
شروعحکومت
داوران

1375ق.م.

والدتسموئیل
1105ق.م.

والدتشائول
1080ق.م.

اول سموئیل

آمار حیاتی : 
هدف : 

آخرین سموئیل، زندگی ثبت
و سلطنت اسرائـیل؛ قــوم داور
پادشـاه؛ اولین شائـول، سقوط
داود، شـده آمـاده و انتخـاب و

بزرگترینپادشاهاسرائیل
نویسنده : 

احتمااًلسموئیل،امانوشتههاییاز
ناتانوجادنبیراهمشاملاست

)اولتواریخ29:29(
زمان  وقوع  رویدادها: 

شروع داوران زمان از کتاب
قـوم حکومت انتقال و میشـود
اسرائــیلازخداســاالریرابــه

پادشاهیتشریحمیکند.
آیات  کلیدی : 

»خداونددرپاسخسموئیلفرمود:
»طبقدرخواستآنهاعملکن،
زیراآنهامراردکردهاندنهتورا.
آنهادیگرنمیخواهندمنپادشاه
ایشانباشم...امابهایشانهشدار
بدهکهداشتنپادشاهچهعواقبی

دارد!««)7:8و9(.
شخصیت های  مهم : 

شائـول، سموئـیل، حــنا، عیـلی،
یوناتان،داود

ازآن، امامهمتر درمسابقات،مرحلهآغازمهماست؛
مرحلهپایانیمیباشد.ورزشکاریکهدرآغازازهمه
از را نیرویخود نیمههایکار اغلبدر جلوتراست،
دستمیدهدوازدورخارجمیشود.چقدرجایتأسف
استکهورزشکاریکهدرشروعبرایمدتیباسرعت
او نمیرسد. نیز پایانخط به حتی میتاخت، پیش به

درماندهوخستهیامصدوم،مسابقهرارهامیکند.
اولسموئیلکتابآغازهایبزرگوپایانهایغمانگیز
است.کتابباماجرایعیلیدرمقامکاهناعظمطیدورهداورانشروعمیشود.قطعًا
عیلیبهعنوانرهبریمذهبی،زندگیاشرابارابطهاینزدیکباخداشروعکردهبود.
اودررابطهاشباحنا،وتعلیموتربیتپسراوسموئیل،نشاندادکهدرکروشنیاز
اهدافودعوتخدادارد)فصلهای۱و3(.امازندگیاشبارسواییبهپایانرسید،
زیراخداپسراناوراکهبهمقدساتتوهینمیکردند،مجازاتنمودوصندوقمقدس
عهدبهدستدشمنافتاد)فصل4(.مرگعیلیآغازگرافوِلنفوذکاهنانوطلوع

دورهانبیادرسرزمیناسرائیلبود.
بنی انبیای بزرگترین از یکی او راوقفخدمتخداکرد. او مادرسموئیل،حنا،
اسرائیلشد.اومردیبوداهلدعاکهبهکارداورانخاتمهداد،مکتبانبیارابنیان
نهاد،واولینپادشاهقوماسرائیلرامسحنمود.اماحتیسموئیلنیزازمشکالتمصون
نبود.پسرانسموئیل،مانندخانوادهعیلی،ازخدادورشدند؛آنهارشوهمیگرفتندو
بههنگامداوریمردم،عدالتوانصافراجارینمیکردند.مردمحاکمیتداورانو
کاهنانراردکردندوباهیاهوخواستندکه»مانندسایرقومهاپادشاهیداشتهباشند«

.)5:8(
خداشائولراانتخابکردتااولینپادشاهاسرائیلشود)24:10(.مشخصهحکومتاو
درابتدا،تواناییرهبری)فصل11(وشجاعت)46:14ـ48(بود.امااوازخدانااطاعتی
کرد)فصل15(ودچارحسادتوسوءظنگردید)فصل18و19(.بههمینسبب،خدا
سرانجامحکومتراازاوبازستاند)فصل16(.زندگیشائولدائمًاسیرنزولیراطی
کرد.اوکهتنهامشغلهفکریاشکشتِنداودبود)فصلهای20ـ30(،باجادوگری

مشورتکرد)فصل28(،وسرانجامدستبهخودکشیزد)فصل31(.
وقتیاولسموئیلرامیخوانید،بهتغییرشیوهحکومتازخداساالریبهنظامپادشاهی
دقتکنید،وازماجراهایزیباییهمچونماجراهایمعروفداودویوناتان،داودو
جلیات،داودویوناتان،داودوابیجایللذتببرید،وبهطلوعنفوذانبیاتوجهکنید.
امابههنگامخواندناینماجراها،تصمیمبگیریدکهدرمسابقهروحانیخودازشروع

تاپایانخطبدوید.



سامسونرهبر
میشود

1075ق.م.

شائولپادشاه
میشود

1050ق.م.

والدتداود
1040ق.م.

داودمسح
میشود؛

جلیاتکشته
میشود

1025ق.م.

داودپادشاِه
یهودامیشود
1010ق.م.

داودپادشاه
تماماسرائیل

میشود
1003ق.م.

سلیمانپادشاه
میشود

970ق.م.

حکومتتجزیه
میشود

930ق.م.

تقسیم بندی  کلی : 

الف  - عیلی  و سموئیل  )1: 1 تا 7: 17(
1ـوالدتوکودکیسموئیل

2ـجنگبافلسطینیها

پسران میبینیم. را نمایانی تقابل عیلی پسران و جوان سموئیل بین
عیلیخودخواهبودند،اماسموئیلخیرخواهبود.پسرانعیلیبرمردم
اجحافمیکردند،اماسموئیلعقلوخردشبیشترمیشدوپیغامهایی
ازخدابرایمردممیآورد.وقتیبزرگشد،نبی،کاهن،ورهبرقوم
اسرائیلگردید.اعمالشخصمنعکسکنندهشخصیتاواست.ایندر
موردسموئیلوپسرانعیلیمصداقداشت.درموردمانیزمصداق
دارد.سعیکنیدمانندسموئیل،قلبخودرادرمقابلخداپاکومنزه

نگهدارید.

ب  ـ سموئیل  و شائول  )8: 1 تا 15: 35(
1ـشائولپادشاهاسرائیلمیشود

رد نااطـاعتی بهخــاطر را شائــول خدا 2ـ
میکند

شائولامیدرادردلمردمشعلهورساخت.اوقوی،بلندقامت،ومتواضع
بود.روحخدابراوآمدوسموئیلمشاوراوبود.اماشائولعمدًااز
خدانااطاعتیکردوپادشاهشروریشد.مانبایدامیدیاآیندهخودرا
برمبنایتواناییهایخوداستوارسازیم،بلکهبایددرهمهزمینههای
اطاعتمان براساس را ما خدا کنیم. اطاعت خدا از همیشه زندگی،

ارزیابیمیکند،نهبراساستواناییهایمان.

ج  ـ شائول  و داود )16: 1 تا 31: 13(
تدهین پادشـاهی به را داود سموئــیل 1ـ

میکند
2ـداودوجلیات

3ـدوستیداودویوناتان
4ـشائولداودراتعقیبمیکند

5ـشکستومرگشائول

داودجلیاتراخیلیسریعکشت،امادرموردشائولصبرکردتاخدا
براوداوریکند.باآنکهداودمسحشدتاپادشاهبعدیبنیاسرائیل
شود،میبایستسالهامنتظربماندتااینوعدهتحققیابد.شرایطسخت
تعلیم بهما اغلبماراتصفیهمیکند،و انتظار، زندگیودورههای
میدهدومارابرایمسؤولیتهاییکهخدابرایآیندهمادرنظردارد،

آمادهمیسازد.
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موضوع های  مهم

اهمیت  موضوع توضیحاتموضوع

ازآنجاکهکاهنانوداورانیفاسدبرقومپادشاه
اسرائیلسلطهداشتند،مردمخواستارپادشاه
همانند تشکیالتی میخواستند آنها شدند.
مللهمسایهداشتهباشند.خداپادشاهیبرای
آنهاانتخابکرد،بااینکهاینامرباهدف

اولیهمغایربود.

قوم مشکالت پادشاهی حکومت ایجاد
در خدا که چیزی نکرد. حل را اسرائیل
آرزویآناست،وقِفحقیقیفکروقلب
یا دولت هیچ است. او به افراد تکتِک
قانون جایگزین نمیتواند قوانین مجموعه

خدادرقلبوزندگیشماشود.

تاوقتیکهمردمخداراپادشاهحقیقیخودکنترلخدا
رهبران وقتی بودند. کامیاب میدانستند،
در خدا میشدند، منحرف خدا شریعت از
زندگیشخصیآنهادخالتمیکردواعمال
آنهاراتحتکنترلمیگرفت.واینچنین،
خداکنترلغاییبرتاریخبنیاسرائیلرادر

اختیارمیداشت.

است، دنیاهمیشهمشغولکار این در خدا
حتیزمانیکهنمیتوانیمآنرامشاهدهکنیم.
مهمنیستچهفشارهاییرابایدمتحملشویم
یاباچهتغییریروبروگردیم،زیراخدادر
اطمینان با دارد. کنترل ما بروضع نهایت
با شجاعت با میتوانیم خدا، حاکمیت از

موقعیتهایمشکلزندگیروبروشویم.

رهبری،رهبری مختلف اَشکاِل از استفاده با خدا
طریق از یعنی میکرد، هدایت را قومش
داوران،کاهنان،انبیا،وپادشاهان.آنهاییکه
اوبرایاینسمتهاانتخابمیکرد،ازقبیل
تصویرگر داود، و شائول، سموئیل، عیلی،
وجود با بودند. رهبری مختلف شیوههای
این،موفقیتهریکازاینرهبرانبهوقف
آنهابهخدابستگیداشت،نهبهسمت،شیوه

رهبری،حکمت،سن،یاقدرتآنها.

وقتیعیلی،سموئیل،شائول،وداودازخدا
نااطاعتیکردند،باعواقبغمانگیزیروبرو
شدند.گناهبرهرآنچهکهبرایخداکرده
بودندونیزبرنحوهتربیتفرزندانشان،اثر
گذاشت.رهبرواقعیبودنبهاینمعناست
فعالیتها، جنبههای همه دهید اجازه که
ارزشها،واهدافتان،ازجملهطریقپرورش

فرزندانتانراخداهدایتکند.

ازنظرخدا،»اطاعتبهترازقربانیاست«اطاعت
از صرفًا قومش نمیخواست خدا .)22:15(
طریقاجرایآدابورسوممذهبی،فقطبه
شکلیسطحیبهاووفادارباشند،بلکهمیخواست
ایشانباتمامقلبازاواطاعتکنند،وبهاو

خدمتنمایندوازاوپیرویکنند.

یهود شریعت قربانی نظام از ما اینکه با
آزادیم،امابازممکناستهنوزبهآیینهای
ظاهریمتکیباشیمتابتوانیمآنهاراجانشین
اعتقاداتباطنیکنیم.خدامشتاقآناست
کههمهکارهاوعبادتهایمابرانگیختهاز

وقفواقعیوازتهدلبهاوباشد.

خداوفادارانهوعدههاییراکهبهقوماسرائیلوفاداریخدا
داد،حفظکرد.اوبامهرورحمتوجاری
رفتار خود قوم با عدالت، فوری کردن
میکرد.بانشاندادنرحمت،وفادارانهبر
طریقیعملمیکردکهقومشبیشتریننفع
راببرد.بانشاندادِنعدالت،بهکالمشو

ذاتمقدسشوفادارمیماند.

به میتوانیم است، وفادار خدا که آنجا از
اوامیدوارباشیموبدانیمکهاونسبتبهما
نیزهست عادل خدا اما بود. خواهد رحیم
نخواهدکرد. تحمل را علیهخود طغیان و
را ما باید او ایثارگرانه محبت و وفاداری
برانگیزدتاخودراکاماًلوقفاوکنیم.ما

هرگزنبایدرحمتاورابدیهیبینگاریم.
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1ـ رامــه سموئیلدررامهمتولدشد.پیشازوالدتاو،
مادرش،حنا،بهخداقولدادکهپسرشراوقفخواهد
کردتادرکنارکاهناندرخیمهعبادتدرشیلوه،بهخدا

خدمتکند)۱:1تا11:2(.
2ـ شیلوه مرکزعبادتقوماسرائیلدرشیلوهبود،جایی
کهخیمهعبادتوصندوقعهدقرارداشت.عیلیکاهن
اعظمبود،اماپسرانش،ُحفنیوفینحاس،مردانشروری
بودندوبرمردمستممیراندند.اماسموئیلوفادارانهخدا
مورد میکرد، رشد که حینی در و میکرد راخدمت

برکتخداقرارداشت)12:2تا21:3(.
3ـ قریه  یعاریم اسرائیلیهاهمیشهبافلسطینیهادرگیری
داشـتند؛واینکجنـگدیگریدرشـرفوقـوعبـود.

