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 مقدمه 
در  کرد.  داستانی در مورد یک راهنما وجود دارد که گروهی از مردان را در یک سفر طوالنی هدایت می 

و گفت: »این سفر خیلی طول خواهد کشید. شاید به مسیر    پایان روز اول، یکی از مردان جوان لب به شکایت باز کرد

ت و مسیر حرکت آن روز را به تمام گروه نشان  اش را برداشاو نقشه اشتباهی رفته باشیم.« اما راهنما مطمئن بود.  

 ایم.« داد. به آنها اطمینان بخشید و گفت: »ببینید، ما قطعا راه درست را در پیش گرفته 

در روزگار او،  از بسیاری جهات، نویسندۀ سموئیل نیز وقتی که کتاب خود را نوشت، همین کار را انجام داد.  

د که آیا اجدادشان در زمانی که داوود پادشاه آنها شد در مسیر صحیح حرکت  مطمئن نبودنافراد زیادی در اسرائیل  

به بار آورده بودند. اما نویسندۀ   کردند یا مسیر اشتباه. در طول سالیان، خاندان داوود مشکالت فراوانی برای اسرائیل

ا راه درستی را در پیش  کتاب سموئیل مطمئن بود. او به مخاطبین اولیه و اصلی کتاب خود یادآوری کرد که قطع

  آنها را   راهی که به پادشاهی داوود منتهی شد، راهی است که خود خدااو نوشت تا به آنها اطمینان بدهد    ند.اگرفته

 قرار داده بود.  در آن 

در  ایم. این دومین درس از مجموعه دروس »کتاب سموئیل« است و ما آن را »سموئیل و شائول« نامیده

دهند که خدا اسرائیل را طی دورۀ زندگی سموئیل  مان تعلیم می کتاب   اصلیاین درس خواهیم دید که چطور دو بخش  

ها چطور امروزه در زندگی ما به عنوان  همچنین خواهیم دید که این باب در مسیر درست هدایت کرد.    و شائول 

 پیروان مسیح کاربرد دارند. 

ته باشید که سموئیل، شائول، و داوود در مرکز توجه سه بخش اصلی  باید از درس پیشین به خاطر داش

سموئیل  کتاب اول  در  را  پادشاهی  بر  سموئیل  مقدمة  نخست،  دارند.  قرار  پادشاهی  خوانیم.  می   ۷-۱مان  سپس 

دربارۀ    ۲۴-۲و در نهایت، در دوم سموئیل  بینیم.  می   ۱تا دوم سموئیل    ۸خوردۀ شائول را در اول سموئیل  شکست

 آموزیم.  ادشاهی پایدار داوود می پ

آزمایش  با  اسرائیل  که  نوشت  را  کتاب خود  زمانی  پادشاهی  نویسندۀ سموئیل  دورۀ  در  چه  هایی جدی، 

و او مطالب زیادی برای بیان به مخاطبینی داشت که کتاب او را در   شده یا طی زمان تبعید بابلی، مواجه بود.تقسیم 

 در درس پیشین، این هدف اصلی را چنین خالصه کردیم: کردند. فت می های پر از مشکالت دریااین زمان 

 

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. 
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خواست که مخاطبین اصلی او به گذشته، تحت شرایط پویایی عهدهای  از یک سو، نویسندۀ سموئیل می 

خواست آنها ببینند که چطور گذار اسرائیل به پادشاهی در عهد خدا با داوود به  به طور خاص، او می خدا نگاه کنند.  

میدشان برای آیندۀ پادشاهی خدا را بر حکمرانی  و از سوی دیگر، با فراخوانی مخاطبین خود به اینکه ااوج خود رسید.  

در این درس خواهیم دید که چطور این هدف    عادالنة خاندان داوود قرار بدهند، بر مضمون پادشاهی خدا تمرکز کرد.

 شود.  دو جانبه در روایات کتاب ما از سموئیل و شائول برجسته می 

نخست، به مقدمة سموئیل بر  شود.  تقسیم می کنکاش ما در زندگی سموئیل و شائول به دو بخش اصلی  

تا    ۸خوردۀ شائول در اول سموئیل  کنیم. سپس به سراغ پادشاهی شکست نگاه می   ۷-۱پادشاهی در اول سموئیل  

ها برای پیشبرد هدف اصلی نویسندۀ ما حیاتی بودند. بیایید با مقدمة  هر دوی این بخش خواهیم رفت.    ۱دوم سموئیل  

 شروع کنیم.  ۷- ۱در اول سموئیل    سموئیل بر پادشاهی

 

 مقدمۀ سموئیل بر پادشاهی 
دهند که الویان سست ایمان در قلمرو اسباط شمالی، اسرائیل را  های پایانی کتاب داوران گزارش می باب

نویسندۀ کتاب داوران توضیح داد که این موضوع به خاطر یک دلیل اصلی رخ داد.  به شورش علیه خدا سوق دادند.  

نبود و هر کس آنچه    یپادشاه  یل در اسرائ  یامادر آن  کند، » همانطور که او چهار دفعه در اواخر کتاب خود بیان می 

شود.  زمینه، جای تعجب ندارد که کتاب ما با تولد سموئیل آغاز می در پرتو این پس «  . کردی م   آمد،ی در نظرش پسند م 

 سموئیل یک الوی از قلمرو شمالی اسرائیل بود که قوم را به عصر پادشاهی رهنمون شد.  

نخست از طریق کاوشی در ساختار و  ما مقدمة سموئیل بر پادشاهی را از دو راه عمده بررسی خواهیم کرد.  

ها  مسیحی این باب   و سپس، دربارۀ کاربرد مان، بر معنای اصلی آن متمرکز خواهیم شد.  محتوای این بخش از کتاب 

 بیایید با ساختار و محتوای این اولین بخش از سموئیل آغاز کنیم. فکر خواهیم کرد. 

 

 ساختار و محتوا 
ها خواهیم  که در این باب بپردازیم  ای  قبل از آنکه جلوتر برویم، مفید است که به معرفی مضامین اصلی 

دانستند که  نویسندۀ سموئیل و هم مخاطبین اولیة او می هم  نخست، نویسندۀ ما بر پادشاهی خدا متمرکز شد.    دید. 

  در  سموئیل، داوود را به عنوان پادشاه مسح کرده بود و زمینه را برای خاندان داوود فراهم ساخت تا پادشاهی خدا را 

با این  ل تر اشاره کردیم، زمانی که کتاب ما نوشته شد بسیاری در اسرائیاما همانطور که پیش اسرائیل راهبری کنند. 

شماری  ها، خاندان داوود مسبب مشکالت بی در طول سالاند یا نه.  پرسش مواجه بودند که آیا از مسیر درست رفته
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برای قوم خدا شده بودند. بنابراین، نویسندۀ ما برای اطمینان بخشیدن به مخاطبانش که در راه درست قرار دارند،  

 پرورش داد.  ور مسح کردن داوود به مقام پادشاهی  نشان داد که چطور خود خدا سموئیل را به منظ 

او برای تایید بیشتر این واقعیت، توجهات را به دومین مضمون اصلی جلب کرد: یعنی پویایی عهد خدا با  

نویسندۀ سموئیل اشاره  ، اسرائیل از طریق پویایی عهد خدا در کوه سینا، به او وابسته بود. در روزگار سموئیل موسی.  

او همچنین بر الزام خدا نسبت  کرد که چطور خدا در زمان حیات سموئیل به اسرائیل سخاوت بسیار نشان داده است.  

نویسندۀ ما با تمرکز بر    تش تمرکز کرد.موسی برای پرسبه وفاداری قدرشناسانة انسان، به ویژه در رابطه با قوانین  

عهد خدا در موسی از این طریق، مخاطبین اصلی خود را به پذیرش نتایج مقدمة سموئیل بر پادشاهی دعوت کرد.  

اینکه مردم اسرائیل راهی را دنبال کردند که سموئیل آغاز کرد کامال صحیح بود، زیرا خود خدا آن را ایجاد کرده  

 بود. 

این مقدمه با  شود.  ساختار و محتوای مقدمة سموئیل بر پادشاهی به دو مرحلة اصلی بالغ می به طور کلی،  

  کهانتی به انتقال راهبری    ۱۷:  ۷-۱۲:  ۲سپس در  شود.  شروع می   ۱۱:  ۲- ۱:  ۱های اولیة سموئیل در اول سموئیل  سال

های اولیة سموئیل، همزمان با تولد  ل طی سا  سازد کهنویسندۀ ما آشکار می   پردازد.از عیلی و پسرانش به سموئیل می 

 او، خدا عصر جدیدی را برای اسرائیل آغاز کرد. 

 

 ( ۱۱:  ۲- ۱:  ۱های اولیۀ سموئیل )اول سموئیل  سال 
این تک  کند.  های اولیة سموئیل بر تولد و وقف او برای پرستش خدا در خیمة شیلوه تمرکز می روایت سال 

سرود   ۱۰-۱: ۲درون این روایت، در شود. دیده می   ۱۱: ۲مة مختصر در  با یک خات ۲۸- ۱:  ۱روایت در اول سموئیل 

   ستایش طوالنی حنّا قرار گرفته است.

همانطور که در درس پیشین بحث کردیم، داستان تولد و    (. ۱۱:  ۲؛  ۲۸-۱:  ۱تولد و وقف )اول سموئیل  

فننه چندین بچه  به یاد دارید که شوهر حنّا، القانه، دو همسر داشت.  شود.  وقف سموئیل با زنی به نام حنّا آغاز می 

کردند. در این اعیاد، فننه  خانوادۀ آنها به طور مرتب در اعیاد ساالنة خیمه در شیلوه شرکت می داشت، اما حنّا نازا بود.  

توانست ناراحتی حنّا را درک کند  نمی عالوه بر این، القانه  داد.  رحمانه حنّا را برای نازایی او مورد تمسخر قرار می بی

 کرد که خود القانه باید برای او کافی باشد. و شکایت می 

او به خدا قول داد  در یکی از این اعیاد، حنّا چنان غمگین شد که خود را کنار کشید و نزد خداوند دعا کرد. 

حنّا گفت: »موی سر او هرگز    ۱۱:  ۱در  که اگر پسری به او بدهد، آن پسر را در کل عمرش به خدمت خداوند بسپارد.  

عیلی  پیروی خواهد کرد.    ۲۱-۱:  ۶، به این معنا که او از شرایط نذر تخصیص به خدمت خدا در اعداد  «تراشیده نشود

گناهی خود را ابراز کرد و  اما حنّا بی کاهن متوجه غم بزرگ حنّا در زمان دعا شد و گمان کرد که او مست است.  

 داستان او، به وی اطمینان داد که خدا فرزندی به وی خواهد بخشید.   عیلی پس از شنیدن 
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מּוֵאלموئیل )اندکی بعد از این قسمت، حنّا حامله شد و پسری زایید. نام او را سموئیل یا شِ ( در عبری  שְׁ

برای این بچه نام خدا را    کرد که حنّااشاره می و    نام اِل است.«  »ایناین نام احتماال به معنای آن بود که    .گذاشت

صدا زده است. زمانی که سموئیل از شیر گرفته شد، حنّا به قول خود عمل کرد و سموئیل را به عنوان خدمتگزار  

 شخصی عیلی در خیمه، به خدمت خداوند سپرد.  

  آسایی های اولیة سموئیل به خودی خود روایتی از یک زن الوی فروتن است که پاسخ معجزهداستان سال 

اما تجربة حنّا اهمیتی داشت که بسیار فراتر از زندگی شخصی  به دعا دریافت کرد و با سرسپردگی به خدا پاسخ داد. 

نویسندۀ ما این اهمیت را با گنجاندن گزارشی از سرود ستایش حنّا در روایت خود از تولد و وقف سموئیل  او بود.  

 آشکار ساخت. 

ای به این نکته دارد که چطور  سرود ستایش حنّا توجه ویژه (.  ۱۰-۱:  ۲سرود ستایش حنّا )اول سموئیل  

به طور خاص، حنّا خدا را به خاطر    وارونه کرد.های عهد خدا، شرایط افراد گناهکار و فروتن را  ها و برکت لعنت

در  ساز خدا چنان نقش مهمی  قدرت وارونه کارهایی که از طریق تولد و وقف پسرش انجام داده بود، ستایش کرد.  

 دهد. کند که سرود ستایش حنّا در واقع فهرستی کامل از کل مطالب کتاب سموئیل ارائه می سرتاسر کتاب ایفا می 

 

بینیم بسیار مهم است، از این نظر که زمینه را برای آنچه در بقیة  از اول سموئیل می   ۲سرود ستایش حنّا که در باب  

همچنین جالب  شوند.  امین کلیدی کتاب سموئیل در اینجا پیدا می بسیاری از مض  کند. کتاب اتفاق میفتد، فراهم می 

شود که فقط  است که سرود او را با سرود مریم در عهد جدید مقایسه کنیم، که در هر دو مورد این نکته مطرح می 

این ترتیب، او تنها کسی است که می یک خدا وجود دارد؛ یهوه تنها خداست.   مضمون  تواند نجات ببخشد.  و به 

کند، از فقرا، از افراد در  بعید استفاده می خورد، این اندیشه است که خدا از افراد دیگری که در سرود حنّا به چشم می 

مقدس جریان دارد.  اب و این، البته موضوعی است که دقیقا در کتکند.  هم شکسته، و از افراد دلشکسته استفاده می 

کند که در واقع، از او  و بنابراین، همزمان با اینکه او خدا را ستایش می شود.  های ما آشکار می قوت خدا در ضعف 

 بینیم که این اندیشه در کل کتاب سموئیل جریان دارد. برای نجات قوم استفاده کرده است، می 

 دکتر جان ازوالت   -

 

های اولیة کتاب  مانند آنچه در باب را به سه بخش تقسیم کنیم.    ۱۰-۱:  ۲ثبت ستایش حنّا در    توانیمما می 

همانطور که او در آیة  شود.  شود که خدا در تجربة شخصی او انجام می بینیم، سرود حنّا با کاری آغاز می سموئیل می 

حنّا با چشمان خود دیده بود  یده است.«  نماید... دهانم بر دشمنانم وسیع گرددل من در خداوند وجد می گفت، »   ۱

اش در شیلوه، لعنت کرده و شرمسار  او فننه را به خاطر پرستش غیر صادقانه .  کردکه خدا چطور شرایط او را وارونه  

 و در مقابل، به خاطر پرستش با ایمان حنّا، او را با شادی صاحب فرزند شدن برکت داد.  ساخته بود. 
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ین باب بعدی کتاب ما، سرود حنّا فراتر از تجربة شخصی او عموما به قوم اسرائیل  در پی این، و مانند چند 

ها و  ، حنّا ابراز اطمینان کرد که خدا شرایط بسیاری از مردم را تغییر خواهد داد زیرا لعنت ۸- ۲در آیات  یابد.  بسط می 

 گوش بدهید:  ۸-۷: ۲ به سخنان حنّا در اول سموئیل تری نازل خواهد کرد. برکات را در مقیاس وسیع

 

را از    ین و مسک  افرازد ی را از خاک بر م   یر . فقسازدی و بلند م  کندی پست م  گرداند؛ ی م   ی و غن  سازد ی م   یر خداوند فق

از آن    ین زم  یهاکه ستون   یراجالل گرداند، ز  یرا وارث کرس  یشانبنشاند و ا  یرانرا با ام   یشانتا ا  داردی مزبله بر م

 (. ۸- ۷: ۲)اول سموئیل   خداوند است و ربع مسکون را بر آنها استوار نموده است

 

الگوی گسترده  را پیش از مشیت وارونه تر  این  اسرائیل  راهبری  آینده در  کرد.  بینی می ساز خدا، تحوالت 

و بعدتر، خدا شائول و  اد.  همانطور که در این درس خواهیم دید، خدا خانوادۀ عیلی را لعنت کرد و سموئیل را برکت د

 خاندان او را لعنت کرد و داوود و سلسلة او را برکت داد. 

در نهایت، مانند آخرین بخش اصلی کتاب ما که بر سلطنت پایدار داوود تمرکز دارد، پایان سرود ستایش  

ها  یقین خود را آشکار ساخت که لعنت   حنّا  ۱۰- ۹در آیات    حنّا مشتاقانه در انتظار پادشاهی و پادشاه پرجالل خداست.

به  و برکات وارونة خدا روزی منجر به پادشاهی در اسرائیل خواهد شد که بر همة دشمنان خدا غلبه خواهد کرد.  

 کند گوش بدهید: بیان می  ۱۰ای که او این مسئله را در آیة نحوه

 

  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 

 

عالم  اما در اینجا، حنّا با اطمینان ااسرائیل متحمل چندین دهه شکست از دشمنان خود بود.  در روزگار حنّا،  

آنها »شکسته خواهند شد« و »خداوند  های خدا بر »آنانی که با خداوند مخاصمه کنند« نازل خواهد شد.  کرد که لعنت 

های  کند که لعنت حنّا یقین داشت که خدا تاریخ را به سوی روزی هدایت می اقصای زمین را داوری خواهد نمود.«  

 کند.  ابدی را بر تمام دشمنان خود در سراسر جهان نازل 

دهد که داوری خدا از طریق برکات او به پادشاه اسرائیل  اما دقت کنید که سخنان پایانی حنّا نشان می 

کند، »]خداوند[ به پادشاه خود قوت خواهد بخشید و شاخ مسیح  بیان می   ۱۰خواهد آمد. همانطور که او در پایان آیة  

از طریق قوت و پیروزی، اقصای    ا برکت به پادشاه آیندۀ اسرائیلخود را بلند خواهد گردانید.« حنّا تایید کرد که خدا ب

 زمین را داوری خواهد کرد.  
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را دست حنّا  پایانی  اهمیت سخنان  از مفسرین  بسیاری  کتاب  گیرند.  کم میمتاسفانه،  با  آشنا  افراد  همة 

به آنها ببخشد که بر آنان    اسرائیل از خدا خواست یک پادشاه اول سموئیل،    ۸دانند که بعدتر، در باب  سموئیل می 

آیة  حکومت کند.   ابه سموئیل گفت: »  ۷و خدا در پاسخ، در  تا بر    یشان تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند 

که اسرائیل در هیچ شرایطی،    خواستشوند که خدا هرگز نمی اغلب این کلمات اینطور تلقی می   «. یمننما  یپادشاه 

مشکل، اشتیاق اسرائیل به یک پادشاه بشری  اما به هیچوجه اینطور نبود.  ای داشته باشد.  هیچگونه پادشاه بشری 

ها«  خواست تا »مثل سایر امت گوید که اسرائیل در آن زمان صرفا یک پادشاه می به ما می   ۲۰در مقابل، آیة  نبود.  

