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 مقدمه 
هم  نقص نیستند، اما نگران  یک بار، یک مرد دنیا دیده، راهبران کلیسا را اینطور توصیف کرد: »آنها بی 

هر چقدر هم که آرزو کنیم  متوجه هستیم که منظور آن مرد حکیم چه بود.  همة ما  نیستم. مسیح هنوز پادشاه است.«  

توانیم همة امیدمان به  ما فارغ از قصورهای آنها، ما می انقص داشته باشیم، اما آنها هرگز اینطور نیستند.  راهبرانی بی 

 ست. ا نقص ماآینده را بر مسیح قرار بدهیم، چون او پادشاه بی 

از بسیاری جهات، نویسندۀ کتاب سموئیل دیدگاه مشابهی به مخاطبین اولیه که اسرائیلیان باستان بودند  

وعدۀ یک پسر عادل داوود را داده بود که در آینده، پادشاهی  دانستند که خدا  اش می او و مخاطبین اولیه ارائه داد.  

اما قصورهای خاندان داوود، بسیاری را به شک انداخته بود که این وعده  داد.  خدا را تا به اقصای زمین گسترش می 

ادار در بین  نویسندۀ کتاب سموئیل از لطف خدا نسبت به داوود و خاندان او نوشت تا به افراد وفبنابراین،  محقق شود.  

 داوود، قطعی بود.  بزرگ اسرائیل اطمینان بدهد که وعدۀ خدا در مورد این پسر 

های مشابه، امیدمان به  خواند تا از راه حکمرانی داوود در کتاب سموئیل ما را به عنوان مسیحیان فرا می

کنیم. اما الزم نیست که نگران باشیم.  ما هنوز در خدمت وفادارانه به خدا کوتاهی می مسیح را مجددا تایید کنیم.  

 نقص ما است.ن او پادشاه عادل بی لطف خدا به داوود و خاندان او در مسیح محقق خواهد شد، چو

در این  ایم.  این سومین درس از مجموعه دروس »کتاب سموئیل« است و ما آن را »داوود پادشاه« نامیده 

هایی که لطف خدا به داوود و خاندان  درس ما بر آخرین بخش عمدۀ کتاب سموئیل تمرکز خواهیم کرد، یعنی باب 

مان تصویری صادقانه اما امیدبخش از داوود  که خواهیم دید، این بخش از کتاب همانطور گذارند.  به نمایش می او را 

 کند.  به اسرائیلیان باستان ارائه کرد که امروز، ما را در خدمت به پسر بزرگ داوود، یعنی عیسی، تشویق می 

ئیل با  در طول این مجموعه دروس، دیدیم که نویسندۀ سموئیل کتاب خود را در زمانی نوشت که قوم اسرا

شده یا طی زمان تبعید بابلی، مواجه بود. او در پی آن بود که از بسیاری  دورۀ پادشاهی تقسیم چه در    – آزمایشاتی  

مفید است که هدف اصلی و اولیة او را اینطور خالصه  جهات مختلف بر زندگی آنها تاثیر بگذارد، اما به طور کلی،  

 کنیم:

 

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

 امید خود به پادشاهی خدا را در حکمرانی عادالنة خاندان داوود قرار بدهد. 
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دهد، نویسندۀ کتاب سموئیل در مورد برخی از وقایع تاریخی نوشت که  همانطور که این خالصه نشان می 

بودند تا نشان بدهد که چگونه گذار اسرائیل به پادشاهی در عهد خدا با داوود به اوج خود    پیش از زمانة او رخ داده

ریزی کرد تا مخاطبین اسرائیلی اولیه را فرا بخواند که  ای طرح او همچنین گزارش تاریخی خود را به گونه رسید.  

 قرار بدهند.  شان برای آیندۀ پادشاهی خدا را بر حکمرانی عادالنة خاندان داوود امیدهای 

پردازد: مقدمة  های پیشین، دیدیم که کتاب سموئیل در سه بخش عمده به این موضوعات می در درس 

تا دوم سموئیل    ۸خوردۀ شائول در اول سموئیل باب  ؛ پادشاهی شکست ۷-۱سموئیل بر پادشاهی در اول سموئیل  

مان را بر این سومین بخش از کتاب  ، توجه درسدر این  .  ۲۴-۲؛ و پادشاهی پایدار داوود در دوم سموئیل  ۱باب  

 سموئیل متمرکز خواهیم ساخت. 

های اولیة برکات داوود از جانب خدا  شود: سال گزارش پادشاهی پایدار داوود به سه بخش اصلی تقسیم می 

ه از  ؛ و مزایای مستمری ک۲۰-۱۰های او از طرف خدا در دوم سموئیل  های پسین لعنت ؛ سال ۹-۲در دوم سموئیل  

 .  ۲۴-۲۱طریق خاندان داوود علیرغم قصورهای آن ارائه شد، در دوم سموئیل  

درس ما در مورد داوود پادشاه، این سه بخش اصلی از پادشاهی پایدار داوود را ابتدا با نگاهی به برکات  

 از خدا دریافت کرد، مورد بررسی قرار خواهد داد.  ۹-۲اولیة که داوود در دوم سموئیل  

 

 ولیه برکات ا 
در طول این مجموعه دروس، دیدیم که دیدگاه نویسندۀ ما در مورد پادشاهی داوود برای هدف کتاب او  

از دیدگاه او، گذار اسرائیل از حکمرانی داوران به حکومت پادشاهی، نهایتا در زمانی تکمیل شد که  بسیار مهم بود.  

رائیل به یک پادشاهی کامل تبدیل شد و تحت حکمرانی  در زمان زمامداری داوود بود که اس داوود به پادشاهی رسید.  

که    کردنویسندۀ ما برای تاکید بر این ویژگی اوج حکومت داوود، گزارشی ارائه  سلسلة دائمی داوود اتحاد پیدا کرد.  

 سابقه به او داد.  های اولیة حکومت داوود برکاتی بی چرا و چطور خدا در سال 

دهند. ابتدا به بررسی  پوشش می های اولیة داوود را  کنیم که برکات سال می هایی نگاه  ما از دو راه به باب 

یعنی    –رویم  پردازیم. سپس به سراغ کاربرد مسیحی آنها می شان می معنای اصلی آنها در پرتو ساختار و محتوای 

بیایید با ساختار و  اینکه چطور این بخش از کتاب سموئیل باید بر زندگی ما به عنوان پیروان مسیح تاثیر بگذارد.  

 محتوای برکات اولیة داوود از خدا شروع کنیم. 
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 ساختار و محتوا 
مان، این رویدادها  پردازند، اما درست مانند هر بخش دیگری از کتاب ها به رویدادهای متعددی می این باب 

داد که چطور پادشاهی خدا در  کنند. در وهلة اول، نویسندۀ ما نشان مکررا توجهات را به دو مضمون عمده جلب می 

داوود تمام اسباط اسرائیل را متحد ساخت، اورشلیم را پایتخت جدید خود    اسرائیل تحت حکومت داوود پیشرفت کرد. 

ها وعده  تر، خدا در این باب قرار داد، استحکامات اورشلیم را تقویت کرد، و قصر خود را در آنجا کرد. اما از همه مهم 

 د. ود را سلسلة پادشاهی پایدار اسرائیل بسازداد که خاندان داو

ها را بر اساس پویایی عهدهای  های داوود در این باب نویسندۀ کتاب سموئیل همچنین موفقیت در وهلة دوم،  

نویسندۀ ما اشاره کرد که هر آنچه داوود انجام داد، نتیجة سخاوتمندی االهی بود. اما او همچنین  خدا توضیح داد.  

در طول این  بارها و بارها تاکید کرد که داوود به طور پیوسته الزامات خدا در مورد وفاداری بشری را به جای آورد.  

و داوود به خاطر  عمال اقتدار پادشاهی وفادار بود.  ها، داوود به ویژه نسبت به قوانین موسی در مورد پرستش و اِباب

درس نویسندۀ ما برای مخاطب اصلی خود  به طور کلی،  وفاداری خود در نتیجه، برکات عظیمی از خدا دریافت کرد.  

ها، و در  : هر امیدی برای برکات خدا به وفاداری داوود، وفاداری پسرانش در طول نسل به اندازۀ کافی روشن بود 

 آمد بستگی داشت.  بر پسر کامال عادل داوود که می  نهایت

 

این را از آن    بینیم، نمونة خوبی برای پادشاهان بعدی در سلسلة او هستند. برکات داوود که در کتاب سموئیل می 

نامیم که ای« می گویم که داوود از طریق اطاعت از خدا، در واقع آن چیزی را نشان داد که ما »اصل تثنیهجهت می 

و قبل از آنکه داوود پادشاه بشود، و در این برهة زمانی به  شود.  عنی: اطاعت باعث برکت و نافرمانی باعث لعنت می ی

کرد... حال داوود از طریق این اطاعت، و از آنجایی که متوجه  عنوان پادشاه اسرائیل، او همچنان از خدا اطاعت می 

خیلی خیلی مراقب بود که دستورات خدا و همچنین دستوراتی که  بود که این خداست که او را به پادشاهی رسانده، 

ها بجنگد، اینطور نبود که بلند بشود  کرد را دنبال کند. وقتی که خواست با فلسطینی از طریق انبیای خدا دریافت می 

باید انجام  و برود. او مطمئن شد که با خدا مشورت کرده تا خدا به او بگوید که آیا رفتنش مناسب است و چه کاری 

رود. زمانی که پاسخ »نرو« است، او  کند که »بله، برو«، آنگاه می و زمانی که این پاسخ را دریافت می بدهد و غیره.  

برای پادشاهان بعدی  کنم که شیوۀ پادشاهی او، که عمدتا بر اطاعت از خدا متمرکز است،  ماند. و من فکر می می

 . خیلی خیلی مهم است تا از آن پیروی کنند 

 کشیش دکتر همفری آکوگیرم  -
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اش در صقلغ فلسطین برای زندگی در قلمرو یهودا شروع  گزارش برکات اولیة داوود با نقل مکان او از خانه

؛ و دوم، تجربیات او در اورشلیم  ۵:  ۵-۱:  ۲، و شامل دو بخش است: نخست، تجربیات داوود در حبرون در  شود می

 . ۱۳: ۹- ۶: ۵در  

 

 ( ۵:  ۵- ۱:  ۲)دوم سموئیل  در حبرون  
در دو بخش ثبت کرد. او با پشتیبانی فزاینده از پادشاهی  نویسندۀ ما نحوۀ برکت خدا به داوود در حبرون را  

 کند.  شروع می  ۱۲: ۴-۱: ۲داوود در 

  شود. روایت پشتیبانی فزاینده از داوود به سه قسمت تقسیم می   (.۱۲:  ۴-۱:  ۲دوم سموئیل  پشتیبانی فزاینده ) 

 در هر قسمت، وفاداری داوود به خدا منجر به برکت پشتیبانی فزاینده از پادشاهی داوود شد.  

کند. در اینجا، داوود پس از مرگ شائول با درخواست راهنمایی  بر یهودا تمرکز می   ۴-۱:  ۲اولین قسمت در  

ود، بالفاصله امنیت صقلغ را ترک  و سپس همانطور که خدا فرمان داده ب  از خداوند، وفاداری خود به خدا را نشان داد

و خدا او را برکت داد و مردان یهودا او را به عنوان پادشاه بر خاندان یهودا در حبرون مسح  رود.  کند و به یهودا می می

 کردند. 

داوود همچنین از مردم یابیش جلعاد نیز حمایت دریافت کرد. داوود دلیل  ،  ۷-۵:  ۲در قسمت بعدی در  

آنها به قدری سرسپردۀ شائول  مردم یابیش جلعاد به عنوان دشمنان احتمالی خودش برخورد کند.  خوبی داشت که با  

اما داوود به آنها حمله نکرد و حتی دست  بودند که جان خود را به خطر انداختند تا شائول و پسرانش را دفن کنند.  

را محقق ساخت که خدا دستور داد پادشاهان    ۲۰:  ۱۷بلکه در مقابل، الزام عهد خدا در تثنیه  به تهدید آنها هم نزد.  

او  داوود متعهد شد که با مردم یابیش جلعاد رفتار خوبی داشته باشد.    شان ببینند. نباید خودشان را بهتر از هموطنان 

های شما قوی باشد و شما شجاع باشید زیرا آقای شما شائول  به آنها دلگرمی بخشید و گفت: »حال دست ۷در آیة 

و در نتیجه، خدا داوود را با پشتیبانی بیشتر،    است و خاندان یهودا نیز مرا بر خود به پادشاهی مسح نمودند.«مرده  

 حتی از سوی گروه مردانی که به شائول وفادار بودند، برکت داد. 

ی  نویسندۀ ما بعد از گزارش در مورد مردان یهودا و مردان یابیش جلعاد، به قسمت سومی پرداخت که پشتیبان

شود  با طغیانی شروع می   ۱۲:  ۴-۸:  ۲تر در  این قسمت بسیار طوالنی ساخت.  فزاینده از پادشاهی داوود را برجسته می 

  – نام ایشبوشت در اصل ایشبال بود  شد.  که از سوی ابنیر، سردار شائول، و اِیشبوشت، پسر شائول، فرماندهی می 

نامید تا شخصیت حقیقی او را    – به معنای »مرد شرم«    –  اما نویسندۀ ما او را ایشبوشت  –یعنی »مرد خداوند«  

  ۱:  ۳اما  ابنیر ایشبوشت را بر تمام اسرائیل پادشاه ساخت و یک کشمکش طوالنی با داوود را آغاز کرد.  آشکار کند.  

 «  . شدندی م  یفل روز به روز ضعئوو خاندان شا  گرفتی د روز به روز قوت مواوگوید که: »دبه ما می 
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ابتدا برکت قوت فزایندۀ داوود را با اشاره به اینکه چندین پسر از داوود در حبرون به دنیا آمد،    نویسندۀ ما 

تر شد، گزارش داد که ابنر و ایشبوشت  سپس نویسندۀمان برای توضیح اینکه چطور خاندان شائول ضعیف نشان داد.  

کنند، خدا غالبا با به جان هم انداختن  اره می همانطور که بسیاری از متون عهد عتیق اشروبروی یکدیگر قرار گرفتند.  

ایشبوشت با تهمت به ابنیر مبنی بر اینکه یکی از کنیزان شائول را برای  آمد.  دشمنان قوم خود، به کمک آنها می 

ابنیر با فرار نزد داوود و تشویق مشایخ اسرائیل به پشتیبانی از پادشاهی او  خود گرفته، درگیری با او را آغاز کرد.  

  یلةبه وسکند که خدا اعالم کرده بود: »، زمانی که ابنیر به مشایخ اسرائیل یادآوری می ۱۸:  ۳در    واکنش نشان داد. 

، شاهد برکت عظیم خدا به داوود  نجات خواهم داد«  یشاندشمنان ا   یعاز دست جم  ... را  یل اسرائ  ... دوبندۀ خود داو

 هستیم. 

تر شدند، نحوۀ  تر و خاندان شائول ضعیف نویسندۀ ما برای تاکید بیشتر بر اینکه چطور خاندان داوود قوی 

در هر دو مورد، او به این نکته اشاره کرد که داوود از همة کارهای  مرگ ابنیر و ایشبوشت را با دقت شرح داد.  

و نویسندۀ ما برای اینکه درستی  ابنیر را به قتل رساند.  ابتدا او گزارش داد که یوآب، سردار داوود،  نادرست مبرا بود.  

به عالوه، داوود بعد از با خبر شدن از  .«  ود ندانستو دااضافه کرد که: »  ۲۶:  ۳داوود را نشان بدهد، بالفاصله در 

  « .یمهست یتا به ابد بّر ...یر من و سلطنت من به حضور خداوند از خون ابناعالم کرد که: » ۲۸ماجرا، در آیة 

، داوود حتی به کل اسرائیل فرمان داد که برای ابنیر سوگواری کنند. و در نتیجه، در  ۳۱در حقیقت، در آیة  

 « از پادشاه نبود.... یر در آن روز دانستند که کشتن ابن یلاسرائ یقوم و تمام یعجم، »۳۷آیة 

نویسندۀ ما توضیح داد که دو مرد ایشبوشت را  گناه بود.  دوم، داوود در مورد مرگ ایشبوشت نیز بی

داوود گزارش دادند. به  بودند  انجام داده  آنچه  از  افتخار،  با  به قتل رساندند و  او  داوود    در بستر خواب  اما 

یک بار دیگر،  گناهی خود را با اعالم اینکه ایشبوشت مردی عادل بود و نیز اعدام قاتالن او، نشان داد.  بی

ای حتی در میان حامیان و خاندان شائول برکت  خدا داوود را با پشتیبانی فزایندهما واضح است.  تاکید نویسندۀ  

 داد، چون داوود در این زمان خدمتگزار وفادار خدا بود. 

سپس به بخش دوم برکات داوود در حبرون، یعنی پشتیبانی  (.  ۵-۱:  ۵پشتیبانی کامل )دوم سموئیل  

در این آیات، نمایندگان تمامی اسباط اسرائیل در حبرون گرد  رسیم.  می  ۵-۱  :۵کامل تمامی اسرائیل از او در  

یک بار دیگر، داوود وفاداری خود را با تعهد متواضعانه    هم آمدند و داوود را به عنوان پادشاه خود مسح کردند.

.« در نتیجه،  عهد بست  یشان به حضور خداوند با ا  ...د پادشاهوداو، »۳:  ۵در  به وفاداری به مردم نشان داد.  

 خدا داوود را با پشتیبانی مشتاقانة تمام قبایل اسرائیل، برکت داد. 
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به برکات داوود   ۱۳: ۹-۶: ۵نویسندۀ ما بعد از گزارش خود دربارۀ برکات اولیة داوود در حبرون، در 

ها، یک خطابه، و یک دعا است که  ها، گزارشاین گزارش نسبتا طوالنی شامل روایتدر اسرائیل پرداخت.  

 و بیشتری دریافت کرد. دهند چطور داوود با وفاداری به خدا در اورشلیم، برکات بیشتر همگی نشان می

 

 ( ۱۳:  ۹- ۶:  ۵در اورشلیم )دوم سموئیل  
کتاب  با  آشنا  افراد  کتاب مقدس میهمة  تاریخ  تمام  جغرافیایی  مرکز  اورشلیم،  که  است.  دانند  از  مقدس 

پیدایش تا مکاشفه، نقشة خدا این بود که پادشاهی او بر زمین از حومة اورشلیم آغاز شود و از آنجا تا انتهای زمین  

نویسندۀ کتاب سموئیل اطمینان داشت که خاندان داوود این امید به پادشاهی خدا را بر محقق  گسترش پیدا کند.  

