 آسمان صعود کرد. تخت خود در 

برای نجات    ی، نابودسازی قدرت شیطان را آغاز کرد و راه را در سراسر جهانعیسی در تاسیس پادشاه 

القدس خود را به عنوان بیعانة برکات جهان آینده بر  و از تخت خود در آسمان، روح گشود.    مردم از چنگ شیطان 

بنابراین، وقتی فراخوان کتاب سموئیل خطاب به اسرائیل برای احیای امیدشان بر پادشاهی  کلیسای خویش نازل کرد.  

پسر ارشد داوود در تاسیس پادشاهی  تر به عنوان  باید امیدمان را بر آنچه قرار بدهیم که مسیح پیش خوانیم،  خدا را می 

 خود انجام داده است.  

 

 تداوم 
در وهلة دوم، باید همچنین آماده باشیم که کتاب سموئیل را در تداوم پادشاهی مسیح در طی تاریخ کلیسا  

سال، عیسی حکمرانی عادالنة خود را هر روزه از تخت پادشاهی خود در آسمان    ۲۰۰۰بیش از  نیز به کار ببریم.  

و در هر لحظه، بیش از پیش امیدهایی را که نویسندۀ سموئیل در مورد حکومت عادالنة خاندان  ترش داده است.  گس

او  دهد.  از طریق موعظة انجیل، مسیح به شکست دادن مخالفان خدا ادامه می داوود قرار داده بود محقق ساخت.  
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توانیم اطمینان  می اهی تاریکی نجات داده است.  شماری را در سراسر جهان از چنگ پادشمردان، زنان، و کودکان بی 

 روی کلیسا نیز به همین کار ادامه خواهد داد.   داشته باشیم که او در طول تاریخ پیش 

های ناامیدکننده روبرو بودند، آنها را فراخواند تا امید  زمانی که مخاطبین اولیة نویسندۀ سموئیل با دشواری 

به طریق مشابه، ما نیز باید در طی تداوم پادشاهی مسیح،  ان داوود قرار بدهند.  خود را بر حکمرانی عادالنة خاند

 مان را به پیروزی او به عنوان پادشاه معطوف کنیم.  قلب

 

 تکمیل 
مان به  دهد که کتاب سموئیل را با معطوف ساختن قلوبو باالخره، عهد جدید همچنین به ما تعلیم می 

کنیم، بلکه  ما نه تنها به گذشته و حال نگاه می سوی تکمیل پادشاهی مسیح در بازگشت پر جالل او به کار بگیریم.  

هنگامی که مسیح در جالل برگردد، همة دشمنان  باید برای تحقق پادشاهی عادالنة مسیح، به آینده نیز نگاه کنیم. 

یافتة او نیز در خلقت جدید، در پُری برکات خدا زندگی  های ابدی او قرار خواهند گرفت و قوم نجات خدا تحت لعنت 

 خواهند کرد.  

حکمرانی  شان نسبت به  های کتاب سموئیل، به نوعی، برای فراخوانی اسرائیل به احیای امیدهای همة بخش 

خوانند تا  ما را فرا می های کتاب سموئیل  و به همین دلیل، همة قسمتطراحی شده بودند.  نة خاندان داوود  عادال

ای که مسیح در بازگشت پر جالل خود در سراسر آفرینش برقرار خواهد کرد، احیا  امیدمان را به حکمرانی عادالنه 

 کنیم.

 

 گیری نتیجه 
ینة آن نگاه کردیم و دربارۀ نگارش، تاریخ، و شرایطی که در آن  زمدر این مقدمه بر کتاب سموئیل، به پس  

همچنین به این نکته توجه کردیم که چطور کتاب سموئیل برای فراخوانی قوم اسرائیل به احیای    نوشته شد آموختیم.

مان  اب و در نهایت، دیدیم که چطور کاربرد مسیحی کتامیدشان بر حکومت عادالنة خاندان داوود طراحی شده است.  

نقص عهد تازه که  کند و پادشاهی خدا باید ایمان ما را به مسیح به عنوان واسطة بی بر عهدهای االهی تاکید می 

 پادشاهی خدا را به همان شکلی که در آسمان است بر زمین خواهد آورد، تقویت کند.  