باعث چنین پاسخی از سوی    بود که  بندی خدا وفاداری و امتناع آنها از انتظار برای زمان عدم  در اطراف خود باشند.  

یعنی    – شور و شوق حنّا برای پادشاه آینده  . در حقیقت،  او شد، نه درخواست آنها برای برخورداری از یک پادشاه

های پیشین  تعالیم ثابت مکاشفه دهندۀ  در واقع انعکاس  – کسی که به اهداف خدا برای پادشاهی اسرائیل خدمت کند  

 . خدا به قوم خود بود

خدا به ابراهیم با این وعده برکت داد که »پادشاهان از تو به وجود    ۶:  ۱۷به عنوان چند مثال، در پیدایش 

عالوه بر این، در پیدایش    ، خدا به ایوب وعده داد که »از صلب تو پادشاهان پدید شوند.« ۱۱:  ۳۵و در پیدایش    آیند.« 

- ۱۴: ۱۷باید این را نیز اضافه کنیم که در تثنیه گویی کرد که »عصا از یهودا دور نخواهد شد.« ایوب پیش  ۱۰: ۴۹

و   ۲۵:  ۲۱به عالوه، داوران    ، خدا با ارائة مقرراتی برای پادشاهی، استقرار پادشاهان در اسرائیل را پیشگویی کرد. ۲۰

  که مشکالت دورۀ داوران به این دلیل بود که »در اسرائیل پادشاهی« وجود نداشت.  دهند چندین متن دیگر، تذکر می 

، یک نبی  ۳۵:  ۲در اول سموئیل  و حنّا تنها فرد در کتاب سموئیل نبود که بر امید خود به پادشاه اسرائیل اذعان کرد.  

 سیح من پیوسته سلوک خواهد نمود.«  انگیزاند که »به حضور مدر اسرائیل به عیلی اعالم کرد که خدا کاهنی را بر می 

آسای سموئیل، اعتماد حنّا را به یک اصل باستانی ایمان  توانیم ببینیم تولد معجزه در پرتو این متون، می 

دانست که یک روز، خدا از طریق یک پادشاه بزرگ اسرائیل، پادشاهی خود را به تمام جهان  او می اسرائیل احیا کرد.  

 دهد. حرکت می تولد سموئیل، حنّا متقاعد شد که خدا اسرائیل را به سوی آن روز و با بسط خواهد داد. 

های اولیة سموئیل، بیایید به بخش دوم مقدمة سموئیل بر پادشاهی  پس از نگاه به ساختار و محتوای سال 

 . ۱۷: ۷-۱۲: ۲اسرائیل در   کهانتیبپردازیم: انتقال در راهبری 

 

 ( ۱۷:  ۷- ۱۲:  ۲انتقال در راهبری )اول سموئیل  
  کهانتی وقتی حنّا سموئیل را در شیلوه به پرستش خدا وقف کرد، عیلی و پسرانش قدرتمندترین مراجع  

ها، اتفاقی کامال غیر منتظره رخ داد. سموئیل فروتن، جایگزین عیلی و پسرانش شد.  اما در طی سال   اسرائیل بودند. 

در واقع به قدری حیاتی بود که نویسندۀ ما احساس کرد  بود.  این انتقال برای استقرار پادشاهی در اسرائیل حیاتی  

عیلی  ها و برکات عهدش با موسی به رقم زده است.  باید توضیح بدهد که خدا خودش این رویدادها را با اجرای لعنت 
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ل  و سموئیهای خدا قرار گرفتند چون قوانین موسی برای پرستش را آشکارا نقض کرده بودند.  و پسرانش تحت لعنت 

 برکات خدا را دریافت کرد چون او با وفاداری دستورات مربوط به پرستش در شریعت موسی را تایید کرد. 

ای از چهار تضاد بین خانوادۀ عیلی و سموئیل توضیح  نویسندۀ سموئیل این انتقال در راهبری را با مجموعه 

مقایسه    ۲۱- ۱۲:  ۲االهی در مورد پرستش پسران عیلی و سموئیل را در اول سموئیل    هایاو ارزیابی داد. نخست،  

های عمومی از خانوادۀ عیلی و سموئیل را  های االهی و ارزیابی ارزیابی   ۲۶-۲۲:  ۲دوم، او در اول سموئیل  کرد.  

و چهارم،    ئیل مقایسه کرد.های خدا به سموهای خدا به عیلی را با پاسخ پاسخ  ۱:  ۴- ۲۷: ۲سوم، او در    مقایسه کرد.

آغاز    ۱۷:  ۷- ۱:  ۴بینیم که از  های اسرائیل با فلسطینیان می ای بین خانوادۀ عیلی و سموئیل در مورد درگیری مقایسه 

 شود. می

به پسران    ۱۷-۱۲های االهی، ابتدا در آیات مقایسة ارزیابی (.  ۲۱-۱۲:  ۲های االهی )اول سموئیل  ارزیابی 

با  عیلی می  و  آپردازد  قاطع  ناگهانی و  آیة  شود.  از می غمحکومیتی  خوانیم: »پسران عیلی  می   ۱۲همانطور که در 

نمی  را  و خداوند  بودند  فرومایه  نو(.  مردانی  )هزارۀ  توضیح می شناختند«  ما سپس  به چنین  نویسندۀ  دهد که چرا 

یقی که شریعت موسی معین  پسران عیلی به جای اینکه سهم خود را از گوشت قربانی به طردیدگاهی رسیده است.  

اگر کسی مخالفت  کردند.  کرده بود دریافت کنند، بهترین قسمت گوشت را پیش از قربانی برای خود انتخاب می 

نویسندۀ سموئیل سپس ارزیابی  ها را به زور تصاحب کنند.  زدند که بهترین قسمتکرد، آنها دست به تهدید می می

نوشت: »گناه آن جوانان به حضور خداوند    ۱۷او در آیة  را آشکار ساخت.  از پرستش  های آشکار  خدا از این تخطی 

 داشتند.«  بسیار عظیم بود، زیرا که مردمان هدایای خداوند را مکروه می 

او  پردازد.  به ارزیابی متفاوت خدا از سموئیل می   ۲۱-۱۸:  ۲اما بالفاصله بعد از این روایت، نویسندۀ ما در  

به سموئیل    ، یک لباس ساده، هر ساله برای اینکه ایفودی جدید  که چطور حنّا با رجوع   کرد گزارش    را  ابتدا این مسئله

و خدا برکت به حنّا را ادامه داد و سه پسر و دو دختر دیگر به او بخشید.  سرسپردگی خود به خدا را نشان داد. بدهد، 

 برد: این بخش را با کلمات زیر به پایان می  ۲۱: ۲سپس،  

 

 (. ۲۱:  ۲کرد )اول سموئیل  سموئیل، به حضور خداوند نمود می  آن پسر،

 

 تایید دائمی سموئیل از سوی خدا، درست در نقطة مقابل محکومیت شدید پسران عیلی قرار داشت.

،  ۲۶- ۲۲:  ۲سپس نویسندۀ ما در اول سموئیل  (.  ۲۶- ۲۲:  ۲های االهی و عمومی )اول سموئیل  ارزیابی 

  ۲۵-۲۲از یک سو، در آیات در مورد خانوادۀ عیلی و سموئیل را مورد مقایسه قرار داد. های االهی و عمومی  ارزیابی 

کردند،  های باروری کنعانیان، با زنانی که در ورودی خیمه خدمت می آموزیم که پسران عیلی، تحت تاثیر آیین می

نامید، از پسران  را »قوم خداوند« می   کند که اسرائیلیان وفادار، که عیلی آنهااشاره می   ۲۴و آیة    روابط جنسی داشتند. 
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تواند به آنها کمک  عیلی شدیدان به پسرانش هشدار داد که اگر ادامه بدهند، دیگر کسی نمی کردند.  او شکایت می 

گوید: »]پسران عیلی[ سخن پدر  ، چرایی موضوع را به ما می ۲۵آیة  سرزنش پدرشان را نادیده گرفتند.  اما آنها  کند.  

 « د، زیرا خداوند خواست که ایشان را هالک سازد. خود را نشنیدن

بینیم  های منفی االهی و عمومی در مورد پسران عیلی، یادداشت کوتاهی میپس از گزارش این ارزیابی 

نویسندۀ ما نظر مثبت پیشین خود در مورد سموئیل را با توجه به واکنش  کند.  خدمت سموئیل را با آنها مقایسه می که  

 خوانیم: چنین می  ۲۶: ۲بسط داد. در اول سموئیل   ۲۱ئیل به او، از آیة  خدا و قوم اسرا

 

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

 

 کردند. گوید، هم خدا و هم افراد وفادار اسرائیل، خدمت کهانتی سموئیل را تایید همانطور که این آیه به ما می 

  ۱:  ۴- ۲۷:  ۲های متفاوت، نویسندۀ ما در  به دنبال این ارزیابی (.  ۱:  ۴-۲۷:  ۲های خدا )اول سموئیل  واکنش

های وی به خدمت وفادارانة سموئیل مقایسه  های خدا به خدمت غیر وفادارانة عیلی و خانوادۀ او را با واکنشواکنش

 کرد.  

نام، یک »مرد  او توضیح داد که خدا یک نبی بی پرداخت.  به عیلی    ۳۶-۲۷:  ۲سو، نویسندۀ ما در    یک  از

خدا از طریق    خدا« فرستاد که به او نشان داد که چطور وی و پسرانش پرستش اسرائیل را به فساد کشانده بودند.

اهم  خاندان پدر تو را قطع خو ی تو را و بازو ی بازوگفت: » ۳۱این نبی، خانوادۀ عیلی را به لعنت تهدید کرد و در آیة  

 ساخت.  خدا خانوادۀ عیلی را طرد کرده و آنها را از خدمت خود برکنار می .« نمود

او ابتدا خاطر نشان  گزارش داد.    ۱:  ۴- ۱:  ۳نویسندۀ ما از واکنش متفاوت خدا به سموئیل در  از سوی دیگر،  

خواست مستقیما  ه خدا میبدهد اینکتا نشان    ، کردکرد که خدا در این زمان به ندرت از طریق انبیای خود صحبت می

سپس، بعد از اینکه خدا سموئیل را چندین بار در طول شب بیدار کرد،    . با سموئیل صحبت کند چقدر حائز اهمیت بود

او  های هرکه بشنود، صدا خواهد داد.«  دهنده بود که »گوش نشان داد در شُرُف انجام کاری چنان تکان   ۱۱در آیة  

شان مجازات  گفت که دیگر گناهان خانوادۀ عیلی را تحمل نخواهد کرد و آنها را تا ابد به خاطر شرارت   به سموئیل 

جالب است که خود عیلی نیز  هنگام صبح، سموئیل دربارۀ تهدید خدا به لعنت خانوادۀ عیلی به او گفت. خواهد کرد. 

سپس نویسندۀ ما این    دهد.ت را انجام می موضوع را پذیرفت و گفت که اختیار به دست خداست و آنچه صحیح اس

 با این سخنان به پایان برد:  ۲۰-۱۹: ۳مقایسه را در اول سموئیل  

 

از    یلاسرائ  ی . و تمامیفتد ب  یناز سخنانش بر زم  یکیکه    گذاشتی و نم  بود ی م  یو خداوند با و  شدی بزرگ م   یلسموئ

 (. ۲۰- ۱۹: ۳)اول سموئیل  خداوند باشد ی برقرار شده است تا نب یلدان تا بئرشبع دانستند که سموئ
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همینطور که  بسط داد.    ۲۶،  ۲۱:  ۲دقت کنید که نویسندۀ ما در اینجا تایید خود نسبت به سموئیل را از  

در خیمه خدمت کرد، خدا    و از آنجا که سموئیل خدا را وفادارانهبود.«  کرد، »خداوند باوی می سموئیل بیشتر رشد می 

 او را برکت داد و وی را به عنوان نبی خود در نظر تمامی اسرائیل بزرگ ساخت. 

های بین خانوادۀ عیلی و سموئیل، به روایتی  مقایسه   (.۱۷:  ۷-۱:  ۴ها با فلسطینیان )اول سموئیل  درگیری 

این بخش پایانی به سه قسمت  شود.  ختم می   ۱۷:  ۷-۱:  ۴اسرائیل با فلسطینیان در    های طوالنی در مورد درگیری 

توجتقسیم می  این نکته معطوف می شود که  بر  لعنت ه خود را  به  کند که چطور  بر خانوادۀ عیلی منجر  های خدا 

 فلسطینیان شد.  و در مقابل، برکات خدا به سموئیل باعث پیروزی اسرائیل برشکست اسرائیل در فلسطینیان شد. 

شویم که گناهان خانوادۀ عیلی  شود. در اینجا متوجه می شروع می   ۲۲-۱:  ۴اولین قسمت این روایت در  

پسران عیلی با حمل تابوت عهد خدا به میدان جنگ، تظاهر به    باعث شکست اسرائیل در نبرد با فلسطینیان شد. 

به عالوه، گناهان آنها در طی  کردند.  پیروزی تلقی می   دینداری کردند، اما تابوت را صرفا به عنوان طلسمی برای 

تصاحب  سالیان به قدری بزرگ شده بود که فلسطینیان نه تنها اسرائیل را شکست دادند، بلکه تابوت عهد را نیز  

هر دو پسر عیلی در جنگ کشته شدند، و خود او نیز پس از دریافت خبر مرگ آنها و تصاحب تابوت، درگذشت.    کردند. 

، عروس بیوۀ عیلی، نوزاد  ۲۱:  ۴در  گناهان خانوادۀ عیلی باعث لعنت خدا بر کل قوم اسرائیل شد. عالوه بر این،    اما

همانطور که او  ( نامید که یعنی »جاللی وجود ندارد«، یا »جالل کجاست؟«  در عبری  ִאי־ָכבֹודخود را »ایخابود« )

گناه عیلی و پسرانش، باعث  که تابوت خدا گرفته شده بود.«  توضیح داد: »جالل از اسرائیل زایل شد، چون ۲۲در آیة 

 قوم شد. این لعنت وحشتناک بر 

فلسطینیان، پیروزی خود بر اسرائیل را با  خوانیم.  دربارۀ مداخلة خدا می   ۲:  ۷- ۱:  ۵پس از این قسمت، در  

اما خداوند  قرار دادن تابوت عهد خدا در مقابل بت داجون، خدای دروغین خود درون معبد او در اشدود جشن گرفتند.  

بعد از اولین شب، فلسطینیان بت داجون را روی زمین به طور وارونه در مقابل  ای مداخله کرد.  العاده به طور خارق 

اما این بار، درست  بعد از دومین شب، فلسطینیان دوباره داجون را به طور وارونه پیدا کردند.    د پیدا کردند.تابوت عه

ها و سر داجون  کردند، دستهای بشری باستان که اغلب سر و دست دشمنان مغلوب خود را قطع می مانند ارتش 

اال طاعون خیارکی مبتال کرد که توسط جوندگان  ها و احتمخداوند همچنین مردم اشدود را به دمل بریده شده بود.  

هنگامی که فلسطینیان تابوت عهد را به شهرهای جت و عقرون بردند نیز او همین کار را انجام داد.  شود.  منتشر می 

شان مشورت کردند. آنها توصیه کردند که تابوت عهد را بر روی  بعد از هفت ماه، فلسطینیان با کاهنان و پیشگویان 

و به عنوان قربانی جرم به  شد، برگردانند.  کشیده می  –نمادی از مذهب باروری آنها    –ری که توسط گاوها  یک گا 

حضور خداوند، توصیه کردند که پنج تمثال طالیی دمل و پنج تمثال طالیی موش نیز به نمایندگی از پنج شهر  

 فلسطینی فرستاده شود.  
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تابوت عهد  گویند: »شوند. می آید، در واقع مبهوت می ا می بینند که تابوت عهد خدها می وقتی فلسطینی  اوه! این 

و، در حقیقت، حق کامال با  خداوند است که باعث همة آن بالها بر ضد مصر شد و آنها را از مصر نجات داد.«  

  جنگیم.« خوب با همة این اوصاف، بیایید برویم و سعی کنیم با آنها بگویند: »ها می اما فلسطینی هاست.  فلسطینی 

ها در این مورد حق داشتند که ترسیدند، چون این تابوت خدا بود که خروج بزرگ را رقم زده  بدین ترتیب فلسطینی 

سبب شد، از قوم  دانیم، این است که خدایی که خروج قوم از مصر را  اما آنچه که ما به عنوان خوانندگان می بود.  

شوند که اسرائیلیان را شکست بدهند و تابوت را هم تصاحب  ها موفق می فلسطینی بنابراین،  خودش خشنود نبود.  