ما زمان کافی صرف کرد تا نشان بدهد که خدا چقدر داوود    بنابراین، جای تعجب نیست که نویسندۀ خواهد ساخت.  

 را در اورشلیم برکت داده است. 

شود.  داوود در اورشلیم به سه قسمت تقسیم می   دوران  روایت  (.۲۳:  ۶-۶:  ۵دستاوردهای اولیه )دوم سموئیل  

در   روایت  می با    ۲۳:  ۶-۶:  ۵این  آغاز  داوود  اولیة  سمدستاوردهای  کتاب  نویسندۀ  از  شود.  مرحله  سه  در  وئیل، 

باکانة قلعة یبوسیان، وفاداری  ، داوود با تسخیر بی ۱۶-۶:  ۵دستاوردهای اولیة داوود گزارش داد. در مرحلة اول، در  

همانطور که  این یک نبرد بشری صرف نبود، بلکه خود خدا داوود را با پیروزی برکت داد.  خود به خدا را نشان داد.  

عبارت »خداوند، خدای صبایوت« یک لقب  « .بودی م  ی با و  یوت،صبا   ی خدا  یهوه، داد: »شرح    ۱۰:  ۵نویسندۀ ما در  

بنابراین، وقتی که نویسندۀ کتاب سموئیل    . کرداالهی بود که خدا را به عنوان رییس لشکرهای آسمان معرفی می

گفت که خدا با داوود بود، منظورش این بود که وقتی داوود اورشلیم را فتح کرد، برکت حضور خدا و لشگر فرشتگانش  

 را دریافت کرد که در کنار او و برای او جنگیدند. 

کرد که پیروزی داوود در اورشلیم  نویسندۀ سموئیل با افزودن دو گزارش کوتاه از برکات بیشتر خدا، تایید  

. داوود استحکامات شهر را  های عمرانی داوود در اورشلیم اشاره کرددر گزارش اول، او به پروژهاز برکات خدا بود.  

تراشان فرستاد که برای داوود کاخی بسازند.  تقویت کرد و حیرام، پادشاه صور، چوب سرو و همچنین نجاران و سنگ 

اما این برکات صرفا  اشاره کرد که خدا داوود را با فرزندان بیشتر برکت داد.    ۱۳:  ۵ویسندۀ ما در  و در گزارش دوم، ن

که    ید ود فهمودا: » ۱۲بر اساس آیة  به خاطر داوود نبودند. آنها به نفع تمام قوم بودند چون داوود پادشاه اسرائیل بود.  

 «  برافراشته است. یل اسرائ یشاستوار نموده، و سلطنت او را به خاطر قوم خو ی به پادشاه یل خداوند او را بر اسرائ

، نویسندۀ سموئیل ادامه داده و موفقیت داوود در  ۲۵-۱۷:  ۵در مرحلة دوم از دستاوردهای اولیة داوود، در  

و جنگ، سرسپردگی خود  ها دو بار اورشلیم را تهدید کردند اما داوود در هر دفلسطینی دفاع از اورشلیم را توضیح داد.  

، پیش از آنکه دست به عملی بزند »از خداوند سوال نمود«، و بالفاصله از  ۲۳و    ۱۹او در آیات  به خدا را نشان داد.  
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بعد از اولین نبرد، اسرائیلیان  هایی بزرگ برکت داد.  در نتیجه، خدا داوود را با پیروزیآنچه خدا فرمان داد اطاعت کرد.  

ها تابوت عهد خدا را در زمان عیلی تصاحب  درست همانطور که فلسطینی   – تصاحب کردند    های فلسطینی را بت

و بعد از جنگ دوم، داوود توانست که فلسطینیان را از اورشلیم به سمت مناطق دوردست شمال و شرق  کرده بودند. 

 براند.  

شرح داد که چطور داوود    ۲۳- ۱:  ۶نویسندۀ کتاب سموئیل در  در مرحلة سوم از دستاوردهای اولیة داوود،  

در اینجا شاهد داستان مشهور بازگرداندن تابوت عهد به شهر توسط داوود هستیم.  سازی اورشلیم موفق شد.  در ایمن 

ل باقی  سا  ۲۰به مدت    –شد  که بَعلی یهودا نیز نامیده می   –از درس قبل به یاد دارید که تابوت عهد در قریة یعاریم  

اش  اما داوود در این زمان با سازماندهی یک گروه بزرگ برای برگرداندن تابوت به پایتخت خود، سرسپردگی ماند.  

 به خدا را نشان داد.  

کند که پرستش وفادارانة خدا برای  او نسبت به اینکه اشاره می بالفاصله به آگاهی    ،راهپیمایی داوود  ابتدای

نه تنها پرستشی با حضور کاهنان و الویان بود، بلکه همانطور که  راهپیمایی داوود  ت.  امنیت اورشلیم بسیار مهم اس

عالوه بر این، نویسندۀ سموئیل  آوری کرد.  یک نیروی نظامی بزرگ و نخبه را جمع خوانیم، داوود همچنین  می   ۱:  ۶در  

همانطور  «، به هدف نظامی داوود اشاره کرد.  باشدی م   یمسم   ...یوتصبا  یهوهبه اسم    ...تابوت خداکه گفت: »  ۲:  ۶در  

داوود  کرد.  ، لقب االهی »خداوند صبایوت«، خداوند را به عنوان فرماندۀ لشگریان آسمان معرفی می که اشاره کردیم

 د. دانست که تنها راه حفظ اورشلیم در برابر دشمنان، این است که پایتخت خود را مرکز پرستش اسرائیل قرار بده می

عزّۀ کاهن تابوت را لمس کرد، و خدا نیز او را زد و  روی راهپیمایی، یک تاخیر غیر منتظره رخ داد.  با پیش

واکنش خدا ممکن است افراطی به نظر برسد، تا زمانی که متوجه بشویم الویان قانون موسی در رابطه با  کشت.  

ها پیش  ها در زمانی که سال ه به فلسطینی ، آنها بسیار شبی۳:  ۶بر اساس  تابوت مقدس عهد را نادیده گرفته بودند.  

ها به  ها و چوب .« الویان، تابوت عهد را با حلقه نو گذاشتند  یاتابوت خدا را بر ارابه تابوت را به اسرائیل برگرداندند، »

هنگامی که عزّه  و عالوه بر این،  توضیح داده بود حمل نکردند.    ۹:  ۷و اعداد    ۱۴- ۱۲:  ۲۵نحوی که موسی در خروج  

در این راهپیمایی مقدس تابوت عهد خدا را لمس کرد، دقیقا همان محکومیتی را دریافت کرد که خدا صریحا در  

 یعنی مرگ.   –برای این تخلف اعالم کرده بود  ۱۵: ۴اعداد 

ۀ سموئیل بر نکتة دیگری  اغلب اوقات، مفسرین مایلند که داوود را در این مصیبت مقصر بدانند، اما نویسند

به یاد دارید که در این بخش از کتاب سموئیل، نویسندۀ ما پیوسته تاکید کرد که چطور خدا طی این  متمرکز بود.  

بنابراین، بعید است که او عدم وفاداری داوود را در این صحنه  مدت در پاسخ به وفاداری داوود، اسرائیل را برکت داد.  

کند،  اشاره می  ۱۹: ۶همانطور که اول سموئیل  او بار مسئولیت را بر دوش الویان گذاشت.  بلکهبرجسته کرده باشد. 

و این همه سال بعدتر، آنها  تر در بیت شمس، الویان مطابق شریعت موسی با تابوت عهد برخورد نکرده بودند. پیش 
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هزار نفر را راهبری   ۳۰احتماال وقتی داوود این راهپیمایی عظیم متشکل از  »دوباره« شریعت خدا را نادیده گرفتند.  

 کرد، به آنچه الویان انجام داده بودند توجه نکرد.  می

احتماال از دست    - ، زمانی که داوری خدا علیه عزّه جاری شد، »داوود غمگین شد«  ۸:  ۶با این حال، در  

او بدون  ، »در آن روز داوود از خداوند ترسید.«  ۹د.« و بر اساس آیة  »زیرا خداوند بر عزّه رخنه کرده بو  -الویان  

 عوبید ادوم به مدت سه ماه، بر گناه الویان اذعان کرد.  با ارسال تابوت عهد به خانة  ، تردید

بر اساس  هنگامی که داوود دریافت خدا خانة عوبید ادوم را برکت داده است، دوباره راهپیمایی را آغاز کرد.  

( استفاده کرد؛  ָנָשאنویسندۀ ما در اینجا از اصالح عبری ناسا )این بار الویان تابوت عهد خدا را »برداشتند«.  ،۱۳: ۶

ها، به طریقی که خدا  ها و چوب یعنی همان اصطالحی که در شریعت موسی برای بلند کردن تابوت به وسیلة حلقه 

چون بردارندگان تابوت  اضافه کرد که: »  ۱۳سندۀ ما در آیة  و عالوه بر این، نویفرمان داده بود استفاده شده است.  

خوانیم که راهپیمایی با شادی،  می   ۱۵و    ۱۴« در آیات  ذبح نمود.  ها ی خداوند شش قدم رفته بودند، گاوان و پروار

و زمانی که تابوت عهد خدا نهایتا به اورشلیم رسید، داوود قدردانی خود از  فریاد، آواز کرّنا، و رقص ادامه پیدا کرد.  

ای نیت نظامی نویسندۀ ما یک بار دیگر برای تاکید بر امخدا را با تقدیم هدایای سوختنی و هدایای سالمتی نشان داد.  

یعنی   – گزارش داد که: »]داوود[ قوم را به اسم یهوه صبایوت برکت داد«   ۱۸کرد، در آیة که تابوت عهد فراهم می 

خدای لشگرهای آسمانی. و در نتیجة سرسپردگی داوود به خدا، خدا با ایمن ساختن اورشلیم در برابر دشمنان به  

 داوود برکت داد. 

همچنین صحنة کوتاهی را اضافه کرد    ازی سرسپردگی فروتنانة داوود به خدا،سنویسندۀ ما برای برجسته 

در حین رقص در حضور خدا،  که در آن میکال، دختر شائول، کوشید داوود را به دلیل پوشیدن یک ایفود کاهنی  

داوند بود که  به حضور خ پاسخ داد: »  ۲۱شرمنده کند. اما داوود به برکت خدا بر پادشاهی خود اذعان کرد و در آیة  

« بر خالف میکال، داوود  کردم.  یجهت به حضور خداوند باز  یناز ا  ... داد  یخاندانش برتر   ی مرا بر پدرت و بر تمام

 کرد.  در حضور خدا فروتن بود و از صمیم قلب برای برکت امنیت شهر سلطنتی خود قدردانی می 

بعد از توصیف دستاوردهای اولیة داوود، به دومین قسمت اصلی  (.  ۲۹-۱:  ۷تاسیس سلسله )دوم سموئیل  

شامل تعامالت بین داوود،    –. این رویدادها  ۲۹-۱:  ۷رسیم: تاسیس سلسلة داوود در اورشلیم  دوران او در اورشلیم می 

 منانش خالصی بخشید روی دادند. بعدتر و پس از آنکه خدا داوود را از دست دش  – ناتان نبی، و خدا 

از دیدگاه امروزی ما، ممکن  در این داستان مشهور، داوود متوجه شد که معبدی برای خدا نخواهد ساخت. 

اما برای اسرائیلیان باستان که نخستین مخاطبین کتاب سموئیل بودند،  است این موضوع آنچنان مهم به نظر نرسد.  

او شد. این حقیقت که داوود هرگز معبدی نس دربارۀ  ایجاد سواالتی  باعث  در دوران عهد عتیق، چه درون    اخت، 

ساختند.  اسرائیل و چه خارج از اسرائیل، باور عمومی بر این بود که همة پادشاهان بزرگ معابدی برای خدایان خود می 

نویسندۀ   اند. ذکر کرده  های سلطنتی از خاور نزدیک باستان، بارها معابد را به عنوان نشانة یک پادشاهی بزرگ کتیبه
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ای برای خدا بسازد.  کتاب سموئیل برای مقابله با این برداشت اشتباه، توضیح داد که داوود آماده و مایل بود که خانه 

اما داوود این کار را نکرد چون خدا چنین مقرر ساخت که ابتدا او داوود را با بنای یک خانه، یک سلسلة ماندگار،  

داوود در تسلیم فروتنانه به دستورات خدا، خود را وقف کرد که راهی برای پسرش آماده کند تا خانه  و  تجلیل کند.  

 یا معبدی برای خدا بسازد. 

از   ۳- ۱: ۷شود. بخش اول در دهد، به سه بخش تقسیم می روایتی که از تاسیس سلسلة داوود گزارش می 

خواست با ساخت یک معبد، به خدا احترام بگذارد.  داوود می   دهد.گزارش می   ،نبی خدا  ناتان،   تعاملی کوتاه بین داوود و

حال، داوود و ناتان هر  اما پیش از اینکه کار خود را آغاز کند، وفاداری خود به خدا را با جلب موافقت ناتان نشان داد.  

پاسخ    ۳ر طبیعی در آیة  بنابراین، ناتان به طو سازند.  دانستند که پادشاهان بزرگ برای خدایان خود معابدی می دو می 

 داد: »بیا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار زیرا خداوند با توست.«  

ای بین خدا و ناتان هستیم. در  ، همان شب شاهد تعامل غیر منتظره ۱۶- ۴اما در بخش بعدی، در آیات  

ִיתتمام طول این تعامل، کالم خدا بر اساس دو معنی متفاوت از اصطالح عبری بیت ) که معموال به »خانه«    (ב ַּ֫

آیات  شود قرار داشت.  ترجمه می  نبود داوود برای او یک  ۷-۵نخست در  ناتان مکشوف ساخت که قرار  ، خدا بر 

اعالم کرد که او برای داوود یک »خانه«    ۱۶-۸در مقابل، خدا در آیات برای او بسازد.   – به معنای معبد  –»خانه«  

خدا در ادامه توضیح داد که پسر داوود، نه خود داوود، معبد را  کرد.  بنا می   –به معنای یک سلسلة پادشاهی پایدار    –

 و خدا »خانة« سلطنتی را که از نسل پسر داوود بود، برای همیشه حفظ خواهد کرد.  خواهد ساخت. 

 

د بسازد، معبد را بسازد، ناتان پیش او برگشت و  ای برای خداونزمانی که داوود به ناتان نبی پیشنهاد کرد که خانه 

و منظور او از »خانه« یک  ای خواهد ساخت.«  خدا برای تو خانهای نخواهی ساخت؛  گفت: »تو برای خداوند خانه 

ای برای او خواهد ساخت، اینکه پادشاهی  اینکه خدا خانه  – و نبوت  وجود دارد.    ۷سلسله بود؛ این در دوم سموئیل باب  

تبدیل به    –برای همیشه برقرار خواهد داشت، اینکه فرزندان او تا ابد بر تخت داوود حکمرانی خواهند کرد    او را

  و بنابراین، وقتی که انبیا به ویژه بعد از فروپاشی سلسلة داوودی، پادشاهی   های مسیحاییِ پس از آن شد. اساس نبوت 

ند که خدا جالل سلسلة داوودی را احیا کند، امید این بود  داوودی، به گذشته اشاره کردند و به این امید چشم داشت

 که خدا از طریق نسل داوود پادشاهی بر خواهد انگیزاند. 

 دکتر مارک استرائوس   -

 

 به ناتان گفت:  ۱۵-۱۴: ۷خدا در دوم سموئیل 
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خواهم    یب دا ت  ... مردمان  ی را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود، و اگر او گناه ورزد، او را با عصا  ]داوود[ من  »

«  ل دور کردم که او را از حضور تو رد ساختمئوکه آن را از شا  یرحمت من از او دور نخواهد شد، به طور  یکن نمود. ول

 (.  ۱۵-۱۴:  ۷)دوم سموئیل 

 

ִריתبریت )  – «  حال، این متن از اصطالح »عهد با این حال، در متونی  کند.  استفاده نمی   –( در عبری  בְּ

، شامل تمام عناصری است که صراحتا به عهد خدا با داوود مرتبط  ۱۳۲و    ۸۹و مزامیر   ۷- ۱:  ۲۳مانند دوم سموئیل  

 است.  

و  ود نشان داد.  خدا با تعیین نسل سلطنتی داوود به عنوان سلسلة پایدار اسرائیل، سخاوت االهی را به داو

از  یعنی اطاعت    –مقدس، خدا خواستار وفاداری قدرشناسانة انسان بود  مانند همة عهدهای االهی دیگر در کتاب 

کردند، اما اگر  صمیم قلب پسران داوود. به عالوه، داوود و نوادگان او در صورت اطاعت برکات خدا را دریافت می 

های  به ویژه، خدا از طریق انسان   شدند. های او مواجه می زدند، با عواقب لعنت می علیه او دست به شورش و سرکشی  

تاریخ پر از مشکل خاندان داوود در طول پادشاهی منقسم و تبعید بابلی نشان داد که  زد.  دیگر به آنها صدمه می 

م که پسران داوود علیه او قیام  اما خدا وعده داد که هرچقدر هها را بر خاندان داوود نازل کرد.  چطور خدا این لعنت 

کنند، او هرگز سلسلة داوود را آنگونه که خاندان شائول را طرد کرده بود، به طور کامل طرد نخواهد کرد. همانطور  

 به داوود گفت:  ۱۶: ۷که خدا در 

 

 (. ۱۶: ۷)دوم سموئیل  خواهد شد  یدارخانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد پا

 

ای که نویسندۀ سموئیل  های االهیاتی با داوود منعقد کرد، برای دیدگاه   ۷م سموئیل باب  عهدی که خدا در دو

خدا طالب وفاداری قدرشناسانه از خاندان داوود بود، و زمانی که  به مخاطبین اولیة خود ارائه داد، بسیار مهم بود.  

بود، اما خدا  هم که این تادیب شدید می  اما هرچقدر داوود و نسل سلطنتی او مرتکب گناه شدند، آنها را تادیب کرد.  

و به همین دلیل، تنها امیدی که اسرائیل برای یک پادشاهی  ساخت. هرگز خاندان داوود را با دیگری جایگزین نمی 

 پر جالل در آینده داشت، در حکمرانی عادالنة خاندان داوود بود. 