حفنیوفینحاسصندوقعهدرااز
شیلوهبهمیدانجنگآوردندبااین
باورکهِصرِفحضورصندوقعهد،
برایاسرائیلیهاپیروزیبهارمغان
خواهدآورد.اسرائیلیهادراِِبنِعِزر
و خوردند شکست فلسطینیها از
صندوقعهدبهدسـتدشـمنافتاد.
اماچـیزینگذشتکهفلسطـینیها
بر عهد صندوق که شدند متوجه
تضمینکننده انتظارشان، خالف
چون نیست، موفقیت و پیروزی
که را فلسطینی شهر هر خدا
صندوقعهدبهآنجابردهمیشد،
میساخت. مختلف بالهای دچار
عاقبت،فلسطینیهاآنرابهقریه
یعاریمدرسرزمیناسرائیلبازپس

فرستادند)1:4تا4:7(.
4ـ ِمصفه شکستاسرائیلیهاموجب
دیگر که ببرند پی آنها که شد
نیستند. تأئیدخدا موردبرکتو
گرد مصفه در را مردم سموئیل
آوردوازآنهاخواستتابهخاطر
گناهانشانروزهبگیرندوباماتم
واندوهدعاکنند.گردآمدِنبنی
را فلسطینیها مصفه، در اسرائیل
وسوسهکردتاباردیگربهایشان
حملهکنند،چونازپیروزیخود
مطمئنبودند؛پسایشانبهسوی
خدا اما کردند. پیشروی مصفه
مداخلهکـردوسپاهقدرتمندآنان
تارومارشد.درچنیندورانیبودکهسموئیلبهامور
اما اسرائیلدرسرتاسرسرزمینرسیدگیمیکرد. قوم
چونسموئیلسالخوردهشد،مردمنزداوبهرامه)محل
اقامتش(آمدندوخواهانآنشدندکهپادشاهیداشته
باشند،تامانندسایراقوامشوند.درمصفه،بهوسیلهقرعه
مقدس،شائولانتخابشدتااولینپادشاهاسرائیلشود؛
گرچهخداوسموئیلانتخابپادشاهرابرکتدادند،اما

اینامراساسًاموردتأئیدایشاننبود)5:7تا27:10(.
5ـ جلجال طیجنگیباعمونیها،قابلیتهایرهبریشائول
برایمردماسرائیلثابتشد.اوازمردمیابیشجلعادمحافظت
کردوسپاهعمونیهاراپراکندهساخت.سموئیلوقومدر

جلجالتاجسلطنتبرسرشائولگذاردند)1:11ـ15(.

مکان های  مهم  در اول  سموئیل 
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6ـ دره  ایاله شائولدرجنگهایبسیاردیگرینیزپیروز
شد،اماباگذشتزماناوثابتکردکهمتکبر،خطاکار،
وسرکشاست؛تااینکهباالخرهخدابرآنشدتااورا
ازپادشاهیبرکنارسازد.بدوناطالعشائول،چوپانو
نوازندهجوانیبهنامداودمسحشدتاپادشاهبعدیاسرائیل
شود.اماسالهاطولکشیدتاداودبراریکهسلطنتتکیه
بزند.جالباستکهشائولداودرااستخدامکردتادر
قصرش،چنگبنوازد.کمکمعالقهشائولبهداودآنقدر
زیادشدکهاورامحافظشخصیخودساخت.درجنگ
خاصیبافلسطینیهادردرهایاله،داودموفقشدجلیات،
قویترینجنگآورفلسطینیراازپادرآورد.امااین
پیروزینقطهآغازیبودبرایپایانعالقهشائولبهداود.
اسرائیلیهاداودرابیشازشائولستودندوهمینسبب
شدکهشائولبهقدریبهداودحسادتورزدکهتوطئه

قتلاورابچیند)1:12تا23:22(.
7ـ بیابان حتیپادشاهاِنمسحشدهنیزازسختیهاومصائب
دراماننیستند.داودگریختتاجانشراازدستشائول
پادشاهحفظکند.اوباگروهیازطرفدارانشدربیابانزیف
)کهمردمشبارهابهاوخیانتکردند(،دربیابانمعون،و
غارهایعینجدیمخفیشد.باآنکهداودبارهااینفرصت
رایافتتاشائولرابهقتلبرساند،اماازاینکارسرباززد،
چراکهشائول،پادشاهِمسحشدهخدابود)1:23تا25:26(.

شهری َجت، به خود خانواده و نفرات با داود  َجت  8ـ 
فلسطینیکهاخیشپادشاهدرآنجازندگیمیکرد،نقل

دست او تعقیب از شائول ترتیب این به کرد. مکان
کشید.فلسطینیهادرظاهرازاینفراریمشهوراسرائیلی

استقبالکردند)1:27ـ4(.
9ـ ِصقلغداودکهدرآرزویآرامشبود،درعوضوفاداری
خواست او از شهری پادشاه، اخیش به ساختـگیاش
اخیش دهد. اسکان آن در را خانوادهاش و نفرات تا
ِصقْـلَـغرابهاوداد.ازآنجاداودتاختوتازهاییرا
کرد رهبری عمالیقی و َجِرزی و جشوری قبایل علیه
وترتیبیدادتاکسیباقینماندکهماجرارابهگوش
اخیشبرساند)5:27ـ12(.بعدًاداودعمالیقیهاراپساز

آنکهبهصقلعشبیخونزدند،شکستداد)1:30ـ31(.
شمال، در فلسطینیها با جنگ دوباره  جلبوع  کوه   10ـ 
نزدیککوهجلبوعدرگرفت.شائولکهدیگربهخدا
اتکانداشت،درتالشیناامیدانهبرایبرقراریارتباطبا
سموئیلبهمنظورگرفتنکمکازاو،بازنجادوگری
داود فلسطینی فرماندهان اینضمن، در مشورتکرد.
رادوبارهبهصقلعبرگرداندند،چونبهوفاداریاودر
جنگعلیهاسرائیلاعتمادنداشتند.فلسطینیهااسرائیلیها
رادرکوهجلبوعقتلعامکردند،وشائولپادشاهوسه
پسرشراکشتند؛یوناتان،دوستوفادارداودنیزهمراه
بهدور زندگیشائول پسراندیگرشائولکشتهشد. با
اعمال عواقب گذشت. دردناک و تلخ بسیار خدا، از
گناهآلوداونهتنهاگریبانخودشراگرفت،بلکهبه
خانوادهاشوتمامیقومنیزصدمهزد)1:28تا13:31(.



الف  - عیلی  و سموئیل  )1: 1 تا 7: 17(
بیش  از 200 سال  بود که  قوم اسرائیل  به وسیله  داوران  اداره  می شد. عیلی  و سموئیل  
آخرین  آنها بودند. سموئیل  در اواخر عمر عیلی  به  دنیا آمد. او در خیمه  عبادت  زیر نظر 
عیلی  تعلیم  می دید تا کاهن  شود؛ او می رفت  تا هم  به عنوان  کاهن  و هم  به عنوان  داور به 
قوم  اسرائیل  خدمت  کند. با آنکه  قوم  از خدا دور شده  بودند، روشن  است  که  خدا از 
همان  ابتدا سموئیل  را آماده  می کرد تا ایشان  را بار دیگر به  زندگی  درست  هدایت  کند. 

خدا همیشه  کنترل  را به  دست  دارد؛ او قادر است  قومش  را به  سوی  خود باز گرداند.

1ـ والدت  و کودکی  سموئیل 
خدا دعای  حنا را مستجاب  می کند و به  او پسری  می دهد

مردیبودبهنامالقانهازقبیلةافرایمكهدررامهتایمصوفیمواقعدر1
)یروحام بود. یروحام او پدر نام میكرد. زندگی افرایم كوهستان
پسرالیهو،الیهوپسرتوحو،وتوحوپسرصوفبود.(2القانهدوزنداشتبه

نامهایحناوفَنِنه.فننهصاحباوالدبود،اماحنافرزندینداشت.
تا میرفت شیلوه در واقع عبادت خیمة به خانوادةخود با سال هر 3القانه

1 :1
1توا22:6ـ28؛33:6ـ38

1 :1
1توا22:6ـ28؛33:6ـ38

2 :1
پیدا30:29؛1:30

تث15:21ـ17

2 :1
پیدا30:29؛1:30

تث15:21ـ17
3 :1

خرو22:34و23
تث4:12ـ7

یوش1:18و2
1سمو12:2؛4:4و11

لو41:2و42

3 :1
خرو22:34و23

تث4:12ـ7
یوش1:18و2

1سمو12:2؛4:4و11
لو41:2و42
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1: 1کتاباولسموئیلاززمانیشروعمیشودکههنوز 
امورقوماسرائیلبهدستداورانادارهمیشد،یعنیاحتمااًل
آخرین سموئیل سامسون. زندگی سالهای واپسین طی
داورقوماسرائیلواولینکاهنونبیایبودکهدرزمان
حکومتیکپادشاهخدمتکرد.اوبهتریننمونهازیک
داورخوببود؛اوبراساسکالمخدابرمردمحکومت
میکرد،نهبراساسهوسهایخودش.سموئیلکسیبود
کهشائولرابهعنواناولینپادشاهبنیاسرائیلمسحکرد.
عهدعتیق در بزرگ رهبران از بسیاری چه اگر  2 :1
بیشازیکزنداشتند)مثلابراهیم،یعقوب،وداود(،
نبود. ازدواج برای خدا اولیه مقصود مطابق امر این اما
پیدایش24:2بیانمیداردکهدرازدواجدونفریکبدن
میشوند.پسچراچندهمسریدربینقومخداوجود
داشت؟اولاینکه،چندهمسریبهمنظورایجادفرزندان
بیشتربرایکمکبهمردخانهدرکاروتضمینتداوم
خاندانمردبود.تعددفرزندانمظهراعتباروثروتبود.
ازمردانجواندر بسیاری اینکه،درجامعهایکه دوم
پذیرفتهشده جنگکشتهمیشدند،چندهمسریروشی
برایحمایتاززنانیبودکهدرغیراینصورتمجرد
و،بهاحتمالزیاد،فقیرمیماندند.معهذا،چندهمسری
همان میشد، خانوادگی جدی مشکالت موجب اغلب

طورکهدرداستانحناوفننهمیبینیم.
1: 3خیمهعبادتدرشیلوهقرارداشت،یعنیدرمرکز

مذهبیقوماسرائیل.همهمرداناسرائیلیملزمبودندکهسه
باردرسالدراعیادمذهبیکهدرخیمهعبادتبرگزار
میشدشرکتکنند،یعنیدرعیدپسح،عیدخیمهها،و
عیدهفتهها)تثنیه16:16(.القانهبرایاجرایحکمخدا،
اینزیارترابهطورمرتبانجاممیداد)درموردمقررات
و بهخروج14:23ـ17؛ مراجعهکنید زیارت، به مربوط
برایکسباطالعاتبیشتردرموردخیمهعبادت،مراجعه

کنیدبهتوضیحاتمربوطبهخروج34:40(.