تابوت عهد واقعا به این خدای بزرگی که می کنند...   اما در  شاید آن  نباشد.  بیاورد مرتبط  تواند خروج را به وجود 

اما همین که تابوت    بیاید.   بله، خدا اجازه داد که تابوت عهد به تصاحب آنها در بینیم که بر عکس است.  حقیقت، می 

ها تجربه  ها بالیایی را تجربه کردند که مصری کنید چه اتفاقی افتاد؟ فلسطینی عهد وارد قلمرو فلسطین شد، فکر می 

ها، یادآور رفتار  بینیم این است که موضوع تصاحب تابوت عهد توسط فلسطینی کرده بودند. بنابراین، چیزی که می

 خدا در کتاب خروج است. 

 دکتر اندرو ابرنتی   -

 

بردند.   اسرائیلیان در بیت شمس، یک شهر کهانتی،  نزد  را  تابوت عهد  بیت  گاوها  اما متاسفانه، کاهنان 

های طالیی دمل و موش  آنها بر خالف شریعت موسی، تمثال شمس نیز از مقررات خدا برای پرستش تخطی کردند.  

و به جای تابوت را با احترام بپوشانند، به آن یا احتماال »داخل«  .  ها را در حضور تابوت عهد خدا نگه داشتندفلسطینی 

سپس، اسرائیلیان تابوت را به قریة    مرد را در بیت شمس کشت و قوم عزادار شدند.   ۷۰در نتیجه، خدا    آن نگاه کردند. 

کند که  حقیقت تاکید می بر این    ۲:  ۷حتی با اینکه تابوت برگشته بود، اما  یعاریم فرستادند تا در آنجا محفوظ باشد.  

 خوانیم: کشیدند. در این آیه می کل قوم اسرائیل در آن زمان همچنان تحت لعنت خدا رنج می 

 

  یل سال گذشت. و بعد از آن خاندان اسرائ یستتا ب ید ساکن شد، وقت طول کش یعاریم ة یکه تابوت در قر یو از روز 

 (. ۲: ۷)اول سموئیل  خداوند جمع شدند یرویپ یبرا

 

توانیم انتظار همانطور که می آموزیم.  دربارۀ پیروزی اسرائیل بر فلسطینیان می   ۱۷- ۳:  ۷در قسمت بعدی، در  

سموئیل ابتدا به اسرائیلیان  داشته باشیم، نویسندۀ ما بر خدمت وفادارانة سموئیل به عنوان دلیل این پیروزی تاکید کرد.  

خود را به    هایاو اعالم کرد که اگر دل   د، نزد خداوند برگردند.التماس کرد که با کنار گذاشتن خدایان بیگانة خو

اسرائیلیان خود    سمت خدا مایل بسازند و فقط به او خدمت کنند، خداوند آنها را از چنگ فلسطینیان نجات خواهد داد. 



سموئیل کتاب  سموئیل و شائول : ۲درس       

 

 

-11- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

راین، سموئیل  بناب  پرستشی موسی توبه کردند.  مقرراتهای خود نسبت به  عدی را در حضور خدا فروتن ساختند و از ت

ها برای جنگ جمع شدند، قوم در حضور سموئیل آه و  هنگامی که فلسطینی   از طرف آنها به حضور خدا دعا کرد.

:  ۷در سموئیل بر اساس شریعت موسی قربانی گذرانید و خدا به اسرائیلیان بر فلسطین پیروزی بخشید.   فغان کردند.

  ی داخل نشدند، و دست خداوند در تمام یلبه حدود اسرائ  یگرو دمغلوب شدند،    ینیانپس فلسطخوانیم که: »می   ۱۳

و تا زمانی که سموئیل به زادگاه خود رامه برگشت و در آنجا مذبحی  .«  سخت بود  ینیانبر فلسط  یلسموئ  ی روزها

 شد.  برای خداوند ساخت، پرستش وفادارانة او همچنان باعث برکت برای اسرائیل می 

در مورد انتقال اقتدار کهانتی از خانوادۀ  سرائیل در راهبری کهانتی، هر پرسشی  این آخرین بخش از انتقال ا

لعنت خدا بر خانوادۀ عیلی به دلیل تحقیر پرستش خدا، تمام قوم اسرائیل را به شکست  عیلی به سموئیل را حل کرد.  

منجر به پیروزی اسرائیل  در پرستش و در حضور خدا،   اما برکات خدا به سموئیل برای خدمت وفادارانهکشانده بود.  

 خودِ خدا سموئیل را پرورش داد تا اسرائیل را به پادشاهی، و به طور خاص، داوود را به عنوان پادشاه معرفی کند. شد.  

پس از نگاه به ساختار و محتوای مقدمة سموئیل بر پادشاهی، باید اکنون به کاربرد مسیحی این بخش از  

 ها چگونه باید بر زندگی پیروان مسیح تاثیر بگذارند؟ این باب ان نگاه کنیم. مکتاب

 

 کاربرد مسیحی 
از کتاب سموئیل را صرفا به شکلی بی خیلی اوقات، مسیحیان خوش  تا  هدف می نیت این بخش  خوانند 

  مطابقت پیدا کند. زمانی که به یک اصل االهیاتی یا اخالقی برسند که به راحتی با تجربیات مسیحی شخصی آنها  

پردازد. بنابراین، به خودی خود هیچ ایرادی ندارد که چنین  شماری می حال، بخش اول کتاب ما به موضوعات بی 

ها نداشته باشیم، در  اما برای اطمینان از اینکه رویکرد اشتباهی به این باب ها داشته باشیم.  رویکردی به این باب 

ود را با مضامینی هماهنگ کنیم که نویسندۀ سموئیل بر آنها تاکید کرده  برخی مواقع باید کاربردهای مسیحی خ

 است.  

مان بر عهدهای  به عبارت ساده، کاربردهای مسیحی مقدمة سموئیل بر پادشاهی باید با تاکیدات نویسندۀ

با زندگی ما   هاهای مهمی در مورد ارتباط این باب هر دوی این مضامین، راهنمایی خدا و پادشاهی خدا همسو باشد. 

 بیایید ابتدا ببینیم که چطور این موضوع در مورد تاکید نویسندۀ ما بر عهدهای خدا صحت دارد.  دهند.ارائه می 

 

 عهدهای خدا 
عهدهای  مان اشاره کردیم، نویسندۀ سموئیل از شش عهد اصلی االهی آگاه بود:  همانطور که در درس قبلی 

و عهدی تازه که توسط  عهدهای او با قوم اسرائیل در ابراهیم، موسی، و داوود؛  خدا با تمام بشریت در آدم و نوح؛  

 ساخت.ارمیا و انبیای دیگر پیشگویی شده بود، که خدا با اسرائیل و یهودا پس از بازگشت از تبعید منعقد می 
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بر پادشاهی در زمانی رخ دادند که عهد خدا با موسی   اکنون، در این درس دیدیم که وقایع مقدمة سموئیل 

اما باید در نظر داشته باشیم که وقتی کتاب سموئیل نوشته شد، خدا با داوود نیز عهد بسته  شد.  به طور کامل اجرا می 

در پرتو  ها نوشته است،  به همین دلیل، نویسندۀ ما از مخاطبان اولیة خود انتظار داشت آنچه را که در این باب بود.  

 داوود و خاندان او به کار بگیرند.  

ما در  بندند، باید یک قدم جلوتر برویم.  اما زمانی که پیروان مسیح مقدمة سموئیل بر پادشاهی را به کار می

و این عهد تازه، پویایی عهدهای پیشین خدا را که  ایم که خدا عهد تازه با مسیح را منعقد ساخت.  زمانی زندگی کرده 

این تنظیم مجدد به قدری اهمیت دارد که ما به یک    کند. و داوود منعقد ساخته بود، مجددا تنظیم می با موسی  

کارگیری هر سخاوتمندی االهی، هر الزام به وفاداری بشری، و هر لعنت  ما برای به راهنمای قابل اعتماد نیاز داریم.  

القدس در عهد جدید  فة مصون از خطای روحو برکتی که در مقدمة سموئیل بر پادشاهی ثبت شده است، به مکاش

 نیاز داریم. 

دهد که هر سخاوت االهی در بخش اول سموئیل، با سخاوت خدا  در وهلة اول، عهد جدید به ما تعلیم می 

خدا از رحمت خود، سموئیل را پرورش داد تا اسرائیل را از رنج او در دورۀ داوران نجات بدهد.  در مسیح جایگزین شد.  

ی که خدا مسیح را فرستاد، سخاوت بیشتری نشان داد. مسیح در حیات، مرگ، و رستاخیز خود قوم خدا را از  اما زمان

بخشید.  قرن  نجات  و جفا  رنج  ادامه می ها  عالم  انتهای  تا  قوم خود  نجات بخشیدن  به  مداخلة  دهد.  و  به عالوه، 

گی هر اسرائیلی سرازیر شد. و ما به عنوان پیروان  های ویژه در زند با انواع رحمت مهربانانة خدا در روزگار سموئیل،  

های مختلفی را ببینیم  توانیم راهپردازیم، می مسیح، در حالی که به کاوش در سخاوتمندی خدا در زمان سموئیل می 

 دهد. که خدا هر روزه مهربانی خود را به ما نشان می 

سموئیل بر پادشاهی، در مورد عصر عهد تازه نیز کاربرد  الزام خدا به وفاداری بشر در مقدمة  در وهلة دوم،  

ابتدا متوجه اطاعت کامل خود مسیح می  تاثیر  شویم.  دارد.  اسرائیلیانی که تحت  فننه، پسران عیلی، و  قصورهای 

و پرستش وفادارانة  گیرد.  پسران عیلی قرار داشتند در تقابلی چشمگیر با پرستش حقیقی و وفادارانة مسیح قرار می 

تر خدا از  نقص تر و بی ای از پرستش عالی سایه ه حنّا، سموئیل، و قوم اسرائیل تحت تاثیر سموئیل انجام دادند، پیش ک

با این حال، دقیقا مانند مخاطبان اولیة سموئیل که معیارهای پرستش وفادارانة موسی را در زندگی  سوی مسیح بود. 

خدا از کلیسای    ا معیار پرستش عهد جدید را در زندگی خود به کار ببریم. ایم ت بردند، ما نیز خوانده شده خود به کار می 

ابراز کند.   را  از طریق پرستش حقیقی و وفادارانه، وفاداری قدرشناسانة بشری  انتظار دارد که  همانطور که  مسیح 

  ین ه پدر مثل اک یراپرستش خواهند کرد ز یپدر را به روح و راست  یقیپرستندگان حقگفت: »  ۲۳: ۴عیسی در یوحنا 

 « پرستندگان خود را طالب است. 

از    همچنین ها باید  های او برای اطاعت در این باب های خدا برای نافرمانی و برکتدر وهلة سوم، لعنت 

های خدا در این بخش به مخاطبین اولیه علیه نقض اصول پرستش خدا هشدار  لعنتدریچة عهد جدید دیده شود.  
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بخش  نجات  بود، اما به نمایندگی از تمام کسانی که به سوی ایمان گناه اگرچه بی کنند که اشاره می و به مسیح داد. 

امروز، خدا همچنان برای تادیب کلیسای خود و جلب او به سوی  خدا شد.    ابدی   های آیند، متحمل لعنت در او می 

به طریق مشابه، برکات موقتی که در این بخش از کتاب سموئیل دیده  کند.  های موقتی را نازل می خویش، لعنت

تر و ابدی که خود  این برکات، ما را به برکات عظیم کرد.  شوند نیز هر اسرائیلی را به پرستش وفادارانه تشویق می می

ش از کتاب سموئیل  اما در عین حال، نباید مفاهیم برکات خدا در این بخ شوند.  مسیح از خدا دریافت کرد رهنمون می 

همانطور که خدا حنّا، سموئیل، و همة اسرائیل را برای اطاعت وفادارانة  برای زندگی روزمرۀ خودمان را نادیده بگیریم.  

و این    دهد. هد که مسیح برکاتی موقت برای پاداش به کلیسای خود می آنها برکت داد، عهد جدید نیز به ما تعلیم می 

ای که در جهان آینده دریافت خواهیم کرد  دهد که طعم برکات ابدی ادار مسیح امکان می برکات موقت، به پیروان وف

 را بچشیم.  

مسیحی  کاربردهای  که  است  مهم  دیدیم،  که  سوی  همانطور  به  را  پادشاهی  بر  سموئیل  مقدمة  از  مان 

 یز در نظر داشته باشیم.  مان برای پیشبرد ملکوت خدا را نعهدهای خدا سوق بدهیم. اما باید همچنین هدف نویسندۀ

 

 پادشاهی خدا 
دهد که خود خدا تولد سموئیل را مدیریت کرد و او را به عنوان  این اولین بخش از کتاب سموئیل نشان می 

دانیم، سموئیل بعدا داوود را به عنوان پادشاه مسح  همانطور که می ارتقا داد.  راهبر اسرائیل برای پیشبرد پادشاهی خدا  

 شد.  ی عادالنة خاندان داوود بود که روزی به چیرگی پرجالل پادشاهی خدا بر کل جهان منجر می و حکمرانکرد. 

دهد که عیسی، پسر کامال عادل داوود، این چیرگی پرجالل پادشاهی خدا را محقق  عهد جدید تعلیم می 

مان  مانطور که در درس قبلی ه سازد.  ای برآورده می های غیر منتظره با این حال، او این امید را به روش سازد.  می

اش در اولین ظهور خود،  تاسیس پادشاهی سازد:  عیسی پادشاهی خدا را در سه مرحله بر زمین محقق می آموختیم،  

این دیدگاه سه جانبه  اش در زمانی که با جالل برگردد.  اش در طول تاریخ کلیسا، و تکمیل پادشاهی تداوم پادشاهی 

کند. به همین دلیل، هر کاربرد مسیحی از اولین  به پادشاهی خدا در مسیح، نقشی حیاتی در ایمان عهد جدید ایفا می

 بخش کتاب ما باید در پرتو هر سه مرحلة پادشاهی مسیح در نظر گرفته بشود.  

ح، تحقق مقدمة سموئیل بر پادشاهی  توانیم ببینیم که چطور عیسی در تاسیس پادشاهی مسیبرای شروع، می 

و در طی اولین ظهور عیسی،  در روزگار سموئیل، خدا پادشاهی خود را از طریق راهبری او پیش برد.    کند.را آغاز می 

عیسی در مرگ خود بر صلیب،  از طریق زندگی، مرگ، و رستاخیز او پادشاهی خود را به طور چشمگیری پیش برد.  

و زمانی که از مردگان برخاست، بر تمام آفرینش اقتدار یافت.  از بین برد.  ها را  سرائیل و ملت قاطعانه تسلط شریر بر ا

به من داده شده    ینقدرت در آسمان و بر زم  یتمام، درست پیش از صعود خود با بیان اینکه » ۱۸:  ۲۸عیسی در متی  

ن بخش کتاب سموئیل برای پادشاهی  از این منظر، آنچه خدا در اولی بخشید.  «، به شاگردانش اطمینان خاطر  است
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خود انجام داد، باید ما را به سمت کارهای بزرگتری متوجه کند که مسیح در اولین جلوس خود بر تخت داوود به  

 انجام رساند. 

اش در طول تاریخ کلیسا، مقدمة سموئیل بر پادشاهی را بیشتر و  عالوه بر این، مسیح در تداوم پادشاهی 

همانطور که دیدیم، تولد سموئیل امید حنّا را احیا کرد که پادشاهی خدا شروع به گسترش تا  .  سازدبیشتر محقق می 

و در طول دو هزاره، مسیح کلیسای خود را هدایت کرده و به آن قدرت بخشیده است  چهارگوشة زمین خواهد کرد.  

به شاگردان    ۲۰- ۱۹:  ۲۸ی در متی  همانطور که عیس تا پادشاهی خدا را بیشتر و بیشتر در سراسر جهان گسترش بدهد.  

را    یشان. و ایدده  ید القدس تعمرا به اسم اب و ابن و روح   یشانو ا  ید ها را شاگرد ساز امت   ةرفته، همخود گفت، »

بر پادشاهی را    بنابراین، وقتی که مقدمة سموئیل.«  ام حفظ کنندرا که به شما حکم کرده   ی امور  ة که هم  یدده  یمتعل

القدس، پادشاهی خدا را از  مان را بر این بدوزیم که چطور مسیح از طریق قدرت روحبندیم، باید چشمان به کار می 

 دهد. طریق کلیسای خود روز به روز گسترش می 

 

یگر از  این یکی د  –کند، حکمرانی خدا را  بینیم که عیسی پادشاهی آسمان را موعظه می در سرتاسر انجیل متی، می 

های  و در عین حال، عیسی اقتدار یا حاکمیت خود بر زمین را از راه های یهودی برای ابراز حکمرانی خدا بود.  روش

شفای بیماران، اخراج ارواح، آرام کردن طوفان، و موارد دیگر... اما وقتی که در انتهای انجیل  دهد: مختلف نشان می 

آنجا عیسی می متی به اوج آن می  اینکه زنده شده و در شرف صعود به آسمان است، عیسی  گورسید،  از  ید، بعد 

و به این ترتیب، تفاوت این است که حاال که  .« به من داده شده است ین قدرت در آسمان و بر زم ی تمامگوید: »می

  - است   ۱:  ۱۱۰یکی از متونی که او مورد اشاره قرار داد، در مزمور  عیسی قیام کرده، او فرمانروای تمام عالم است. 