دهد.  خبر می   ۲۹- ۱۷:  ۷ن داوود و ناتان در  بخش سوم از تاسیس سلسلة داوود در اورشلیم، از تعامل دوم بی

ناتان مکاشفة خدا را به داوود اعالم کرد و داوود عمق وفاداری خود به خدا را با تعظیم در برابر او هنگام دعا نشان  

و همچنین او اذعان کرد  دعای داوود تصدیق کرد که پایداری خاندان او برای خودش و اسرائیل یک برکت بود.  داد.  

گفت: »ای خداوند، این دستورالعملی    ۱۹همانطور که در آیة  ن برکت، بر آیندۀ هر ملتی روی زمین تاثیر داشت.  که ای

 . برای بشریت است« 
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، حنّا در سرود خود اعالم کرد که پادشاهی خدا روزی با قوت و  ۱۰:  ۲به یاد دارید که در اول سموئیل  

  تاسیس سلسلة داوود، امیدی برای تمام جهان بود. پیروزی پادشاه اسرائیل به تمام جهان گسترش پیدا خواهد کرد. 

احسان فرموده، خاندان  دعا کرد: »  ۲۹:  ۷سموئیل  او در دوم  و به همین دلیل، داوود تنها یک درخواست از خدا داشت.  

 .« بندۀ خود را برکت بده تا آنکه در حضورت تا به ابد بماند 

نویسندۀ ما بعد از گزارش اینکه خدا چطور داوود را در اورشلیم و   روایت (.۱۳: ۹- ۱:  ۸دستاوردهای بعدی )

گزارش  یابد.  بر دستاوردهای بعدی داوود پایان می با برکت خدا  ۱۳:  ۹- ۱: ۸طی دستاوردهای اولیة او برکت داد، در 

های بیشتر داوود  ای از پیروزی، خالصه ۱۴-۱:  ۸شود. بخش اول در  دستاوردهای بعدی داوود به دو بخش تقسیم می 

می  می دهد.  ارائه  مختلفی  اماکن  به  اورشلیم  از  را  ما  که  هستند  گزارش  تعدادی  شامل  آیات  به  برند.  این  آنها 

اقوام فراسوی دریای جلیل در شمال، و ادومیان در  هاپیروزی  ی داوود بر فلسطینیان در غرب، موآبیان در شرق، 

بر اساس  ها بر سرسپردگی داوود به پرستش خدا تاکید کرد.  نویسندۀ ما بار دیگر در طول این جنگ پردازند.  جنوب می 

که    ییخداوند وقف نمود با نقره و طال  ی برا  یزن  آنها را، وقتی که داوود از دشمنانش غنایمی دریافت کرد، » ۱۱آیة  

 .« که شکست داده بود، وقف نموده بود ییهاامت یع از جم

خداوند،  متذکر شد که: »  ۱۴و    ۶در آیات  نویسندۀ ما برای جلب توجهی حتی بیشتر به برکات خدا به داوود،  

خاطر نشان ساخت که بسیاری از    ۱۴، و  ۶،  ۲او همچنین در آیات  «  . دادی نصرت م   رفت،ی داود را در هر جا که م

،  ۷،  ۲و بر اساس آیات دشمنان داوود به خدمتگزاران او تبدیل شدند و خدا از این طریق نیز حاکمیت او را بسط داد. 

 ، خدا همچنین با ثروتی عظیم نیز داوود را برکت داد.  ۱۱، و  ۸

داوود پرداخت:    بعدی  داوود، نویسندۀ ما به قسمت دوم دستاوردهای   های پس از این گزارش کوتاه از پیروزی

دهد که چطور  ای از این مسئله ارائه می خالصه   ۱۸- ۱۵:  ۸این قسمت ابتدا در  .  ۱۳:  ۹- ۱۵:  ۸ادارۀ پادشاهی او در  

ود  وداکند، » یان می ب  ۱۵همانطور که نویسندۀ ما در آیة  داوود فرامین موسی برای اِعمال اقتدار پادشاهی را انجام داد.  

 «  .داشتی و انصاف را اجرا م  ی قوم خود داور یبر تمام 

در مورد رفتار    ۱۳-۱:  ۹کرد، در  نویسندۀ ما برای نمایش طریقی که داوود با عدالت و انصاف حکومت می 

ت به حامیان  بنابراین، داستان مذکور مهربانی داوود نسبمفیبوشت نوۀ شائول از یوناتان بود.  او با مفیبوشت نوشت.  

دهد. همچنین سوگند وفاداری  کرد را نشان می شائول و خاندان شائول را در زمانی که داوود در حبرون حکمرانی می 

این داستان با عمل آغازین داوود  کند.  را به ما یادآوری می   ۴۲:  ۲۰داوود و یوناتان نسبت به یکدیگر در اول سموئیل  

او را احسان    یوناتاناست تا به خاطر    یتا به حال باق  یل کسئواز خاندان شا  یاآپرسد: » می   ۱:  ۹شود که در  شروع می 

نشان داد.  به عنوان پادشاه اسرائیل    –( در عبری  ֶחֶסדخِسِد )  – « و داوود »احسان« یا »وفاداری« عظیمی  یم؟نما

اما داوود با استقبال پر  شد. آوری می مفیبوشت معلولیت شدیدی داشت و در آن زمان اغلب با افراد معلول رفتار شرم

 مهر از مفیبوشت برای زندگی در کاخ پادشاهی خودش با موقعیتی محترمانه، نشان داد که چطور پادشاهی است.  
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اکنون باید به چند نکته دربارۀ کاربرد  د پرداختیم.  های اولیة داووما به بررسی ساختار و محتوای برکات سال 

ها بپردازیم. برکات خدا در این بخش از حکمرانی داوود چطور در زندگی امروزی ما به کار برده  مسیحی این باب 

 شود؟  می

 

 کاربرد مسیحی 
های اولیة برکات خدا به داوود رخ دادند، آسان است  پردازیم که در سال وقتی به جزئیات رویدادهایی می 

کنیم بسیار  در ظاهر، شرایط داوود با آنچه امروز تجربه می ها هیچ ربطی به ما ندارند.  که احساس کنیم این باب 

به نظر می  در حبرون زندگی می رسد.  متفاوت  ما  از  اورشلیم زندگی  تعداد بسیار کمی  ما در  از  تعداد کمی  کنیم؛ 

القدس این متون را تعلیم قوم خدا در طول  با این حال، روح کنیم.  کنیم؛ و همة ما در دورۀ متفاوتی زندگی می می

 ها بیاموزیم؟ ب بنابراین، ما به عنوان پیروان مسیح چه چیزی باید از این بااعصار الهام کرد. 

دهد، برای تامل دربارۀ  های زیادی، بسیار بیشتر از آنچه که زمان در این درس اجازه می مانند همیشه، راه

کنند تا  ه به ما کمک می مان، دو مورد از تاکیدات نویسند اما مانند درس قبلی کاربرد مسیحی این بخش وجود دارد.  

سال  بین  ارتباطی  برکات  خطوط  اولیة  کنیم.  های  ترسیم  را  مسیح  در  خودمان  زندگی  و  تاکید  داوود  به  ابتدا  ما 

بیایید ابتدا با عهدهای خدا شروع  کنیم.  نویسندۀمان بر عهدهای خدا، و سپس به تاکید او بر پادشاهی خدا نگاه می 

 کنیم.  

 

 عهدهای خدا 
ی خدا در این مرحله از  پویایی عهدها  سوی  ها به طور مکرر توجهات را به همانطور که دیدیم، این باب 

و از آنجایی    داد.سخاوتمندی نشان میبه داوود و اسرائیل از طریق داوود    همچنانخدا کنند.  زندگی داوود جلب می 

ایده  از داوود در این باب که نویسندۀ ما تصویری  ها نشان داد، تنها این موارد را گزارش کرد که چطور داوود  آل 

خدا،   به  وفاداری  ساخت.  معیارهای  محقق  را  پادشاهان  حاکمیت  و  پرستش  برای  موسی  مقررات  دربارۀ  ویژه  به 

خدا در این عهد به داوود یک  مان، عهدی بود که خدا با داوود منعقد کرد.  بزرگترین برکت در این بخش از کتاب 

 داد.   وعده  سلسلة پایدار 

آنها  بخشید.  شان با خدا در زمان عهد خدا با داوود، فهم می این عناصر، به مخاطبین اولیه در مورد تعامالت 

این    ساختند.انواع سخاوت االهی را که خدا به خاندان داوود و هر اسرائیلی در زمان خود نشان داده بود آشکار می 

ه خدا از اسرائیل و پادشاهان اسرائیل انتظار داشت و نیز  کردند کهایی اشاره می عناصر همچنین به انواع وفاداری

 شد. برکاتی که در صورت انجام خدمت وفادارانه به خدا، نصیب آنها می
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به عنوان پیروان مسیح، ما باید مراقب باشیم که پویایی عهد خدا در این مرحله از زندگی داوود را در پرتو  

های اولیة داوود باید قلب ما را به سوی سخاوتمندی خدا  برکات سال اول، در وهلة تعالیم عهد جدید به کار بگیریم. 

ای را که  نقص او به خدا گرامی بداریم و برکات ابدی ما باید مسیح را به خاطر وفاداری بی در مسیح معطوف کند.  

ادارانة داوود به  اما در وهلة دوم، سرسپردگی وفمسیح به دلیل وفاداری خود از پدر دریافت کرد را تصدیق کنیم.  

کنند که حتی ما نیز باید عهد خود با خدا در مسیح را  هایی اشاره می پرستش و حکومت عدالت و برابری او به راه 

توانیم اطمینان داشته باشیم که در  داوود به خاطر وفاداری خود برکات بسیار زیادی دریافت کرد. و ما می حفظ کنیم.  

 قدس ما را نیز برای خدمت وفادارانه برکت خواهد داد. المسیح، بر اساس حکمت خدا روح

حال، به همان اندازه که تمرکز بر چگونگی پویایی عهدهای خدا در این بخش از زندگی داوود ارزشمند  

 ها باید همچنین توجه ما را به پادشاهی خدا در مسیح نیز جلب کند. است، کاربرد مسیحی ما از این باب 

 

 پادشاهی خدا 
 

کم یک تاکید دو برابر در مورد پادشاهی خدا  بینیم که عهد عتیق دستمیکنیم،  وقتی که ما به عهد عتیق نگاه می 

از این منظر، او پادشاه ازلی است. او  دهد که خدا همیشه پادشاه بوده است.  از یک طرف، عهد عتیق تعلیم می دارد.  

اما از یک منظر دیگر، تاکید  ، و همیشه نیز پادشاه خواهد بود.  در گذشته پادشاه بوده است، در حال حاضر پادشاه است

و این به خاطر آن است که  دیگری که در عهد عتیق داریم این است که خدا روزی بر زمین حکومت خواهد کرد.  

خواست  او می خواست که جهان نقش قصر او را داشته باشد.  او می وقتی خدا جهان را آفرید، هدفی در ذهن داشت.  

گوید،  او این را به ما در »پدر ما« می دهد.  اش در آسمان را بر زمین بیاورد... عیسی هم همین را تعلیم می ه پادشاهی ک

در دعایی که به ما آموخت تا دعا کنیم و بگوییم: »ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید.« او  

گوید »ملکوت تو بیاید.« این یعنی خداوند ما عیسی در خدمت خود  لکه می گوید که »ما را به ملکوت خود ببر« بنمی 

این روند طوالنی تاریخی،  همان اولویت مشابه پدرش را داشت، یعنی اینکه پادشاهی آسمان او را به زمین بیاورد.  

 رسد. دقیقا در خدمت خداوند ما عیسای مسیح به مرحلة نهایی خود می 

 دکتر دیوید کوریا   -

 

 ن بخش از کتاب سموئیل، خدا از طریق داوود، پادشاهی خود را به چند روش مهم پیش برد: در ای

 متحد شدند؛ همة اسرائیلیان تحت حاکمیت داوود  •

 داوود دشمنان خدا را شکست داد و اورشلیم را به عنوان پایتخت پادشاهی خدا بر زمین مقرر کرد؛  •
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شائول گسترش داد و با این کار، غیر یهودیان  داوود مرزهای پادشاهی خدا را فراتر از پادشاهی   •

 بیشتری را در پادشاهی خدا گنجاند؛  

 داوود با عدالت و برابری حکمرانی کرد؛  •

 اسرائیل، ثبات یک سلسلة پادشاهی امیدبخش و دائمی را به دست آورد.  •

 

های پادشاهی خدا را برجسته کرد تا به مخاطبین اولیة خود امید بدهد  نویسندۀ کتاب سموئیل این پیشرفت

 امید اینکه خدا در آینده از طریق حکمرانی عادالنة خاندان داوود، حتی کارهای بزرگتری انجام خواهد داد.  –

کند  ن پسر کامال عادل داوود اشاره می در همین راستا، تاکید عهد جدید بر پادشاهی خدا، به عیسی به عنوا

با این حال، همانطور که در سرتاسر این مجموعه اشاره کردیم،  که دستاوردهای داوود را به کمال خواهد رسانید.  

مسیح این نقش را در سه مرحله محقق خواهد ساخت: در تاسیس پادشاهی خود طی ظهور اول؛ در تداوم پادشاهی  

 گردد. ؛ و در تکمیل پادشاهی خود، زمانی که با جالل بر می خود در طول تاریخ کلیسا

های اولیة داوود باید قلب ما را به سوی امور بزرگتری معطوف کند  های برکات سال به همین دلیل، داستان 

همانطور که داوود قوم خدا را متحد ساخت، عیسی نیز یک بقیت    که عیسی در تاسیس پادشاهی خود به دست آورد.

همانطور که داوود دشمنانش را شکست داد،    از شمال و جنوب اسرائیل را تحت حاکمیت خود متحد ساخت.وفادار  

همانطور که داوود در اورشلیم حکومت کرد،  عیسی نیز قاطعانه شریر را در مرگ، قیام و صعود خود شکست داد.  

خویش بر تخت داوود را در آسمان گرفت.  عیسی نیز بزرگترین عمل خود را در شهر داوود انجام داد و جایگاه شایستة  

به عالوه، عیسی به رسوالن خود ماموریت داد تا مرزهای پادشاهی خدا را به فراسوی پادشاهی داوود گسترش بدهند.  

و عیسی به عنوان  عیسی از طریق این گسترش، راه را برای بسیاری از غیر یهودیان گشود تا به او ایمان بیاورند.  

 نقص آغاز کرد.  داوود، پادشاهی ابدی خود را با عدالت و برابری بی  آخرین پسر بزرگ 

خوانند تا در نظر بگیریم که چطور مسیح در تداوم پادشاهی خود،  های مذکور ما را فرا می فرای این، باب 

ب  در سرتاسر تاریخ کلیسا، عیسی مردمان بیشتر و بیشتری را به خود جذجایگزین دستاوردهای داوود شده است.  

بخشد که به او ایمان  کند و برکات نجات را به تمام کسانی می او همچنان بر دشمنان خود داوری می ست.  کرده ا

و او با عدالت و  به مدت بیشتر از دو هزار سال، عیسی پادشاهی خدا را بیش از پیش گسترش داده است.    دارند. 

 کند. بدیل خود بر پیروانش در سراسر جهان حکمرانی می برابری بی 

داد، آن دستاوردها  در نهایت، همانطور که دستاوردهای داوود مخاطبین اولیه را به سوی آینده سوق می 

هنگامی که مسیح بر  کنند.  اکنون نیز قلب ما را به سمت آنچه مسیح در پایان عصر ما انجام خواهد داد معطوف می 

او تمام دشمنان روحانی و فیزیکی خدا  اش متحد خواهد ساخت.  گردد، او همة قوم خود را تحت حکمرانی عادالنهمی

همزمان که    را به طور کامل شکست خواهد داد و به آنانی که در پادشاهی او قرار دارند، برکات ابدی خواهد بخشید.
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آفرینش جدید  اورشلیم جدید به عنوان مرکز    سازد، کند و تمام جهان را پر می گسترش پیدا می مرزهای پادشاهی خدا  

 شمول تا ابد در سراسر جهان سلطنت خواهد کرد.  و عیسی با عدالت و انصاف جهان  نزول خواهد کرد. 

ود را  های اولیة داوود با ختوانیم ارتباط برکات سال کنیم، می بنابراین، وقتی از تعالیم عهد جدید پیروی می 

دادند که مسیح در اولین ظهور خود برای پادشاهی خدا انجام  های بزرگتری خبر می ها، از شگفتی ببینیم. این سال 

کنند. و نیز به ما کمک  تر می ما را نسبت به آنچه که مسیح حتی تا زمانة ما به انجام آن ادامه داده است آگاه داد.  می

 در بازگشت پر جالل خود انجام خواهد داد.  انتظار آنچه باشیم که کنند تا چشم می

برکات   با  را  پادشاه  داوود  از حکمرانی  روایت خود  نویسندۀ کتاب سموئیل  دیدیم که چطور  اینجا،  به  تا 

هایی که داوود  های پسین لعنتبه سراغ سال اکنون بیایید  های اولیة داوود از سوی خدا آغاز کرد.  انگیز سال شگفت 

 برویم.  ۲۰- ۱۰در دوم سموئیل  از خدا دریافت کرد  

 

 های پسین لعنت 
ای با داوود عهد بست، وعده داد که با داوود و خانوادۀ او به گونه   ۷هنگامی که خدا در دوم سموئیل باب  

به یاد دارید که در انتها، خدا شائول و فرزندانش را به کلی از تخت پادشاهی  متفاوت از برخوردش با شائول رفتار کند.  

اش را به عنوان سلسلة دائمی  اما در عهد خود با داوود، او به داوود اطمینان داد که هرگز خانواده طرد کرد.    اسرائیل

با این وجود، خدا درست همانطور که در مورد شائول هم انجام داد، سوگند خورد که در  اسرائیل طرد نخواهد کرد.  

 ند.  ها تادیب کصورت نقض عهد، داوود و فرزندانش را با لعنت 

مان، نویسندۀ کتاب سموئیل بر این نکته تمرکز کرد که چطور داوود و فرزندان او به  در این مرحله از کتاب 

اما نویسندۀ  و این مشکالت تا روزگار مخاطبین اولیه ادامه داشت.    های وحشتناکی تحت لعنت خدا قرار گرفتند.شیوه

کتاب سموئیل همچنین اشاره کرد که حتی با وجود اینکه خدا داوود را لعنت کرد، اما او و خاندان سلطنتی او را حفظ  

 بُرد.  می شمول آن پیش از طریق سلسلة داوود بود که خدا پادشاهی خود را به سوی مقصد پر شکوه جهان کرد. 