بسیاری در اسرائیل امید  خدا نخست کتاب سموئیل را زمانی به قوم خود در زمان باستان بخشید که افراد  

اما نویسندۀ  شوند که امیدمان را از دست بدهیم.  . مشکالت زندگی ما هم اغلب باعث میخود را از دست داده بودند 

شود را کنار بگذارند و اطمینان پیدا کنند که  شان می ، اسرائیل را تشویق کرد تا هر آنچه که باعث انحراف سموئیل

آموزیم چطور نویسندۀ سموئیل، اسرائیل را به این  در حین اینکه می پادشاهی خدا به هدف غایی خود خواهد رسید.  
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عیسی،  مان خواهیم یافت.  بار و مانعی در زندگی   های زیادی برای کنار گذاشتن هرگونهکند، فرصت سو هدایت می 

عیسی هر روزه حکمرانی خدا را  پسر عادل داوود، آمده است و خدا او را بر تخت پادشاهی خویش قرار داده است.  

و کتاب سموئیل از طریق آنچه که خدا در زندگی سموئیل، شائول، و داوود انجام  دهد.  بیشتر و بیشتر گسترش می 

مسیح در جالل باز خواهد گشت تا همة زمین را  دهد که پادشاهی خدا شکست نخواهد خورد. طمینان می داد به ما ا

 های پادشاهی خدا در آینده، حکمرانی خواهند کرد. اند با او در شگفتی و همة کسانی که به او ایمان آورده داوری کند.  
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 نامه واژه 

پیدایش با او عهد   ۱۷و   ۱۵های پاتریارک عهد عتیق، پسر تارح، پدر قوم اسرائیل که خدا در باب ابراهیم: 

 شمار و یک سرزمین ویژه داد. های بی بست و به او وعدۀ نسل 

 اصطالح عبری به معنای »تا ابد«. الم:  اد اُ 

بایست  که در آن بشریت میاولین انسان؛ شوهر حوا؛ مردی که خدا عهد بنیادها را با او منعقد ساخت آدم:  

 شد. ساخت و بر آن مسلط می زمین را پر می 

 ق. م.  ۵۳۸/۹ق. م. تا   ۵۸۶اخراج و تبعید اسرائیلیان باستان به بابل از حدود  تبعید بابلی:  

 ای از تفاسیر و تعالیم سنتی ربانی. تاریخچه تلمود بابلی:  

 پادشاه؛ مادر سلیمان )از داوود(. همسر اوریای حتی و بعد همسر داوود  بتشبع:  

 شود. اصطالح عبری که اغلب به »عهد« ترجمه می بریت:  

 اصطالح عبری به معنای »عهد جاودانی«. الم:  بریت اُ 

  ۱۳:  ۱۰اثری ناشناس که ممکن است در تجلیل اسرائیلیان قهرمان نوشته شده باشد؛ در یوشع  کتاب یاشر:  

 ده است.  از آن نقل قول ش ۱۸: ۱و دوم سموئیل 

شناسی آغاز شده؛ زمانی که مسیح باز خواهد گشت و هدف نهایی  سومین و آخرین مرحله از آخرت تکمیل:  

 خدا برای تمام تاریخ را محقق خواهد کرد.  

شناسی آغاز شده؛ دورۀ پادشاهی خدا بعد از ظهور اولیة مسیح و پیش  مرحلة دوم یا میانی از آخرت   تداوم:

 از پیروزی نهایی او. 

آور که بین دو فرد یا گروهی از مردم، یا بین خدا و شخص یا گروهی از  یک قرارداد حقوقی الزامعهد:  

 مردم منعقد شده باشد. 

هد عتیق که وعده یافت نوۀ او بر تخت پادشاهی وی خواهد نشست و  دومین پادشاه اسرائیل در ع  داوود: 

 تا ابد حکمرانی خواهد کرد. 