جایی که عیسی اکنون    -   «“ انداز تو سازم.  ی تا دشمنانت را پا  ین به دست راست من بنش”به خداوند من گفت:    یهوه »

که این مسئله ادامه خواهد داشت که تا زمانی که همة   گویدکند، و می در دست راست پدر قرار دارد و حکمرانی می 

 دشمنان او زیر پای او قرار بگیرند.  

 دکتر کریگ کینر   -

 

پادشاهی ما را فرا می  البته، مقدمة سموئیل بر  تا چشم به راه آنچه باشیم که مسیح در تکمیل    خواند و 

خواندند تا به روزی بنگرند که  های کتاب سموئیل مخاطبین اولیه را فرا می این باب پادشاهی خود انجام خواهد داد.  

پایان برای قوم خدا در سراسر جهان به ارمغان بیاورند.  خاندان داوود همة دشمنان خدا را نابود کنند و برکاتی بی 

نگامی که مسیح برگردد، پیروزی نهایی خود بر شیطان، دیوهای او، و هر بشری که در عصیان علیه خدا به آنها  ه

و فراتر از این، مسیح برکات ابدی پیروزی خود را بر قومش نازل خواهد کرد،  پیوسته باشد را به دست خواهد آورد.  

همانطور که عیسی برای تشویق شاگردانش در    کنند.می   ها و زمین جدید را دریافتزیرا آنها میراث خود در آسمان 
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باشم.« بدین ترتیب، هنگامی که مقدمة  اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می گفت: »  ۲۰:  ۲۸متی  

بندیم، ما نیز باید در عین حال که مشتاقانه در انتظار بازگشت پر جالل مسیح  سموئیل بر پادشاهی را به کار می 

 چشمان خود را به آیندۀ پادشاهی خدا بدوزیم. هستیم، 

 

 خوردة شائول پادشاهی شکست 
نویسندۀ کتاب سموئیل در ادامة بازگویی اینکه چطور خدا پیش از به پادشاهی رسیدن داوود وقایع را هدایت  

با چالش دشواری روبرو شد.   با شائول چه می کرده بود،  باید  پادشاهی خدا بر حکمراو  اگر امید  انی عادالنة  کرد؟ 

نویسندۀ ما با دقت فراوانی به این  خاندان داوود بود، پس چرا سموئیل ابتدا شائول را به پادشاهی اسرائیل مسح کرد؟  

او اذعان کرد که خدا در ابتدا شائول را به عنوان پادشاه اسرائیل تایید کرد. اما همچنین به تفصیل  .  مسائل پرداخت

 ائمی، شائول و خاندان او را طرد کرد و داوود را جایگزین آنها ساخت.  توضیح داد که چرا خدا به طور د 

خوردۀ شائول را به همان روشی بررسی خواهیم کرد که بخش اول کتاب سموئیل را  ما پادشاهی شکست 

ارزیابی قرار دادیم.   دربارۀ کاربردهای مسیحی آن  کنیم، و سپس  با ساختار و محتوای این بخش شروع می مورد 

 خوردۀ شائول برویم.  کنیم. بیایید به سراغ ساختار و محتوای پادشاهی شکستصحبت می 

 

 ساختار و محتوا 
که همة آن را به هم    توان از مضامین اصلی روایت پادشاهی شائول به قدری پیچیده است که به راحتی می 

ها به  نخست، از بسیاری جهات، این باب ی خدا و عهدهای خدا.  یعنی مضامین پادشاه   – کند، غافل شد  مرتبط می 

حال، نویسندۀ  توضیح این مسئله اختصاص دارند که چرا خاندان داوود باید پادشاهی خدا در اسرائیل را راهبری کند.  

ر خودش  ما روشن ساخت که شائول از بسیاری جهات پادشاهی خدا را در اسرائیل گسترش داد. او اسباط را تحت اقتدا

اما در عین حال، اگرچه خدا با شائول    راهبری کرد.متحد ساخت و اسرائیل را در چند پیروزی بر علیه دشمنان خدا  

کرد، اما طغیان شائول علیه خدا به حدی بود که خدا از او و پسرانش برای پادشاهی سلب صالحیت کرد.  بردباری می 

 کرد.  ل را به سوی آیندۀ پر جالل پادشاهی خدا راهبری می به فرمان خود خدا، داوود به جای شائول اسرائی

او  دوم، نویسندۀ ما توضیح داد که چطور همة این رویدادها از منظر پویایی عهد خدا با موسی رخ دادند.  

اما او همچنین بر الزام  بارها اشاره کرد که چطور خدا در زمان پادشاهی شائول به اسرائیل سخاوتمندی نشان داد.  

به طور خاص، او بر دو الزام اصلی تمرکز کرد: شریعت موسی  نسبت به وفاداری قدرشناسانة بشر نیز متمرکز شد.    خدا

و او بارها و بارها نشان داد که چطور نقض شریعت موسی از  در مورد پرستش، و شریعت موسی دربارۀ پادشاهی.  

د که چطور اطاعت داوود از این قوانین به برکات  و همچنین نشان داخدا شد.    های شدیدِ سوی شائول منجر به لعنت 
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نویسندۀ کتاب سموئیل در پایان این بخش جای هیچ شکی باقی نگذاشت که »خودِ خدا« شائول و  خدا منجر شد.  

 خانوادۀ او را به نفع داوود و خاندانش طرد کرده بود.  

نویسندۀ ما ابتدا  مان است. تقریبا مشابه بخش اول کتاب  خوردۀ شائول ساختار و محتوای پادشاهی شکست

  ۲۷:  ۱تا دوم سموئیل    ۱:  ۱۶سپس در اول سموئیل  های اولیة شائول پرداخت.  به سال   ۳۵:  ۱۵-۱:  ۸در اول سموئیل  

لیة  های اوما به هر دو بخش نگاه خواهیم کرد، و از سال بر انتقال راهبری اسرائیل از شائول به داوود تمرکز کرد.  

 کنیم.شائول شروع می 

 

 ( ۳۵:  ۱۵- ۱:  ۸های اولیۀ شائول )اول سموئیل  سال 
رسد نویسندۀ کتاب سموئیل هیچ چیز قابل توجهی در مورد تولد و دوران کودکی شائول پیدا  به نظر می 

سموئیل    شود و سپس در اولهای اولیة شائول ثبت کرده، با جوانی شائول شروع می آنچه او دربارۀ سال نکرده است.  

سپس، این روایت در اول سموئیل  پردازد.  به تعیین شائول از سوی خدا به عنوان پادشاه اسرائیل می   ۲۵:  ۱۲  -۱:  ۸

 پردازد. مستقیما به طرد شائول به عنوان پادشاه از سوی خدا می  ۳۵: ۱۵ - ۱: ۱۳

های مختلفی است  سمتتعیین شائول به عنوان پادشاه شامل ق(.  ۲۵:  ۱۲-۱:  ۸تعیین شائول )اول سموئیل  

با هشدار اولیة سموئیل دربارۀ پادشاهی و ماموریت    ۲۲-۱:  ۸مرحلة اول در  شوند.  که به چهار مرحلة متقارن تقسیم می 

 شود.  خدا به او در مورد یافتن پادشاهی برای اسرائیل دیده می 

وئیل پیر شده بود و  سمشود.  با مشکلی بزرگ که اسرائیل با آن مواجه بود شروع می این بخش آغازین  

توانستند قوم خدا را به سمت پیروزی بر  بر خالف سموئیل، پسران او نمی پسرانش حریص، نادرست، و ظالم بودند.  

رفتند و یک پادشاه درخواست کردند که بر آنها    بنابراین، مشایخ اسرائیل نزد سموئیل در رامهدشمنان هدایت کنند.  

 به سموئیل گفت:  ۹: ۸حکمرانی کند. خدا در پاسخ به این درخواست، در اول سموئیل 

 

حکومت خواهد    یشان که بر ا  ی را از رسم پادشاه  یشان شهادت بده، و ا  ید کابه ت  یشان را بشنو لکن بر ا  یشان آواز ا

 (.  ۹: ۸)اول سموئیل  نمود، مطلع ساز

 

در این متن، سموئیل از   هشداری طوالنی دربارۀ پادشاهی صادر کرد.  ۱۷-۱۱:  ۸بدین ترتیب، سموئیل در 

سموئیل هشدار  وام گرفت که موسی اقتدار پادشاهان آیندۀ اسرائیل را به شدت محدود کرده بود.  ۲۰-۱۴: ۱۷تثنیه 

فرستادن پسران اسرائیل به جنگ، با وادار کردن    پادشاهان باداد که پادشاهان مستعد نقض این مقررات خواهند بود.  

زمین برداشت  و  زدن  به شخم  بهآنها  با  جنگی،  ادوات  و  اسلحه  ساخت  به  قوم  اجبار  با  سلطنتی،  کارگیری  های 

های آنها، با درخواست ده یک از کل درآمدشان، با تصاحب  شان به عنوان آشپز و عطرساز، با دزدیدن زمین دختران 
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سموئیل در پایان هشدار داد    کردند.های آنها برای خود، بر اسرائیل ظلم می مردان جوان و خران و گله خدمتکاران و  

، سخن  ۱۸:  ۸که یک پادشاه بشری، تمام قوم خدا را بردگان خود خواهد ساخت. و سموئیل با این هشدار پایانی در  

 خود را به پایان برد که: 

 

کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت    یدخواه  یاد فر   اید یدهبرگز  یشتن خو  ی برادر آن روز از دست پادشاه خود که   

 (.  ۱۸:  ۸)اول سموئیل  نخواهد نمود

 

اما  قرار بود آدم تحت حاکمیت خدا باشد و تسلیم اقتدار شاهانة او بشود.  مقدس، زمانی که خدا آدم را آفرید،  در کتاب 

دیدند که تمام اقوام اطراف آنها پادشاهانی داشتند، و بنابراین آنها هم یک پادشاه برای    هااسرائیلی در زمان سموئیل،  

او به  و وقتی که خدا دید سموئیل از درخواست آنها ناراحت شده... از او خواست که ناراحت نباشد.  خودشان خواستند.  

انتخاب یک پادشاه به معنای  نها بگو که  شان... به آسموئیل گفت: »تسلیم خواست مردم بشو. و بعد از شنیدن صدای

کنند، هر نوع  پادشاهانی که مردم انتخاب می   های دیگر وجود خواهد داشت.این است که مالیات و جنگ با ملت

کند که باید به شریعت خدا  و به پادشاه یادآوری می مردم باید متوجه این باشند...   «کنند.باری را به آنها تحمیل می 

دهد که  بنابراین، خدا به ما نشان می به این معنا که پادشاه مرزهایی خواهد داشت که او را محدود کنند.    پایبند باشد، 

شان محبت کنند. به همین دلیل  مقامات بشری باید در حضور خدا خوددار باشند... به خدا احترام بگذارند، و به مردم 

 چون او به خدا احترام نگذاشت.  – د کرد است که بعد از انتخاب شائول به پادشاهی، خدا او را طر 

 کشیش دکتر استفان تانگ  -

 

حال به یاد دارید که نویسندۀ کتاب سموئیل در آنچه از مقدمة سموئیل بر پادشاهی ثبت کرد، بر مقررات  

و خواهیم دید که او این تاکید بر پرستش را در بخش دوم کتاب نیز تکرار کرده  موسی برای پرستش تاکید داشت.  

اما نویسندۀ ما با تمرکز بر هشدارهای سموئیل به اسرائیل در آغاز گزارش خود از حکمرانی شائول، جنبة دومی  است.  

این جنبه از شریعت موسی نقشی اساسی  از شریعت موسی را وارد صحنه کرد: یعنی فرامین خدا به پادشاه اسرائیل.  

 یفا کرد.  خوردۀ شائول امان از پادشاهی شکست در گزارش نویسندۀ 

مرحلة دوم  شان با آنها بدرفتاری خواهد کرد، اما با وجود اینکه نویسندۀ ما به اسرائیل هشدار داد که پادشاه 

از تصدیق سموئیل و تایید خدا بر شائول به   ۱۶:  ۱۰- ۱: ۹نویسنده در  دهد.این بخش سخاوتمندی خدا را نشان می 

داد.  پادشاه گزارش  مراسم    خداوند سموئیل  عنوان  در یک  داد که  فرمان  او  به  و  به سوی شائول هدایت کرد  را 

که خداوند    یستن  ینا  یا آخوانیم، سموئیل به شائول گفت: » می   ۱:  ۱۰همانطور که در  خصوصی، شائول را مسح کند.  
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آسا  جزه « و فراتر از این، خدا همچنین مسح شائول را با چند نشانة معی؟او حاکم شو  یراثتو را مسح کرد تا بر م

 تایید کرد. 

از    ۱۳:  ۱۱- ۱۷:  ۱۰آیات  دهد.  سومین مرحلة تعیین شائول، سخاوتمندی خدا را بیش از پیش نشان می 

ها در اسرائیل شک داشتند که شائول  برخی گروه دهند. تصدیق ملی شائول به عنوان پادشاه و تایید خدا گزارش می 

عمون  ا همة اسباط اسرائیل را متحد، و آنها را در پیروزی بر بنی اما خدا شائول را توان بخشید ت باید پادشاه بشود.  

 کردند.  و همه در اسرائیل، کامال از شائول پشتیبانی می راهبری کند. 

چهارمین مرحلة  با این وجود، علیرغم رحمت عظیمی که خدا در این دوره به شائول و اسرائیل نشان داد،  

این بخش را با هشدارهای نهایی    ۲۵:  ۱۲- ۱۴:  ۱۱نویسندۀ ما در  است.    این بخش، انعکاس هشدارهای اولیة سموئیل

د تا به  فرا خوانسموئیل اسرائیل را  سموئیل دربارۀ پادشاهی و تحقق ماموریتی که خدا به او داده بود به پایان برد.  

رشناسانه به رحمت  او همچنین به آنها هشدار داد تا با وفاداری قد سخاوتمندی خدا نسبت به خودشان اذعان کنند.  

شما کرده است،    یبرا   ]خدا[  که  یمیعظ  یدر کارها کند: »بیان می   ۲۵و    ۲۴:  ۱۲همانطور که در  خدا پاسخ بدهند.  

 شد.«  ید هم شما و هم پادشاه شما، هالک خواه  ید،. و اما اگر شرارت ورزیدتفکر کن

در پایان تعیین شائول به عنوان پادشاه،    هشدار شوم سموئیل   (.۳۵:  ۱۵-۱:  ۱۳طرد شائول )اول سموئیل  

خوانیم.  دربارۀ طرد شائول به عنوان پادشاه از طرف خدا می   ۳۵:  ۱۵-۱:  ۱۳در  ساز رویدادهای بعدی است.  زمینه

نویسندۀ کتاب سموئیل در سرتاسر این آیات بارها یادآور شد که چطور شائول قوانین خدا در مورد پرستش و فرامین  

های عهد خود را نازل ساخت و شائول و فرزندان او  و در نتیجه، خدا لعنت هان اسرائیل زیر پا گذاشت. او برای پادشا 

 را از تخت پادشاهی اسرائیل طرد کرد. 

  شوند: های متعددی است که به دو گروه اصلی تقسیم می گزارش نویسندۀ ما از طرد شائول شامل بخش 

شاهد  ما در طرد اولیة شائول،  .  ۳۵- ۱: ۱۵و طرد نهایی شائول در    ۵۲:  ۱۴- ۱: ۱۳طرد اولیة شائول در اول سموئیل  

:  ۱۳ها در  ها با حملة اولیة اسرائیل به فلسطینی این جنگ های بین شائول و فلسطینیان هستیم.  ای از جنگ مجموعه 

که در حالی که    بینیمبالفاصله، تصویری کوتاه از دل شائول و بدرفتاری او با قوم خدا را می شوند.  شروع می   ۴  -۱

و عالوه بر این، وقتی که یوناتان پسر شائول  ای ایمن از جبهه قرار داشت، قوم را به جنگ فرستاد.  خودش در فاصله 

 ها بر فلسطینیان را بر عهده داشت، شائول این پیروزی را به نام خودش اعالم کرد.  راهبری یکی از پیروزی 

از تدارک اسرائیل برای ضد حملة فلسطینیان   ۱۵-۵: ۱۳ائیل، در  گزارش نویسندۀ ما بعد از حملة اولیة اسر

ها پنهان  شائول قوم را فرا خواند تا برای جنگ آماده باشند، اما مردم ترسیدند و در غارها و بین صخره دهد.  خبر می 

شد و در تقابلی مستقیم با دستورات سموئیل،   زدههنگامی که لشگر در حال پراکنده شدن بود، شائول وحشتشدند. 

سموئیل به شائول دستور داده بود که منتظر رسیدن او برای انجام  های سوختنی و سالمتی به خدا تقدیم کرد.  قربانی

از جنگ باشد.   اما شائول ترجیح داد که به جای آنکه لشگرش را به خداترسی و تکیه بر خدا برای  قربانی پیش 
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زمانی که سموئیل در نهایت رسید، کالم داوری خدا را اعالم  ت کند، خودش قربانی را انجام بدهد.  محافظت هدای

 گوید: سموئیل اینطور به شائول می  ۱۴: ۱۳کرد، چون شائول از قوانین پرستش خدا تخطی کرده بود. در  

 

خود طلب نموده است، و  موافق دل    ی مرد  یش اآلن سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خو  یکن ل»

:  ۱۳)اول سموئیل    « ی باشد، چونکه تو فرمان خداوند را نگاه نداشت  یقوم و  یشوای مور کرده است که پاخداوند او را م

۱۴  .) 