ابتدا با نگاه به ساختار  های پسین داوود نگاه خواهیم کرد.  ل های سامان به لعنتما از طریق شیوۀ معمول 

بیایید  سپس به کاربرد مسیحی آنها خواهیم پرداخت.  ها، معنای اصلی آنها را بررسی خواهیم کرد.  و محتوای این باب 

 های پسین داوود شروع کنیم.های سال ابتدا با ساختار و محتوای لعنت 
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 ساختار و محتوا 
نمایشی از آنچه قرار است  گیری کنیم، باید پیش مان بتوانیم جهت اینکه نسبت به این بخش از کتاب برای 

یک بار دیگر، دیدگاه نویسندۀ ما در مورد ملکوت خدا و عهدهای او، اساس این    مشاهده کنیم را از نظر بگذرانیم.

تر در کتاب سموئیل  هر دو مضمون پرداخت که پیش هایی به  اما نویسندۀ ما در اینجا از راه   دهد. ها را تشکیل می باب

 ایم.  ندیده 

های پادشاهی  از یک طرف، نویسندۀ کتاب سموئیل آشکارا اعتراف کرد که پادشاهی خدا در طی این سال 

های اولیة داوود متوقف شد و دوران  های بزرگ و پی در پی سال موفقیت های جدی مواجه شد.  داوود با شکست 

اما علیرغم این مشکالت، نویسندۀ ما با دقت توضیح داد که پادشاهی خدا از طریق خاندان  مد.  سختی به وجود آ

بلکه در عوض، او نشان داد که چطور خدا با رحمت از داوود و خاندان او به عنوان سلسلة    به پایان نرسید.  ، داوود

 دائمی اسرائیل حمایت کرد.  

ها خواهیم دید که ناشی از پویایی  از طرف دیگر، همچنین شرایط مختلفی از پادشاهی داوود را در این باب 

ندی االهی ویژگی تمام تعامالت خدا با قوم خود بود.  های پیشین، همچنان سخاوتممانند باب عهدهای خدا هستند. 

اما این  همچنین خدا هنوز به الزام خود بر وفاداری قدرشناسانة بشری بر اساس معیارهای شریعت موسی ادامه داد.  

های  در نتیجه، لعنتدهند که داوود و خاندان او آشکارا از معیارهای شریعت موسی تخطی کردند.  ها نشان می باب

با این حال، نویسندۀ کتاب سموئیل  ا نه تنها شامل داوود و خاندان او، بلکه گریبانگیر کل قوم اسرائیل نیز شد.  خد

او همچنین نشان داد که چطور داوود با فروتنی از گناهان خود توبه کرد و خدا  های خدا گزارش نداد.  صرفا از لعنت 

 د.  نیز مهربانانه، او را با حفظ پادشاهی خود برکت دا

 

 

داوود پادشاه در جریان به قدرت رسیدن خود، به عنوان مرد جوانی ظاهر شد که مسح شده بود و خداوند را دوست  

و یکی از چیزهایی که خیلی  داد.  سرود و غیره، نشان می هایی که مزمور می داشت، و این محبت را با انواع روش

کرد، با مقاومت شائول  و همزمان که در این موضوع رشد می  برجسته بود، این بود که او مردی موافق قلب خدا بود. 

اش اتفاق افتاد، مورد آزمایش قرار گرفت و وفادار  در برابر مسح شدن او و همة چیزهایی که در همان راستا در زندگی 

ان دارد و  باز هم او به خدا ایمرسیم، زمانی که او به عنوان پادشاه تثبیت شد،  وقتی که به دوم سموئیل میماند.  

می  او  از  خدا  که  آنچه  بر  گاهی  اما  است،  متمرکز  وفادار  خدا  در حضور  خلوص  معنای  بر  و  بدهد  انجام  خواست 

بدین  .. و بعضی امور رو به انحطاط گذاشت؛ حاال، او باز هم به خدا وفادار ماند، و به سوی خدا برگشت.  شود.نمی 

گیریم، این است که حتی یک مرد موافق قلب  ی خودمان یاد میترتیب یکی از چیزهایی که ما از زندگی داوود برا
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و باید این را پیش چشم داشته باشیم و مراقب باشیم  آلود بشود.  تواند مرتکب بعضی از بدترین اعمال گناه خدا هم می 

 که سقوط نکنیم. 

 دکتر ریچارد اَوِربِک  -

 

شود. نخست، مشکالت  های پسین داوود به دو بخش اصلی تقسیم می های سالساختار و محتوای لعنت 

ای که  مشکالت گسترده   ۲۶:  ۲۰-۱:  ۱۳دوم، در  بررسی خواهیم کرد.    ۳۱:  ۱۲-۱:  ۱۰اولیة پادشاهی داوود را در  

مان از مشکالت اولیة داوود در  نویسندۀ بیایید ابتدا به گزارش  گریبانگیر پادشاهی داوود شد را در نظر خواهیم گرفت.  

 ها بپردازیم.  طی این سال 

 

 ( ۳۱:  ۱۲- ۱:  ۱۰مشکالت اولیه )دوم سموئیل  
معموال بین پیروان مسیح اینطور رایج است که مشکالت اولیة داوود را صرفا در داستان گناه داوود با بتشبع  

کنند.   در  خالصه  ما  نویسندۀ  داو  ۲۵:  ۱۲-۲:  ۱۱و  به  پرداخت.  مستقیما  بتشبع  و  اهداف  ود  تشخیص  برای  اما 

تر  گسترده مان در اینجا، باید توجه داشته باشیم که او روایت خود از داوود و بتشبع را در چارچوب یک روایت  نویسندۀ 

 در مورد پیروزی داوود بر شورشی به سرکردگی عمونیان قرار داده است.  

  ۱: ۱۱-۱:  ۱۰تر و فراگیر در  ین بخش از این روایت گسترده اول(. ۱: ۱۱-۱:  ۱۰پیروزی اولیه )دوم سموئیل 

این روایت با پاسخ مهربانانة داوود به خبر مرگ  با پیروزی اولیة داوود بر شورشی به سرکردگی عمونیان قرار دارد.  

  حاش به حانون بن ناداوود گفت: »  ۲:  ۱۰در  شود.  شروع می   –که در آن زمان تابع داوود بود    –پادشاه عمونیان  

در اینجا، نمونة دیگری از حکومت عادالنه  .«  چنانکه پدرش به من احسان کرد   یماحسان نما   ]فرزند پادشاه متوفی[ 

اما عمونیان به جای استقبال از مهربانی داوود، به دروغ قاصدان او را متهم به جاسوسی  بینیم.  و برابر داوود را می 

 نامحترمانه برگرداندند. کردند و آنها را به شکلی 

ها  اند؛ بنابراین با تعداد زیادی از سوری دانستند که تبعیت خود از داوود را نقض کردهحال، عمونیان می 

یوآب، از سرداران داوود، این ائتالف را به طور کامل شکست  ائتالفی تشکیل دادند تا علیه اسرائیل وارد جنگ بشوند.  

سپس، پیروزی اولیة    و عمونیان به قلعة مستحکم خود در ربّه گریختند. تسلیم کردند.    ها خود را به داوود داد. سوری 

داوود اینطور خاتمه یافت که وقتی بهار فرا رسید، او یوآب را فرستاد تا شهر ربّة عمونیان را محاصره کند و خودش  

 در اورشلیم ماند. 

این چارچوب روایی گسترده نویسندۀ کتاب سموئ  (. ۳۱-۲۶:  ۱۲دوم سموئیل  پیروزی نهایی )  با  یل،  تر را 

مدتی، یوآب قلعة سلطنتی  بعد از    تکمیل کرد.   ۳۱-۲۶:  ۱۲پرداختن به پیروزی نهایی داوود بر شورش عمونیان در  

او از داوود خواست که به او بپیوندد تا داوود بتواند به درستی خود را  ربّه را تصرف کرد و در شُرُف تصرف شهر بود.  
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ب، شکست وسیع عمونیان را به طور عادالنه تکمیل کردند. سپس داوود و لشگر او  م کند. داوود و یوآپیروز اعال

 پیروزمندانه به اورشلیم برگشتند.  

گیرند که ممکن است  قرار می   گیو یکپارچ   یهماهنگ  در  تر به قدریاین چارچوب روایی گسترده اجزای  

اما او این روایت مثبت از پیروزی را با  نویسندۀ ما آن را از یکی از منابع مکتوب موجود خود استخراج کرده باشد.  

از یک حقیقت    ۲۵:  ۱۲-۲:  ۱۱این روایت درونی در  داوود و بتشبع در میان آن، دگرگون ساخت.  قرار دادن داستان  

ا در طی این مدت داوود را بر عمونیان پیروز ساخت، اما او همچنین به دلیل گناه  دهد. اگرچه خدسخت خبر می 

با این حال، همانطور که این  های متعددی شد.  داوود، وی و خاندان او را لعنت کرد و پادشاهی داوود دچار شکست

 ادامه داد.   خدا در پاسخ به توبة خالصانة داوود همچنان به حفظ سلسلة اودهد، روایت نیز نشان می 

قسمت اول  شود.  این داستان آشنا به سه قسمت تقسیم می (.  ۲۵:  ۱۲-۲:  ۱۱داوود و بتشبع )دوم سموئیل  

قرار دارد که داوود دیگران را به جای خود به میدان    ۱و پس از اعالن آیة    شودشروع می   ۲۷- ۲:  ۱۱با گناه داوود در  

در حالی که داوود  دین بار در کتاب ما این کار را انجام داده بود.  جنگ فرستاد؛ درست همانطور که شائول نیز قبال چن 

در  را زیر نظر داشت.    ، یک جنگجوی وفادار در ارتش خود بود، بتشبع، همسر اوریای حتّی دور از جبهه و در امنیت  

که بارها و  بینیم  اما داوود را می سراسر این داستان، بتشبع به صورت منفعل و مطیع به تصویر کشیده شده است.  

نخست، او به بتشبع دستور داد که نزد او بیاید و با وی  کند.  بارها به عمد از اقتدار سلطنتی خود سوءاستفاده می 

سپس، زمانی که بتشبع متوجه بارداری خود شد، داوود دستور داد که اوریا از جنگ برگردد، که بتواند  همبستر شد.  

د کاری از پیش نبرد، داوود به یوآب دستور داد که از مرگ اوریا در جنگ  وقتی که این ترفن   گناه خود را بپوشاند.

 اطمینان حاصل کند.  

حال، مطابق هنجارهای فرهنگی سایر ملل در آن زمان، آنچه داوود انجام داده بود در حیطة حقوق او به  

به عالوه، داوود با اجازه به بتشبع برای گذراندن دورۀ مرسوم سوگواری پس از مرگ  گرفت.  عنوان پادشاه قرار می 

بود که بتشبع را به عنوان همسرش به دربار پادشاهی  تنها پس از آن  اوریا، معیارهای شایستة رسوم را نیز حفظ کرد.  

 خود آورد. 

این امکان وجود داشت که مخاطبین اولیة کتاب سموئیل، آنچه که داوود انجام داده بود را به عنوان رفتاری  

هیچوجه    در نظر بگیرند. اما نویسندۀ ما روشن ساخت که دیدگاه خدا دربارۀ رفتار داوود به  قابل قبول برای یک پادشاه

نویسندۀ کتاب سموئیل برای مقابله با هر تالشی بر کوچک جلوه دادن عمل داوود، این قسمت را با یک  اینطور نبود.  

 « ود کرده بود، در نظر خداوند ناپسند آمد. وکه دا یکاربه پایان برد. او نوشت: » ۲۷:  ۱۱جملة قاطع در 
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قبل از آن، شما شاهد بنای یک پادشاهی  چرخد.  ل آن می گناه داوود با بتشبع محوری است که روایت داوود حو

و دلیل اینکه چرا این مسئله اینقدر فجیع است، اول از همه این  بینید.  هستید؛ بعد از آن، ویرانی یک خانواده را می 

  در تمام جهان باستان، پادشاه یک فرد مطلق بود. است که داوود از نظر درک خودش از پادشاهی دچار لغزش شد.  

؛ »اتفاق خاصی نیفتاده!« و داوود با خودش اینطور  گرفتخواست، او را می اش را می بنابراین اگر او همسر همسایه 

خواهد، انجام  نظر از اینکه پادشاه واقعی قوم چه می   توانم هر کاری که بخواهم، صرف کرد که »من می فکر می 

اما البته، مسئله فقط این نیست که داوود بتشبع  شود.  ده می بدهم.« بنابراین، آنجاست که نکتة واقعی این داستان دی 

کند تا بکوشد که این موضوع را  این است که مسئله را با برگرداندن اوریا به خانه ترکیب می آورد.  را به دست می 

یم.  کنیم، اولین واکنش غریزی ما این است که اعتراف و توبه نکنخیلی جالب است که وقتی گناه می پنهان کند.  

و البته، بعد  داد.  اولین واکنش غریزی ما پنهان کردن آن است. و این همان کاری است که داوود داشت انجام می 

خواست به خانه برود و شب را با همسرش بگذراند  او نمی   – تر است  وقتی که مشخص شد اوریا از پادشاهش شریف 

بینیم که نقش  بنابراین ما در تمام طول داستان تا به اینجا، داوود را می بعد داوود تصمیم گرفت که او را بکشد.    –

خواهد انجام  تواند با زن همسایه و با همسایة خودش هر کاری که میکند که مییک پادشاه خودکامه را بازی می 

دهد، صداقت کامل راوی  ین روایت من را تحت تاثیر قرار می گوید: »نه!« یکی از چیزهایی که در ابدهد، و خدا می 

ود کرده  وکه دا  یکاراست: او این کار را انجام داد. آن کار را انجام داد. این کار را انجام داد. و بعد آن آخرین جمله: »

و انجام داد. او جایگاه  کند. و این کاری است که ااینجاست که همه چیز معنا پیدا می «  بود، در نظر خداوند ناپسند آمد.

 خدا را غصب کرده و تصمیم گرفته است که چه چیزی برای او درست و چه نادرست است. 

 دکتر جان ازوالت   -

 

او در اینجا  پرداخت.   ۱۴-۱:  ۱۲در قسمت دوم از روایت داوود و بتشبع، نویسنده به داوری نبوتی ناتان در 

تان به قدری اهمیت داشت که نویسندۀ کتاب سموئیل آن را با  محتوای خطابة ناشدت جرم داوود را روشن کرد.  

 جزئیات گزارش کرد.  

اند که بسیاری از مفسران به درستی بیان کرده شود.  شروع می   ۷-۱:  ۱۲خطابة ناتان با یک مَثَل نبوتی در   

پروندۀ حقوقی  ناتان در این مثل، یک    دهد. این مثل، شکلی از یک دعوای حقوقی در جهان باستان را نشان می 

اما با ذبح برۀ یگانه و محبوب  های زیادی داشت،  ها و رمهفرضی را پیش روی داوود گذاشت: مردی ثروتمند که گله 

از تصور این بی مردی فقیر، به مهمان خود غذا داد.   عدالتی خشمگین شد و اصرار داشت که چنین مردی  داوود 

. و در آن  باید چهار برابر جبران کند، چون به مرد فقیر رحم نکردمستحق مرگ است. او اعالم کرد که مرد ثروتمند 

 ، ناتان مستقیما داوود را مخاطب ساخت و گفت: »آن مرد تو هستی!« ۷: ۱۲لحظه، در نیمة اول  
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ناتان در ادامة مثل نبوتی خود، داوود را با سخنانی که از دربار آسمانی خدا دریافت کرده بود مخاطب قرار  

شاهد اتهام نبوتی ناتان مبنی بر این هستیم که داوود عهد خود با خدا را نقض کرده  ،  ۹تا آیة   ۷دوم آیة  داد. از نیمة 

ناتان به مرور این موضوع پرداخت که چطور خدا با پادشاه ساختن داوود بر تمام اسرائیل، سخاوتمند بوده است.  است.  

 اما داوود نتوانست با وفاداری قدرشناسانه به سخاوتمندی خدا پاسخ بدهد و در مقابل، شریعت موسی را زیر پا گذاشت.  

، شاهد یک محکومیت نبوتی هستیم که طی آن، ناتان عواقب عدم وفاداری داوود  ۱۴-۱۰سپس در آیات  

اعالم کرد که خاندان سلطنتی    ۱۰ناتان در آیة  دند.  شها گریبانگیر داوود و خاندان او می این لعنت کند.  را اعالم می 

، ناتان اعالم کرد که خانوادۀ سلطنتی داوود علیه او شورش  ۱۱و در آیة  داوود در اثر خشونت مداوم فاسد خواهند شد.  

 خواهند کرد. 

با حیله و زمینه  زنا،  ارتکاب  با  اوریا برای پوشاندن گناه  مطمئنا درست است که داوود  خود،  سازی مرگ 

اما این گناهان به ویژه از آن جهت بیشتر در مورد داوود فاحش بودند که سوءاستفادۀ  شریعت موسی را نقض کرد.  

مان دیدیم، شائول اساسا به این دلیل تحت  همانطور که در درس پیشین دادند.  آشکار او از اقتدار سلطنتی را نشان می 

و نبوت ناتان نشان  سی دربارۀ اقتدار سلطنتی را زیر پا گذاشت.  های شریعت موداوری خدا قرار گرفت که محدودیت 

 که اعمال داوود نیز در نظر خدا به همان اندازه منفور بود.  داد 

ها بسیار دردناک بودند، اما نویسندۀ کتاب سموئیل سریعا به این نکته اشاره کرد که چرا  اگرچه این لعنت 

آورد و زمانی که سموئیل او  بر خالف شائول که بهانه می کامل طرد نکرد.  خدا داوود و خاندان سلطنتی او را به طور  

کرد، داوود بالفاصله به گناه خود اعتراف کرد و خدا نیز با رحمت  را با گناه خود روبرو ساخت تنها وانمود به توبه می 

 خوانیم: می  ۱۴- ۱۳:  ۱۲همانطور که در دوم سموئیل پاسخ داد.  

 

ناتان گفت: »بوداو با  گناه کرده د  به داه خداوند  ناتان  نوام.«  نموده است که    یز ود گفت: »خداوند  را عفو  تو  گناه 

شده است،    ییده تو زا  ی که برا  یز ن  ی پسر  ی،اامر باعث کفر گفتن دشمنان خداوند شده   ینچون از ا  یکن مرد. ل   ی نخواه

 (. ۱۴-۱۳: ۱۲« )دوم سموئیل  البته خواهد مرد 

 

آمیز پاسخ داد. او به داوود گفت:  و در نتیجه، ناتان نیز با کالم داوری رحمت داوود خود را فروتن ساخت.  