سفر به  شیلوه 
هرسالالقانهبههمراه
ازخـانه خانــوادهاش
به رامــه در خــود
شیــلوهسفرمیکـرد
در آنجــا، در تــا
خیمهعبــادتخدارا
بپرستندوقربانیبهاو

تقدیمکنند.
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خداوندقادرمتعالراعبادتنموده،بهاوقربانیتقدیمكند.)كاهنانیكهدر
آنموقعانجاموظیفهمینمودند،ُحفنیوفینحاس،پسرانعیلیبودند.(4القانه
روزیكهقربانیمیكردبهزنشفننهوبهفرزنداناوهركدام،یکسهماز
گوشتقربانیمیداد؛5امابهحنادوسهممیداد،چونهرچندخداوندرحم

اورابستهبودواوبچهاینداشت،ولیالقانهاوراخیلیدوستمیداشت.
6فَنِنهپیوستهبهحناطعنهمیزدواوراسختمیرنجاند،برایاینكهحنانازا
بود.7هرسالكهبهشیلوهمیرفتند،فننهحنارامیرنجاند،بحدیكهحنااز
غصهمیگریستوچیزینمیخورد.8شوهرشالقانهازاومیپرسید:»حنا
چهشده؟چراگریهمیكنی؟چراچیزینمیخوری؟چرااینقدرغمگین

هستی؟آیامنبرایتوازدهپسربهترنیستم؟«
9و10وقتیآنهادرشیلوهبودند،روزیپسازصرفغذا،حنابرخاستوبه
خیمةعبادترفتوباغمیجانكاهبهحضورخداونددعاكردوبهتلخی
گریست.)دراینموقع،عیلیكاهنكناردرورودیخیمةعبادتدرجای

همیشگیخودنشستهبود.(
11حنانذركرده،گفت:»ایخداوندقادرمتعال،بهحالزارمنتوجهنما.

5 :1
پیدا18:20؛2:30

5 :1
پیدا18:20؛2:30

8 :1
روت15:4

8 :1
روت15:4

11 :1
پیدا32:29

اعد1:6ـ6؛6:30ـ11
داو5:13
لو15:1

11 :1
پیدا32:29

اعد1:6ـ6؛6:30ـ11
داو5:13
لو15:1
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زمان در شود. فرزند صاحب نمیتوانست حنا  6 :1
عهدعتیق،زننازاراانسانیناموفقبهحسابمیآوردند.
بود. اجتماع در شوهرش سرافکندگی مایه او نازایی
بودند. اجتماع اقتصادی ازساختار فرزندانبخشمهمی
آنان انجامکارهایخانواده؛ برای بودند منبعی فرزندان
موظفبودندکهازوالدینخوددرسنینپیریمراقبت
بر بنا شود، فرزند نمیتوانستصاحب زنی اگر کنند.
از یکی بود موظف باستان، زمان در خاورمیانه سنت
کنیزانشرابههمسرشبدهدتابرایشفرزندانیبهدنیا
بیاورد.باآنکهالقانهمیتوانستحناراترککند)شوهر
انتقاد علیرغم اما دهد(، راطالق نازا زن داشت اجازه
اجتماعوحقوقیکهاوبهموجبقوانینمدنیدارابود،از
رویعشقومحبتیکهبهحناداشت،بهاووفادارماند.

افتادِن تأخیر به حنا، برای خدا نقشه از بخشی  7 :1
بارداریاشبود.درهمانحالکهفننهوالقانهبهشرایط
ظاهریحناچشمدوختهبودند،خدادرحالپیشبردن
نقشهخودبود.امروزنیزکسانیهستندکهباروشیکه
تنش و درکشمکش میکند، کار زندگیشان در خدا
را اشخاص از ایندست از بعضی آیامیتوانید هستند.
بهیادبیاوریدکهنیازبهکمکوحمایتشمادارند؟با
حمایتازکسانیکهدرکشمکشوتنشهستند،شاید
بتوانیدکمککنیدکهبهخداوفاداربمانندوازنقشهاو

درزندگیخوداطمینانحاصلکنند.

اما دارد، رادوست او میدانستکهشوهرش حنا  8 :1
حتیتشویقهایوینیزنمیتوانستاوراتسلیدهد.او
ازریشخندهایفننهرنجیدهخاطرشدهبودوبهتدریجاعتماد
بهنفسخودراازدستمیداد.اگرچهمانمیتوانیمجلِو
انتقادهایناعادالنهدیگرانرابگیریم،امامیتوانیمنوعواکنش
خودرادرمقابلانتقادآنهاتعیینکنیم.بهجایاینکهدر
مشکالتخوددرجابزنیم،میتوانیمازروابطمحبتآمیزی

کهخدابینماودیگرانبهوجودآورده،لذتببریم.
نمیتوانست او باشد. ناامید که داشت حق حنا  10 :1
هووی تمسخِر مورد درضمن، و شود؛ فرزند صاحب
خودقرارداشت)7:1(؛شوهِرمهربانشنیزنمیتوانست
اعظم کاهن حتی )8:1(؛ بدهد او به زیادی قلب قوت
نیزحرکاتلباورااشتباهتعبیرکرد)14:1(.اماحنا
بهجایتالفیکردنیاازدستدادنامیدخود،دعاکرد.

اوصادقانهمشکلشرابهحضورخداآورد.
»نازایی« احساس دچار است ممکن مواقعی در ما همه
یا خدمت یا کار در که کنیم احساس یعنی گردیم،
روابطمانچیزی»تولید«نمیکنیم.وقتیاحساسبیهودگی
میکنیم،دعاکردنباایمانسختاست.اماهمانطورکه
حنادریافت،دعاراهرابرایخدابازمیکندتاعملنماید

)19:1و20(.
او فرزندیشود، اگرصاحب نذرکردکه حنا 11 :1
راصرفخدمت عمرش تمام تا کند وقف خدا به را



كنیزخودرافراموشنكنودعایاورااجابتفرما.اگرپسریبهمنعطا
كنی،اورابهتوتقدیممیكنمتادرتمامعمرخودوقفتوباشدوموی

سرشهرگزتراشیدهنشود.«
12و13حنامدتطوالنیبهدعاادامهداد.اودردلخوددعامیكردوصدایش

راكسینمیشنید.وقتیعیلیدیدحنالبهایشتكانمیخوردولیصدایش
شنیدهنمیشود،گمانبردمستاست.14پسبهویگفت:»چرامستبه

اینجاآمدهای؟اینعادتراترکكن!«
دل زنی بلكه نیستم مست من سرورم، ای »نه گفت: جواب در 15و16حنا

شكستهام.مندعامیكردموغمخودراباخداونددرمیانمیگذاشتم.گمان
نكنكهمنزنیمیگسارهستم.«

17عیلیگفت:»خدایاسرائیل،آنچهراازاوخواستیبهتوبدهد!حال،به
سالمتیبرو!«

18حناازعیلیتشكرنمودوباخوشحالیبرگشتوغذاخوردودیگرغمگین

نبود.
19روزبعد،صبحزودتماماعضایخانوادةالقانهبرخاسته،برایپرستشخداوند
بهخیمةعبادترفتندوسپسبهخانةخوددررامهبازگشتند.وقتیالقانهبا
حناهمبسترشد،خداوندخواستةاورابهیادآورد.20پسازچندیحناحامله
شده،پسریزاییدواوراسموئیل)یعنی»خواستهشدهازخدا«(نامیدوگفت:

»مناوراازخداونددرخواستنمودم.«

14 :1
اعما13:2

14 :1
اعما13:2

15 :1
مز4:42؛1:142و2

مراثی19:2

15 :1
مز4:42؛1:142و2

مراثی19:2

17 :1
مز3:20

17 :1
مز3:20

19 :1
پیدا1:21و2؛22:30

خرو24:2
مز45:106

19 :1
پیدا1:21و2؛22:30

خرو24:2
مز45:106
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که  نذری کرد، ادا را نذیره نذر حنا شاید نماید. خدا
نشده متولد هنوز که فرزندی برای میتوانستند والدین
بود،بنمایند.نذرنذیرهقولیبودکهبهموجبآنطفِل
مییافت تخصیص خدا به خاص خدمتی برای نذرشده
و 1:6و2 اعداد به مربوط توضیحات به کنید )مراجعه
داوران5:13(.تاوقتینذربهقوتخودباقیبود،موی
شخصنذرشدهنبایدتراشیدهمیشد.بعضیازنذرهاموقتی

بود،امانذرحنابرایتمامعمربود.
1: 11مواظبقولهاییکهدردعامیدهیدباشید،چون
ممکناستکهخداشمارابرایآن،موردسؤالقرار
دهد.حنابهقدریخواهانمستجابشدندعایشبودکه
حاضرشدمعاملهایباخداکند.خداقولاوراپذیرفت،
وحنااینبرکترانصیبخودساختکهسهمخودرا
اداکند،باآنکهاینکارحتمًابرایشبسیاردردآوربود

)27:1و28(.
اما باخدامعاملهکنیم، نیستیمکه باآنکهمادرمقامی
شایداوبخواهددعاییرامستجابکندکهبایکقول
همراهباشد.وقتیدعامیکنید،ازخودتانبپرسید:»آیا

اگرخدادرخواستمرامستجابکند،هرقولیراکهبه
اوبدهم،تابهآخرعملیخواهمکرد؟«نادیدهگرفتن
کاری میشود، داده خدا به که قولی بهخصوص قول،

نادرستوخطرناکاست.
نخستین اشتباهکسیمیشوید، متوجه وقتی 1: 12ـ14
عکسالعملتانچیست؟عیلیپیشازآنکههمهحقایقرا
بداند،فوریقضاوتکرد.تعبیرغلطکردنازحرکات
واعمالدیگرانآساناست.نسبتبهاینحقیقتبسیار
حساسباشیدکهممکناستیکیازاطرافیانتان،مانند

حناتحتفشارشدیدیقرارداشتهباشد.
1: 18پیشازاین،حناآنچنانناامیدبودکهازنظرجسمی
بیمارشده،قادربهخوردننبود.دراینجااورامیبینیم
کهخوشحالوسالمبهخانهبازمیگردد.تغییردروضع
اوشایدناشیازسهعاملباشد:)1(دعایصادقانهاشبه
خدا)11:1(؛)2(حلمشکلازطریقسپردنآنبهخدا
)18:1(؛و)3(تشویقعیلی.پادزهرناامیدیایناست:
بیاناحساسواقعیخودبهخداوسپردنمشکالتبهاو.

بهحمایتدوستانخوبنیزمیتوانیدمتکیباشید.



حنا قولی  را که  به  خدا داده  بود، عملی  می سازد
21سالبعدطبقمعمول،القانهباخانوادةخودبهعبادتگاهرفتتاقربانیسالیانه
رابهخداوندتقدیمكندونذرخودراادانماید.22اماحناهمراهآنهانرفت.او
بهشوهرشگفت:»وقتیبچهازشیرگرفتهشد،آنوقتبهعبادتگاهخداوند

خواهمرفتواوراباخودخواهمبردتاهمیشهدرآنجابماند.«
23القانهموافقتكردوگفت:»آنچهمایلهستیبكن.درخانهبمانتابچهاز
شیرگرفتهشود.هرچهخواستخداونداست،بشود.«پسحنادرخانهماندتا
بچهازشیرگرفتهشد.24آنوقتبااینكهبچهكوچکبود،اورابرداشته،همراهبا
یکگاونرسهسالهبرایقربانیودهكیلوگرمآردویکمشکشراببهخیمة

عبادتدرشیلوهبرد.25بعدازتقدیمقربانی،بچهراپیشعیلیكاهنبردند.
26حناازعیلیپرسید:»ایسرورم،آیامرابخاطرداری؟منهمانزنیهستم

كهدراینجاایستاده،بهحضورخداونددعاكردم27وازخدادرخواستنمودم
كهبهمنفرزندیبدهد.اودعایمرامستجابنمودواینپسررابهمنبخشید.
راخدمت استخداوند زنده تا تقدیممیكنمكه بهخداوند را او 28حال،

نماید.«پسپسرشرادرخیمةعبادتگذاشتتاخدمتگزارخداوندباشد.

دعای  تشکر حنا

حنااینطوردعاكرد:2
»خداوندقلبمراازشادیلبریزساختهاست،اوبهمنقدرتبخشیده

ومراتقویتنمودهاست.