 

ادامه پیدا    ۴۶:  ۱۴- ۱۶:  ۱۳گزارش نویسندۀ ما از طرد اولیة شائول با نبرد متعاقب اسرائیل و فلسطینیان در  

او، عاری از حس  ءاستفاده کرد.  شویم که شائول از اقتدار سلطنتی خود سو وش دیگری می در شروع، متوجه رکند.  می

او تنها برای خودش و پسرش یوناتان شمشیر تهیه    ر خود غفلت کرد. گمسئولیت، از تهیة شمشیر و نیزه برای لش

 کرد. 

ها پس از اینکه یوناتان با  تنکند که شائول در ابتدا از صحنة نبرد دور ماند.  نویسندۀ ما همچنین اشاره می 

اما حتی در آن زمان هم  شائول وارد جنگ شد.    ، زده کردایمان قوی به خدا وارد عمل شد و فلسطینیان را وحشت

کاهن خواست که تابوت عهد خداوند را نزد او بیاورد تا    شائول قوانین پرستش خدا را نقض کرد. شائول از اخیای 

الوقوع است، شائول کاهن را متوقف  اما هنگامی که به نظر رسید حملة فلسطینیان قریب  بتواند برای جنگ آماده شود.

 کرد و بدون آمادگی الزم به جنگ شتافت.  

داد.   ادامه  لشگر خود  از  بیشتر  به سوءاستفادۀ  مشائول  به قدری  هر  او  بود که  فلسطینیان  تعقیب  شتاق 

کمی عسل خورد.    – خبر بود  که از این تهدید بی   –سربازی که برای غذا خوردن توقف کند را لعنت کرد. اما یوناتان  

بعد از اینکه سربازان شائول او را به این خاطر سرزنش کردند، یوناتان اشاره کرد که چقدر نابخردانه عمل کرده است.  

  اند یافتهاگر امروز قوم از غارت دشمنان خود که    ... را مضطرب ساخته است  ین درم زمپ گفت: »  ۳۰-۲۹:  ۱۴یوناتان در  

 شد؟« ی نم یاده ز یار بس ینیان قتال فلسط یا آ  خوردند،ی ممانعت م یب

پس از جنگ، اصرار شائول بر غذا نخوردن سربازانش منجر به یک تخطی جدی دیگر از قوانین پرستش  

به قدری گرسنه بودند که با عجله، حیواناتی که از غنایم به دست آمده بودند و به خون آغشته  شد. مردان شائول  

تنها پس از آنکه به شائول یادآوری  ممنوع شده است.    ۱۰:  ۱۷یعنی عملی که به شدت در الویان    –بودند را خوردند  

د تا حیوانات را به همان شکلی که  شد که این عمل شریعت خدا را نقض کرده، او برای مردان خود مذبحی بنا کر

های شائول را با بیان این جمله که  ، تالش ۳۵:  ۱۴و نویسندۀ ما با اظهار نظری در  خدا دستور داده بود ذبح کنند.  

 اهمیت نشان داد.  کم «این مذبح اول بود که برای خداوند بنا نمود»
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در آن روز او را  ، »]خدا[  ۳۷:  ۱۴سرانجام از خدا درخواست راهنمایی کرد، اما مطابق    در آن زمان، شائول

دهد که یوناتان سوگند  « حال با کمک کاهنان، شائول متوجه شد که خدا از آن جهت به او پاسخ نمی جواب نداد. 

حکمرانی ظالمانة خود را با  ت. شائول یک بار دیگر  را زیر پا گذاشبود    ه ای که شائول از لشگر خود خواستابلهانه

. تنها از آن جهت که سربازان  ساختآشکار   –که فرماندهی جنگ را بر عهده داشت    – صدور دستور مرگ یوناتان  

 ای برای یوناتان پرداخت کردند، شائول از اعدام او صرف نظر کرد. فدیه 

های  ای از جنگل را با خالصه گزارش خود از طرد اولیة شائو  ۵۲-۴۷:  ۱۴نویسندۀ کتاب سموئیل نهایتا در  

  ۵۲اما او این یادداشت شوم را در آیة  دوران پادشاهی او و افسرانی که لشگر او را فرماندهی کردند، به پایان برد.  

هایی که خدا به سموئیل  بر خالف پیروزی .«  جنگ سخت بود  ینیانل با فلسطئوشا یروزها  یدر تمام اضافه کرد: » 

آنچنان ش او  بود،  بدهد.  بخشیده  قاطعانه شکست  را  فلسطینیان  نتوانست  هرگز  که وی  بود  کرده  طرد  را  و  ائول 

او را نزد    دید،یل مئوهر صاحب قوت و صاحب شجاعت که شاخوانیم که: »می   ۵۲همچنین عالوه بر این، در آیة  

های  تا جای ممکن برای جنگ   « درست همانطور که سموئیل هشدار داده بود، شائول با سربازگیری .آورد ی خود م

 پایانش، بر قوم خدا ظلم کرد. بی

ها  که از جنگ شائول با عمالیقی   ۳۵-۱:  ۱۵نویسندۀ ما پس از گزارش طرد اولیة سموئیل از سوی خدا، در  

، خدا دستور به نابودی کامل  ۲۰: ۲۴و اعداد  ۱۶-۱۴:  ۱۷بر اساس خروج  گزارش داد به طرد نهایی شائول پرداخت. 

و سموئیل پیش از  ها داده بود چون آنها باعث مشکالت فراوانی برای اسرائیل در روزگار موسی شده بودند.  یقی عمال

 آنکه شائول را به جنگ بفرستد، صریحا این فرمان االهی که در شریعت موسی قید شده بود را به او یادآوری کرد.  

، شائول  ۹:  ۱۵مطابق  ها، از فرمان خدا پیروی نکرد.  پس از کسب یک پیروزی عظیم بر عمالیقی   اما شائول

را بالکل نابود    یمتق  یخوار و ب   یزهر چدر عوض »و مردان او مایل نبودند که بهترین غنایم جنگی را از بین ببرند. 

رده شده برای نابودی« ترجمة فعل  ایم، عبارت »سپهمانطور که در مجموعه دروس دیگر توضیح داده «  ساختند. 

های اسرائیل خواستار نابودی آنها  دهد که هر آنچه خدا در جنگ ( است. این اصطالح نشان می ָחַרםعبری خارام )

یک قربانی پرستشی از شکرگزاری به خدا بود. اما شائول در این مرحله از زندگی خود به قدری از پرستش خدا  بود،  

شویم که بنای یادبودی  متوجه می   ۱۲تنها بهترین غنیمت را از خدا دریغ کرد، بلکه از آیة    فاصله گرفته بود که نه

و هنگامی که شائول و سموئیل روبرو شدند، شائول به دروغ لشگرش را برای این موضوع  هم برای خودش ساخت. 

داده بود، این سخنان مهم را  ، سموئیل درست همانطوری که خدا دستور  ۲۸:  ۱۵بنابراین، در  مورد مالمت قرار داد.  

 به شائول بیان کرد: 

 

« )اول سموئیل  که از تو بهتر است، داده است  اتیهرا از تو پاره کرده، آن را به همسا   یل »امروز خداوند سلطنت اسرائ

۱۵ :۲۸ .) 
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 اضافه کرد که داوری خدا تغییرناپذیر است:  ۲۹و سموئیل در آیة 

 

)اول    دهد«  ییرکه به ارادۀ خود تغ  یستاو انسان ن  یراز  دهدی به ارادۀ خود نم   ییرو تغ  گوید،ی دروغ نم   یل جالل اسرائ»

 (. ۲۹:  ۱۵سموئیل 

 

های روحانی الزم،  ها و صالحیتشائول به عنوان یک پادشاه شکست خورد، و پادشاهی او هم به دلیل فقدان ویژگی 

ز شرایط خارجی را داشت. اما قلبش را به خداوند تسلیم نکرد  ها، برخی اها و توانایی او از نظر مهارت شکست خورد. 

نکرد.   پیروی  از سخنان خداوند  با  و  به جنگ  را  او  دارد که خداوند  حیاتی وجود  و  مثال، یک رویداد مهم  برای 

ها  لیقی به نابودی بسپارد. در آن زمان کامال روشن بود که سپردن عماها فرستاد و به او گفت که همة آنها را  عمالیقی 

در عوض او به پادشاه آنها امان داد و بهترین گوسفندان  به نابودی چه معنایی دارد. اما شائول این کار را انجام نداد.  

برداشت.   برای خودش  با  را  را  نافرمانی خودش  امور سوال کرد، شائول  این  دربارۀ  و  آمد  او  پیش  وقتی سموئیل 

بنابراین، خدا گفت: »او از پیروی من برگشته و فرامین من را  نداشتند.    های ضعیفی توجیه کرد که هیچ معناییبهانه

گفت »من او را طرد کردم چون او مرا طرد  مانند این بود که خدا می اینها کالم خداوند بودند.  انجام نداده است.«  

رد مثل گناه  کرد.« شائول یک فرد سرکش بود، و سموئیل دربارۀ سرکشی خیلی صریح و واضح بود. او گفت: »تم

های خدا نشد و ارادۀ خدا را انجام نداد، از همین  او تسلیم فرمان جادوگری است.« شائول فرد سرکش و متکبری بود.  

 رو خدا نیز او را از پادشاهی طرد کرد. 

 کشیش دکتر عماد میکائیل  -

 

بود.   قطعی  او  طرد  اما  کرد،  بخشش  طلب  و  توبه  به  تظاهر  شائول  پادشاه  اگرچه  سموئیل  آنکه  از  بعد 

های زیادی به شائول سخاوتمندی  خدا سال ها را به شمشیر سپرد، شائول را ترک کرد و دیگر هرگز او را ندید.  عمالیقی 

 توانست پادشاه باشد.  که دیگر نمی   وفایی کرده بود نشان داده بود، اما شائول آنقدر نسبت به خدا بی 

های اولیة او به عنوان پادشاه تعیین و طرد کرد. اکنون بیایید به  ما دیدیم که خدا چطور شائول را در سال 

 بپردازیم.   ۲۷: ۱تا دوم سموئیل  ۱: ۱۶موضوع انتقال راهبری سلطنتی از شائول به داوود در اول سموئیل 

 

 ( ۲۷:  ۱تا دوم سموئیل    ۱:  ۱۶ل  انتقال در راهبری )اول سموئی 
به ارائة تعدادی از  ها نیز  مان، این باب بسیار شبیه به انتقال از خانوادۀ عیلی به سموئیل در بخش اول کتاب 

 دهند که چرا داوود به جای شائول پادشاه شد. پردازند و توضیح می های بین شائول و داوود میمقایسه 



سموئیل کتاب  سموئیل و شائول : ۲درس       

 

 

-22- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

به خاطر داشته باشیم که در دنیای باستان کامال رایج بود که جنگاوران  ها، باید  برای درک اهمیت این باب 

فرماندهی شورش جوان  موفق،  و  بگیرند.    تر  به عهده  را  پادشاهان خود  در  علیه  بسیاری  بود که  بنابراین، طبیعی 

روایت خود را در  اما نویسندۀ ما  اسرائیل تصور کنند که داوود فرماندهی شورش علیه شائول را بر عهده داشته است. 

بلکه کامال برعکس، داوود حتی در زمانی که  ها به درستی ثبت کرد. داوود علیه شائول قیام نکرده بود.  این باب 

پس چطور داوود به جای شائول، پادشاه اسرائیل  شائول با او به دشمنی پرداخت، خدمتکاری فروتن برای او باقی ماند.  

خود خدا شرایط این مردان را با لعنت شائول به دلیل سرکشی و  کار خدا بود.    شد؟ نویسندۀ ما توضیح داد که این، 

 برکت داوود به دلیل خدمت فروتنانه، معکوس ساخت.  

کنندۀ خدا در طی این انتقال راهبری، به چهار مرحلة  های معکوس ها و برکتگزارش نویسندۀ ما از لعنت 

:  ۲۳- ۱:  ۱۷؛ تشدید دشمنی شائول با داوود در  ۲۳-۱:  ۱۶ود در  شود: پیشینة دشمنی شائول با داواصلی تقسیم می 

:  ۱تا دوم سموئیل   ۱: ۲۸؛ و عواقب دشمنی شائول در اول سموئیل  ۱۲: ۲۷-۲۹: ۲۳؛ فروکش دشمنی شائول در  ۲۸

۲۷  . 

نیروهای روحانی    –یعنی پیشینة دشمنی شائول    – اولین مرحله    (. ۲۳-۱:  ۱۶پیشینة دشمنی )اول سموئیل  

به داوود و روح خدا    ۱۳-۱:  ۱۶در اولین قسمت، سازد.  دهد را آشکار می ها رخ می فعال در پسِ هر آنچه در این باب

در این قسمت، خدا سموئیل را فرا خواند تا از موطن خودش در رامه به بیت لحم سفر کند که در آنجا  پردازد.  می

 جدید اسرائیل را آغاز کرد.   روند انتخاب داوود به عنوان پادشاه

خدا با دستور به سموئیل برای مسح داوود به پادشاهی در یک مراسم خصوصی، داوود را برکت داد. و زمانی  

د  از آن روز به بعد روح خداونخوانیم که »می   ۱۳: ۱۶که داوود مسح شد، برکت چشمگیر دیگری بر او نازل شد. در  

نویسندۀ کتاب سموئیل روشن ساخت که روح خدا منبع    شد.   ی بر داود مستول   – ی ( در عبرרּוַח־יהוהروآخ یهوه )  –

، این  ۲۸و    ۱۴،  ۱۲:  ۱۸،  ۱۸:  ۱۶نویسندۀ ما در  بسیاری از کارهای خوب داوود بود که »از آن روز به بعد« انجام داد.  

 تقویت کرد.   دیدگاه را با تاکید صریح بر این واقعیت که خداوند در آن لحظات مهم همراه داوود بود،

،  ۲۳-۱۴:  ۱۶پردازد، با گزارش دربارۀ شائول و روح پلید در  که به پیشینة دشمنی شائول می دومین قسمتی  

این آیات بر زمانی تمرکز دارند که داوود برای خدمت به شائول، به شهر جبعه،  کند.  تضاد چشمگیری ایجاد می 

اند، چون شائول در قسمت بعدی  داده   ین رویدادها چه زمانی رخ توانیم مطمئن باشیم که ادقیقا نمی آمد. پایتخت او 

 داوود را نشناخت.  

روح خداوند  گوید که در این زمان گریبانگیر شائول بودند: »از دو لعنتی به ما می   ۱۴:  ۱۶شروع روایت در  

را مضطرب    او  –یا آنگونه که در زبان عبری بیان شده، »روح شریر«    –  ل دور شد، و روح بد از جانب خداوندئواز شا

القدس  ترک شائول توسط روح ها اشاره کرد.  ها، نویسندۀ ما صریحا به آثار این لعنت بعدتر در این باب   « .ساختیم

ویسندۀ کتاب  همانطور که نشائول را به جنون کشاند.    ۹:  ۱۹و    ۱۰:  ۱۸شد و روح شریر در    ۱۲:  ۱۸باعث ترس او در  
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داد، به شائول  کند، مردان شائول داوود را نزد او آوردند تا زمانی که روح شریر او را عذاب می سموئیل نیز اشاره می 

ای ماهر، جنگجویی شجاع، و سخنوری فصیح توصیف کردند. اما  مردان شائول داوود را به عنوان نوازنده کمک کند.  

نویسندۀ ما این تضاد بین شائول و داوود را در  ف شائول، خداوند با داوود بود.  تر از همه، آنها گفتند که بر خال مهم

نواخت او را ترک  دهندۀ شائول زمانی که داوود بربط می پایان این قسمت، با گزارش این مورد که روح شریرِ عذاب 

 کرد، مورد تایید قرار داد. می

ن مرحلة انتقال از شائول به داوود بر برکات و  دومی  (. ۲۸:  ۲۳- ۱:  ۱۷تشدید دشمنی شائول )اول سموئیل  

این آیات با روایتی شروع  تمرکز دارد.    ۲۸: ۲۳-۱:  ۱۷های خدا در طی دورۀ تشدید دشمنی شائول با داوود در  لعنت

ترین روایت واحد را در کل  در اینجا، طوالنی دهند. توضیح می   ۹: ۱۸-۱:  ۱۷شوند که دشمنی اولیة شائول را در می

نویسندۀ ما گزارش داد که  شود.  بینیم که معموال به عنوان داستان داوود و جلیات شناخته می سموئیل می کتاب  

جنگی ترتیب دادند.    شائول و ارتش او جبعه را ترک کردند و در نزدیکی سُوکوه و عَزیقَه در مقابل فلسطینیان صف 

به احتمال زیاد، این قسمت پیش از  با خود فرا خواند. در اینجا بود که جلیات، جنگجوی بزرگ، اسرائیل را به مبارزه 

 از داوود پرسید که او کیست.   ۵۸:  ۱۷خدمت داوود در دربار شائول رخ داد، چون شائول در 

  ۱۱:  ۱۷برای نمونه، در  شود.  چندین مقایسة چشمگیر بین شائول و داوود در این داستان معروف دیده می 

اما روح خدا، داوود را که    »هراسان شده، بسیار ترسیدند.«   تهدیدهای جلیات را شنیدند،   و لشگر او  شائول وقتی که  

من  ، داوود به جلیات پاسخ داد و گفت: »۴۷-۴۵:  ۱۷پسرکی ساده و چوپان بود، با شجاعت و ایمان برکت داد. در  

پیروزی داوود    .«که جنگ از آن خداوند است  رایز   ... آیمی نزد تو م ...  یل اسرائ  ی لشکرها  یخدا  یوت،صبا   یهُوَهبه اسم  

در آغاز، یوناتان پسر شائول، محبتی عمیق به داوود  بر جلیات همچنین برکت پشتیبانی دیگران را به همراه داشت.  