شدند چون او »باعث کفر گفتن دشمنان خداوند«  های تادیبی همچنان گریبانگیر داوود می اما لعنت »نخواهی مرد.«  

 .« شده است، البته خواهد مرد ییدهتو زا یه براک یزن ی پسرگوید: » می  ۱۴همانطور که ناتان در آیة شده بود. 

به ما نشان    ۲۵- ۱۵:  ۱۲سومین و آخرین بخش در روایت داوود و بتشبع، تحقق فوری سخنان ناتان را در 

اما داوود به نشان دادن توبة خالصانة  آموزیم که پسر داوود و بتشبع در حقیقت مرده است.  در این بخش می دهد.  می
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داوود قبل از مرگ پسرش با جدیت به این امید که خدا پشیمان شود و اجازه ندهد پسر  ادامه داد.  خود در حضور خدا  

 اما هنگامی که کودک از دنیا رفت، داوود با فروتنی داوری خدا را پذیرفت.  او بمیرد، دعا کرد. 

به پایان برد که در آن،    ۲۵و    ۲۴در نتیجه، نویسندۀ کتاب سموئیل این روایت را با شرح مختصری در آیات  

انگیز نویسندۀ ما از رحمتی بود که خدا به خاطر  این رویداد، یادآوری ظریف اما شگفت بتشبع پسر دومی به دنیا آورد.  

 مان نبود.  پسر دوم داوود، کسی جز سلیتوبة داوود به او نشان داد.  

دانستند که سلیمان، پادشاهی خدا را در اسرائیل بسیار گسترش داد.  البته، مخاطبین اولیة کتاب سموئیل می 

ای برای  سابقه های جدید گسترش داد، و ثروت و قدرت بیاو هکیل را در اورشلیم بنا کرد، پادشاهی را به سرزمین 

ان خاندان سلطنتی داوود شد که در آینده بر اسرائیل سلطنت کردند.  و سلیمان، جد همة پسراسرائیل به ارمغان آورد.  

چطور  کم در ذهن برخی از مخاطبین اولیه سوالی جدی ایجاد کرد.  اما این حقیقت که سلیمان پسر بتشبع بود، دست 

 کرد؟  توانست کسی باشد که پادشاهی خدا از طریق او در اسرائیل ادامه پیدا می پسر بتشبع می 

به این پرسش پاسخ داد و خاطر نشان ساخت که، »خداوند او را دوست داشت.« و    ۲۴نویسندۀ ما در آیة  

، خدا کالم خود را از طریق ناتان نبی فرستاد و او را »یدیدیا نام نهاد« که به معنای »محبوب یهوه«  ۲۵بر اساس آیة  

برای خاندان داوود پیش آمد، امید اسرائیل به برکات  کالم نبوتی ناتان نشان داد که علیرغم تمام مشکالتی که  بود.  

 آینده همچنان در فرزندان داوود از نسل سلطنتی سلیمان بود. 

تری پرداخت که  به مشکالت گسترده   ۲۶:  ۲۰-۱:  ۱۳پس از مشکالت اولیه، نویسندۀ کتاب سموئیل در  

 برای پادشاهی داوود رخ دادند. 

 

 ( ۲۶:  ۲۰- ۱:  ۱۳تر )دوم سموئیل  مشکالت گسترده 
البته، داوود و یوآب نقشی عمده  های اصلی آنها آشنا باشیم.  باید با شخصیتها،  برای درک اهمیت این باب 

گوید که سه  به ما می   ۳،  ۲:  ۳دوم سموئیل  شوند.  ها همچنین بر پسران داوود نیز متمرکز می داشتند. اما این باب 

زادۀ داوود، وارث تخت پادشاهی او بود.  امنون به عنوان پسر نخست پسر اول داوود، امنون، کیالب، و ابشالوم بودند. 

به احتمال زیاد او در سنین کودکی درگذشت.  گوید.  مقدس هیچ چیزی دربارۀ پسر دوم داوود، کیالب، به ما نمی کتاب

ها  در این باب ابشالوم سومین پسر داوود، پس از امنون در ردیف دوم برای تصاحب تاج و تخت قرار گرفت.  جه،  در نتی

 آموزیم که چطور پیشگویی داوری ناتان، از طریق وارثان اول و دوم تاج و تخت داوود محقق شد. می

از مشکالت گسترده تقسیم می این گزارش  پنج بخش  به  داوود  از زمینه  نویسندۀشود.  تر  سازی  ما پس 

 داد چند سال زمان گذشته است.  ابتدایی، هر مرحلة بعدی را با یک نماد زمانی شروع کرد که نشان می 

  ۲۲- ۱:  ۱۳تر داوود در  اولین مرحله از مشکالت گسترده (.  ۲۲- ۱:  ۱۳تجاوز امنون به تامار )دوم سموئیل  

زادۀ داوود  این قسمت با پسر نخستپردازد.  نی خود تامار می دهندۀ تجاوز امنون به خواهر ناتبه شرح داستان تکان 
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امنون داوود را فریب داد تا تامار به تنهایی  شود که در شهوت نسبت به تامار، خواهر ابشالوم، قرار داشت.  شروع می 

ا او را طرد کرد.  سپس خود را به او تحمیل کرد و مورد تجاوز قرار داد و بعد از آن، شدیدنزد او در اتاق خوابش برود.  

خوانیم که:  می   ۲۰:  ۱۳در  دهندۀ بحرانی است که گریبانگیر خاندان داوود شد.  تاثیرات احساسی این رویداد، بازتاب 

  ینکه به علت ا  داشت،ی ون را بغض مامنشالوم  دهد که: »ابگزارش می   ۲۲« و آیة  ماند.   یحال  یشاندر پر   ... تامار »

 « ساخته بود. یل خواهرش تامار را ذل

تر داوود، دو سال بعد  دومین مرحله از مشکالت گسترده   (.۳۷-۲۳:  ۱۳انتقام و فرار ابشالوم )دوم سموئیل  

ابشالوم با فریب داوود  دهد.  شرح می   ۳۷-۲۳:  ۱۳این قسمت انتقام و فرار ابشالوم را در  قرار دارد.  از تجاوز به تامار  

داد که به امنون و دیگر برادرانش اجازه بدهد که برای چرای گوسفندان، همراه او از اورشلیم خارج    را تحت فشار قرار

نویسنده    سپس در آنجا خدمتگزاران ابشالوم امنون را به قتل رساندند و او نیز از ترس جان خود فرار کرد.   بشوند.

  یز ادشاه نپدهد که: »گزارش می   ۳۷و    ۳۶:  ۱۳در  برای اینکه نشان بدهد وضعیت داوود در آن زمان چقدر بغرنج بود،  

 « . نمودی م  یگرپسر خود هر روز نوحه  ی ود براوو دا .. کردند.  یهبلند گر  یارخادمانش به آواز بس یعو جم

- ۳۸:  ۱۳تر داوود، در  سومین مرحله از مشکالت گسترده (.  ۲۷:  ۱۴-۳۸:  ۱۳بازگشت ابشالوم )دوم سموئیل  

پس از سه سال، اندوه داوود کمتر شد و او مشتاق دیدار  شود.  بر بازگشت ابشالوم به اورشلیم متمرکز می   ۲۷:  ۱۴

کند.  یوآب که از اشتیاق داوود آگاه بود، او را فریب داد که اجازۀ بازگشت ابشالوم به اورشلیم را صادر  ابشالوم بود.  

را فرا خواند که به حضور داوود برود و    – تواند ترجمه بشود  گر« هم می که »زن حیله   – یوآب یک »زن حکیم«  

پس از جلب همدردی داوود، به    او   خواهی برای پسرش است که برادرش را کشته بود. وانمود کند که در پی امان 

و با این دروغ، داوود را  شود.  خود مرتکب خطا نمی های سلطنتی  گویی از او پرداخت و گفت که او در داوری تملق 

ابشالوم اجازۀ بازگشت بدهد.   اما اجازۀ ورود به حضور پادشاه را  متقاعد ساخت که به  ابشالوم به اورشلیم برگشت 

جالب است که نویسندۀ کتاب سموئیل بر اختالف بین پدر و پسر  بدین ترتیب، ناامیدی ابشالوم بیشتر شد.  نداشت.  

.«  شالوم نبودابممدوح مثل    یارمنظر و بس  یکون  یکس  یلاسرائ  یدر تمام تاکید کرد که: »   ۲۵: ۱۴ر این نکته در  با ذک

 شد. در پادشاهی اسرائیل می  ی بیشتر تمانند شائول در نسل پیشین، ظاهر نیکوی ابشالوم باعث مشکال 

به مرحلة چهارم    ۶:  ۱۵-۲۸:  ۱۴پس از این، در  (.  ۶:  ۱۵-۲۸:  ۱۴)دوم سموئیل    اورشلیمظهور ابشالوم در  

ابشالوم مشتاقانه مایل بود که به عنوان وارث تخت  خوانیم.  رسیم که در آنجا دربارۀ ظهور ابشالوم در اورشلیم می می

زمانی که  او با پادشاه را بگیرد.    بنابراین، سرانجام یوآب را متقاعد ساخت که اجازۀ دیدار پادشاهی داوود شناخته شود.  

سپس داوود، نابخردانه پیشنهاد آشتی داد و با یک بوسه،  ابشالوم وارد شد، در حضور داوود وانمود به فروتنی کرد.  

ها، و پنجاه مرد به ابشالوم اختصاص  بعد از آن یک ارابه، اسبابشالوم را به عنوان وارث قانونی خود تصدیق کرد.  

او به طور متقلبانه در امور کسانی که برای قضاوت در  اما او هنوز هم راضی نبود.  ش روی او بروند.  داده شد تا پی 
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همانطور که  کرد و با ابراز لطف ناعادالنه به آنها، پیروان وفادار زیادی پیدا کرد.  انتظار دیدار داوود بودند دخالت می

 « .یفترا فر یل دل مردان اسرائشالوم ابپس خوانیم: »می  ۶: ۱۵در پایان این مرحله در  

تر داوود، روایت  آخرین مرحة مشکالت گسترده (.  ۲۶:  ۲۰-۷:  ۱۵شورش و شکست ابشالوم )دوم سموئیل  

چهار سال پس از ظهور ابشالوم در اورشلیم، او یک بار  است.    ۲۶: ۲۰- ۷: ۱۵طوالنی شورش و شکست ابشالوم در 

در آنجا، مردم  های دروغین، اجازۀ ترک اورشلیم و رفتن به حبرون را کسب کرد.  دیگر داوود را فریب داد و به بهانه

 ابشالوم را پادشاه اسرائیل اعالم کردند. 

در اورشلیم با اعالم وفاداری به داوود،  بسیاری  داوود با شنیدن خبر شورش ابشالوم، از اورشلیم فرار کرد.  

اما داوود با  به شورش پیوستند.    – از جمله اخیتوفل، مشاور مورد اعتماد داوود    – اما دیگران  همراه او فرار کردند.  

که به آنها اطمینان داشت را در مناصب کلیدی اورشلیم باقی    –مانند حوشای    –حکمت، بعضی از پیروان خود  

 چنین به صادوق و ابیاتار کاهن فرمان داد که در اورشلیم، همراه تابوب عهد خدا بمانند. داوود هم گذاشت. 

اما شِمعی،  هنگامی که داوود از اورشلیم گریخت، صیبا، یکی از خدمتگزاران مفیبوشت نیز به او پیوست.  

ود، آنطور که مردانش اصرار  داویک بنیامینی اهل خانة شائول، داوود را هنگام خروج از اورشلیم مسخره و لعنت کرد.  

که    ید او را بگذار ، در حضور خدا به وضعیت خود اذعان کرد و گفت: »۱۱:  ۱۶داشتند به شمعی حمله نکرد. بلکه در  

 «  خداوند او را امر فرموده است.   یرادشنام دهد ز 

اثنا، ابشالوم وارد اورشلیم   با  در همین  از مشورت  ابشالوم بعد  شد و تاج و تخت داوود را به دست آورد. 

اخیتوفل همچنین به ابشالوم توصیه کرد که فورا به داوود حمله کند، اما  اخیتوفل، کنیزان داوود را برای خود گرفت. 

ابیاتار قاصدانی برای  صادوق و  حوشای، مشاور وفادار داوود، ابشالوم را فریب داد تا حملة خود را به تاخیر بیندازد.  

 هشدار به داوود فرستادند، و داوود توانست بگریزد و خود را برای جنگ آماده کند.  

اما با وجود اینکه داوود دستور داده  پس از یک درگیری شدید، لشگر داوود بر مردان ابشالوم چیره شدند.  

در اینجا یک بار دیگر نویسنده  د و او را کشت.  بود تا با ابشالوم با مالیمت برخورد کنند، یوآب فرصت را مساعد دی 

داوود به جای اینکه پیروزی خود را جشن بگیرد، با قلبی  ه بود. تاکید کرد که چطور خدا پادشاهی داوود را لعنت کرد

،  ابشالوم  یا   مردم،یتو م  یپسرم، پسرم، ابشالوم! کاش که به جا  ی! اابشالومپسرم    یا فریاد زد: »  ۳۳:  ۱۸شکسته در  

 پسر من!«  ی پسرم، ا

 

همچنین او   طلبی داشت.او پسری بود که در اینجا به طور آشکار جاه شوید.  شما چند نکته دربارۀ ابشالوم متوجه می 

ابشالوم است که  اش تامار تجاوز کرد،  زمانی که امنون به خواهر ناتنی رحم بود.  پسری بود که اتفاقا خیلی هم بی 

، اینطور که او را برای خوشگذرانی دعوت  دهدو این کار را به شکلی بسیار موذیانه انجام می گیرد.  انتقام آن را می 

دهد، که  اینجا انجام می   او در مورد داوود هم همین کار را در گیرد.  کند و بعد، در اصل، انتقام آن موضوع را می می
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کند، و از قبل تالش  کند، به آنها لطف می در دروازۀ شهر با راهبران و مشایخ و دیگر افراد صاحب نفوذ مالقات می 

و شاید  کند تا خودش را به عنوان یک پادشاه مطرح کند... و در پی تثبیت خود به عنوان این پادشاه جدید است. می

رسد که ابشالوم پیروز خواهد شد... اما یک چیزی توجه من را  ع زمانی، تقریبا به نظر می شما بگویید که در آن مقط

گیرند، و در واقع  کند، و نیروهای داوود در موقعیت برنده قرار می زمانی که اوضاع تغییر می کند. به خودش جلب می 

آویزان است، و بعد توسط یکی از مردان    ها گیر کرده و از آنجا که... موهایش در شاخه   – کنند  ابشالوم را پیدا می 

ریزد و فریاد  اینجا یک نکتة واقعا گویا در این روایت وجود دارد، که داوود برای او اشک می   –شود  داوود کشته می 

بینانه کنم، و بسیار واقع گوید... من فکر می کنم که این، چیزی دربارۀ ماهیت رابطة آنها می و من فکر می   زند. می

توانند در کنار هم باشند و در عین حال  دهد که چطور در یک خانواده، پدر و پسر می کنم، که این نشان می فکر می 

این وجود، هرگز به طور غایی،   با  از هم بیگانه باشند که در نهایت به دشمن یکدیگر تبدیل بشوند. و  به قدری 

رسد، و با  قای او در قدرت به یک پایان اشتباه می بدین ترتیب، ارتکم از طرف داوود، این دشمنی وجود ندارد.  دست

گیرد، اما باز هم  لعنت قرار میوجود اینکه داوود حتی در زمان فرارش از طرف کسانی که ابشالوم وفادار بودند مورد 

قی  دانیم که در نهایت چه اتفابیند. و البته می کند که خدا او را در این دوران سخت هم، می داوود اینطور حس می 

 برای ابشالوم افتاد.  

 دکتر اولیور تریمیو   -

 

برگشت.   اورشلیم  به  باالخره  داوود  خورد،  ابشالوم شکست  آنکه شورش  از  کتاب سموئیل،  بعد  نویسندۀ 

با رحمت خدا، پادشاهی داوود ادامه پیدا کرد    .وضعیتی که نتیجة پادشاهی داوود بود را از چند طریق به تصویر کشید

ویژگی سال  بزرگی که  برکات  او دیگر هرگز  نکرد.  اما  تجربه  را  بودند  پادشاهی وی  اولیة  او  های  از  یهودا  مردم 

  صلح کرد.  – که پشت جبهه در اورشلیم باقی مانده بود  –ها، شمعی، و مفیبوشت پشتیبانی کردند. داوود با بنیامینی 

و داوود  اما مشکالتی مداوم بین یهودا و اسباط شمالی اسرائیل وجود داشت.  ن نیز از داوود پشتیبانی کردند.  جلعادیا 

 مجبور شد که شورشی شدید از طرف شبع، یک فرد بنیامینی، را سرکوب کند. 

ناه  اما نویسندۀ کتاب سموئیل روشن ساخت که گ او و خاندانش برکت داد.    حفظ در نهایت خدا داوود را با  

اسرائیل به یک پسر عادل داوود برای حکمرانی احتیاج داشت؛  های خدا قرار داد.  داوود پادشاهی او را تحت لعنت 

 بود.تر می کسی که از داوود عادل 

های خدا جای خود را به برکات عظیم وعده داده شده دربارۀ پادشاهی داوود  تنها در آن صورت بود که لعنت 

 دادند. می

های پسین داوود را در نظر گرفتیم، در موقعیتی هستیم که  های سال لعنتتار و محتوای  اکنون که ساخ

 این بخش از حکمرانی داوود چه ارتباطی به ما دارد؟ ها صحبت کنیم. بتوانیم دربارۀ کاربرد مسیحی این باب 
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 کاربرد مسیحی 
کاربرد    زندگی ق در  ر عهد عتی پیروان مسیح همیشه مشتاق هستند که بدانند چطور برکات خدا بر قوم او د

گویند که خدا چطور  در عوض آنها به ما می های کتاب سموئیل، بر برکات خدا متمرکز نیستند.  اما این باب دارند.  