21 :1
لو22:2

21 :1
لو22:2

24 :1
اعد8:15و9و10

24 :1
اعد8:15و9و10

1 :2
خرو1:15و2
تث3:32و4
اش2:12و3
لو47:1و68

1 :2
خرو1:15و2
تث3:32و4
اش2:12و3
لو47:1و68
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انواع  ساالنه، بزرگ اعیاد از یک هر در  1: 24و25
مختلفقربانیبهخداتقدیممیشد.برخیمیبایستبرای
بخششگناهانخودحیوانیقربانیمیکردند،وبرخی
دیگربرایسپاسوشکرگزاریالزمبودغذایاهدایای
آردیتقدیممیکردند،وبعضیدیگربرایوقفچیزی
قربانگاه پای تا میکردند تقدیم ریختنی هدیه خدا، به
ریختهشود.القانهوحنایکگاونر،قدریآردوشراب
از راکهیکی قربانیها انواع تا بردند برایعیدساالنه
تقدیم بود، خدا به سموئیل فرزندشان وقف برای آنها
کنند)برایکسباطاالعاتبیشتردرموردانواعمختلف

قربانیها،مراجعهکنیدبهاعداد1:15ـ10(.
1: 24و25حنابرایعملکردنبهقولش)11:1(،از
پسرشکهبیشازهرچیزدیگردوستداشت،دست
شستواورابهعیلیاهداکردتاخدارادرخیمهعبادت
خدمتکند.حناباوقفپسرشبهخدا،تمامیزندگیو
آیندهخودرانیزبهخداوقفمیکرد.ازآنجاکهزندگی
سموئیلازخدابود،حنادرواقعازاودستنمیشست،

بلکهاورابهخداییبازمیگرداندکهاوراعطاکردهبود.
اینآیاتویژگیهدایاییراکهمابایدبهخدابدهیم،به
مانشانمیدهد.آیاهدایاییکهبهخدامیدهیم،چیزهایی
هستندکهبرایمانزیادگرانتمامنمیشوند)صبحهای
روی از که هستند هدایایی یا ساده(؟ دهیک یکشنبه،
فداکاریدادهمیشود؟آیابرایظاهرسازیوخودنمایی
هدیهمیدهید،یاتمامزندگیتانرابهاواهدامیکنید؟

1: 28احتمااًلسموئیلسهسالهبودکهمادرشاورابه
خیمهعبادتبردودرآنجاگذاشت،چونسهسالگیسن
اوفرزنددلبندش البته بود. ازشیرگرفتن برای معمول
راازیادنبرد.اوبهطورمرتبازاودیدنمیکرد.اوهر
سالیکردایکتان،مانندردایعیلیبرایاومیآورد
رامه در را خود عمر واپسین سالهای سموئیل .)19:2(
)17:1(،زادگاهپدرومادرش)19:1و20(،سپریکرد.

2: 1ـ10حناخدارابهخاطرمستجابکردندعایشو
دادنفرزندبهاو،شکرکرد.موضوع»دعایشعرگونه«
برای شکرگزاری و خدا حاکمیت به او اطمینان او



بردشمنانممیخندموخوشحالم،
چونخداوندمرایاریكردهاست!
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عیسی، مادر مریم، شکرگزاری سرود بود. او برکات
دعای الگوی مطابق  میشود، نامیده حمد” “سرود که
حنامیباشد)لوقا46:1ـ55(.مابایدمانندحناومریم،به
کنترلنهاییخدابروقایعزندگیخودمطمئنباشیم،و

بهخاطرراههاییکهخداماراازطریقآنهابرکتداده،
شکرگزارباشیم.ماباشکرگزاریازخدابهخاطرتمامی
هدایایخوبیکهبهمادادهاست،کنترلنهاییاورابر

تمامیامورزندگیخودتصدیقمیکنیم.

دعایحنابهمانشانمیدهدکههرچیزیکهداریمیابهدستمیآوریم،وامیاستازجانبخدا.
شایدحنابهدالیلبسیارمیتوانستاختیارکاملفرزندشراخودشدردستبگیرد.اماوقتیخدا

دعایاورامستجابکرد،بهقولخودمبنیبروقفسموئیلبرایخدمتبهخداعملنمود.
اوپیبردکهبزرگترینشادیاشبهخاطرداشتِنفرزند،ایناستکهاوراکاماًلوآزادانهبهخدا
بازگرداند.اودستبهکاریزدکهمادربودنآنراایجابمیکرد،کاریکههمهمادراندر

نهایتبایدروزیانجامدهند،یعنیاینکهبگذارندفرزندشانبهدنبالسرنوشتخودبرود.
وقتیبچههامتولدمیشوند،درتمامنیازهایاولیهخودکاماًلبهوالدینشانوابستهاند.اینامرسبب
میشودکهبعضیازوالدینفراموشکنندکهدرظرفچندسال-کهبسیارسریعهممیگذرد-
همینبچههابزرگخواهندشدوبهسویاستقاللگامبرخواهندداشت.حساسبودننسبتبه
مراحلمختلفاینروندطبیعی،روابطخانوادگیرابسیارمستحکمخواهدکرد؛مقاومتیاعدم
پذیرشآندردورنجزیادیبهوجودخواهدآورد.مابایدبهتدریجفرزندانمانراازحیطهاختیار

خودخارجکنیمتابزرگساالنیبالغومستقلشوند.

نقاط  قوت  و موفقیت ها: 
مادرسموئیل،بزرگترینداوراسرائیل،بود. *

مشتاقعبادتودعابود. *
حاضربودحتیبهقولیکهبرایشگرانتماممیشد،عملکند. *

درس هایی  از زندگی  او: 
خدادعارامیشنودوآنرامستجابمیکند. *

فرزندانماهدایاییازجانبخداهستند. *
خدابهفکرپریشانحاالنورنجوراناست. *

آمار حیاتی : 
اهل:افرایم *

شغل:خانهدار *
خویشاوندان:همسر:القانه؛فرزند:سموئیل.بعدًاصاحبسهپسرودودختردیگرهمشد. *

همعصربا:عیلیکاهن *

آیه  کلیدی : 
»ایسرورم،آیامرابهخاطرداری؟منهمانزنیهستمکهدراینجاایستاده،بهحضورخداوند
دعاکردموازخدادرخواستنمودمکهبهمنفرزندیبدهد.اودعایمرامستجابنمودواین
پسررابهمنبخشید.حالاورابهخداوندتقدیممیکنمکهتازندهاستخداوندراخدمتنماید«

)1سموئیل26:1ـ28(.
ماجرایاودر1سموئیلفصلهای1و2نقلشدهاست.

ــا
ـــ

نــ
حـ



2»هیچكسمثلخداوندمقدسنیست،
غیرازاوخدایینیست،

مثلخدایماپناهگاهینیست.
3»ازسخنانورفتارمتكبرانهدستبردارید،

زیراخداوندهمهچیزرامیداند؛
اوستكهكارهایمردمراداوریمیكند.

4كمانجنگاورانشكستهشد،

اماافتادگانقوتیافتند.
5آنانیكهسیربودندبراینان،خودرااجیركردند،
ولیكسانیكهگرسنهبودندسیروراحتشدند.

زننازاهفتفرزندزاییدهاست،
اماآنكهفرزندانزیادداشت،بیاوالدشدهاست.

6»خداوندمیمیراندوزندهمیكند،
بهگورفرومیبردوبرمیخیزاند.

7خداوندفقیرمیكندوغنیمیسازد،

پستمیكندوبلندمیگرداند.
8فقیرراازخاکبرمیافرازد،

محتاجراازبدبختیبیرونمیكشد،
وایشانراچونشاهزادگانبرتختعزتمینشاند.

ستونهایزمینازآنخداونداست،
اوبرآنهازمینرااستواركردهاست.
9»خدامقدسینخودراحفظمیكند،
امابدكاراندرتاریكیمحومیشوند؛

انسانباقدرتخودنیستكهموفقمیشود.
10كسانیكهباخداوندمخالفتكنندنابودمیگردند.

2 :2
خرو11:15

تث35:4؛30:32و31
1سمو2:2

2سمو32:22
مز2:18

2 :2
خرو11:15

تث35:4؛30:32و31
1سمو2:2

2سمو32:22
مز2:18

3 :2
1سمو7:16
1پاد39:8

امث13:8؛2:16؛
11:29و12

3 :2
1سمو7:16
1پاد39:8

امث13:8؛2:16؛
11:29و12

4 :2
مز15:37؛7:46ـ9

4 :2
مز15:37؛7:46ـ9

5 :2
روت15:4
مز9:113
ار9:15
لو53:1

5 :2
روت15:4
مز9:113
ار9:15
لو53:1

6 :2
تث39:32
2پاد7:5

امث17:1و18

6 :2
تث39:32
2پاد7:5

امث17:1و18
7 :2

تث17:8و18
ایو21:1؛10:5و11

جا24:2ـ26
یعقو10:4

7 :2
تث17:8و18

ایو21:1؛10:5و11
جا24:2ـ26
یعقو10:4

8 :2
ایو7:36؛4:38ـ7؛10:42

مز6:75و7
یعقو5:2

8 :2
ایو7:36؛4:38ـ7؛10:42

مز6:75و7
یعقو5:2

9 :2
مز16:33و17
ار23:9و24

زکر6:4
متی12:8

9 :2
مز16:33و17
ار23:9و24

زکر6:4
متی12:8

10 :2
خرو6:15؛18:19

1سمو10:7
مز13:18؛1:21و7؛13:96

10 :2
خرو6:15؛18:19

1سمو10:7
مز13:18؛1:21و7؛13:96
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2: 2حناخدارامیستایدکهپناهگاهیمستحکمواستوارو 
تغییرناپذیراست.دردنیایماکهباسرعتبهپیشمیتازد،
دوستانمیآیندومیروندواوضاعوشرایطتغییرمیکند.
پیداکردنبنیادیمحکمکهدستخوشتغییرنشود،مشکل
است.کسانیکهاتکایشانبهدوستیها،اموردنیوی،مالو
ثروت،یاچیزهایگذرایدنیااست،عمارتزندگیشانرابر
شالودهایسستبنامیکنند.آرمانهاوداراییهاییکهمابرای
آنهااینقدرسختتالشمیکنیم،همهازبینخواهندرفت.اما
خداهمیشهحاضروآمادهاستکهبهماکمککند،حتی

وقتیکهبهنظرمیرسدهمهچیزدرحالفروپاشیاست.

و تکبر به آیات این در حنا قوی، احتمال به  2: 3ـ5
سرزنشهایفننهاشارهمیکند.باوجوداین،الزمنمیدید
انتقامبگیرد،چونمیدانستکهخدادانایمطلق ازاو
باشد، مخفی کاماًل چند هر را تکبر و گناه و است،
مجازاتخواهدکرد.هیچکسنمیتواندازمجازاتگناه
خدا به را مجازات خردمندانه حنا رو، این از بگریزد.
در باید استکه انتقامگرفتنوسوسهای واگذارکرد.

مقابلآنایستادگیکرد.
2: 10زندگیکردندردنیاییکههمیشهخطرقتلعام
ازطریقسالحهایهستهایوجودداردوشرارتفراوان



خدابرآنهاازآسمانصاعقهخواهدفرستاد؛
خداوندبرتمامدنیاداوریخواهدكرد.

اوبهپادشاهخودقدرتمیبخشد،
وبرگزیدةخودراپیروزمیگرداند.«

11آنگاهالقانهبهخانةخوددررامهبرگشت،ولیسموئیلدرشیلوهماندوزیر
نظرعیلیبهخدمتخداوندمشغولشد.