 عبارتی التین به معنای »نو« یا »کامال از ابتدا«. دی نُوو:  

شود چون این  خوانده می   Dبر اساس نقد منبع، سومین منبع ادبی معتبر برای تورات. اغلب  نویس:  تثنیه 

 خورند. ثنیه به چشم می مطالب عمدتا در کتاب ت

دربارۀ نویسندگی و تاریخ تثنیه، یوشع، داوران، سموئیل،    نوت( کتابی به قلم مارتین ۱۹۴۳)  ای:تاریخ تثنیه 

 و پادشاهان.  
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کاهن یهودی در خیمه واقع در شیلوه که حنّا را برکت داد و سموئیل را بزرگ کرد تا جانشین او  عیلی:  

 پدر دو پسر گناهکار، حُفنی و فینحاس. بشود؛  

 نبی، پدر سموئیل، و شوهر حنّا و فننّه. القانه:  

 همسر القانه که به حضور خدا برای یک فرزند دعا کرد و مادر سموئیل شد. حنّا:  

شناسی آغاز شده؛ به اولین ظهور مسیح و خدمات رسوالن و انبیای او اشاره  مرحلة اول در آخرت تاسیس:  

 کند. می

 ( پسر یهویاقیم و پادشاه یهودا به مدت سه ماه پیش از تسلیم به بابل. )همچنین یَکُنیا، کُنیاهو یهویاکیم: 

ئیل،  پرستی در دان و بیتم؛ او با ایجاد بت اولین پادشاه در حکومت شمالی بعد از تقسیم قویربعام اول:  

 اسباط شمالی اسرائیل را به فساد کشاند. 

 کردند. افراد قبیلة الوی؛ به عنوان کاهنان به قوم اسرائیل خدمت می الویان: 

دهنده و نبی عهد عتیق که اسرائیلیان را در خروج از مصر هدایت کرد؛ مردی که خدا با او  نجات موسی:  

شریعت« ملی را منعقد کرد و کسی که ده فرمان و کتاب عهد را بر اسرائیلیان اِعمال کرد؛ همچنین در تبدیل  »عهد  

 هیئت عیسی همراه الیاس ظاهر شد. 

 نبی و مشاور مورد اعتماد داوود پادشاه.  ناتان:  

خدا با    فردی که؛  های خدا، یک کشتی ساخت و از سیل نجات پیدا کردمردی که تحت دستورالعمل نوح:  

 داد.  او یک عهد عمومی منعقد ساخت که وعدۀ ثبات پایدار طبیعت را می 

ای« و دیگر کتبی را نوشت  ( محقق تاثیرگذار آلمانی که کتاب »تاریخ تثنیه ۱۹۶۸-۱۹۰۲) ، مارتین:  نوت 

 کرد. های او در مورد تاریخ اسرائیل را تشریح می که فرضیه

 کرد. فرزند داشت و به همین دلیل با حنّا بدرفتاری می  یکی از همسران القانه که چندین فننّه:  

 تاریخ اسرائیل که دامنة آن از پیدایش تا پادشاهان به استثنای روت است. تاریخ اولیه:  

تحت نظر عیلی کاهن بزرگ  نبی، کاهن، و آخرین داور اسرائیل؛ در پاسخ به دعای حنّا متولد شد؛  سموئیل:  

 در گذار اسرائیلیان از دورۀ داوران به زمان پادشاهی آنان را راهبری کرد.  شد؛  

 اولین پادشاهی که از سوی خدا برای حکمرانی بر قوم اسرائیل تعیین شد. شائول:  

 یونانی عهد عتیق. ترجمة سپتواجنت:  

مرزهای  پسر داوود پادشاه و سومین پادشاه اسرائیل که به سبب حکمت و ثروت خود مشهور بود؛  سلیمان:  

 اسرائیل را گسترش داد و اولین معبد را در اورشلیم بنا کرد.  

 مقدسی دربارۀ آن نوشتند. جهانی که نویسندگان کتاب آن جهان:  

 مقدس. اولیة کتاب جهان مخاطبین جهان آنها:  
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 سربازی وفادار و شوهر بتشبع که به کام مرگ فرستاده شد تا گناه داوود با بتشبع پنهان شود. اوریای حتی:  

ق. م. به عهده داشت    ۵۳۹نوادۀ داوود و رئیس سبط یهودا که راهبری بازگشت از تبعید را در سال  زروبابل:  

 و معبد را بازسازی کرد. 

 