های خدا در زندگی  هر چقدر هم که به طور طبیعی مایل نباشیم بدانیم لعنت های عهد تادیب کرد. داوود را با لعنت

مان  خدا به قدری ما را دوست دارد که گناهان است.    گونهاما باز هم این اینکنند،  داوود چطور در مورد ما نیز صدق می 

 ن و عدالت رشد کنیم. کند تا ما در ایما او کسانی را که در مسیح دوست دارد تادیب میگیرد. را نادیده نمی 

کنیم، یک بار دیگر به دو تاکید  های پسین داوود فکر می های سال در حین اینکه به کاربرد مسیحی لعنت 

ابتدا تاکید بر عهدهای خدا را در نظر  دهند.  اصلی نگاه خواهیم کرد که این روایات را به زندگی ما در مسیح پیوند می 

 کنیم. بیایید با عهدهای خدا شروع کنیم.  کز می گیریم و سپس بر پادشاهی خدا تمرمی

 

 عهدهای خدا 
ها،  اما در این باب   .همانطور که دیدیم، پویایی عهدهای خدا نقش مهمی در این بخش از کتاب ما ایفا کرد 

نویسندۀ کتاب سموئیل کمتر بر سخاوتمندی خدا نسبت به داوود تمرکز کرد و بیشتر به این موضوع پرداخت که  

ها  نویسندۀ ما همچنین تاکید کرد که چطور خدا داوود را با لعنت اوود در تداوم وفاداری به خدا شکست خورد.  چطور د

از جمله مرگ اولین پسرش از بتشبع، و آزمایشات هولناکی که از طریق پسرانش امنون و ابشالوم بر پادشاهی او وارد  

، خدا همچنان به توبه و فروتنی خالصانة داوود از طریق  های شدید با این حال، علیرغم این لعنت شد، تادیب کرد.  

 برکت حفظ پادشاهی او پاسخ داد. 

حال به عنوان پیروان مسیح، باید مراقب باشیم که با استفاده از عهد جدید، این پویایی عهد را به شیوۀ  

قابل توجه بین داوود و پادشاه  های پسین داوود، تضادی  های سال در وهلة اول، روایت لعنت صحیح اِعمال کنیم.  

داوود و پسران او در وفاداری به خدا شکست خوردند و باعث مشکالتی برای خودشان  کند.  اد می یج بزرگ ما، عیسی، ا

اما عیسی کامال وفادار بود، همچنان کامال وفادار است، و همیشه کامال به خدا وفادار خواهد بود.  و قوم خدا شدند.  

دهد که در نهایت، هر کسی که در مسیح است  الزامات خدا توسط مسیح به ما اطمینان می   تحقق عادالنة تمام

 برکات ابدی را از پدر دریافت خواهد کرد.  

هر مسیحی در جهان،  از کمال بسیار دور است.  دانیم که کلیسای مسیح، امروز  اما در وهلة دوم، همة ما می 

و همانطور که متونی مانند عبرانیان  خورد.  فاداری به خدا شکست می درست مانند داوود، در زندگی تحت معیارهای و

حال، برای    شویم.دهند، همة ما با صالحدید خدا، با تادیب او در این زندگی روبرو می به ما تعلیم می   ۱۷  -۳:  ۱۲

در نهایت    اند، مشکالت این زندگی بخش نداشته خوانند اما هرگز ایمان نجاتکسانی که خود را پیروان مسیح می 
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اند و به مسیح ایمان دارند، پایداری  اما برای آنانی که حقیقتا توبه کرده منجر به لعنت ابدی از جانب خدا خواهد شد. 

 در حین تادیب خدا، با برکات ابدی خدا در زمان بازگشت مسیح پاداش خواهد یافت. ما 

کردند و از توبة خالصانة او  را محکوم می های داوود  های باستان که شکست بنابراین، درست مانند اسرائیلی 

ما باید از قصورهای داوود و پسران او اجتناب کنیم و زمانی  گرفتند، ما نیز باید همین کار را انجام بدهیم.  الگو می 

میراث داوود در  و درست همانطور که خدا  گردیم.  خوریم، در توبة فروتنانه به سوی خدا بر که خودمان شکست می 

 دا را با رحمت خود حفظ کرد، میراث ایمانداران حقیقی را نیز در پادشاهی خود با رحمت حفظ خواهد کرد.  پادشاهی خ 

ما دیدیم که چطور کاربرد مسیحی ما از این بخش کتاب سموئیل باید بر پویایی عهدهای خدا در این  

ها نیز چطور در  پادشاهی خدا در این باب اما باید همچنین توجه داشته باشیم که  شود.  مرحله از زندگی داوود متمرکز  

 شود. زندگی ما به کار گرفته می 

 

 پادشاهی خدا 
های داوود و خاندان او  در عهد جدید، مضمون پادشاهی خدا عیسی را به عنوان پسر داوود که بر شکست    

همانطور که  کند.  های قوم خود غلبه نمی های آخر، مسیح به یکباره بر شکست اما در زمان دهد.  ، ارتقا می غلبه کرد

در تاسیس پادشاهی خود طی اولین ظهورش؛ در  دهد:  تر اشاره کردیم، او این کار را در سه مرحله انجام می پیش 

 تداوم پادشاهی خود طی تاریخ کلیسا؛ و در تکمیل پادشاهی خود، زمانی که در جالل برگردد. 

های عیسی  کنند تا پیروزی های پسین داوود به ما کمک می های سال لعنتروایات  در پرتو همین مسئله،  

مت زمینی مسیح، خدمات عادالنة او با مرگ وی بر صلیب به اوج  در خددر تاسیس پادشاهی او را تشخیص بدهیم. 

های داوود، خاندان او، و هر ایماندار حقیقی در طی اعصار را پرداخت کرد.  او با مرگ خود بهای شکست خود رسید.  

  کرد. القدس دریافت اش از طریق قدرت روح به همین خاطر، مسیح پاداش رستاخیز و صعود را برای خدمت وفادارانه

در مسیح، ما در مسیر  کند.  قیام می   تازگی حیات القدس در  آید، به وسیلة قدرت روح و هر کسی که نزد مسیح می 

 داریم. حیات ابدی قرار 

دهند که مسیح طی تداوم پادشاهی خود، در عدالت  ها طرقی را به ما نشان می حتی عالوه بر این، این باب 

و لحظه به لحظه،  کند.  عیسی در طول تاریخ کلیسا، در دست راست خدای پدر حکمرانی می کند.  نقص خدمت می بی

های داوود  عیسی شکستش از دو هزار سال،  به مدت بیکند.  ارادۀ پدر را از تخت پادشاهی خود در آسمان اجرا می 

او همچنین با انتشار حاکمیت خدا در سراسر جهان از طریق اعالم انجیل نیز،  و خاندان او را وارونه ساخته است.  

 پادشاهی خدا را بیشتر و بیشتر گسترش داده است.  

لعنت  ما  زمانی که  البته،  در سال و  او  هایی که  داوود گریبانگیر  پسین  نظر  های  در  را  خاندانش شدند  و 

هنگامی که مسیح برگردد، تمام دشمنان  عصر خود خواهیم بود.    زمان کمال مشتاق بازگشت مسیح در    یریم،گمی
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و برکات ابدی  او همة پیروان خود را کامل خواهد ساخت.  روحانی و فیزیکی خدا را به طور کامل شکست خواهد داد.  

های قوم خدا فقط یک خاطرۀ محو خواهند  شکستدر آن روز،  زل خواهد کرد. را بر همه در پادشاهی جهانی خود نا 

اندازۀ آفرینش  و ما، مسیح را به عنوان یگانه فردی که پیروز شد و به هر کسی که به او ایمان دارد شادی بی بود.  

 جدید را اعطا خواهد کرد، گرامی خواهیم داشت. 

ها، اکنون باید به سراغ  های پسین لعنت های اولیة برکت او و سالبعد از بررسی حکمرانی داوود در سال 

در دوم سموئیل   نویسندۀمان  اصلی گزارش  اسرائیل  یعنی    –برویم    ۲۴-۲۱سومین بخش  مزایای مستمری که 

 توانست از طریق خاندان داوود دریافت کند. می

 

 مزایای مستمر 
سرتاسر این مجموعه دیدیم، نویسندۀ کتاب سموئیل نوشت تا زمانی که مخاطبین اولیة او  همانطور که در 

پادشاهی آنها منقسم شده  عمدتا به دلیل نافرمانی خاندان داوود با آزمایشاتی روبرو بودند، به آنها دلگرمی ببخشد.  

و اجازه بدهید با این نکته روبرو  بودند.    بود، دشمنان آنها را شکست داده بودند، و بسیاری از قوم خدا به تبعید رفته

اما نویسندۀ    ، امید چندانی برای بهبود اوضاع به اسرائیل ندادند. های لعنت داوودهای مربوط به سالبشویم که داستان 

بنابراین، به جای آنکه کتاب خود را با  خواست به مخاطبان خود در مورد آیندۀ آنها اطمینان بدهد.  کتاب سموئیل می 

های مختلف در پادشاهی داوود روی  ای منفی به پایان ببرد، به گردآوری تعدادی از وقایعی پرداخت که در زمان کتهن

توانست برای قوم خدا به ارمغان  که یک پادشاه عادل از خاندان داوود می   نشان بدهد   داده بودند تا انواع برکاتی را

 . بیاورد

های دیگر  ه همان طریق مشابهی بررسی خواهیم کرد که به بخش ما مزایای مستمر خاندان داوود را نیز ب

گیریم. و سپس، به  ابتدا ساختار و محتوای این بخش از کتاب سموئیل را در نظر می حکمرانی داوود نگاه کردیم.  

 های پایانی شروع کنیم. بیایید با ساختار و محتوای این باب کاربرد مسیحی آن خواهیم پرداخت. 

 

 وا ساختار و محت 
ها را از منظر پادشاهی خدا و عهدهای خدا  های قبلی نیز انجام دادیم، ابتدا این باب همانطور که در بخش 

کنند که در  دهند و تکرار می هایی را نشان می راههای پایانی کتاب ما برخی از  از یک سو، بابکنیم.  خالصه می 

ها، داوود قوم را  در این باب های مختلف، پادشاهی خدا در اسرائیل در خالل حکمرانی داوود گسترش پیدا کرد.  زمان 

شدۀ خود بار دیگر  های بزرگی به داوود بخشید؛ و داوود در سخنان الهام های خدا راحتی داد؛ خدا پیروزی از لعنت 

 ای تعیین کرده است که پادشاهی از طریق آن پیش برود.  روشن ساخت که خدا خاندان او را به عنوان وسیله 



سموئیل کتاب  داوود پادشاه : ۳درس       

 

 

-28- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

نویسندۀ کتاب سموئیل مزایای مستمر داوود و سلسلة او را همچنین از نظر پویایی عهدهای  از سوی دیگر،  

مختلف در طول پادشاهی داوود، به اسرائیل    هایدهند که چطور خدا در زمان ها نشان می این باب داد.    خدا نیز توضیح 

و اشاره  .  داشتوفاداری    طلب  دهند که چطور خدا از داوود و فرزندان اونشان می   آنها  االهی نشان داد.سخاوت  

نویسندۀ ما با اشاره به این    شدند. ها منجر می ها و برکتکنند که چطور نافرمانی و اطاعت به پیامدهای لعنت می

امید برکات برای هر نسلی از قوم خدا، از طریق  ر طول حکمرانی داوود، نظر خود را روشن ساخت:  پویایی عهد د

 حکمرانی عادالنة خاندان داوود حاصل خواهد شد. 

ها به شش بخش اصلی تقسیم  مان دشوار نیست. این باب تشخیص ساختار و محتوای این بخش از کتاب 

 شوند: می

 ؛ ۱۴-۱: ۲۱اسرائیل از لعنت خدا در پی گناه شائول در دوم سموئیل داستانی در مورد رهایی  •

 ؛ ۲۲-۱۵: ۲۱روایات جنگاوران پیروزمند داوود در دوم سموئیل  •

 ؛ ۵۱- ۱:  ۲۲داوود در   دودمانیسرود   •

 ؛ ۷- ۱: ۲۳داوود در    نصایح دودمانیآخرین  •

 ؛ و ۳۸-۸: ۲۳فهرستی از جنگاوران پیروزمند داوود و برخی از اعمال قهرمانانة آنها در  •

 . ۲۵-۱:  ۲۴داستانی در مورد رهایی اسرائیل از لعنتی که گناه داوود مسبب آن بود در  •

 

ها  شده در این باب بندی، چند نظر کلی ارائه بدهیم. برای شروع، رویدادهای گزارش باید در مورد این ترتیب

تاریخ اولین    هستند، اما تعدادی از آنها به درستی کنند. مفسرین در جزئیات با هم متفاوت  از ترتیب زمانی پیروی نمی 

اولین اشاره به رویدادهای مربوط به  اند.  های پسین داوود تعیین کرده روایت رهایی اسرائیل از لعنت خدا را در سال 

ریحا  ص  ۱:  ۲۲در    داوود  دودمانی تاریخ سرود    های اولیة برکت داوود رخ داده است.احتماال در سالجنگاوران پیروزمند  

های  یعنی در سال  –شود که »خداوند ]داوود[ را از دست جمیع دشمنانش و شائول رهایی داد«  به زمانی مربوط می 

شود تا نشان بدهد که در اواخر حیات  داوود »آخرین سخنان« او نامیده می   نصایح دودمانی اولیة حکمرانی او. آخرین  

های مختلف در  وزمند داوود به رویدادهایی اشاره دارد که در برههدومین گزارش از جنگاوران پیراند.  او بیان شده 

  ۲۱و هنگامی که نمونة دوم رهایی اسرائیل از لعنت خدا را با روایت موازی آن در باب اند. طول پادشاهی او رخ داده 

 داوود رخ داده است. های اولیة برکت بینیم به وقایعی اشاره دارد که در اواخر سال کنیم، می مقایسه می اول تواریخ 

ها به صورت زمانی، آنها را به صورت موضوعی  بندی این باب واضح است که نویسندۀ ما به جای ترتیب 

بینیم، ساختار  مقدس می های کتاب همانطور که در بسیاری از بخش مرتب کرده است تا یک لف و نشر شکل بگیرد.  
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های قبلی  های بعدی به موازات یا تکرار موضوعات بخش ها به طوری هدفمند طراحی شده بودند که بخش این باب 

 بودند. 

 

های پایانی دوم سموئیل در ترتیب زمانی قرار ندارند، این است که آنها در ترتیب  رسد باب دلیل اینکه به نظر می 

پیدایش نیز مورد مشابهی داریم، جایی    ۳۸و    ۳۷های  ما همچنین در باب ..  ین است.ازمانی قرار ندارند! جواب کوتاه،  

به نظر  دهد.  به ما از فروش یوسف به مصر خبر می   ۳۷وید؛ باب  گبه ما از گناه یهودا با تامار می   ۳۸که پیدایش  

ای  گوید که یک مولف به طرز ناشیانه رسد که این رویدادها در ترتیب زمانی قرار ندارند، و البته دیدگاه منتقد می می

ر برود؟ برای  اما این مهارت نویسنده است که نشان بدهد چرا یوسف باید به مص این مطالب را گردآوری کرده است.  

شان نسبت به پرستش خدا را از  دادند، احساس این بود که برادران احساس خود نسبت به خانواده را از دست می

همچنین در  داد با سایر ملل متحد شوند...  گرفتند که به آنها اجازه نمی دادند، و باید در مکانی جدا قرار می دست می 

هایی دربارۀ امور جنسی، تمایالت جنسی زشت و  بینید که در آن قسمتا می پایان کتاب داوران نیز مورد مشابهی ر

دانیم که این موارد هم خارج از ترتیب زمانی هستند، احتماال به  و می آور داریم. پرستی شرممنحرف، و همچنین بت

ل دورۀ تاریخی  پرستی، ویژگی کجنسی و بت  فسادهای  خواست نشان بدهد که این قسمتاین دلیل که نویسنده می 

خواهد نشان  پردازد، اما پس از آن می ، ابتدا به داوران مختلف و فراز و فرودهای پادشاهی در آن زمان می بوده است

توانم استدالل کنم که در کتاب دوم سموئیل  من می های کل دورۀ زمانی بوده است.  ها از ویژگی بدهد که این انحراف 

 نیز با چنین چیزی روبرو هستیم.  

 دانیل دکتر چیپ مک  -

 

تمرکز بر  خورد.  دهد، موضوع رهایی از لعنت خدا دو بار به چشم می همانطور که طرح کلی ما نیز نشان می 

داوود به آخرین سخنان او    دودمانیو سرود  شود.  مسائل نظامی در هر دو مورد جنگاوران پیروزمند داوود ظاهر می 

تکرار موضوعات در این    ها بر خاندان خود تمرکز کرده است. سمت مربوط هستند، چون داوود در هر دوی این ق

بخش اول و آخر  ها را درک کنیم:  مان در این باب کند تا عالیق اصلی نویسندۀ ترتیب لف و نشری به ما کمک می

رکت  توجه خود را به بهایی است که خدا بر اسرائیل نازل کرده بود. بخش دوم و پنجم  دهندۀ رهایی از لعنت نشان 

دهد که لطف عظیم خدا نسبت به داوود، به  و بخش سوم و چهارم نشان می کند.  پیروزی بر دشمنان معطوف می 

 خاندان او نیز بسط یافته یافت.  

آنها با    چون،  ندبود  یاتیل حیسموئ  کتاب  ی مخاطبان اصل  یکه برا  پردازند ی م   یبه موضوعات   ینمضام  ینا

آنها به  های خدا داشت.  مخاطب اولیه نیاز به رهایی از لعنت   روبرو بودند.   ی بابل   ید تبع  یا   منقسم   ی پادشاه   ی هاچالش 

این وقایع در دوران  و آنها نیاز به پادشاهی داشتند که مورد لطف خدا بود.  شان احتیاج داشتند.  پیروزی بر دشمنان 
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اند از طریق حکمرانی عادالنة  توپادشاهی داوود به مخاطبین اولیه اطمینان بخشید که این نوع مزایای مستمر می 

لف و نشری را از درون به بیرون بررسی خواهیم کرد و با دو بخشی    ما این ترتیب خاندان داوود نصیب آنها بشود.  