سموئیل  به  خداوند خدمت  می کند
12اماپسرانخودعیلیبسیارفاسدبودندوبرایخداونداحترامیقائلنبودند.
13و14وقتیكسیقربانیمیكردوگوشتقربانیرادردیگمیگذاشتتا
بپزد،آنهایكیازنوكرانخودراباچنگالسهدندانهایمیفرستادندتاآن
رابهداخلدیگفروبردوازگوشتیكهدرحالپختنبودهرقدربیرون
میآمدبرایایشانببرد.پسرانعیلیبههمینطریقباتمامبنیاسرائیلكه
برایعبادتبهشیلوهمیآمدند،رفتارمیكردند.15گاهینوكرایشانپیش
كسانیكهمیخواستندقربانیكنندمیآمدوپیشازسوزاندنپیهقربانی،از

12 :2
1سمو3:1؛4:4و11

ار8:2؛3:9و6

12 :2
1سمو3:1؛4:4و11

ار8:2؛3:9و6
13 :2

الو28،20:7ـ36
13 :2

الو28،20:7ـ36

15 :2
الو2:3ـ5؛30:7

15 :2
الو2:3ـ5؛30:7
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است،میتواندموجبشودکهمااینرافراموشکنیم 
وجودی را خدا حنا است. حاکم چیز همه بر خدا که
میدانستکه:)1(پناهگاهیاستواراست)2:2(؛)2(بر
امور برهمه )3( )3:2(؛ میکند نظاره ما همهکارهای
انسانحاکماست)4:2ـ8(؛و)4(داوریبرتراستکه

قضاوترابهبهتریننحوبهاجرادرمیآورد)10:2(.
2: 11وظایفسموئیلبهعنواندستیارعیلی،اینهابود:
،)15:3( صبح روز هر عبادت خیمه درهای کردن باز
کردنکف جارو و عبادت، خیمه وسایل کردن تمیز
خیمه.سموئیلوقتیبزرگترشد،درتقدیمقربانیبهعیلی
کمکمیکرد.اینحقیقتکهاوایفودکتانیمیپوشید
)جامهایکهفقطکاهنانبهتنمیکردند(،نشانمیدهد
کهاوکاهنیبودکهدورهآموزشیرامیگذراند)18:2(.
چونسموئیلدستیارعیلیبود،کتابمقدسمیگویدکه
اودستیارخدانیزبود.وقتیبهدیگرانخدمتمیکنید،
که کاری اگر حتی میکنید، خدمت خدا به واقع در
داشتِن خاطر به باشد. معمولی و عادی بسیار میکنید
اینواقعیتکهدرنهایتبهخداخدمتمیکنیم،بههر

کاریکهانجاممیدهیم،اعتبارمیبخشد.
2: 12درشریعتقیدشدهبودکهنیازهایهمهالویها
بایدازطریقدهیکمردمتأمینشود)اعداد20:18ـ24؛
یوشع14:13و33(.ازآنجاکهپسرانعیلیکاهنبودند،
آنهانیزبایدازهمینطریقتأمینمیشدند.اماپسرانعیلی

ازمقامخودکهبهخاطرآنمورداعتمادبودند،سوءاستفاده
از برخورداری برای را تاعطششهوتخود میکردند
قدرت،ثروتوتسلطبردیگرانسیرابسازند.بیاحترامی
پسرانعیلینسبتبهمردموعبادتخداوتکبرایشان،

اعتبارکلکهانترابهمخاطرهانداخت.
عیلیمیدانستکهپسرانشفاسدند،اماحتیوقتیقداست
قدساالقداسموردتهدیدقرارگرفت،کاریبرایاصالح
آنهایامتوقفساختنایشاننکرد.عیلیدرمقامکاهناعظم
میبایستپسرانشرااعداممیکرد)اعداد22:15ـ31(.تعجبی
نداردکهچراعیلیبرآننشدکهبااینوضعروبروشود.
عیلیباسرتسلیمفرودآوردندرمقابلاعمالخودخواهانه
آنها،اجازهدادتاپسرانشزندگیخودوبسیاریدیگرراتباه
سازند.مواقعیهستکهبایدبامشکالتجدیرویارویی

کرد،هرچندعواقبدردناکیبهدنبالداشتهباشد.
2: 13و14چنگالابزاریبودکهدرخیمهعبادتبرای
مفرغی وسیله این میرفت. بهکار قربانیها داشتن بر
)خروج3:27(معمواًلسهشاخهداشتکهبرایبرداشتن
گوشتیکهرویقربانگاهتقدیممیشد،بهکارمیرفت.
قانونخدا مطابق آنکه بهجای ازچنگال عیلی پسران
استفادهکنند،آنرابرایبهدستآوردنگوشتبیشتر

ازدیگبهکارمیبردند.
2: 13ـ17پسرانعیلیمرتکبچهکاراشتباهیمیشدند؟
آنهاسهمخودراازقربانیهاپیش  ازتقدیمآنهابهخدا



آنهاگوشتمطالبهمیكرد؛اوبجایگوشتپخته،گوشتخاممیخواست
تابرایپسرانعیلیكبابكند.16اگركسیاعتراضمینمودومیگفت:
»اولبگذارپیهآنبرقربانگاهسوزاندهشود،بعدهرقدرگوشتمیخواهی
بردار.«آننوكرمیگفت:»نه،گوشتراحاالبهمنبده،وگرنهخودمبه

زورمیگیرم.«
17گناهپسرانعیلیدرنظرخداوندبسیارعظیمبود،زیرابهقربانیهاییكه

مردمبهخداوندتقدیممیكردند،بیاحترامیمینمودند.
18سموئیلهرچندبچهایبیشنبود،ولیجلیقةمخصوصكاهنانرامیپوشید
برای ردایكوچک سالیک هر 19مادرش مینمود. راخدمت وخداوند
سموئیلمیدوختوهنگامیكهباشوهرشبرایقربانیكردنمیآمد،آن
رابهسموئیلمیداد.20پیشازمراجعت،عیلیكاهن،پدرومادرسموئیلرا
بركتمیدادوبرایایشاندعامیكردكهخداوندفرزنداندیگرنیزبهآنها
بدهدتاجایسموئیلراكهدرخدمتخداوندبود،بگیرند.21پسخداوندسه
پسرودودختردیگربهحنابخشید.درضمن،سموئیلدرخدمتخداوند

رشدمیكرد.
22عیلیخیلیپیرشدهبود.اوازرفتارپسرانشباقوماسرائیلاطالعداشت
ومیدانستكهپسرانشبازنانیكهكناردرورودیخیمةعبادتخدمت
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این،آنهاگوشت  بر برمیداشتند.عالوه رویقربانگاه،
راقبلازسوزاندهشدنپیهآنمیخوردند.اینبرخالف
شریعتخدابود)الویان3:3ـ5(.درحقیقت،پسرانعیلیبه
قربانیهاییکهبهخداتقدیممیشد،بیاحترامیمیکردند.
قربانیهاضمناینکهبرایبهدستآوردنبخششگناهان
انجاممیشد،براینشاندادِنعزتواحترامبهخدانیزبود.
اماپسرانعیلیضمناینکهکارتقدیمقربانیهاراانجام
میدادند،عماًلگناهنیزمیکردند،کهنشانگربیحرمتی
نسبتبهخدابود.آنهاباهمخوابشدنبازنانجواندر

خیمهعبادت،بهگناهانخودافزودند)22:2(.
امروزعدهای،مانندپسرانعیلی،بهایمانیکهدیگرانبه
خدادارندوهدایاییکهبهخداتقدیممیکنند،بیاحترامی
مینمایند.خداکسانیراکهمردمراگمراهمیسازندیا
مقدساتراخوارمیشمارند،بهسختیمجازاتخواهدکرد

)اعداد32:18(.
2: 18سموئیلطفلیخردسالبود،بااینحال»خداوندرا
خدمتمینمود.«کودکاناغلبمیتواننددرستبهاندازه
بزرگساالنبهنحومؤثریخدمتکنند.خداهرکسیراکه
بخواهدازاوتعلیمبگیردوبهاوخدمتکند،بهکارمیگیرد.
برایخدامحدودیتسنیوجودندارد.ایمانبچههارانادیده
نگیریدیااجازهندهیدسنشمامانعخدمِتشمابهخداشود.

2: 18سموئیلجلیقهایکتانیبهتنمیکردبهنامایفود.
کاهنان همه که بود ساده کتان از بلند جلیقهای ایفود
میپوشیدند.ایفودکاهناعظمحائزاهمیتخاصیبود.
اینایفودباچندینرنگروشنگلدوزیشدهبود.در
قسمتجلو،سینهبندیبهآنوصلبود؛اینسینهبندشبیه
ازطالرویسرشانههای نوارهایی با بودکه پیشبند به
آنگلدوزیشدهبود.دوازدهجواهرگرانقیمتبهاین
قبایل از یکی نمایانگر جواهر هر بود؛ وصل سینهبند
اسرائیلبود.کیسهایبهایفودوصلبودکهدرآناوریم
قرارداشت،یعنیدوشیءکوچککهازآنها وتـمیمُ
ملی مسائل از برخی در خدا اراده شدن مشخص برای

استفادهمیشد.
ما گذارد. حرمت وفادار حنای خواسته به خدا  21 :2
فقط نمیشنویم، فرزندانش و فننه باره در چیزی دیگر
میخوانیمکهخداسموئیلراباقدرتبهکارگرفت.خدا
عالوهبرسموئیل،پنجفرزنددیگرهمبهحناداد.خدا
اغلبمارابهطرقیبرکتمیدهدکهانتظارشرانداریم.
نداشتکهبچهدار انتظار حناهرگزدرآنسنوسال
شود،چهرسدبهششفرزند!برکاتخدافوریجاری
نمیشود،بلکهاگربهکالمخداوفادارباشیم،اینبرکات

شاملحالماخواهدشد.



میكنندهمخوابمیشوند.23پسبهپسرانشگفت:»چراچنینمیكنید؟
دربارةكارهایبدشماازتمامقوممیشنوم.24ایپسرانم،ازاینكارهادست
ازقومخداونددربارةشمامیشنوم،وحشتناکاست!25اگر بردارید.آنچه
كسینسبتبههمنوعخودگناهورزد،خداممكناستبرایاوشفاعتكند،
امابرایشماكهبرضدخودخداوندگناهورزیدهاید،كیستكهبتواندشفاعت
نماید؟«ولیآنهابهسخنانپدرخودگوشندادند،زیراخداوندمیخواست

آنهاراهالکكند.
26اماسموئیلكوچکرشدمیكردوخداوندومردماورادوستمیداشتند.

یک  نبی  عیلی  را توبیخ  می کند
را پیغام این او برای خداوند ازطرف و آمد عیلی نزد نبی 27روزییک
آورد:»آیازمانیكهاجدادتودرمصربردةفرعونبودند،قدرتخودرا
بهآنهانشانندادم؟28آیاجدتوالویراازمیانبرادرانشانتخابنكردمتا
كاهنمنباشدوبرقربانگاهمنقربانیكندوبخوربسوزاندولباسكاهنی
رادرحضورمبپوشد؟آیاتمامهدایاییراكهقوماسرائیلبرآتشتقدیم
میكنند،برایشماكاهنانتعییننكردم؟29پسچرااینقدرحریصهستیدو
میخواهیدقربانیهاوهدایاییرانیزكهبرایمنمیآورند،تصاحبنمایید؟
باخوردن پسرانت و تو میكنی؟ احترام من از بیش را خود پسران چرا
بهترینقسمِتهدایایقوممن،خودراچاقوفربهساختهاید.30بنابراین،من
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خود  وضع از پدرشان از بهتر عیلی پسران  2: 23ـ25
و زنان، کردن گمراه تقلب، با عمدًا اما بودند، آگاه
چاپیدنمردم،بهنااطاعتیازخداوسرکشیازاوادامه
دادند.بنابراینخدادرصددبرآمدکهآنهاراازمیان
بردارد.هرگناهیخطااست،اماگناهیکهتعمدًاوبا
نیرنگصورتگیرد،خیلیبدتراست.حتیوقتیمااز
داشته را مجازات انتظار باید نادانیگناهمیکنیم، روی
باشیم.اماوقتیعمدًاگناهکنیم،عواقبآنبدترخواهد

بود.بههشدارهایخدادربارهگناهبیاعتنایینکنید.
را مردم میخواست محبت با خدای واقعًا آیا  25 :2
بکشد؟وضعخیمهعبادترامشاهدکنید.مردمقربانی
تقدیممیکردندتاگناهانشانبخشیدهشود،وپسرانعیلی
اینقربانیهارامیدزدیدندووانمودمیکردندکهافرادی
هستندبریازگناه.خدابهخاطرمحبتیکهبهقوماسرائیل
داشت،نمیتوانستبگذارداینوضعادامهیابد.خدااجازه
دادتاآنهادرنتیجهگستاخیوغرورخودبمیرند.آنها
صندوقعهدراباخودبهمیدانجنگبردند،بااینفکر
کهازآنهامحافظتخواهدکرد.اماخداچترمحافظت

عیلی فاسد پسران و کشید کنار آنها روی از را خود
کشتهشدند.

2: 29عیلیوقتزیادیبرایتعلیموتربیتبچههایش
اختصاصنداد.ظاهرًاوقتیاوازخطاهایپسرانشمطلع
شد،هیچاقدامشدیدیبرایتأدیبآنانبهعملنیاورد.
اماعیلیدرمقامپدر،نهتنهاتالشیبرایمقابلهباپسران
عاصیخودنکرد،بلکهدرمقامکاهناعظمنیزنسبتبه
گناهانکاهنانتحتاختیارخودبیتوجهبود.درنتیجه،
خداونداقدامالزمبرایتنبیهآنهارابهعملآورد،اقدامی

کهعیلینکرد.
عیلیبهپسرانشاجازهدادکهدرگناهبمانند،وبااین
کار،خودمرتکباینگناهشدکهبهپسرانشبیشازخدا
احترامبگذارد.آیاچیزیدرزندگی،خانواده،یاکارتان
اجازه است، میدانیدخطا آنکه علیرغم داردکه وجود
میدهیدباقیبماند؟اگرچنیناست،بهاندازهکسانیکه
درانجامکارخطادخالتدارند،خطاکارمیشوید.بهخدا
منتظر بگذارید،و احترام ازهرچیزدیگر بیشتر خیلی

نشویدکهخدامداخلهکندتاشمابهخودبیایید.