به عالوه، هنگامی که شائول و داوود بعد از جنگ به جبعه برگشتند، زنان سرودی خواندند که موفقیت  پیدا کرد.  

به ما    ۹- ۸:  ۱۸همانطور که  اما این همه پشتیبانی از داوود، باعث خشم شائول شد.  کرد.  را تحسین می  بزرگ داوود

و از آن روز به بعد    ... در نظرش ناپسند آمده   ]سرود تحسین برای داوود[غضبناک شد، و    یار ل بسئوشاگوید، »می

 « .نگریستی ود به چشم بد م ول بر دائوشا

 

شود، اما در واقع، داستان شکست  و جلیات به عنوان داستان پیروزی داوود تعریف می   خیلی اوقات، داستان داوود 

را به عنوان پادشاه انتخاب کردند، قد و قامت او    شویم که چرا قوم اسرائیل شائولو وقتی متوجه می شائول است.  

بنابراین، وقتی که این  کم یک سر و گردن از همة دیگران بلندتر است.  او دست تاثیر زیادی در این انتخاب داشت.  

کند، طبیعتا و به طور منطقی، شخصی  آید و در درۀ ایاله لشگر خدا را به مبارزه دعوت می الجثه می فلسطینی عظیم 

کند.  اما شائول از انجام این کار خودداری می تر است. باید برود و با او بجنگد شائول است چون او از همه درشت  که

کند که داوود از زره او استفاده کند، اما  دهد و تالش می شود. شائول حتی اجازه می و در اینجاست که داوود وارد می 
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برایش خیلی بزرگ است، اما احتماال شائول آنقدر انسان خوب و  شود که  کند و متوجه می داوود آن را به تن می 

کرده نشان بدهد که، »خوب، اگر زره من را  او احتماال تالش می سخاوتمندی نبود که زره خودش را به او بدهد.  

ییم  توانیم بگوبپوشی و بروی با جلیات بجنگی، شاید مردم فکر کنند که من در حال انجام این کار هستم.« اما می 

و همیشه به    لباس در سرتاسر کتاب سموئیل، مسئلة بزرگی استگذارد.  که داوود به نوعی این هویت را کنار می 

کند،  کند، بلکه به نوعی هویت او را نیز رد می بنابراین، داوود نه تنها زره شائول را رد میهویت گره خورده است.  

اختیار دارد.   در  را  ابزار یک شبان  ابزار یک  بنابرچون فقط  پادشاه  این،  از یک  برتر  چوپان که خدا همراه اوست، 

بنابراین،  گوید، بجنگد.  پوش است تا با این فلسطینی نامختون که به خدا کفر می اسرائیلی قد بلند، نیرومند و زره 

تا فردی که  دهد که کامال بر او تکیه داشته باشد،  اهمیت داستان واقعا در این است که خدا پادشاهی را ترجیح می 

 به نظر همة دنیا شرایط الزم برای یک راهبر خوب را داشته باشد. 

 پروفسور جفری والکمر  -

 

افزایش    ۱۷:  ۱۹-۱۰:  ۱۸شدت این وقایع با عبور ما از دشمنی اولیة شائول به دشمنی غیر مستقیم او در  

کرد دیگران را به قتل  شائول سعی می ها، عمدتا در شهر جبعه، جایی که  تمام اقدامات در این قسمتکند.  پیدا می 

شائول  ،  ۱۶- ۱۰:  ۱۸شوند. نخست، در  پرده تقسیم می این آیات به چهار قسمت بی دهند.  داوود ترغیب کند، رخ می 

  واضح است که شائول امیدوار بود که داوود در حمالت از طریق فرستادن داوود به جبهة جنگ در پی مرگ او بود.  

گوید:  به ما می  ۱۴: ۱۸آیة  شائول برای قتل داوود، خدا داوود را برکت داد.   علیرغم تالش اما جنگ کشته شود.  این

های داوود، شائول  « و به خاطر موفقیت.بود ی م  یو خداوند با و   نمود، ی د در همة رفتار خود عاقالنه حرکت م وداو»

 اما خدا داوود را با تحسین فزایندۀ قوم برکت داد. تحت لعنت حسادت و ترس قرار گرفت. 

، شائول از طریق فلسطینیان در پی مرگ داوود بود. زمانی که شائول در  ۳۰-۱۷:  ۱۸در بخش دوم، در  

  تری داشته باشد.ها رفتار تهاجمی جبعه بود، داوود را با وعدۀ ازدواج با دخترش میرَب وسوسه کرد تا علیه فلسطینی 

بنابراین، زمانی که داوود با موفقیت از جنگ برگشت،  داشت که داوود به دست فلسطینیان کشته شود.    شائول انتظار

شائول دوباره تالش کرد و این بار به داوود وعده داد که اگر داوود با صد  شائول میرب را به مرد دیگری داده بود.  

همسری او در بیاورد. داوود چنان در جنگ موفق  قلفة فلسطینیان از جنگ برگردد، دختر کوچکتر خود، میکال را به  

شد که با دویست قلفة فلسطینیان برگشت. اما همانطور که ممکن است انتظار داشته باشیم، خدا بار دیگر شائول را  

شائول دید که میکال داوود را دوست دارد. و نویسندۀ ما در آیة  با ترس لعنت کرد و ترس او از داوود شدت گرفت.  

معروف    یاراو بس  یلدل  ینشائول بود و به هم  یافسران نظام  یگراز د  یادترز   ...داوود  یتموفقه کرد که »اضاف  ۳۰

 « )ترجمة شریف(. ید گرد 
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، شائول آشکارا از طریق یوناتان و خدمتگزاران دربار خود، دستور قتل داوود را  ۸-۱:  ۱۹در بخش سوم، در 

در حقیقت، یوناتان حتی با اعالم  ر باز زد، خدا داوود را برکت داد.  صادر کرد. اما زمانی که یوناتان از این دستور س 

گناهی داوود، پدرش را مورد سرزنش قرار داد و به او اشاره کرد که چطور هر کاری که داوود انجام داد، به نفع  بی

و نویسندۀ ما  ساند.  شائول به اشتباه خود اعتراف کرد و به دروغ قسم خورد که به داوود آسیبی نخواهد ر   شائول بود. 

شکست داد و از    یمیرا به کشتار عظ  یشانجنگ کرده، ا  ینیانرفت و با فلسط یرونداود بمتذکر شد که »  ۸:  ۱۹در 

 « فرار کردند. ی حضور و

، شائول از طریق قاصدان  ۱۷-۹:  ۱۹در چهارمین و آخرین بخش از دشمنی غیر مستقیم شائول با داوود، در  

روح بد از جانب خداوند  گوید که لعنت خدا بار دیگر زمانی که »به ما می   ۹آیة  کند.  قصد جان داوود را می   یا آدمکشان 

اما داوود به خانة خودش فرار کرد.  « بر او نازل شد و دوباره، سعی کرد که داوود را با نیزۀ خود بکشد.  ل آمدئوبر شا

که اکنون    –اما خدا باز هم داوود را برکت داد و میکال  برسانند.  شائول قاصدانی به خانة داوود فرستاد تا را به قتل  

 به او کمک کرد تا در شب فرار کند.  – همسر او بود 

بر تالش تمرکز  از  بعد  ما  تنش نویسندۀ  تشدید  به  از طریق دیگران،  داوود  قتل  برای  هایی  های شائول 

این آیات، برکات خدا بر داوود و   روی داد.  ۲۸: ۲۳-۱۸: ۱۹پرداخت که از طریق دشمنی مستقیم شائول با داوود در  

 دهند. های او بر شائول را در حالی که شائول در تعقیب داوود بود، نشان می لعنت

داوود بعد از فرار از دست آدمکشان  ، علیه داوود و سموئیل به رامه آمد.  ۲۴- ۱۸:  ۱۹نخست، شائول در  

کرد.  که او در آنجا با گروهی از انبیای تحت هدایتش زندگی می   شائول در جبعه، به موطن سموئیل در رامه گریخت

مانند گذشته، شائول قاصدانی    داوود از آنچه اتفاق افتاده بود به سموئیل خبر داد، و هر دوی آنها در نایوت پناه گرفتند.

فعه قاصدان خود را  شائول سه دفرستاد تا داوود را بکشند، اما روح خدا به طرز چشمگیری از داوود محافظت کرد.  

بنابراین، شائول  فرستاد، اما هر بار روح خدا آنچنان بر آنها چیره شد که نتوانستند ماموریت خود را به انجام برسانند. 

را لعنت کرد و او را شرمگین ساخت. شائول که    القدس شائولاما روح از ناامیدی، این بار خود به نایوت در رامه رفت.  

 های خود را در آورد و به جای کشتن داوود، نبوت کرد.  مغلوب روح خدا بود، لباس 

داوود سموئیل را در رامه  بینیم.  ، دشمنی مستقیم شائول با داوود و یوناتان را در جبعه می ۴۲-۱:  ۲۰دوم، در  

و خدا یک بار دیگر  گناهی خود را اعالم کرد.  فروتنی در حضور یوناتان بی   ترک کرد و به جبعه برگشت، و در آنجا با

آنها با هم راهی ابداع کردند که بتوانند متوجه بشوند آیا شائول هنوز قصد  داوود را با پشتیبانی یوناتان برکت داد.  

رحمانه مورد سرزنش قرار  د، بی اش به داووهنگامی که شائول یوناتان را به خاطر وفاداری جان داوود را دارد یا نه.  

بنابراین، یوناتان داوود را با برکت پشتیبانی  دانست که پدرش همچنان خواهان مرگ داوود است.  داد، یوناتان می 

تو تا به ابد    یةمن و ذر  یةذر  یانمن و تو و در م  یان خداوند در مگفت: »  ۴۲پایدار خود از آنجا دور کرد و در آیة  

 « باشد.
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این  چندین قسمت بر خشم شائول نسبت به داوود و کاهنان خیمه تمرکز دارند.    ۱۳:  ۲۳-۱  : ۲۱سوم، در  

داوود با عبور از پیچ و  در آنجا قرار داشتند.    آن  شود که خیمه و کاهنان بخش با سفر داوود از جبعه به نوب آغاز می 

و در نهایت، مدتی  فة موآب رفت.  های زیاد، همچنین برای مدت کوتاهی به جَت فلسطینیان، غار عدالم، و مصخم

 نزد کاهن اعظم در شهر قعیلة یهودا ماند. 

هنگامی که داوود به خیمه در نوب رسید، از کاهن اعظم، اخیملک، برای مردانش و خودش نان خواست.  

اخیملک توضیح داد که هیچ نانی جز نان مقدس در حضور خداوند در خیمه وجود ندارد. پاسخ داوود به اخیملک،  

  ی در سفرها  ی حتکند: »بیان می   ۵دهد. همانطور که داوود در آیة  برکت خدا بر داوود را در این زمان توضیح می 

اخیملک نان مقدسی  « )ترجمة هزارۀ نو(.  چه رسد به امروز!  دارند،ی مردان من ظروف خود را مقدس نگاه م  یز ن  ی عاد

و عالوه بر این، هنگامی که داوود درخواست سالح کرد، اخیملک  را به داوود داد.    باقی مانده بودکه در آن روز  

 ای شایسته از تایید داوود توسط خدا بود. شمشیر جلیات را به او داد که نشانه

های ظریفی  ها، باید دقیق باشیم تا ببینیم که نویسندۀ کتاب سموئیل چطور اغلب سرنخ در طول این داستان 

در ظاهر، خوردن نان مقدس    تا مخاطبانش را در ارزیابی آنها از آنچه داوود انجام داده است هدایت کند.   دهد ارائه می 

دهد که از نان مقدس  به پسران هارون فرمان می   ۹- ۵:  ۲۴توسط داوود باعث ایجاد سواالتی شد، چون الویان  

این    اهمیتی نبود.لیات توسط داوود، مورد کمبنابراین، اشارۀ نویسنده به قدوسیت مردان و دریافت شمشیر جبخورند.  

دهند و بر تایید داوود از سوی خدا در این  جزئیات، وفاداری داوود به خدا را بر خالف عدم وفاداری شائول نشان می 

برای دفاع از شاگردانش در مقابل    ۳:  ۶بنابراین جای تعجب ندارد که عیسی در لوقا  گذارند.  برهة زمانی صحه می 

های ظریفی از این دست در  سرنخ های گندم، به این واقعه اشاره کرد.  آوری دانه نادرست شکستن سبت با جمعاتهام  

 شوند تا به مخاطبان اولیه کمک کنند که بدانند چطور باید اقدامات داوود را ارزیابی کنند. این آیات نمایان می 

داوود  های شائول در نوب بود.  رست چوپان حال، یک فرد ادومی به نام دوآغ وجود داشت که آن زمان، سرپ

او برای مدت کوتاهی به    دهد، فرار کرد.که متوجه شده بود دوآغ احتماال محل اختفای او را به شائول گزارش می 

شهر فلسطینی جت رفت، و در آنجا خدا به او حکمت بخشید تا با رفتار مانند یک دیوانه، پادشاه را فریب بدهد و از  

اما بر خالف  مرد جنگجو برکت داد.    ۴۰۰سپس به غار عدالم رفت و خدا در آنجا او را با حدود  کند.  خود محافظت  

کرد، داوود به این جنگجویان اجباری نکرد. همة آنها داوطلبانه نزد او  توانست سربازگیری می شائول که هرچه می 

او در آنجا  داوود همچنین برکت روح خدا را با بردن پدر و مادرش به مکانی امن در مصفة موآب نشان داد.  آمدند.  

 ماند تا زمانی که جاد نبی به او گفت که به یهودا برود، و او با فروتنی به فرمان خدا عمل کرد.  

لعنت روح شریر بر شائول، آشکار بود.   این مدت،  از در تمام  مردان خود به خاطر عدم    در جبعه، شائول 

اما زمانی که شائول  به همین خاطر، دوآغ ادومی به شائول گفت که داوود در نوب است.  حمایت از او خشمگین شد.  

تر فرار کرده و اخیملک نیز به او یاری داده، چنان خشمگین شد که به دوآغ فرمان داد تا همة  متوجه شد داوود پیش 
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برخاسته، بر کاهنان حمله آورد و هشتاد و پنج نفر    یدوآغ ادوم خوانیم: »می   ۱۸:  ۲۲در  همانطور که  کاهنان را بکشد.  

« شائول سپس همة افراد و حیوانات، از جمله زنان و کودکان را در  در آن روز کشت. پوشیدند،ی کتان م   یفودرا که ا

 و به داوود و مردان او پیوست.  تنها ابیاتار کاهن، یکی از پسران اخیملک، توانست فرار کند نوب از بین برد. 

کردند تا اینکه به داوود خبر رسید که فلسطینیان مردم قعیله را  داوود و ابیاتار با هم درون یهودا سفر می 

خدا پاسخ داد که او باید از قعیله در  بر خالف شائول، داوود از خدا پرسید که چه باید بکند.  دهند.  مورد آزار قرار می 

در این ضمن، خدا بر ابیاتار آشکار ساخت که شائول  ا دفاع کند. و خدا داوود را با پیروزی برکت داد.  هبرابر فلسطینی 

بنابراین، داوود کاهن اعظم را فرا خواند و یک بار دیگر برای  آید و به این ترتیب هم داوود را برکت داد.  به قعیله می 

 ید آنجا را ترک کند، و شائول و لشگر او نیز برگشتند. خدا آشکار ساخت که داوود با دریافت راهنمایی دعا کرد. 

آمیز به  ، شامل چندین رفتار خشونت۲۸-۱۴:  ۲۳چهارمین و آخرین بخش از دشمنی مستقیم شائول در  

  تر داوود پس از آنکه قعیله را ترک کرد، به بیابان زیف، و بعدا به منطقة جنوبی است.    در بیابان  پیوسته علیه داوودهم

 بیابان معون رفت، که شائول در آنجا دوباره به تعقیب او پرداخت.  

به ما گفته  در آغاز این بخش، هم لعنت روح شریر بر شائول و هم برکت خدا بر داوود ذکر شده است.  

بر اساس  و  کرد، اما خدا هرگز به او اجازه نداد که داوود را دستگیر کند.  وقفه داوود را تعقیب می شود که شائول بی می

ل تو را نخواهد جست،  ئو که دست پدر من، شا  یرا مترس ز یوناتان نزد داوود آمد، به او اطمینان داد و گفت: »،  ۱۷:  ۲۳

 .« شد ی پادشاه خواه یل و تو بر اسرائ

ای از مردان اهل بیابان زیف پیشنهاد کردند که شائول را نزد داوود ببرند. بدین ترتیب،  در همین حین، عده 

ردان او به سوی جنوب و بیابان معون رفتند. شائول به دستگیری داوود نزدیک شد، اما با نزدیک شدن او  داوود و م

اند  به شائول خبر رسید که فلسطینیان در جای دیگری به اسرائیل حمله کردهخدا یک بار دیگر داوود را برکت داد.  

 جنگد.  ها بو شائول مجبور شد از تعقیب داوود دست بکشد و با فلسطینی 

بعد از آنکه آغاز و تشدید دشمنی شائول با داوود را دیدیم، اکنون باید  (. ۱۲:  ۲۷-۲۹:  ۲۳فروکش دشمنی )

دهند که چطور صداقت داوود سبب  این مطالب نشان می بپردازیم.    ۱۲:  ۲۷-۲۹:  ۲۳به فروکش دشمنی شائول در  

 شد که شائول به داوود اجازه بدهد در صلح زندگی کند. 