  نصایح دودمانی و آخرین    ۵۱- ۱: ۲۲او در    دودمانی سرود دهند:  کنیم که از سخنان خود داوود گزارش می شروع می 

 .  ۷-۱:  ۲۳او در 

 

 ( ۵۱- ۱:  ۲۲دودمانی )دوم سموئیل  سرود  
مزموری که    – است    ۱۸ای از مزمور  ، نسخه۵۱-۱:  ۲۲از یک سو، سرود دودمانی داوود در دوم سموئیل  

  ۴-۱با ستایش خدا در آیات    ۱۸سرود دودمانی داوود مانند مزمور  کند.  تجلیل می رهایی داوود از چنگ شائول را  

، دالیل رهایی  ۲۹-۲۱دهد. در آیات  را شرح می به دست خدا  داوود  رهایی    ۲۰-۵سپس در آیات  شود.  شروع می 

، به  ۵۰-۴۷گردد. و در آیات  به شرحی از رهایی داوود به دست خدا بر می   ۴۶- ۳۰در آیات    کند. داوود را بیان می 

 پردازد.  ستایش بیشتری از خدا می 

ای بسیار  ضمیمه   ۵۱:  ۲۲سموئیل  رهایی داوود به دست خدا هرچقدر هم که شکوهمند باشد، اما دوم  حال،  

مان برای گنجاندن این سرود در متن را درک کنیم. در  نویسندۀ   کند تا دلیل کند که به ما کمک می مهم اضافه می 

 خوانیم که: آنجا اینطور می 

 

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

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

 

داد.  این ضمیمه، انعکاس ابراز اطمینان حنّا نسبت به کاری است که خدا از طریق پادشاه اسرائیل در آینده انجام می 

 خدا را ستایش کرد و گفت:  ۱۰:  ۲به یاد دارید که حنّا در اول سموئیل  

 

 (. ۱۰:  ۲)اول سموئیل   یدخود را بلند خواهد گردان  یحو شاخ مس ید به پادشاه خود قوت خواهد بخش]خدا[ 

 

تواند  که می   – داوود نیز بسیار شبیه به ستایش حنّا، در سرود خود اعالم کرد که خدا »نجات عظیمی«  

آورد.« اما  و خدا »برای مسیح خویش رحمت را پدید می  نماید.«»برای پادشاه خود می  – »رهایی« هم ترجمه شود 

آن پادشاه »داوود« بود، و نه  شده، از ستایش حنّا فراتر رفت.  یافته و مسحمالت با نام بردن از پادشاه برکتاین ج

نشان    ۷و درست همانطور که عهد خدا با داوود در دوم سموئیل باب    فقط خود داوود، بلکه »ذریت وی« نیز بودند. 

 اشت.  داد، این امید برای سلسلة داوود »تا ابداآلباد« ادامه د
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و چیزی که  و البته بعدا در تاریخ، بر یهودا تعیین کرد.  خدا نسل داوود را به عنوان یک سلسلة دائمی بر اسرائیل  

گوید این است که حتی از همان ابتدا هم انتخاب شده بود، خدا یهودا را انتخاب کرده بود  مقدس دربارۀ آن می کتاب

مردی  گوید این است که داوود »آمدند... و چیزی که دربارۀ داوود می حاکمان از این سبط می تا آن سبطی باشد که 

گوید که دل داوود  مقدس همچنین می به همین دلیل است که داوود را انتخاب کرد. و بعد کتاب موافق دل خدا« بود.  

وود، اساسا با داوود  او کامال از هر جهت وقف خدا بود... اگر دقت کنید، هر پادشاهی بعد از دا کامال در پی خدا بود.  

مثل پدر خود    ، اماآنچه را که در نظر خداوند پسند بود به عمل آوردشود » شود و دربارۀ آنها گفته می مقایسه می 

بنابراین، داوود یک نمونة عالی از آن چیزی است که یک پادشاه باید باشد، و  « کامل ننمود. یروی د، خداوند را پوداو

او کامال نسبت به خدا مطیع بود، و به همین دلیل است که  دوباره، این به خاطر دل داوود نسبت به خداوند است.  

 شده بودند.  دودمان او تا ابد انتخاب 

 دکتر راسل فولر    -

 

 ( ۷- ۱:  ۲۳ئیل  آخرین نصایح دودمانی )دوم سمو 
نویسندۀ کتاب سموئیل، این تمرکز بر لطف خدا نسبت به داوود و سلسلة او را در آخرین نصایح دودمانی  

با  دو بار    ۱دوباره تقویت بخشید. برای تاکید بر اینکه گفتار داوود دارای اقتدار االهی است، آیة    ۷- ۱:  ۲۳داوود در  

ֻאם استفاده از واژۀ عبری نِئوم ) مقدس  نویسندگان کتاب   کند.»وحی« داوود صحبت می ن قسمت به عنوان  از ای(،  נְּ

ما همچنین تاکید  در موارد متعددی از همین اصطالح برای نشان دادن منشأ االهی نبوت عهد عتیق استفاده کردند.  

 گوید: کنیم که داوود می نیز مشاهده می  ۲بر منشأ االهی آخرین سخنان داوود را در آیة  

 

 (. ۲: ۲۳)دوم سموئیل  ید گرد ی من متکلم شد و کالم او بر زبانم جار یلة به وسروح خداوند 

 

داوود را    سخنان نویسندۀ ما بر الهام روح خدا تاکید کرد تا هرگونه شک و تردید در مورد قابل اعتماد بودن آخرین  

 برطرف کند.  

، داوود اعالم کرد که پادشاهی  ۴و    ۳در آیات  بدین ترتیب، خدا از طریق داوود در این سخنان چه گفت؟  

،  ۵سپس در آیة  که »عادالنه« و »با خداترسی« حکومت کند، مسبب برکات عظیمی برای قوم خود خواهد شد.  

دانست که دودمان  داوود می به کار برد.    اشسلسله داوود در ادامه، این اصل کلی پادشاهی عادالنه را در مورد خود و  

بنابراین،  دوم سموئیل، یک »عهد ابدی« با او منعقد ساخته بود.    ۷خدا در باب  ای دارد.  او در چشم خدا جایگاه ویژه 

داوود در آخرین سخنان خود اشاره کرد که وقتی سلسلة پادشاهی او عادالنه و با خداترسی حکمرانی کند، مسبب  
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نسبت به عهد خدا با او    ، به کسانی که۷و    ۶در آیات    داوود   در نهایت،  رای اسرائیل خواهند بود. برکات عظیمی ب

 او گفت: مشکوک بودند هشدار داد که امیدشان به خاندان او را از دست ندهند. 

 

  در مسکن خود با آتش سوخته خواهند شد«   یشان و ا  ... شوندی که دور انداخته م  یند مثل خارها   یعالمردان بل  یعجم»

 (.  ۷-۶: ۲۳)دوم سموئیل 

 

  انجام داده بود را اش  مخاطبین اولیه ی که بارها و بارها نسبت به  در اینجا، نویسندۀ کتاب سموئیل فراخوان

دی، دودمان  خدا با عهدی اب  دادند.شان برای آینده را بر خاندان داوود قرار می بایست امیدهایآنها می تکرار کرد.  

هیچ امیدی به پادشاهی خدا در اسرائیل جدا از این سلسلة  داوود را به عنوان سلسلة دائمی اسرائیل تعیین کرده بود.  

 سلطنتی وجود نداشت.  

با در نظر داشتن این تمرکز بر محوریت سلسلة داوود، بیایید به بخش دوم و پنجم از مزایای مستمر داوود  

این دو بخش در  .  ۳۸-۸:  ۲۳و جنگاوران پیروزمند او در    ۲۲- ۱۵:  ۲۱ران پیروزمند داوود در  : روایات جنگاو بپردازیم

برجسته   را  آورد  ارمغان  به  اسرائیل  برای  بزرگی که حکومت عادالنة دودمان داوود  از مزایای  کنار یکدیگر، یکی 

 کنند: یعنی پیروزی بر دشمنان خدا.  می

 

 ( ۲۲- ۱۵:  ۲۱جنگاوران پیروزمند )دوم سموئیل  
پردازد  ای از این موضوع میخیلی زود به ارائة خالصه   ۲۲-۱۵:  ۲۱اولین گزارش جنگاوران پیروزمند داوود در  

هر یک از این تصاویر  که چطور خدا به اسرائیل با پیروزی در چهار جنگ مختلف علیه فلسطینیان، برکت داده است.  

داوود حمایت می اشاره می  پادشاهی  استقرار  از  داوود که  یا جنگویان بزرگ  کردند، »غول کنند که جنگاوران  ها« 

 خوانیم:دهند. در این آیات می ها ارائه می دیدگاهی مهم در مورد همة این گزارش  ۱۷-۱۵آیات  فلسطینی را کشتند.  

 

آمد مبادا    ی ما به جنگ نخواه  اههمر  یگربار د”گفتند:    ید قسم خورده، به وون داوآنگاه کسا ..  ود وامانده شد.ودا»

 (. ۱۷-۱۵: ۲۱)دوم سموئیل  «“ی را خاموش گردان  یلچراغ اسرائ

 

بلکه در عوض،  بینیم، حتی زمانی که خود داوود »وامانده شد«، پادشاهی خدا سقوط نکرد. همانطور که در اینجا می 

 ود، به حفظ و گسترش حکمرانی داوود ادامه دادند.  جنگاوران وفادار به داو

درک اینکه چرا نویسندۀ کتاب سموئیل این گزارشات جنگی را در این قسمت از کتاب خود گنجانیده است،  

های عمر او که ضعیف شده بود، دچار ضعف  در روزگار نویسنده، دودمان داوود دقیقا مانند واپسین سال دشوار نیست.  
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توانست  و این موضوع می های بزرگ برکت داده بود.  ا حتی در ضعف داوود، خدا اسرائیل را با پیروزی شده بودند. ام

کردند، آنها نیز  اگر جنگاوران اسرائیل خود را به امور پادشاهی داوود وقف می برای هر نسلی از اسرائیل صادق باشد. 

 توانستند بر دشمنان بزرگ پیروز شوند.  می

 

 ( ۳۸- ۸:  ۲۳د )دوم سموئیل  جنگاوران پیروزمن 
نویسندۀ  کند.  نیز مضامین مشابهی را منعکس می   ۳۸-۸:  ۲۳دومین گزارش جنگاوران پیروزمند داوود در  

او ابتدا »سه مرد شجاع«  کند.  کتاب سموئیل در این بخش، به حدود سی و شش جنگاور بزرگ داوود با نام اشاره می 

سپس دربارۀ »سی سردار« که در کنار داوود و برای او جنگیدند  و برخی از اعمال قهرمانانة آنها را توصیف کرد.  

یوشیب بشبت »بر هشتصد نفر    ۸ای در جنگ انجام دادند. به طور مثال، در آیة  این مردان اعمال برجستهآموزیم.  می

و خداوند در آن  ... جنگ کرد  ینیانرخاسته، با فلسط، العازار »ب ۱۰در آیة وقت کشت.« تاخت آورد و ایشان را در یک 

بعد از فرار اسرائیلیان از یک قطعه زمین در برابر فلسطینیان  ، شمّه  ۱۲-۱۱بر اساس آیات    .« داد  یمی روز، ظفر عظ

، بنایاهو دو سرباز موآبی و  ۲۱-۲۰  .« و در آیات نفر حرکت داد   یصدخود را بر س  یزۀن  ، ابیشای » ۱۸در آیة  دغاع کرد.  

بسیاری از این مردان بعدتر در پادشاهی داوود صاحب  یک شیر را کشت، و همچنین یک مصری را شکست داد.  

 ماتی شدند.  مقا

نویسندۀ ما هر دو گزارش از جنگاوران پیروزمند داوود را برای اینکه به مخاطب اولیة خود امید بدهد طراحی  

اما مانند این  رسیدند.  ناپذیر به نظر می اهی منقسم و تبعید بابلی، دشمنان اسرائیل اغلب شکست در طول پادشکرد.  

بلکه آنها  داد.  جنگاوران بزرگ در روزگار داوود، اسرائیل نیز نباید امید خود به لطف خدا نسبت به داوود را از دست می 

 د به خاندان داوود ببخشد. کردند تا بار دیگر جنگاورانی قدرتمن باید به خدا اعتماد می 

بعد از این، به اولین و آخرین بخش از تمرکز نویسندۀمان بر مزایای مستمری که خدا از طریق خاندان  

نگاه    ۲۵- ۱: ۲۴و در    ۱۴-۱: ۲۱بیایید به این دو روایت از رهایی اسرائیل از لعنت خدا در  رسیم.  داوود ارائه کرد می 

 کنیم.

 

 ( ۱۴- ۱:  ۲۱رهایی از لعنت خدا )دوم سموئیل  
د  زمان حکمرانی داوواولین نمونه از رهایی اسرائیل از لعنت خدا، داستانی مشهور از یک قحطی است که در  

با ادامة  کند. را آماده می  با توضیح اینکه یک قحطی در سرزمین روی داده بود، زمینه  ۱آیة روی داد.   ۱۴- ۱: ۲۱در  

ه شائول و خاندان او باعث این قحطی بر اسرائیل  قحطی، داوود برای حکمت دعا کرد. خدا بر او آشکار ساخت ک

حال، هیچ گزارشی در  شده بودند، چون آنها جبعونیان را بر خالف پیمان اسرائیل با ایشان به قتل رسانده بودند.  

- ۱۵: ۹در یوشع  مقدس از این رویداد وجود ندارد، اما این یک نقض جدی اقتدار سلطنتی از سوی شائول بود.  کتاب
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اما شائول این پیمان را نقض  ط اسرائیل سوگند خورده بودند که جبعونیان را بپذیرند و از آنها محافظت کنند.  اسبا   ۱۸

 کرد و به همین دلیل، خدا لعنت قحطی را بر قوم خود نازل کرد.  

دهند که چطور داوود به دنبال راهی برای کفاره دادن برای جبعونیان  توضیح می   ۶-۲:  ۲۱سپس آیات  

با  در ابتدا، جبعونیان با فروتنی از درخواست کفاره خودداری کردند. بر اساس شریعت موسی مناسب باشد.  گشت که 

آنها خواستند که هفت  این حال، به اصرار داوود، جبعونیان از خاندان شائول خواستند تا کفارۀ این جنایت را بپردازند.  

 با این شرط موافقت کرد.  پسر شائول برای اعدام به آنها داده شوند و داوود نیز 

ابتدا توضیح داد که داوود مفیبوشت را به خاطر سوگند خود برای    ۹-۷نویسندۀ کتاب سموئیل در آیات  

سپس نویسندۀ ما نام هفت پسری را که داوود به جبعونیان داد ذکر کرد و شرح داد که چطور  یوناتان، تحویل نداد.  

 جبعونیان آنها را اعدام کردند. 

داوود با ابراز رحمت به خاندان شائول، همچنان  شود.  تمام می   ۱۴-۱۰ان با خاتمة قحطی در آیات  این داست

س، پدر  یقَهای شائول و یوناتان در مقبرۀ  او اجساد پسران شائول را همراه با استخوان داد.  خود را شرافتمند نشان می 

بعد از آن، خدا به جهت  گوید: »می   ۱۴و در نتیجة اعمال عادالنه و شرافتمندانة داوود، نیمة دوم آیة  شائول، دفن کرد.  

 پایان یافت.  « دعاها به نمایندگی از قوم پاسخ داده شدند و قحطی اجابت فرمود. ینزم

توانست پیامدهای زیادی برای  داد، می اگر نویسندۀ کتاب سموئیل این داستان را در بستر دیگری قرار می

اما در زمینة مزایای مستمر حکمرانی داوود، نقش او را در رهایی از لعنت االهی ناشی از  مخاطبین او داشته باشد.  

اب سموئیل در این روایت تایید کرد که رهایی از لعنت االهی که  نویسندۀ کت  کند.برجسته می   ویشائول و خاندان  

مفهوم این رویداد  خانوادۀ شائول مسبب نزول آن بر اسرائیل شدند، از طریق حکمرانی عادالنة داوود حاصل شد.  

لسلة  توانست از طریق حکمرانی عادالنة س در زمان آنها، پادشاهی خدا همچنان می  واضح بود. برای مخاطبین اولیه  

 های خدا آزاد باشد. داوود از لعنت 

 

 ( ۲۵- ۱:  ۲۴رهایی از لعنت خدا )دوم سموئیل  
این بخش  خورد.  به چشم می   ۲۵- ۱:  ۲۴نمونة موازی رهایی اسرائیل از لعنت خدا در باب پایانی کتاب ما در  

این روایت شبیه داستانی است که در بخش  داستان مشهور سرشماری داوود و لعنت بعدی خدا بر اسرائیل است.  

اما از یک جهت بسیار  شود که چطور داوود قوم خدا را از لعنت او رهایی بخشید.  پیشین دیدیم و در آن گزارش می 

 مهم، متفاوت است: این بار داوری خدا به خاطر گناه خود داوود گریبانگیر اسرائیل شد. 

، خدا داوود را  ۱حال بر اساس آیة  شود.  رشماری داوود آغاز می با شرح س  ۹- ۱این روایت پایانی در آیات  

دهد، خدا  توضیح می   ۱:  ۲۱برانگیخت تا مردان جنگی خود را بشمارد. اما همانطور که روایت موازی در اول تواریخ  

ن حد گناه  توانیم دقیقا مطمئن باشیم که چرا انجام این سرشماری تا ای نمی این کار را از طریق شیطان انجام داد.  
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این اقدام نشان داد که    بوده است، اما به احتمال زیاد، داوود برای ارزیابی قدرت خود دستور به این سرشماری داد. 

به هر حال موضوع هرچه که بود، یوآب  کرد.  داوود دیگر برای حفاظت از اسرائیل به طور کامل بر خدا تکیه نمی 

 د، او نیز پذیرفت.  سردار داوود مخالفت کرد اما با اصرار داوو

داوود پس از سرشماری به  دهد. از توبة داوود و داوری خدا گزارش می   ۱۷-۱۰این روایت سپس در آیات  

چند تادیب را برای انتخاب پیش روی  خداوند از طریق جاد نبی،  گناه خود پی برد و در حضور خدا به آن اعتراف کرد.  

اما    یفتد. ن  مردمان   دست  ه ب، و  بیفتد  م خدا، از او خواست که در دستان او داوود با تکیه بر رحمت عظیداوود قرار داد.  