كهخداوند،خدایاسرائیلهستماعالنمیكنمكهاگرچهگفتمكهخاندان
تووخاندانپدرتبرایهمیشهكاهنانمنخواهندبود،اماشماراازاین
خدمتبركنارمیكنم.هركهمرااحترامكند،اورااحترامخواهمنمودوهر
كهمراتحقیركنداوراتحقیرخواهمكرد.31زمانیمیرسدكهخاندانتورا
برخواهمانداختبطوریكهافرادخانهاتهمهجوانمرگشده،بهسنپیری
نخواهندرسید32وچشمانتومصیبتیراكهدامنگیرعبادتگاهمنمیشود
خواهددید.منبهبنیاسرائیلبركتخواهمداد،امادرخاندانتوهیچكسبه
سنپیرینخواهدرسید.33آنانینیزكهازخاندانتوباقیبمانند،باعثغمو
رنجتوخواهندشدوتمامنسلتودرجوانیخواهندمرد.34برایاینكهثابت
شودهرآنچهبهتوگفتمواقعخواهدشد،بدانكهدوپسرتُحفنیوفینحاس

دریکروزخواهندمرد!
35»سپسكاهنامینیرویكارخواهمآوردكهمطابقمیلمنخدمتكند
وهرآنچهراكهبهاودستوردهمانجامدهد.بهاوفرزندانخواهمبخشید
وآنهابرایپادشاهبرگزیدةمنتاابدكاهنخواهندشد.36آنگاههركهاز
خاندانتوباقیماندهباشدبرایپولوناندربرابراوزانوزده،تعظیمخواهد
كردوخواهدگفت:التماسمیكنمدرمیانكاهنانخودبهمنكاریبدهید

تاشكمخودراسیركنم.«

خدا سموئیل  را دعوت  می کند تا او را خدمت  نماید

را3 خداوند عیلی، نظر زیر كوچک سموئیِل كه روزهایی آن در
میرسید. پیغامی ندرت به خداونـد جانب از میكــرد، خدمت

31 :2
1سمو11:4؛17:22ـ20

31 :2
1سمو11:4؛17:22ـ20

34 :2
1سمو11:4و17

34 :2
1سمو11:4و17

1 :3
1سمو21:3

اش1:1
ار1:1

حز17:13

1 :3
1سمو21:3

اش1:1
ار1:1

حز17:13

666 اول سموئیل 3،2 

2: 31ـ34خداعادلاستوحسابهمهگناهانرادارد. 
گناهپسرانعیلیاینبودکهخداراحقیرشمردند،وگناه
عیلیاینبودکهاجازهدادآنهادرگناهخودباقیبمانند.
آنهاشایدفکرمیکردندکهبهخاطرموقعیتخوددرمقام
رهبرانمذهبیقوم،مجازاتنخواهندشد،یاخداگناهشان
رانادیدهخواهدگرفت؛اماخدامجازاترااِعمالکرد.

اگرشمادرمقاممرجعیتقراردارید،برایطفرهرفتن
ازمعیارهایخدابرایدرستزندگیکردن،دلیلتراشی
نکنید.خداازرهبرانانتظارداردکهمنصفانهرهبریکنند
واعمالکثیفراازمیانببرند.خدابهکسانیکهگناه

میکنندیاگناهرانادیدهمیگیرند،بیتوجهنیست.
مراجعه پیشگویی، این درموردتحقق 2: 31و35و36
کنیدبهاولپادشاهان26:2و27،آنجاکهسلیمانپادشاه،
به ابیاتار برکناری میکند. برکنار سمتش از را ابیاتار
داد.خداکاهنیمؤمن بودِنخاندانعیلیخاتمه کاهن
رامبعوثکردبهنامصادوق.اودرزمانحکومتداود،

کاهنبود؛وبعددرزمانحکومتسلیمانکاهناعظم
بود.خاندانصادوقاحتمااًلتازمانعزراپابرجابود.

2: 35خدابهدنبالوفاداریاست.اوبرایانجامکارش
بهمااحتیاج ندارد؛اوفقطوفاداریمارامیخواهد.عیلی
وپسرانشوفادارنبودند،ازاینروخداگفتکهکسی
دیگررابرخواهدگزیدکهوفادارباشد.وقتیخداکاری
بهشمامیدهد،چهاینکاردرخانواده،چهدرکلیسا،چه
درجامعه،وچهمربوطبهشغلتانباشد،آنراباوفاداری
انجامدهید،وگرنهخداشایدکسیدیگرراپیداکندتا

بهجایشماآنکارراانجامدهد.
3: 1ـ5باآنکهدرایندورهخداهنوزپیغامهایمستقیم
وقابلشنیدنبهقومشمیداد،امادرزمانکهانتعیلی
اینگونهپیغامهابسیاربهندرتاعطامیشد.چرا؟بهوضع
پسرانعیلیتوجهکنید.آنهایاازگوشکردنبهخدا
امتناعمیورزیدندیااجازهمیدادندحرصوطمعجای

هرارتباطیباخدارابگیرد.



اودرجای بود.یکشبوقتی تارشده پیری بسبب 2و3عیلی،چشمانش
خودوسموئیلهمدرخیمةعبادتكهصندوقعهدخدادرآنقرارداشت،
در سموئیل و خواند را سموئیل 4و5خداوند سحر، نزدیک بودند، خوابیده
جوابگفت:»بلی،آقا!«وازجابرخاسته،نزدعیلیشتافتوگفت:»چه

فرمایشیدارید؟درخدمتگزاریحاضرم.«
عیلیگفت:»منتورانخواندم؛بروبخواب!«اورفتوخوابید.

6باردیگرخداوندسموئیلراخواند.ایندفعهنیزاوبرخاستونزدعیلی
شتافتوبازگفت:»چهفرمایشیدارید؟درخدمتگزاریحاضرم.«

عیلیگفت:»پسرم،منتورانخواندم؛بروبخواب!«7سموئیلنمیدانست
كهاینخداونداستكهاورامیخواندچونتاآنموقع،خداوندبااوسخن
نگفتهبود.8خداوندبرایسومینبارسموئیلراخواندواوچوندفعاتپیش
برخاسته،نزدعیلیرفتوبازگفت:»چهفرمایشیدارید؟درخدمتگزاری
حاضرم.«آنگاهعیلیدریافتكهاینخداونداستكهسموئیلرامیخواند.
9پسبهاوگفت:»بروبخواب!اگراینبارتورابخواندبگو:خداوندابفرما،

خدمتگزارتگوشبهفرمانتواست.«پسسموئیلرفتوخوابید.
و سموئیل!« خواند:»سموئیل! پیش دفعات مانند را سموئیل خداوند 10باز

سموئیلگفت:»بفرما،خدمتگزارتگوشبهفرمانتوست.«
11خداوندبهاوفرمود:»مندراسرائیلكاریانجامخواهمدادكهمردماز

بلرزند.12آنبالهاییراكهدربارةخاندانعیلیگفتمبر بهخود شنیدنش
اونازلخواهمكرد.13بهاوگفتهامكهتاابدخانوادةاورامجازاتمیكنم،
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درارتباطباخداشنیدنوجوابدادنحیاتیاست.اگرچه 
شایدامروزخداازصدایانساناستفادهنکند،امادرستبه
همانوضوحازطریقکالمشسخنمیگوید.برایاینکه
پیغامهایاورادریافتکنیم،بایدحاضرباشیمهرچیزی
کهبهمامیگویدبشنویموبهآنعملکنیم.وقتیخدا
شمارابهعملکردندعوتمیکند،مانندسموئیلآماده

باشیدکهبگویید:»درخدمتگزاریحاضرم.«
3: 2و3صندوقعهددرقدساالقداسیعنیمقدسترین
فقط داشت؛ قرار عبادت خیمه جایگاِه داخلیترین و
کاهناعظماجازهداشتکهسالییکبارواردآنجاشود.
اسباب سایر که اتاقی بود، قدس قدساالقداس، مجاور
مقدسخیمهعبادتدرآنقرارداشت)قربانگاهبخور،
بیرونقدسحیاطی مقدس،چراغدان(.درست نان میز
آنجا باید کاهنان که کوچک اتاقهای با داشت قرار
میماندند.احتمااًلسموئیلباسایرکاهناناینجامیخوابید

کهفقطچندمترازصندوقعهدفاصلهداشت.

3: 8و9بهطورطبیعیانتظارمیرفتکهپیغامقابلشنیدناز
جانبخدابهعیلیکاهندادهشود،نهبهسموئیلکوچک.
عیلیبزرگتروباتجربهتربود،ومقامشمناسِبگرفتِن
پیغامخدابود.اماخدابااشخاصبراساسایمانشانسخن
میگوید،نهمقامیاسنشان.خدابرایپیداکردنپیروان
وفادار،ممکناستازراههایغیرمنتظرهاستفادهکند.
خودرابرایخداآمادهسازیدتادرهرجا،هرزمان،واز

طریقهرکسکهاوانتخابمیکند،عملنمایید.
3: 13عیلیتمامعمرخودرادرخدمتبهخداگذرانده
بود.اورسالتومسؤولیتبزرِگنظارتبرامورعبادتی
درمیانقوماسرائیلرابرعهدهداشت.امااودرضمنانجام
نادیده رادرخانوادهاش اینرسالت،مسؤولیتهایخود
میگرفت.نگذاریدمیلبهانجامکارخداموجبشودکه
بهارادهخدادرخانوادهتانبیتوجهشوید.اگرچنینشود،
رسالتتانشایدتبدیلشودبهراهیبرایکسبشهرت؛آنگاه

خانوادهتانمتحملعواقببیتوجهیشماخواهندشد.



چونكهپسرانشنسبتبهمنگناهمیورزندواوبااینكهازگناهایشانآگاه
استآنهاراازاینكاربازنمیدارد.14پسبهتأكیداعالمداشتمكهحتی

قربانیوهدیهنمیتواندگناهخاندانعیلیراكفارهكند.«
15سموئیلتاصبحخوابید.بعدبرخاسته،طبقمعمولدرهایخانةخداوندراباز
كرد.اومیترسیدآنچهراكهخداوندبهویگفتهبود،برایعیلیبازگونماید.
16و17اماعیلیاوراخوانده،گفت:»پسرم،خداوندبهتوچهگفت؟همهچیزرا
برایمنتعریفكن.اگرچیزیازمنپنهانكنیخداتوراتنبیهنماید!«18پس
سموئیلتمامآنچهراكهخداوندبهاوگفتهبود،برایعیلیبیانكرد.عیلیگفت:

»اینخواستخداونداست.بگذارآنچهدرنظرویپسندآیدانجامدهد.«
انجام به را او سخنان تمام و بود او با خداوند و میشد بزرگ 19سموئیل
میرساند.20همةمردماسرائیلازدانتابئرشبعمیدانستندكهسموئیلازجانب
خداوندبرگزیدهشدهاستتانبیاوباشد.21خداونددرخیمةعبادتواقعدر
شیلوهبهسموئیلپیغاممیدادواونیزآنرابرایقوماسرائیلبازگومیكرد.