پس از آنکه شائول برگشت تا  است.   ۲۲:  ۲۴-۲۹: ۲۳ش، قسمت مشهور داوود در عین جدی در اولین بخ 

اما  شود.  ها برود، داوود به سمت شرق و به جایی حرکت کرد که به نام عین جدی شناخته می به جنگ فلسطینی 

در طول مسیر، شائول برای قضای حاجت  تمام شد، یک بار دیگر به تعقیب داوود پرداخت.    زمانی که جنگ شائول 

توانست به آسانی شائول را  داوود می و از مشیت خدا، داوود هم در همان غار پنهان شده بود.  در غاری توقف کرد.  

اکید بر میزان حساسیت وجدان داوود  و نویسندۀ ما برای ت بکشد، اما در عوض، او تنها قسمتی از ردای شائول را برید.  

کرد.  به گناه، اشاره کرد که او حتی در مورد این عمل کوچک علیه پادشاه مسح شدۀ خداوند نیز احساس گناه می 
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او روشن ساخت که از جان شائول گذشته و به او آسیبی  بنابراین، صبح روز بعد، داوود از دور شائول را صدا زد.  

  یکوتر تو از من نبه داوود گفت: »  ۱۷:   ۲۴در یک لحظة کوتاه از خلوصی چشمگیر، شائول در  و سپس،  نخواهد رساند.  

، خود شائول اعتراف کرد  ۲۰:  ۲۴« و در  .یدمبد به تو رسان  ی و من جزا  یدیبه من رسان  یکو ن  ی که تو جزا  یراز  ی هست

 « .ید ثابت خواهد گرد   در دست تو  یلشد و سلطنت اسرائ یکه البته پادشاه خواه  دانمی م  ینکحال اکه: »

  ۴۴- ۱:  ۲۵در بخش دوم، نویسندۀ ما آنچه برای داوود و ابیجایل در بیابان فاران اتفاق افتاده بود را در  

کند که سموئیل درگذشت  مان با این خبر آغاز می شود، اما نویسندۀای به شائول نمی در این قسمت اشارهتوصیف کرد.  

به احتمال زیاد، او به این مورد اشاره کرد تا نشان دهد که داوود و شائول  ردند.  و تمامی اسرائیل برای او سوگواری ک

دهد که  همین حقیقت به خودی خود نشان می بس موقت حضور داشتند.  هر دو در تدفین سموئیل تحت یک آتش 

خطر نکرد و بالفاصله از شائول فاصله گرفت و به    اما داوود به هیچوجهچقدر دشمنی شائول فروکش کرده است.  

 گناهی او را نشان دادند. کارهای داوود در آنجا، یک بار دیگر بی مناطق بیابانی جنوب یهودا و بیابان فاران گریخت. 

آموزیم که اسمش  سپس دربارۀ زنی زیبا و باهوش به نام ابیجایل و همسر ظالم و شرورش به نام نابال می 

بعد از آنکه مردان داوود با شبانان نابال رفتار خوبی داشتند و از آنها در بیابان محافظت کردند،  »ابله« است.  به معنی  

اما هنگامی که نابال، ابلهانه درخواست داوود را رد و به    داوود از نابال خواستار مقداری آذوقه برای مردانش شد.

ابیجایل با مداخله به نمایندگی از  مله به خانة نابال آماده ساخت. قاصدان او توهین کرد، داوود مردان خود را برای ح

او همچنین فروتنانه به نیکویی داوود اذعان  شوهرش، آذوقه به داوود هدیه داد و برای همسرش طلب بخشش کرد.  

نابال را زد و    حدود ده روز بعد، خود خداوند  گیری باز داشته است.و داوود خدا را شکر کرد که او را از انتقامکرد.  

بندۀ خود را   ...مبارک باد خداوند کهپاسخ داد: » ۳۹کشت. هنگامی که داوود خبر مرگ نابال را دریافت کرد، در آیة  

 « و اندکی بعد، خدا برکت بیشتری به داوود بخشید و ابیجایل به همسری او در آمد.  . نگاه داشته است ی از بد

 

و داوود انتظار داشت که  شوهر ابیجایل هم بود، کارهای خوب زیادی انجام داد.  داوود برای خانوادۀ نابال که اتفاقا  

اما، زمانی که داوود قاصدانی پیش نابال  نابال هم سخاوت خود را با آذوقه دادن به داوود و مردان او نشان بدهد.  

.. و نابال و  گیری برود. انتقامفرستاد، نابال از آذوقه دادن خودداری کرد و بنابراین داوود هم تصمیم گرفت که برای  

شود و به سرعت  ابیجایل به نوعی از اتفاقی که قرار بود رخ بدهد باخبر می بعضی از اعضای خانوادۀ او را از بین ببرد.  

حاال، وقتی که ابیجایل با داوود مالقات کرد که  دهد که با داوود مالقات کند و مقداری آذوقه به او بدهد.  ترتیبی می 

ابیجایل توانست با فروتنی، داوود را متقاعد کند    –جویی  گویم یک ماموریت انتقام من می   –اموریت بود  در یک م

  ای که برای او آورده بود را پذیرفت و ابیجایل در آن لحظه داوود به او گوش داد، و در نتیجه هدیه که انتقام نگیرد.  

برگشت... بدین ترتیب، چند روز بعد خدا نابال را زد و نابال مُرد. وقتی داوود شنید که ابیجایل حاال بیوه شده است،  

اینطور بود که داوود با  قاصدانی پیش او فرستاد تا با او ازدواج کند و ابیجایل هم پذیرفت که با داوود ازدواج کند.  
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برای من، درسی که برای من وجود دارد این است که انتقام کار ما نیست...  کنم، ابیجایل ازدواج کرد. و من فکر می 

 انتقام از آن خداوند است. 

 کشیش دکتر همفری آکوگیرم  -

 

شائول باز هم به تعقیب  پردازد.  ، یک بار دیگر به داوود در بیابان زیف می ۲۵-۱:  ۲۶نویسندۀ ما سپس در  

یک شب داوود وارد اردوگاه شائول شد و او را دید که در خواب  هی نزد.  اما داوود دست به عمل اشتبا داوود پرداخت.  

داوود مانند دفعة قبل، از صدمه به شائول خودداری کرد اما نیزه و کوزۀ  اش نیز نزدیک سرش قرار داشت.  بود و نیزه 

اوود و شائول از دور با  هنگامی که دروز بعد، خدا داوود را به خاطر خویشتنداری او برکت داد. آب شائول را برداشت. 

پسرم    یمبارک باش اگفت: »  ۲۵گناهی داوود اعتراف کرد، او را برکت داد، و در آیة  هم صحبت کردند، شائول به بی 

 شد.«  ی کرد و غالب خواه یخواه  یمعظ ی د؛ البته کارهاوداو

داوود  ازد.  پردبه داوود در فلسطین می   ۱۲- ۱:  ۲۷آخرین بخش فروکش دشمنی شائول، در اول سموئیل  

برکت خدا بر این تصمیم داوود کامال مشهود  یک بار دیگر از شائول فرار کرد و این بار به سرزمین فلسطین رفت.  

های دیگر  خدا داوود را از راه است، چون شائول پس از اطالع از فرار داوود به شهر جت، از تعقیب او دست کشید.  

داوود یک سال و چهار ماه در  ، پادشاه فلسطینی، شهر صقلغ را برای سکونت داوود به او داد.  اخیش نیز برکت داد.  

حال، نویسندۀ ما دقت داشت که به این نکته  آمیز را از آنجا فرماندهی کرد.  صقلغ زندگی کرد و چندین حملة موفقیت 

نها به فلسطینیان کمک کرد تا به دشمنان  اشاره کند که داوود هرگز به هیچ فردی از قوم خدا صدمه نزد. بلکه او ت

ای  کرد که اسرائیلیان از داوود متنفرند و او چاره خدا حمله کنند. با این حال، اخیش به داوود اعتماد داشت و تصور می 

 ندارد جز اینکه تا آخر عمر به اخیش وفادار بماند. 

کتاب سموئیل پس از آنکه به پیشینه،    نویسندۀ(.  ۲۷:  ۱تا دوم سموئیل    ۱:  ۲۸عواقب دشمنی )اول سموئیل  

به سراغ عواقب    ۲۷:  ۱تا دوم سموئیل    ۱:  ۲۸تشدید، و فروکش دشمنی شائول با داوود پرداخت، در اول سموئیل  

ها با اسرائیل جنگیدند و نویسندۀ ما تمرکز خود را بر این موضوع قرار  ها، فلسطینی در این باب دشمنی شائول رفت.  

 ی این مدت داوود را برکت داد و شائول را لعنت کرد.  داد که چطور خدا ط

، بر آمادگی برای جنگ با فلسطینیان متمرکز است.  ۲۵-۱:  ۲۸اولین قسمت از عواقب دشمنی شائول در  

نویسندۀ کتاب سموئیل با فاصله گرفتن از الگوی معمول خود، دو قسمت که شامل داوود و شائول است را با هم  

   اند.دهد که این وقایع در یک زمان اتفاق افتاده ادغام کرد تا نشان ب 

این وقایع، در شهر فلسطینی  بینیم.  ، قسمت کوتاهی از آمادگی داوود برای نبرد را می ۲-۱:  ۲۸ابتدا، در  

پادشاه فلسطینی به داوود گفت که او و مردانش باید در جنگ علیه اسرائیل، به ارتش فلسطین  جت روی دادند.  

اخیش که بسیار خوشحال بود، به داوود  با ایجاد تصور اینکه با نقشه موافق است، اخیش را فریب داد.    داوود   بپیوندند. 
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نویسندۀ کتاب سموئیل منتظر ماند تا این بحران همکاری داوود  گفت که او تا آخر عمر، محافظ پادشاه خواهد بود.  

 با فلسطینیان را در قسمت بعدی حل کند.  

ما در   نویسندۀ  برای جنگ پرداخت ۲۵-۳  :۲۸دوم،  آمادگی شائول  به  . شائول در زمان سموئیل، همة  ، 

اما مشاهدۀ لشگر فلسطینیان، شائول را  و جادوگران را از اسرائیل حذف کرده بود.  کردندکسانی که احضار ارواح می 

کاری غیر قابل تصور انجام داد. او با    بنابراین، شائولاو از خدا پرسید، اما خدا جوابی به او نداد.  در ترس فرو برد.  

در شریعت    – مشورت با مردگان    –دهد که فال اموات  نشان می   ۲۷:  ۲۰حال، الویان    مشورت کرد.   فالگیر اموات یک  

دور بود دستور داد که روح سموئیل را احضار  اما شائول به فالگیر امواتی که در عَین موسی جرمی مستحق مرگ بود.  

احضار  کند.   اصال  روح  او  که  گفت  شائول  به  شیطانی، چیزی  فریب  یک  یا  باشد  بوده  حقیقتا سموئیل  چه  شده 

خداوند سلطنت را از دست تو  ، سخنان قبلی سموئیل را تکرار کرد و گفت: »۱۷خواست بشنود. آن روح در آیة  نمی 

با تو به   یز را ن یلاسرائ ،خداوند ید: »گو، روح ادامه داده و می ۱۹در آیة « د داده است.وداو  اتیه آن را به همسا  یده،در

.« خدا شائول و پسرانش را به مرگ در جنگ با  بود   ید خواهد داد، و تو و پسرانت فردا نزد من خواه  ینیاندست فلسط

 فلسطینیان محکوم کرد.  

بر مشغولیت داوود و شائول در نبرد با فلسطینیان متمرکز است.    ۱۳:  ۳۱-۱:  ۲۹قسمت بعدی این بخش، در  

، اخیش، پادشاه فلسطین  ۱:  ۲۸به یاد دارید که در  دهد.  های داوود خبر می از پیروزی   ۳۱:  ۳۰-۱:  ۲۹وایت حاضر، در  ر

اما در این آیات، فرماندهان فلسطینی اجازه ندادند  به داوود اصرار کرده بود که او را در جنگ با اسرائیل همراهی کند.  

هنگامی که  بدین ترتیب داوود به صقلغ برگشت و هرگز به جنگ علیه شائول نرفت.  که داوود به آنها ملحق شود.  

داوود به  اند.  ها شهر را به آتش کشیده و همسر او را نیز به اسارت برده داوود به صقلغ برگشت، دریافت که عمالیقی 

و    ام آن خودداری کرده بود. یعنی همان کاری که شائول از انج  – ها حمله کرد و همة آنها را از بین برد  عمالیقی 

 داوود به عنوان یک راهبر شرافتمند قوم خدا، غنایم جنگی را با همة کسانی که از او پیروی کرده بودند، تقسیم کرد.  

با فلسطینیان پرداخت.    ۱۳-۱:  ۳۱در مقابل، نویسندۀ ما در   خدا در کوه جلبوع  به مرگ شائول در نبرد 

سه پسر شائول، از جمله یوناتان، در جنگ کشته شدند.  دربارۀ آنها هشدار داده بود.    هایی را نازل کرد که پیشتر لعنت

خود را    یرل شمشئوشاخوانیم که: »می   ۴سپس، بعد از اینکه تیر یک کماندار شائول را به شدت زخمی کرد، در آیة  

اما  احترامی کردند.  ن، به آنها بی « فلسطینیان با آویختن اجساد شائول و پسرانش از حصار بیت شا گرفته، بر آن افتاد.

 شان را دفن کردند. هایمردانی دلیر از یابیش جلعاد رفته، اجساد را برداشتند، سوزاندند، و استخوان 

، روایت  ۲۷-۱:  ۱نویسندۀ کتاب سموئیل سپس با پرداختن به واکنش داوود پس از جنگ در دوم سموئیل 

این قسمت بر واکنش عادالنة داوود به مرگ شائول و پسرانش پس از  .  خود از عواقب دشمنی شائول را به پایان برد 

   بازگشت به خانة خود در صقلغ متمرکز است. 
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کرد شائول را کشته است، به جای پاداش  ، داوود یک قاصد عمالیقی را که ادعا می ۱۶-۱:  ۱نخست، در  

،  ۱۹در آیة  یوناتان و شائول سوگواری کرد.  ، داوود در انظار عمومی برای مرگ  ۲۷-۱۷:  ۱سپس در  دادن، اعدام کرد.  

، و  ۲۵،  ۱۹در آیات  «  بلندت کشته شد.  یهادر مکان   ]پادشاه اسرائیل[  یلاسرائ  یتو ا   یبایی زفغان کرده و گفت: » 

علیرغم این واقعیت که  با تکرار عبارت مشهور »جباران چگونه افتادند«، به شائول و یوناتان ادای احترام کرد.    ۲۷

ن هیچ دلیل موجهی داوود را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، داوود تا به آخر به عنوان خدمتگزار فروتن  شائول بدو

 شائول، صداقت خود را نسبت به او حفظ کرد.  

قرار داریم که  خوردۀ شائول را در نظر گرفتیم، در موقعیتی  اکنون که ساختار و محتوای پادشاهی شکست 

های کتاب سموئیل، کاربردهای مسیحی  توانیم از این بخش ی خودمان بپرسیم. چگونه می دربارۀ ارتباط آن با زندگ

 پیدا کنیم؟ 

 

 کاربرد مسیحی 
با زندگی ما به عنوان پیروان مسیح    های بخش دوم کتاب سموئیلرسد که بسیاری از جنبهبه نظر می

های بین شائول و داوود  ما درگیر تنش ما با فلسطینیان و دیگر اقوام باستانی در جنگ نیستیم.  ارتباطی نداشته باشند.  

توانیم چند اصل االهیاتی و اخالقی مرتبط  مطمئنا، بسیاری از ما می این رویدادها چه ارتباطی با ما دارند؟  نیستیم.  

مان را با  اما بسیار مفیدتر است که کاربردهای مسیحی های مختلف کتاب سموئیل ببینیم.  دمان را در قسمت به خو

خوردۀ شائول نوشت،  اهداف اصلی نویسندۀ کتاب سموئیل در همان برهة زمانی که ابتدا دربارۀ پادشاهی شکست 

 همسو کنیم. 

اما در راستای  خوردۀ شائول وجود دارد.  زیادی برای بررسی کاربردهای مسیحی پادشاهی شکست  هایراه

بیایید با این    کنیم.اهداف این درس، یک بار دیگر از منظر مضامین عهدهای خدا و پادشاهی خدا به آنها نگاه می 

 دهند. از کتاب سموئیل به ما ارائه می نکته شروع کنیم که چطور عهدهای خدا یک راهنمایی بنیادین دربارۀ این بخش  

 

 عهدهای خدا 
خوردۀ سموئیل در زمانی رخ دادند که تعامالت اسرائیل با خدا عمدتا بر اساس  رویدادهای پادشاهی شکست 

کنندۀ آنچه بود که نویسندۀ سموئیل دربارۀ سخاوتمندی خدا،  شدند. شریعت موسی، ادارهعهد خدا با موسی اداره می 

و پیامدهای لعنت و    – به ویژه در مورد مقررات خدا برای پرستش و پادشاهی    –  فاداری قدرشناسانه معیارهای و

اما همانطور که در این درس دیدیم، کتاب سموئیل بعد از آن نوشته شد که خدا عهد خود با داوود را  برکت بود.  

در پرتو تمام آنچه که خدا در مورد  ها را  ین باب رفت که همة ابنابراین، از مخاطبین اولیه انتظار می برقرار ساخته بود.  

 مرکزیت خاندان داوود آشکار کرده بود در زندگی خود به کار بگیرند. 