و زمانی که فرشتة خداوند به اورشلیم  هزار نفر مردند.    ۷۰هنگامی که داوری سخت وبا بر اسرائیل نازل شد، حدود  

 گفت:  ۱۷ : ۲۴نزدیک شد تا مردمان آن را از بین ببرد، داوود خود را حتی بیشتر فروتن ساخت. داوود در 

 

دست تو بر من و بر    ینکهاند؟ تمنا اگوسفندان چه کرده   ین. اما اامیده ورز   یانام و من عصمن گناه کرده   ینک»ا 

 (.  ۱۷: ۲۴« )دوم سموئیل خاندان پدرم باشد

 

 خانوادۀ او کند. داوود کامال به گناه خود اعتراف کرد و از خدا خواست که داوری خود را به جای قوم، متوجه او و  

به توبة خالصانة داوود پاسخ داد و به او دستور داد که مذبحی در خرمنگاه ارونه    ۲۵- ۱۸جاد نبی در آیات  

داوود زمین را خرید و وفادارانه  این همان خرمنگاهی بود که سلیمان چندین دهه بعد، معبد را در آنجا بنا کرد.  بسازد.  

پس خداوند به  رسد: »اینگونه به پایان می   ۲۴سپس، داستان در آیة  یم کرد.  هایی تقداز طرف خود و قوم، قربانی 

 « رفع شد.  یلاجابت فرمود و وبا از اسرائ ین جهت زم

نویسندۀ کتاب سموئیل هدفمندانه داستان خود را به این طریق خاتمه داد تا تشابه آن با روایت قبلی در  

کند.    ۲۱باب   برجسته  پایان می را  به  نکته  این  اعالم  با  خدا  لعنت  از  اسرائیل  رهایی  روایت  دو  رسد که خدا  هر 

های خود را به خاطر اعمال داوود متوقف  ا لعنت و در هر دو مورد، خدهای قوم خود به جهت زمین را شنید.  درخواست 

 کرد. 

در پرتو آنچه بیان شد، درک اینکه چرا نویسندۀ سموئیل کتاب خود را با این روایت به پایان برد، دشوار  

اما نویسندۀ ما در اینجا نشان  کردند.  مخاطبین اولیة او در زمان داوری سختی بر سرزمین اسرائیل زندگی می نیست.  

هایی که داوود و خانوادۀ او مسبب آنها  حتی لعنت   – های خدا  توانستند از لعنت چطور مخاطبین اولیة او می  داد که

و آنها باید با اذعان به اینکه بخشش و رهایی از داوری خدا فقط از طریق خاندان داوود  رهایی پیدا کنند.    – بودند  

 کردند. می شود، بر لطف خدا نسبت به داوود تکیه حاصل می 

ایم تا به بررسی کاربرد مسیحی  با بررسی ساختار و محتوای مزایای مستمر پادشاهی داوود، اکنون آماده 

 های پایانی کتاب سموئیل چه چیزی بیاموزیم؟ ما باید امروز از این باب ها بپردازیم. این باب 
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 کاربرد مسیحی 
این  یای مستمر حکمرانی داوود پایان بخشید.  کتاب خود را با مزا  نویسندۀ سموئیل  همانطور که دیدیم، 

هایی که به دلیل قصورهای داوود و نسل سلطنتی او با آنها روبرو بودند، به  برکات، اسرائیل را حتی در طی آزمایش 

بر خالف  ما نیز به عنوان مسیحی، به تشویق نیاز داریم، اما یک تفاوت اساسی وجود دارد. امیدواری تشویق کردند. 

کنیم که هرگز به هیچوجه در تحقق ارادۀ خدا  ن اولیة سموئیل، ما به ماشیح بزرگ، به عیسی خدمت میمخاطبی

است.   نکرده  بی کوتاهی  هنوز  البته، حکمرانی  مسیح  با  نقص  گناه  دلیل  به  هنوز  ما  است.  نرسیده  خود  به کمال 

 ما نیز نکات فراوانی دارند.   های پایانی کتاب سموئیل برایبه همین دالیل، باب ها روبرو هستیم. سختی 

مان در  های قبلی پردازیم که مشابه بحث ما از طریقی به کاربرد مسیحی این بخش از کتاب سموئیل می 

نویسندۀ ما  کنیم و سپس به پادشاهی خدا خواهیم پرداخت. ابتدا، در مورد عهدهای خدا صحبت می این درس است. 

 عهدهای خدا تاکید کرده است؟در این بخش از کتاب خود، چطور بر  

 

 عهدهای خدا 
توجهات را به پویایی تمام   به طرق مختلف کند،هر قسمت که به مزایای مستمر پادشاهی داوود اشاره می 

راه کند.  های خدا معطوف می پیمان  به  اشاره می هر شش قسمت  داوود و  هایی  به  آنها خدا همچنان  در  کنند که 

در هر یک از آنها، نویسندۀ ما معیارهای خدا برای وفاداری قدرشناسانه را رعایت  داد.  اسرائیل سخاوتمندی نشان می 

ها بر  ها و برای اطاعت برکت پردازد که چطور خدا برای نافرمانی لعنت و هر قسمت به این موضوع می کرده است.  

 اسرائیل نازل کرد. 

های  ها دربارۀ پویایی عهدهای خدا، از آموزهاه مانند همیشه، باید مراقب باشیم که در هنگام اِعمال این دیدگ

ابتدا به سمت خود مسیح معطوف شود.  عهد جدید پیروی کنیم.   باید  هر سخاوت خدا نسبت به داوود و  قلب ما 

هر عمل وفادارانه  شوند.  تر خدا در مسیح رهنمون می های عظیمها، ما را به سوی سخاوتمندی اسرائیل در این باب 

ها و برکاتی که  ها به لعنتهنگامی که این باب نقص مسیح چقدر برتر است.  کند که وفاداری بی می   به ما یادآوری

ای را که مسیح نازل خواهد  ها و برکات ابدی خوانند تا لعنتکنند، ما را فرا می بر داوود و اسرائیل نازل شد اشاره می 

 کرد تصدیق کنیم.  

اما به همان اندازه که تمرکز بر خود مسیح اهمیت دارد، ما باید مزایای مستمر پادشاهی داوود را نیز در  

به یاد  خوانیم که چطور خدا به دلیل گناهان شائول و داوود سرزمین را لعنت کرد،  وقتی می زندگی خود به کار ببریم.  

. و مانند داوود، ما نیز باید با توبة فروتنانه و ایمان به مسیح  کندآوریم که خدا کلیسای خود را نیز موقتا تادیب می می

 واکنش نشان بدهیم.  
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آموزیم، در نبرد علیه شرارتی که به عنوان قوم خدا با  های جنگاوران داوود می هنگامی که دربارۀ پیروزی 

ستمر خدا نسبت به خود و  هایش، لطف مو مانند داوود که علیرغم شکستکنیم. آن روبرو هستیم، اطمینان پیدا می 

 توانیم به خدا اطمینان داشته باشیم.خاندانش را تایید کرد، ما نیز می 

 

کند که به پادشاه  دهد و این مسئله اسرائیل را تشویق می ها را شکست می های خود، فلسطینی شائول در بهترین زمان 

گیرد  ان بود و بنابراین، خدا پادشاهی را از شائول می دانیم که شائول به شدت سست پیم ولی ما البته می امیدوار باشند.  

این طریق می  از  پادشاه و نسل او منتقل  خواهم امید و اطمینان گوید که »می و  پادشاه به داوود  تان را از شائول 

ق بسیاری  بینیم تا زمانی که داوود به عهد خدا با موسی وفادار است، خدا تمام اسرائیل را از طری ... همچنین می کنید.« 

بینید که کلید، این است: امید و اطمینان خود را به مردی  و بدین ترتیب می دهد.  از کارهای برجستة داوود نجات می

دانیم که داوود به طرز وحشتناکی گناه کرد و خودش آن  البته ما می بسپارید که به عهد خدا با موسی وفادار است.  

توانیم به داوود یا نسل او امیدوار باشیم که ما را  پرسند، »آیا میان از خود می عهد را زیر پا گذاشت، بنابراین خوانندگ

ای که خدا با مهربانی با داوود و نسل او  های سموئیل به شدت بر عهد جاودانی .... و بنابراین، کتابنجات بدهند؟«

کامال به عهد موسی وفادار    کنند: روزی یک حکمران وفادار و عادل وجود خواهد داشت کهمنعقد کرد، تاکید می 

دانیم که او در شخص مسیح  حال، ما می خواهد بود؛ پس امید خودتان را به آن نوادۀ داوود ببندید که خواهد آمد.  

 گناه بود، که کامال از شریعت اطاعت کرد. او آن کسی است که ما امروز به او امید و اطمینان داریم.آمده است که بی 

 دکتر اندرو پارلی   -

 

همچنین باید در نظر داشته باشیم که کاربرد  ضمن توجه به پویایی عهد خدا در این بخش از زندگی داوود،  

 کند.  مسیحی چطور ما را به تمرکز بر آشکار شدن پادشاهی خدا در مسیح ملزم می 

 

 پادشاهی خدا 
ها روشن ساخت که به دلیل لطف خدا نسبت به داوود و خاندان او،  نویسندۀ کتاب سموئیل در این باب

و به طریق مشابه، چون عیسی پسر کامال عادل داوود است که همة  پادشاهی خدا در اسرائیل از بین نخواهد رفت.  

دانیم که پادشاهی خدا شکست نخواهد  سازد، ما به عنوان پیروان مسیح می های خدا به داوود را محقق می وعده

در تاسیس پادشاهی خود  سازد: با این حال، همانطور که دیدیم، مسیح این امیدها را در سه مرحله محقق می خورد.  

با جالل بر   پادشاهی خود، زمانی که  پادشاهی خود در طول تاریخ کلیسا؛ و در تکمیل  طی ظهور اول؛ در تداوم 

 گردد. می
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های کتاب سموئیل قلب ما را به سمت هر آنچه که عیسی در تاسیس پادشاهی  ن باب نخست، این آخری

داد معطوف می  انجام  تحقق کرد.  کنند.  خود  به  در مسیح شروع  داوود،  خاندان  به  نسبت  همانطور که  لطف خدا 

ود شکست داد.  جنگاوران داوود دشمنان خود را شکست دادند، عیسی نیز قاطعانه شریر را در مرگ، قیام، و صعود خ

های ابدی خدا را  های خدا نجات داد، عیسی نیز نجات پیروان خود از لعنتو همانطور که داوود اسرائیل را از لعنت 

 تضمین کرد.  

خواهند در نظر بگیریم که چطور مسیح در طی مدت تداوم پادشاهی  ها همچنین از ما میدوم، این باب 

. لطف خدا نسبت به داوود و خاندان او با پادشاهی در حال گسترش مسیح  خود، جانشین تمام دستاوردهای داوود شد 

دستاوردهای جنگاوران داوود با پیروزی روزافزون عیسی بر دشمنان خدا در سرتاسر عصر ما محقق  تحقق پیدا کرد.  

ر حال انجام  تری دهای عظیم های خدا، هر روز به شیوه و نقش داوود در رهایی سرزمین اسرائیل از لعنت شود.  می

 کند.  برای ما در حضور تخت پادشاهی خدا شفاعت می  هر روزه  است چون عیسی

و سوم، همانطور که برکات مستمر خدا بر خاندان داوود مخاطبین اولیه را به سوی آیندۀ پادشاهی خدا  

کنند.  ساخت، آنها همچنین ما را نیز به آنچه مسیح در پایان عصر ما به انجام خواهد رساند هدایت می رهنمون می 

او سرانجام همة دشمنان روحانی و  اهد داد.  هنگامی که مسیح برگردد، وفاداری خدا به خاندان داوود را نشان خو

و  اند نازل خواهد کرد.  جسمانی خدا را شکست خواهد داد و برکات ابدی را بر همة کسانی که به او ایمان آورده 

های خدا رهایی داد، عیسی نیز هنگامی که در جالل برگردد و همه  همانطور که داوود سرزمین اسرائیل را از لعنت 

 های خدا نجات خواهد داد.  سازد، تمام آفرینش را برای همیشه از لعنت چیز را تازه ب

 

 گیری نتیجه 
های اولیة برکت او در حبرون و اورشلیم تا  در این درس دربارۀ داوود پادشاه، ما پادشاهی داوود را از سال 

ی برای پادشاهی او شد،  های پسین او، زمانی که گناه او با بتشبع منجر به مشکالت اولیه و بیشترهای سال لعنت

ها، همچنین دیدیم که نویسندۀ کتاب سموئیل کتاب خود را با شرح  با این حال، علیرغم این لعنتدنبال کردیم.  

دهندۀ مزایای مستمری  های خدا به پایان رساند که نشان نصایح دودمانی داوود، جنگاوران پیروزمند، و رهایی از لعنت 

 شدند. دالنة خاندان داوود شامل حال اسرائیل می بودند که از طریق حکمرانی عا 

های  گزارش پادشاهی داوود در کتاب سموئیل راهنمایی بسیار مهمی برای قوم اسرائیل در مواجهه با شکست

اگرچه داوود و فرزندان او شکست خوردند و مسبب تادیب خدا بر قوم اسرائیل شدند، اما  شان ارائه کرد.  پادشاهی 

با به وعدهافراد وفادار  امیدوار می ید همچنان  داوود  به  با چالش   بودند.های خدا  امروز  نیز  هایی مواجه  من و شما 

انگیز پادشاهی  اما داستان شگفت ورزیم.  هستیم، چون ما نیز همچنان از الزامات خدا برای خدمت وفادارانه قصور می 
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های خدا به خاندان داوود در پادشاه بزرگ  وعده . کند که هرگز نباید فراموش کنیمداوود چیزی را به ما یادآوری می 

توانیم از این مطمئن  اما ما می خدا آماده است که ما را در مسیح برکت بدهد و تادیب کند. ما، عیسی، محقق شدند. 

ها و زمین  باشیم که: خدا قوم وفادار خود را تا زمانی که مسیح برگردد و ما را وارث پادشاهی با شکوه خدا در آسمان 

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

 دوران حکمرانی داوود نسبت به او وفادار ماند. 

 سردار شائول که به راهبری شورشی علیه داوود کمک کرد و به دست یوآب کشته شد.  ابنیر: 

انتقام گرفت؛    ابشالوم:  به خواهرش  تجاوز  به خاطر  امنون  از  داوود که  ت پسر سوم  تا  خت  سپس کوشید 

 های درختی گیر کرد، به دست یوآب کشته شد. بعد از آنکه موهایش در شاخه پادشاهی داوود را تصاحب کند؛ 

 مشاور مورد اعتماد داوود که بعدا برای سرنگونی داوود به ابشالوم کمک کرد.   اخیتوفل: 

 اسرائیل در جنگ بودند. نوادگان بن عمّی )پسر لوط، برادرزادۀ ابراهیم، و دختر لوط( که اغلب با   عمونیان: 

 اش تامار تجاوز کرد و به دست ابشالوم کشته شد. زادۀ داوود که به خواهر ناتنی پسر نخست   امنون: 

ای که )بر اساس فرمان خدا به موسی( از چوب شطیم ساخته و با طال پوشانده شد، و  جعبه   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: 

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

 واژۀ عبری، که به معنای »خانه« است. بیت:  

موازات یا تعادل با  های پیشین و پسین یک قطعة اصلی در  ساختاری ادبی که در آن بخش   لف و نشر: 

 گیرند. یکدیگر قرار می 

 پسر دوم داوود که احتماال در سن کودکی از دنیا رفت.    کیالب: 

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  ز آخرت مرحلة دوم یا میانی ا  تداوم: 

 از پیروزی نهایی او. 

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

 مردم منعقد شده باشد. 

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

 تا ابد حکمرانی خواهد کرد. 

 ای با آنها بشوند. ساکنین شهر کنعانی جبعون که اسرائیلیان را فریب دادند تا وارد معاهده   جبعونیان: 



سموئیل کتاب  داوود پادشاه : ۳درس       

 

 

-41- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

آنجا دفن  شهری در کنعان )بعدها در قلمرو یهودا(، جایی که ابراهیم، اسحاق، یعقوب و سارا در    حبرون: 

 شدند و همچنین جایی که داوود به عنوان پادشاه یهودا مسح شد.

 مشاور و معتمد وفادار داوود.   حوشای: 

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

 کند. می

علیه داوود کمک کرد و به دست دو مرد  )»مرد شرم«(، پسر شائول که به راهبری یک شورش    ایشبوشت: 

 کشته شد؛ همچنین ایشبال نیز خوانده شده است. 

شهری در شرق رود اردن، در قلمرو سبط منسی که مردم آن چنان به شائول ارادت داشتند    یابیش جلعاد: 

 که جان خود را به خطر انداختند تا او و پسرانش را با احترام دفن کنند. 

وود تخت پادشاهی خود را در آنجا قرار داد و سلیمان در زمان اتحاد پادشاهی، معبد  شهری که دا اورشلیم: 

شهری که  ها نابود شد؛  ق. م. به دست بابلی   ۵۸۶پایتخت پادشاهی جنوب یهودا که در سال  را در آنجا بنا کرد؛  

 کلیسای اولیه از آنجا آغاز شد. 

های موفقی علیه دشمنان داوود را فرماندهی کرد و پس از تالش  لشگرکشی سردار وفادار داوود که   یوآب: 

 ابشالوم، پسر داوود، برای تصاحب تخت داوود، او را کشت. 

بزرگترین پسر شائول پادشاه و دوست صمیمی داوود که در جنگی با فلسطینیان کشته شد؛ پدر    یوناتان: 

 مفیبوشت. 

 ر خدا بر همة آفرینش. حاکمیت مطلق و تغییر ناپذی  پادشاهی خدا: 

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

 دارد. عنوانی االهی که خدا را به عنوان فرماندۀ لشگریان آسمان گرامی می   خدای لشگرها: 

داوود صاحب جایگاهی    مفیبوشت:  کاخ  در  یوناتان،  برای  داوود  به خاطر سوگند  یوناتان که  معلول  پسر 

 محترمانه شد.  

 نبی و مشاور مورد اعتماد داوود پادشاه.   ناتان: 

 جتّی که داوود بعد از کشته شدن عزّه، تابوت عهد خدا را برای سه ماه به او سپرد.  مردی   عوبید ادوم: 

امی، جنگجو، احتماال اهل کریت، که در عهد عتیق غالبا در حال جنگ با اسرائیل  قومی غیر س  فلسطینیان: 

 بودند. 

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

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

 گسترش داد و اولین معبد را در اورشلیم بنا کرد. اسرائیل را 
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 سربازی وفادار و شوهر بتشبع که به کام مرگ فرستاده شد تا گناه داوود با بتشبع پنهان شود.   اوریای حتی: 

 فردی از الویان که تابوت عهد خدا را لمس کرد و کشته شد.   عزّه: 

 داوود داده شد. شهری که توسط اخیش، پادشاه فلسطینی، به  : صقلغ 