2ـ جنگ  با فلسطینی ها
فلسطینی ها صندوق  عهد را می گیرند

درآنزمانبیناسرائیلیهاوفلسطینیهاجنگدرگرفتهبود.لشكر4
اسرائیلیهانزدیکابنعزرولشكرفلسطینیهادرافیقاردوزدهبودند.
2فلسطینیها،اسرائیلیهاراشكستداده،چهارهزارنفرازآنهاراكشتند.
یكدیگر از آنها رهبران میگشتند، باز خود اردوگاه به اسرائیلیها 3وقتی
میپرسیدندكهچراخداونداجازهدادهاستفلسطینیهاآنهاراشكستدهند.
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3: 20دانیکیازشمالیترینشهرهاوبئرشبعیکیاز 
جنوبیترینشهرهایسرزمیناسرائیلبود.دراینآیهها،
اشارهبه»ازدانتابئرشبع«طریقیبرایتأکیدبراین
امراستکههر کسی درسرزمیناسرائیلمطلعشدکه

سموئیلبرگزیدهشدهتانبیباشد.
در بودندکه نوح پسر فرزندانحام، فلسطینیها،  1 :4
امتدادساحلجنوبشرقیدریایمدیترانه،بینمصرو
غزهمستقرشدهبودند.آنهادرابتدا»مردمدریا«خوانده
میشدند،چونباکشتیازآنسویدریایمدیترانهبه
این بودند.درزمانسموئیل، خاورمیانهمهاجرتکرده
کنعان غربی جنوب قسمت در کاماًل جنگجو مردماِن
مرزهایشان درون در اسرائیلیان بر دائمًا و شده مستقر
فشارواردمیکردند.درسرتاسراینکتاب،فلسطینیها

دشمنبزرگقوماسرائیلبودند.
4: 3صندوقعهدحاویدهفرمانبودکهخدابهموسی

یعنی قدساالقداس در باید صندوق بود. فرموده عطا
مقدسترینجایگاهخیمهعبادتنگهداشتهمیشد،جایی
کهرئیسکاهنانفقطسالییکبارمیتوانستبهآن
واردشود.حفنیوفینحاسباورودغیرمجازبهآنجاوبر

داشتنصندوق،آنمکانرابیحرمتکردند.
بهدرستی را عهد صندوق زیاد بسیار تقدس اسرائیلیها
خوِد که کردند فکر آنها اما بودند، داده تشخیص
قدرت منبع فلزی، و چوبی جعبه آن یعنی صندوق،
آنهاست.اسرائیلیهابرآنشدندکهازآنبهعنوانطلسم
در آنها از که داشتند توقع و کنند استفاده خوشبختی
به نسبت آنها نگرش کند. محافظت دشمنانشان مقابل
صندوقعهدبهطرزوحشتناکیبهبتپرستینزدیکبود.
وقتیدشمنانشانصندوقعهدراگرفتند،آنهافکرکردند
کهجاللقوماسرائیلازبینرفته)19:4ـ22(وخداآنها

راترککردهاست)1:7و2(.



سپسگفتند:»بیاییدصندوقعهدراازشیلوهبهاینجابیاوریم.اگرآنرابا
خودبهمیدانجنگببریم،خداونددرمیانماخواهدبودوماراازچنگ

دشمناننجاتمیدهد.«
4بههمینجهتآنهاافرادیفرستادندتاصندوقعهدراكهنشانةتختپرشكوه
خداوندقادرمتعالاست،بیاورند.حفنیوفینحاس،پسرانعیلیهمراهصندوق
عهدبهمیدانجنگآمدند.5اسرائیلیهاوقتیصندوقعهدرادرمیانخود

دیدند،چنانفریادبلندیبرآوردندكهزمینزیرپایشانلرزید!
6فلسطینیهاگفتند:»دراردویعبرانیهاچهخبراستكهچنینفریادمیزنند؟«
وقتیفهمیدندكهاسرائیلیهاصندوقعهدخداوندرابهاردوگاهآوردهاند،
تا ما! بر است.وای آنهاآمده اردوگاه به ترسیدندوگفتند:»خدا 7بسیار
بحالچنیناتفاقینیفتادهاست.8كیستكهبتواندماراازدستاینخدایان
قدرتمندبرهاند؟آنهاهمانخدایانیهستندكهمصریهارادربیابانبابالیا
باتمامنیروبجنگیدوگرنهاسیراینعبرانیها نابودكردند.9ایفلسطینیها

خواهیمشد،همانگونهكهآنهااسیرمابودند.«
10پسفلسطینیهاجنگیدندواسرائیلباردیگرشكستخورد.درآنروز،
سیهزارنفرازمرداناسرائیلیكشتهشدندوبقیهبهخیمههایخودگریختند.
11صندوقعهدخدابهدستفلسطینیهاافتادوحفنیوفینحاس،پسرانعیلی

نیزكشتهشدند.
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4: 4اینآیهدرترجمهقدیمیچنینآمدهاست:»تابوت 
ساکن کروبیان میان در که را صبایوت یهوه عهد
است...«ایناشارهایاستبهاینکهحضورخدابیندو
فرشتهطالیی)یاکروبی(کهبهسرپوشصندوقعهد
وصلبودند،قرارداشت.مردممعتقدبودندکهاگرحفنی
میدانجنگ به را مطلق قادر فینحاسحضورخدای و

ببرند،پیروزینصیبشانخواهدشد.
در چطور که آوردند بهیاد وقتی فلسطینیها  4: 5ـ8
بیرون مصر از پیروزمندانه را اسرائیل قوم خدا گذشته
آوردهبود،بسیارترسیدند.امااکنونقوماسرائیلازخدا

روبرگرداندهوفقطدرظاهرخداپرستبودند.
میکوشند اغلب مسیحی سازمانهای و کلیساها، مردم،
خاطراتبرکاتخدارازندهنگاهدارند.مردماسرائیلبهاشتباه
تصورمیکردندکهچونخدادرگذشتهبهآنهاپیروزیداده
است،اکنوننیزبهایشانپیروزیخواهدبخشید،حتیاگراز
اودورشدهباشند.پیروزیروحانیزمانیبهدستمیآیدکه
رابطهمانراباخداتجدیدواحیاکنیم.بهگذشتهمتکینباشید.

رابطهتانراباخداتازهوباطراوتنگاهدارید.
4: 11این،تحققپیشگویی34:2استکهدرآنجابیان

شدهبودکهپسرانعیلی،حفنیوفینحاس،»دریکروز
خواهندمرد.«

سفرهای  صندوق  عهد
پسرانعیلیصندوقعهدراازشیلوهبهمیدانجنگ،واقعدردشتهای
سفـالیاِِبنِعـِزروافـیقبردند.فلسطینیهاصنـدوقعهدراگرفتندوبه
اشدود،جت،وعقرونبردند.بالهایالهیفلسطینیهارامجبورکردکه
صندوقعهدرابهسرزمیناسرائیلبازگردانند.باالخرهصندوقعهدرا
رویعرابهایکهدوگاوشیردهآنرابهجلومیراندندگذاشتند؛عرابه
درمسیربیتشمسبهحرکتدرآمدوآنرابهخانهالعازاردرقریه

یعاریمآورد.
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12همانروز،مردیازقبیلةبنیامینازمیدانجنگگریختودرحالیكهلباس
خودراپارهنمودهوخاکبرسرشریختهبود،بهشیلوهآمد.13عیلیكنار
راهنشسته،منتظرشنیدنخبرجنگبود،زیرابرایصندوقعهدخدانگران
بود.چونقاصد،خبرجنگراآوردوگفتكهچهاتفاقیافتادهاستناگهان

صدایشیونوزاریدرشهربلندشد.
14وقتیعیلیصدایشیونراشنید،گفت:»چهخبراست؟«قاصدبطرف
عیلیشتافتوآنچهراكهاتفاقافتادهبودبرایشتعریفكرد.15)دراین

وقت،عیلی98سالهوكوربود.(
16اوبهعیلیگفت:»منامروزازمیدانجنگفراركرده،بهاینجاآمدهام.«

عیلیپرسید:»پسرم،چهاتفاقیافتادهاست؟«
از نفر هزاران و خوردهاند شكست فلسطینیها از »اسرائیلیها گفت: 17او
مردانجنگیماكشتهشدهاند.دوپسرتو،حفنیوفینحاسمردهاندوصندوق

عهدخدانیزبهدستفلسطینیهاافتادهاست.«
18عیلیوقتیشنیدكهصندوقعهدبهدستفلسطینیهاافتاده،ازرویصندلی
خودكهدركناردروازهبود،بهپشتافتادوچونپیروچاقبودگردنش

شكستومرد.اوچهلسالرهبراسرائیلبود.
19وقتیعروسعیلی،زنفینحاس،كهحاملهونزدیکبهزاییدنبود،شنید
كهصندوقعهدخداگرفتهشدهوشوهروپدرشوهرشنیزمردهاند،درد
زایمانششروعشدوزایید.20زنانیكهدوراوبودند،گفتند:»ناراحتنباش
پسرزاییدی.«امااوكهدرحالمرگبودهیچجوابیندادواعتناننمود.
21و22فقطگفت:»ناماوراایخاُبدبگذارید،زیراشكوهوعظمتاسرائیلازبین
رفتهاست.«)ایخابدبهمعنی»بدونجالل«میباشد.اوایننامرابرگزیدزیرا

صندوقعهدخداگرفتهشدهوشوهروپدرشوهرشمردهبودند.(
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4: 12دراینزمان،شهرشیلوهمرکزمذهبیقوماسرائیل 
بهطور بود)یوشع1:18؛1سموئیل3:4(.خیمهعبادت
اسرائیل کهسرزمین آنجا از داشت. قرار آنجا در دائم
پایتختغیرمذهبییاسیاسینداشت،طبیعتًاشیلوهجایی
بودکهپیکهامیتوانستندخبرهایناگوارجنگرابهآن
برسانند.بسیاریازمحققینمعتقدندکهدرطیاینجنگ
بودکهشیلوهنابودشد)ارمیا12:7؛2:26-6؛همچنین

نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه1:7(.
4: 18عیلی،داوروکاهناعظمقوماسرائیلبود.مرگ
اوپایاندورهتاریکداورانبود،دورهایکهطیآن،
نیز سموئیل آنکه با بودند. بیاعتنا خدا به اکثرًا قوم
داوربود،امادورهخدمتاوشاهدانتقالحکومتقوم
اسرائیلازنظامداورانبهنظامسلطنتیبود.اوآغازگر

بر بعدی قرن بودکهدرطول بزرگی بیداریروحانی
که نمیگوید کتابمقدس بود. حکمفرما اسرائیل بنی
رسید کاهنان ریاست مقام به زمان این در کسی چه
از مستقیم بهطور او چون نبود شرایط واجد )سموئیل
تقدیم با سموئیل موقع این در اما نبود(، هارون نسل
قربانیهایمهمدرسرتاسرسرزمیناسرائیل،نقشکاهن

اعظمراایفامیکرد.
4: 19ـ22اینواقعهحاکیازتاریکیوسقوطروحانی
قوماسرائیلمیباشد.قراربوداینپسرنوزادروزیبهجای
پدرش،فینحاسکاهنشود،اماپدرشکشتهشدهبود،
اجتماعرابیحرمت بودکهخیمه فاسدی اومرد چون
ساختهبود.وحشتازاینکهخداقومشراترککرده

باشد،شادیوضعحملراتحتالشعاعقرارداد.