سموئیل کتاب  سموئیل و شائول : ۲درس       

 

 

-32- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

خوردۀ شائول را در پرتو روزگار  به طریق مشابه، ما نیز به عنوان پیروان مسیح باید روایت پادشاهی شکست 

و این عهد  کنیم.  ای را در مسیح برقرار کرد، زندگی می عهد تازه  خودمان به کار بگیریم. ما در زمانة بعد از اینکه خدا 

به  پردازد.  تازه، به تنظیم مجدد پویایی عهدهای پیشین خدا نسبت به مرکزیت عیسی به عنوان پسر ارشد داوود می 

 مایی کند. ها راهنکارگیری این باب همین دلیل، ما باید بر مکاشفة خدا در عهد جدید تکیه کنیم تا ما را در به

 

ه است.  مقدس یکباره به دست ما نرسیدخوانیم، مهم است تشخیص بدهیم که کتابمقدس را می زمانی که کتاب 

خدا اینطور تصمیم گرفت که نقشة خود را در طول زمان از طریق عهدهای  رونده است.  بلکه یک مکاشفة پیش 

با در نظر گرفتن این موضوع،  رسد.  اوج خود می   مقدسی بر ما آشکار کند که در خداوندمان عیسای مسیح بهکتاب

گیریم، به ویژه اکنون به عنوان مسیحیان، همة  مقدس را در زندگی خود به کار می باید متوجه باشیم که وقتی کتاب

شد، برای ما کاربرد  مقدس دقیقا به همان شکلی که تحت عهد قدیم یا در دوران عهد عتیق انجام می کتاب   هایجنبه

کنیم که در مورد ما کاربرد دارد، باید ببینیم که چطور عهد عتیق به طور خاص در  ندارند. وقتی به آنچه فکر می 

گوییم: »این اعمال  کنیم و می طریق او نگاه می ای است که از  او دریچه و شبکه کند.  عیسای مسیح تحقق پیدا می 

رسند. اینها در او و از طریق او در مورد  شود.«... همة اینها در مسیح به تحقق می شود و آن یکی دیگر اعمال نمی می

مقدس از آن پیروی  این یک اصل اساسی است که ما باید در هنگام مطالعة هر بخش کتاب کنند. ما کاربرد پیدا می 

م، یعنی آن بخش را در جای خود در تاریخ رستگاری قرار بدهیم، ببینیم که چطور در عیسای مسیح تحقق پیدا  کنی

 کند. کرده، و بعد چطور در پرتو آنچه که عیسی انجام داد، در مورد ما به عنوان قوم خدا صدق می 

 دکتر استفان ولوم  -

 

بخش از کتاب سموئیل توجه ما را به سخاوتمندی    در وهلة اول، درست مانند بخش قبلی، هنگامی که این   

بینیم که خدا  ما سخاوت االهی را در زمانی می شویم.  تر خدا در مسیح می کند، متوجه سخاوت عظیماالهی جلب می 

تر را مشاهده  پادشاهی را به شائول بخشید، و بعد در زمانی که داوود را جایگزین شائول ساخت، سخاوتی عظیم

هایی داریم  تر در مسیح نشان داد. امروز، ما فرصتدهد که خدا سخاوتی بس عظیما عهد جدید تعلیم می امکنیم.  می

نه تنها سخاوتی که او به خود مسیح نشان داد، بلکه آن سخاوتی نیز    –العاده اذعان کنیم  که بر این سخاوت خارق 

 دهد. که او هر روزه به پیروان مسیح نشان می 

گیریم نیز تا حد زیادی همین مسئله  ی که وفاداری بشر در روزگار شائول را در نظر می در وهلة دوم، هنگام

او به طور مکرر پرستش خدا را نادیده  کنند.  ها، شکست شائول در وفاداری به خدا را آشکار می این باب کند.  صدق می 

قصورها  رای اقتدار سلطنتی تخطی کرد.  و همچنین بارها و بارها از قوانین موسی بگرفت و آن را به فساد آلوده کرد.  

عیب او به عنوان پسر  های شائول در تضادی چشمگیر با تعهد کامل عیسی به پرستش خدا و حکمرانی بی و شکست
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از    گیرند. نقص داوود قرار می بی الگوبرداری  آنها همچنین به مسئولیت ما برای پرستش خدا در روح و راستی، و 

   کنند.مان اشاره می یسی در زندگی حکمرانی کامال عادالنة ع

کند. به ما مسیحیان  ما، همچنین توجهات را به پرستش صادقانة داوود نیز جلب می   اما این بخش از کتاب 

و پرستش ما در مسیح نیز باید  شود که پرستش عیسی نسبت به پدر، بسیار فراتر از پرستش داوود است.  یادآوری می 

به عالوه، هر بار که نویسندۀ ما به اعمال شرافتمندانة داوود در ارتباط با اقتدار سلطنتی   از پرستش داوود فراتر برود. 

 الگوی او پیروی کنیم. آموزیم که چطور باید از شویم و می نقص عیسی متلذذ می کند، ما از پادشاهی بی صحبت می 

 

کرد  ، که چطور خداوند تخت پادشاهی را از شائول گستاخ گرفت، کسی که فکر می بینیم... در کتاب سموئیلما می 

پادشاه بزرگی است، و آن را به داوود بخشید، یعنی کسی که او را از شبانی گوسفندان به پادشاهی رساند. با وجود  

بینیم ا در دوم سموئیل می کند، اماینکه کتاب اول سموئیل بر پادشاهی داوود، بزرگی او و اطاعتش از خدا تمرکز می 

دهد که قوم اسرائیل هنوز به  بینیم. این به ما نشان می های او را می گناهان و ضعف آل نبود.  که او یک پادشاه ایده

 دهندۀ واقعی نیاز داشتند که ننگ ما را کامال از بین ببرد، و این شخص، عیسای مسیح است.نجات 

 آقای شریف عاطف فهیم  -

 

هایی که نتیجة  کنند. لعنتها متمرکز می ها و برکتها توجه خود را بر عواقب لعنت سوم، این باب   در وهلة 

های ابدی را برای همة کسانی که به او ایمان بیاورند  کنند که لعنت نافرمانی شائول بودند ما را به مسیح نزدیک می 

شویم، خدا کلیسای خود  ز وقتی که از او دور می دهند که حتی اکنون نیو همچنین به ما هشدار می شود.  متحمل می 

بینیم که داوود به دلیل خدمت وفادارانة  به طریق مشابه، وقتی برکاتی را می کند.  های موقت تادیب می را با لعنت

و ما  اندازه از خدا دریافت کرد.  کنیم که برای اطاعتش، برکاتی بی خود به خدا دریافت کرد، مسیح را ستایش می 

 شویم که در پی برکات موقت خدا برای امروز و برکات ابدی او در جهان آینده باشیم.  می  تشویق 

خوردۀ شائول را به سمت پویایی عهدهای  عالوه بر اینکه باید کاربردهای مسیحی خود از پادشاهی شکست 

 ندیم. ها در پرتو مکاشفة پادشاهی خدا در مسیح به کار ببخدا سوق بدهیم، همچنین باید این باب 

 

 پادشاهی خدا 
خوردۀ شائول نوشت تا مخاطبین  همانطور که دیدیم، نویسندۀ کتاب سموئیل در مورد پادشاهی شکست

اولیة او امیدشان به خاندان شائول را رها کنند و این امید را بر پادشاهی خدا در حکمرانی عادالنة سلسلة داوود قرار  

خود را به طور انحصاری، بر عیسی، تنها فرزند کامال عادل خاندان سلطنتی  و به همین دلیل، ما نیز باید امید    بدهند.
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بدهیم.   قرار  عیسی  یعنی  پادشاهی  داوود،  از  خود  روایت  در  ما  نویسندۀ  که  خدا  پادشاهی  امیدهای  عیسی،  تنها 

 سازد. خوردۀ شائول به آنها اشاره کرده است را محقق می شکست

پیش  که  همانطور  کردیماما  اشاره  می تر  تحقق  مرحله  در سه  را  پادشاهی  عیسی  تاسیس  بخشد.  ،  با  او 

کنیم که در طول تاریخ کلیسا  کند. ما امروزه در تداوم پادشاهی او زندگی می پادشاهی خود در اولین ظهورش آغاز می 

 ادامه دارد. و تکمیل پادشاهی او را در انتهای زمان، هنگامی که با جالل برگردد مشاهده خواهیم کرد.  

های شائول آموختند که امید تنها در خاندان داوود  مخاطبین اولیة کتاب سموئیل از شکست در وهلة اول،  

کنیم، جایی که عیسی بدون  به طریق مشابه، ما در پشت سرمان به تاسیس پادشاهی مسیح نگاه می شود. یافت می 

است که ملکوت با شکوه خدا را بر  دشاهی شک از طریق معجزات، مرگ، قیام، و صعود خود ثابت کرد که او تنها پا

 زمین برقرار خواهد ساخت. 

.  های آنان حفظ کرددر روزگار مخاطبین اولیة سموئیل، خدا خاندان داوود را علیرغم شکست در وهلة دوم،  

از   در طول بیش  بدانیم  برخورداریم که  امتیاز  این  از  ما  پادشاهی خدا، وعده  ۲۰۰۰و  تداوم  او شکست  سال  های 

بارها و بارها ثابت کرد که خدا او را مقرر ساخته است تا این پادشاهی را تا    – پسر عادل داوود    – مسیح  اند.  خورده ن

بدهد. زمین گسترش  راه   انتهای  پی  در  افراد  از  بسیاری  هنوز  به  اگرچه  اما مسیح همچنان  های دیگری هستند، 

عظة انجیل، برکات خدا را در سراسر جهان انتشار  دهد و با قدرت روح خویش و مو شکست دشمنان خود ادامه می 

 دهد. می

و در وهلة سوم، نویسندۀ کتاب سموئیل مخاطبین اولیة خود را فرا خواند تا چشمان خود را بر آینده و احیای  

خوردۀ شائول، ما را فرا  به همین ترتیب، روایت نویسندۀ ما از پادشاهی شکست   کامل تخت پادشاهی داوود بدوزند.

دهد که در  عهد جدید به ما اطمینان می خواند که در انتظار تکمیل عصر خود در هنگام بازگشت مسیح باشیم.  می

آن زمان، برای هر موجودی آشکار خواهد شد که در واقع، مسیح تنها کسی است که برای حکمرانی بر آفرینش  

از    ییهر زانو  یسی به نام عند، در آن روز، »کبیان می   ۱۱-۱۰:  ۲همانطور که پولس در فیلیپیان  برگزیده شده است. 

خداوند    یح،مس  یایس کند که ع  ]می[  اقرار  یشود، و هر زبان  ]می[  است خم  ینزم  یر و ز  ینآنچه در آسمان و بر زم

 .«  است

 

که پادشاهی خدا اکنون از طریق حکمرانی مسیح بر قوم او از هر قبیله، ملت، و    بینیمبدین ترتیب، در عهد جدید می 

اند وجود دارد و در یک مکان خاص، یک مکان جغرافیایی واقع نشده، بلکه در  زبانی که در سراسر جهان پراکنده

دهد که وقتی عیسی  می اما سپس عهد جدید به ما یک نگاه اجمالی هم از این  بهشت، در خانة روحانی ما قرار دارد.  

برگردد پادشاهی خدا به چه شکلی خواهد بود، و در حالی که آن پادشاهی اکنون به نوعی در این دنیا پنهان است،  

  یح، مس  یا یسکند که ع  اقرار   یشود، و هر زبان   خم  ... یی هر زانو»  -   وقتی که مسیح برگردد به وضوح دیده خواهد شد 
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شناسند و او را در  کند که او را می اه خود، مسیح، بر قوم خویش حکمرانی می و خدا از طریق پادش  – «  خداوند است

 خوانند. اورشلیم جدید آسمانی پدر می 

 دکتر کنستانتین کمپل   -

 

این   چون  است،  نگرفته  پیش  در  اشتباهی  مسیر  اسرائیل  که  داد  نشان  دقت  با  کتاب سموئیل  نویسندۀ 

های  و این باب ه بر عکس، خود خدا هر قدم را در طول مسیر هدایت کرد.  بلکرویدادها به پادشاهی داوود منجر شدند.  

دهند که خدا همة این رویدادها را نه تنها برای تجلیل از داوود به عنوان پادشاه  کتاب سموئیل به ما اطمینان می 

 اسرائیل، بلکه برای تعالی مسیح به عنوان پادشاه جهان هدایت کرد. 

 

 گیری نتیجه 
در این درس دربارۀ سموئیل و شائول، دیدیم که چطور نویسندۀ کتاب سموئیل به روایت برخی از وقایعی  

به بررسی این موارد پرداختیم که او چطور مقدمة    پرداخت که به استقرار داوود به عنوان پادشاه اسرائیل منجر شدند.

خوردۀ شائول را در بخش دوم کتاب خود  ست سموئیل بر پادشاهی را در بخش اول کتاب خود و نیز پادشاهی شک

 ارائه داد. 

  ما نیز درست مانند کسانی که مخاطبین اولیة کتاب سموئیل بودند، در این دنیا با مشکالتی روبرو هستیم. 

اما  کنند که امیدمان به پیروزی پادشاهی خدا در مسیح را از دست بدهیم.  و این مشکالت اغلب ما را وسوسه می 

گیریم که چطور خدا از طریق زندگی سموئیل و شائول، راه را برای پادشاهی داوود  وتنانه در نظر می زمانی که فر

امید خود به آینده را بر پادشاهی عادالنة خاندان داوود قرار    ما نیز  سازند تا آماده کرد، سخنان او ما را دلگرم می 

توانیم مطمئن  تی که امروزه با آنها روبرو هستیم، می و فارغ از آزمایشاعیسی، پسر عادل داوود، آمده است.  بدهیم.  

پایان عطا  باشیم که او به تمام کسانی که به وی ایمان دارند، در تکمیل پادشاهی خدا میراثی ابدی از برکات بی 

 خواهد کرد. 
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 نامه واژه 
در تمام  فرار کرد و به داوود و مردان او پیوست؛    کاهن و پسر اخیملک که از کشتار کاهنان در نوب   ابیاتار:  

 دوران حکمرانی داوود نسبت به او وفادار ماند. 

او را مورد توهین    زن نابال که بعد از آنکه همسرش درخواست داوود برای آذوقه را کرد و قاصدان  ابیجایل: 

 قرار داد، دخالت کرد؛ بعد از آنکه خدا نابال را کشت، با داوود ازدواج کرد. 

 پادشاه فلسطینی جت که داوود در کنار او خود را از شائول در امان نگه داشت.   خیش: ا 

 کاهن اعظم در نوب و پدر ابیاتار؛ به دلیل کمک به داوود توسط شائول کشته شد.   اخیملک: 

قومی از فرزندان عمالیق )یکی از نوادگان عیسو( که بعد از فرار اسرائیل از مصر، بدون دلیل به    ها: عمالیقی 

 ترین دشمنان اسرائیل که نهایتا به دست داوود و مردان او از بین رفتند. رحمآنها حمله کردند؛ یکی از بی 

اخته و با طال پوشانده شد، و  ای که )بر اساس فرمان خدا به موسی( از چوب شطیم سجعبه   تابوت عهد: 

 شدند. الواح ده فرمان درون آن نگهداری می 

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

 غاری که داوود در حین فرار از شائول در آنجا پنهان شد.   غار عدالم: 

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  حقوقی الزامیک قرارداد  عهد:  

 مردم منعقد شده باشد. 

 شد. بت فلسطینی که اغلب نیمی انسان و نیمی ماهی به تصویر کشیده می   داجون: 

ت و  دومین پادشاه اسرائیل در عهد عتیق که وعده یافت نوۀ او بر تخت پادشاهی وی خواهد نشس  داوود: 

 تا ابد حکمرانی خواهد کرد. 

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

 بشود؛ پدر دو پسر گناهکار، حُفنی و فینحاس. 

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

 شد. ن توسط کاهنان پوشیده می لباسی مقدس از کتان که در اسرائیل باستا  ایفود: 
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شائول در قلمرو سبط بنیامین؛ شهری که کنیز الوی در آن کشته شد )داوران  پایتخت و محل تولد   جبعه: 

۱۹ - ۲۱ .) 

جنگجوی بزرگ فلسطینی که اسرائیل را به چالش نبرد با خود دعوت کرد و توسط داوود نوجوان    جلیات: 

 کشته شد. 

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

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

 کند. می

ترین پسر شائول پادشاه و دوست نزدیک داوود که در جنگ با فلسطینیان کشته شد؛ پدر  بزرگ   یوناتان: 

 مفیبوشت. 

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

 کوچکترین دختر شائول پادشاه و اولین همسر داوود.   میکال: 

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

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

 هیئت عیسی همراه الیاس ظاهر شد. 

احضار ارواح به منظور برقراری ارتباط با آنها، عملی که شدیدا توسط خدا منع شده بود )رک.    فال مردگان: 

 (. ۲۰الویان 

 به آن اشاره شد.  ۳۱: ۳۱عهد تحقق در مسیح؛ اولین بار در ارمیا عهد تازه:  

موطن کاهن اعظم، اخیملک، و جایی که کاهنان، مردم، و حیوانات همگی به جرم کمک به داوود    نوب: 

 وسط شائول کشته شدند. ت

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

قومی غیر سامی، جنگجو، احتماال اهل کریت، که در عهد عتیق غالبا در حال جنگ با اسرائیل    فلسطینیان: 

 بودند. 

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

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

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

شد اشاره دارد که قوم  نتظار او کشیده می ها ا به فرزند عادل داوود که مدت لقبی مسیحیایی که   پسر داوود: 

 خواهد داد؛ بارها در عهد جدید به عیسی اطالق شده است )به ویژه در انجیل متی(. خدا را نجات 
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شد و خدا حضور ویژۀ خود را در آن به اسرائیل  چادری متحرک که تابوت عهد در آن نگهداری می  خیمه: 

 داد. نشان می 

 شهری که توسط اخیش، پادشاه فلسطینی، به داوود داده شد.  : صقلغ 