خدا فلسطینی ها را تنبیه  می کند

فلسطینیهاصندوقعهدخداراازابنعزربهمعبدبتخویشداجون،5
درشهراشدودآوردندوآنرانزدیکداجونگذاشتند.3اماصبح
روزبعد،هنگامیكهمردمشهربرایدیدنصندوقعهدخداوندرفتند،دیدند
برداشته، افتادهاست.آنهاداجونرا بهزمین كهداجوندرمقابلآن،رو
دوبارهسرجایشگذاشتند.4ولیصبحروزبعد،بازهماناتفاقافتاد:آنبت
درحضورصندوقعهدخداوندروبهزمینافتادهبود.اینبارسرداجونو
دودستشقطعشدهودرآستانةدربتكدهافتادهبود،فقطتنةآنسالممانده
بود.5)بههمینسبباستكهتابهامروز،كاهنانداجونوپرستندگانشبه

آستانةدربتخانةداجوندراشدودپانمیگذارند.(
6خداونداهالیاشدودوآبادیهایاطرافآنراسختمجازاتكردوبالیدملبه

جانآنهافرستاد.7وقتیمردمدریافتندكهچهاتفاقیافتاده،گفتند:»دیگرنمیتوانیم
صندوقعهدرابیشازایندراینجانگاهداریم،زیراخدایاسرائیلهمةمارابا
خدایمانداجونهالکخواهدكرد.«8پسآنهاقاصدانیفرستاده،تمامرهبران

فلسطینیراجمعكردندوگفتند:»باصندوقعهدخدایاسرائیلچهكنیم؟«
آنهاجوابدادند:»آنرابهَجتببرید.«پسصندوقعهدرابهجتبردند.
9اماوقتیصندوقبهجترسید،خداونداهالیآنجارانیزازپیروجوانبه
بالیدملدچاركرد.ترسواضطرابهمةاهالیشهررافراگرفت.10پس
آنهاصندوقعهدخدارابهعقرونفرستادند،اماچوناهالیعقروندیدندكه
صندوقعهدبهنزدآنهاآوردهمیشودفریادبرآوردند:»آنهاصندوقعهد

خدایاسرائیلرابهاینجامیآورندتامارانیزنابودكنند.«
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5: 1داجون،خدایاصلیفلسطینیهابود.ایشانمعتقدبودند 
کهداجونخدایبارانوحاصلخیزیاست.امافلسطینیها،
مانندبسیاریازهمسایگانبتپرستخود،خدایانمتعددی
رامیپرستیدند.هرچهبتهایشانبیشتربود،بیشتراحساس
امنیتمیکردند.بههمیندلیلمیخواستندصندوقعهدرا
نیزدراختیارداشتهباشند.آنهافکرمیکردندکهاگراین
صندوقبهاسرائیلیهاکمکمیکند،بهایشاننیزکمک
خواهدکرد.اماوقتیمردمیکهدرمجاورتآنزندگی
میکردنددچاربالهاومصائبشدند،فلسطینیهادریافتند
کهاینصندوقبرایآنانخوشیمننیست.صندوقعهد
منبعقدرتیبسفراترازآنچیزیبودکهتابهحالدیده

بودند،قدرتیکهقادربهکنترلشنبودند.
5: 6و7باآنکهفلسطینیهابهتازگیشاهدپیروزیعظیم
تا اما بودند، داجون برخدایخود، اسرائیل قوم خدای
شخصًابهدملدچارنشدند،مطابقشناختیکهپیداکرده

بودند،عملنکردند.بههمینشکل،بسیاریازمردمتا
شخصًامتحملدردورنجنشوند،بهحقیقتانجیلپاسخ
به حقیقت بهخاطر دارید دوست شما آیا نمیگویند.
خداگوشدهید،یافقطوقتیشخصًادچاردردورنج

میشوید،روبهسویاومیگردانید؟
قوم از را فلسطینیهافکرکردندکهچونجنگ  7 :5
اسرائیلبردهاندوصندوقعهدراگرفتهاند،خدایایشانرا
شکستدادهاند.اماکمیبعدپیبردندکهکسینمیتواند
خدایایشانراشکستدهد.وقتیخداشروعکردبهنابود
کردنآنهابابال،پیروزیشیرینآنهابهتلخیتبدیلشد.

5: 8سرزمینفلسطینبهوسیلهپنجحاکمادارهمیشد.هر
حاکمبرشهرخودفرمانمیراند.اینپنجشهرعبارت
بودندازَجت،عقرون،اشدود،اشقلون،غزه.صندوقعهد
رابهسهشهرازاینپنجشهراصلیبردند،امادرهرمورد،
صندوقعهدمشکلبزرگیبرایاهالیآنهابهبارآورد.



11اهالیعقرون،رهبرانفلسطینیرااحضاركردهگفتند:»صندوقعهدخدای
اسرائیلرابهجایخودبرگردانیدوگرنههمةماراازبینمیبرد.«ترسو
اضطرابتمامشهررافراگرفتهبود،زیراخداآنهاراهالکمیكرد.12آنانیهم

كهنمردهبودندبهدملمبتالشدند.فریادمردمشهرتابهآسمانباالرفت.

فلسطینی ها صندوق  عهد را باز می گردانند

صندوقعهد،مدتهفتماهدرفلسطینماند.2فلسطینیهاكاهنانو6
ازآنهاپرسیدند:»باصندوقعهد جادوگرانخودرافراخواندندو
خداوندچهكنیم؟وقتیآنرابهمكاناصلیاشبرمیگردانیم،بایدچهنوع

هدیهایباآنبفرستیم؟«
پس را اسرائیل خدای عهد صندوق میخواهید »اگر دادند: جواب 3آنها
بفرستید،آنرادستخالینفرستید،بلكههدیهاینیزهمراهآنبفرستیدتااو
بالرامتوقفكند.اگربالمتوقفنشد،آنوقتمعلوممیشودكهاینبالاز

جانبخدابرشمانازلنشدهاست.«
4و5مردمپرسیدند:»چهنوعهدیهایبفرستیم؟«

آنهاگفتند:»بهتعدادرهبرانفلسطینیها،پنجشیءازطالبهشكلدملوپنج
شیءازطالبشكلموشكهتمامسرزمینماراویرانكردهاند،درستكنید
وبهاحترامخدایاسرائیل،آنهارابفرستیدتاشایدبالراازشماوخدایانو
سرزمینشمادوركند.6مانندفرعونومصریهاسرسختینكنید.آنهااجازه
ندادنداسرائیلیهاازمصرخارجشوند،تااینكهخدابالهایهولناكیبرآنها
نازلكرد.7پساالنعرابهایتازهبسازیدودوگاوشیردهكهیوغبرگردن
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6: 2فلسطینیهادالیلزیادیداشتندکهباورکنندکه 
خدایقوماسرائیلازهمهخدایانبزرگتراست.رهبران
آنهاچندهدیهناچیزبهخدایبنیاسرائیلدادند،نهاز
رویعبادت،بلکهتابالرفعشود.مابایدهدایاییواقعی

وازتهقلببهخدابدهیم،نههدایاییظاهری.
6: 3اینهدیهگناهقراربودچهکاریصورتدهد؟این
واکنشعادیبتپرستاننسبتبهمشکلبود.فلسطینیها
خدایان، از یکی خشم بهخاطر که میکردند فکر
رادرگرفتن آنهاگناهخود مشکالتیعارضمیشود.
صندوقعهدقبولکردندوحاالمیکوشیدندهرکاری
اسرائیل برایفروکشکردنخشمخدای کهمیتوانند
انجامدهند.احتمااًلجادوگران)2:6(بهانتخابهدیهای
کهفکرمیکردندخشمیهوهرافروخواهدنشاند،کمک
بود، ازدملوموش اماهدیهشاملتمثالهایی کردند.
تشریح خدا شریعت در که گناه قربانیهای نوع از نه

شدهبود)الویان14:5ـ7:6؛1:7ـ10(.چقدرآساناست
او که بهطریقی خدا خدمت به خود وقف بهجای که
میخواهد،روشهایخودرابرایسپاسگزاریازاوپیاده

کنیم.
6: 7ـ12کاهنانوجادوگرانفلسطینیآزمایشیترتیب
دادندتابهآنوسیلهپیببرندکهآیاواقعًامسببهمه
مشکالتاخیرآنهاخدایاسرائیلبودهیانه.دوگاوماده
راکهتازهگوسالهبهدنیاآوردهبودند،بهعرابهایبستندو
آنراکهحاملصندوقعهدبودبهطرفمرزسرزمین
اسرائیلروانهکردند.برایاینکهمادهگاویگوسالههایش
راترککند،بایدخالفغرایزمادریعملنماید.فقط
خداکهبرنظامطبیعتحاکمیتدارد،میتوانستاین
امررامیسرسازد.خدامادهگاوهارابهسرزمیناسرائیل
فرستاد،نهبرایقبولشدندرامتحانفلسطینیها،بلکه

براینشاندادنقدرتعظیمشبهایشان.
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عیلییکیازمردانخدادرعهدعتیقبود،امامشکلشبسیارمدرنبهنظرمیرسد.شهرتواحترامی
کهاودربینمردمبهدستآوردهبود،دراثرنحوهحلمشکالتزندگیشخصیاشنبود.گرچه
اوشایدکاهنیبرجستهبود،امادرمقامپدر،شخصیبیکفایتبود.پسرانشبرایشغموتباهی
بههمراهآوردند.اوفاقددوویژگیمهمبودکهبرایتربیتفرزنداندرهمهوالدینموردنیازاست:

عزمراسخوروشهایتأدیبواصالح.
عیلیبهجایحلمشکالت،صرفًانسبتبهآنهاواکنشنشانمیداد.اماحتیواکنشهایشنیزضعیف
بود.خدااشتباهاتپسرانشرابهاوخاطرنشانساخت،امااوکارچندانیبرایاصالحآنهانکرد.فرق
بینبرخوردخداباعیلیوبرخوردعیلیباپسرانشروشناست.خدااخطاردادوعواقبنااطاعتی
راتشریحکرد،وبعدعملنمود؛اماعیلیفقطاخطارداد.الزماستکهفرزندانبدانندکهحرفو

عملوالدینشانیکیاست.محبتوانضباطرابایدهمبیانکردوهممورداجراقرارداد.
اماعیلیمشکلدیگریداشت.اوبهنمادهایمذهبیبیشترعالقهداشتتابهخداییکهنمادها
نمایانگرآنبودند.برایعیلیصندوقعهدیادگاریبودکهبایدازآنمحافظتمیشدتایادگار

خوِدخدایحافظ.ایماناوبهجایمعطوفشدنبهخالق،بهمخلوقمعطوفشدهبود.
شایدپرستشچیزهاییکهمیبینیم،نظیرساختمان،افراد،یاحتیخوِدکتابمقدسآسانترباشد،امااین
قبیلچیزهایعینیبهخودیخودقدرتندارند.اینکتابیکهدردستدارید،یافقطیادگارمذهبی
معتبریاست،یاکالمبرندهومؤثرخدا.نگرششمانسبتبهآنعمدتًاباارتباطشماباخداییکهاین
کتابازاواست،شکلمیگیرد.ازیادگارییاعتیقهبایدبهدقتمحافظتکرد؛اماازکالمخداباید

استفادهکردوازآناطاعتنمود.کدامدیدگاهدقیقًابیانگرنگرششمانسبتبهکالمخداست؟

نقاط  قوت  و موفقیت ها: 
40سالقوماسرائیلراداوریکرد. *

باحنا،مادرسموئیل،سخنگفت،واوراازبرکتخدامطمئنساخت. *
سموئیل،بزرگترینداورقوماسرائیلرابزرگوتربیتکرد. *

نقاط  ضعف  و اشتباهات : 
وقتیپسرانشگناهکردند،درتنبیهیااصالحآنهاقصورورزید. *

بهجایبرخوردقاطعبامشکالت،بیشترگرایشداشتنسبتبهآنهاواکنشنشاندهد. *
بداند،آنرایادگاری باقوماسرائیل بهجایآنکهصندوقعهدرانمادیازحضورخدا *

میدانستکهبایدعزیزشمردهشود.
درس هایی  از زندگی  او: 

والدینبایدبرایتنبیهواصالحفرزندانشاناحساسمسؤولیتکنند. *
زندگیچیزیبیشازواکنشنشاندادناست؛زندگیمستلزمعملاست. *

آمار حیاتی : 
اهل:شیلوه *

شغل:کاهناعظموداورقوماسرائیل *
خویشاوندان:فرزندان:حفنیوفینحاس *

همعصربا:سموئیل *
آیه  کلیدی : 

»خداوندبهاوفرمود:مندراسرائیلکاریانجامخواهمدادکهمردمازشنیدنشبهخودبلرزند.
آنبالهاییراکهدربارهخاندانعیلیگفتمبراونازلخواهمکرد.بهاوگفتهامکهتاابدخانواده
اورامجازاتمیکنم،چونکهپسرانشنسبتبهمنگناهمیورزندواوبااینکهازگناهایشانآگاه
است،آنهاراازاینکاربازنمیدارد.پسبهتأکیداعالمداشتمکهحتیقربانیوهدیهنمیتواند

گناهخاندانعیلیراکفارهکند«)1سموئیل11:3ـ14(.
ماجرایاودر1سموئیلفصلهای1ـ4نقلشدهاست.ازاودر1پادشاهان26:2و27نیزنامبرده

شدهاست.

لی 
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عیـ



آنهاگذاشتهنشدهباشدبگیریدوآنهارابهعرابهببندیدوگوسالههایشانرا
درطویلهنگهدارید.8صندوقعهدرابرعرابهقراردهیدوهدایایطالراكه
برایعذرخواهیمیفرستیددرصندوقچهایپهلویآنبگذارید.آنگاهگاوها
رارهاكنیدتاهرجاكهمیخواهندبروند.9اگرآنهاازمرزماعبوركرده،به
بیتشمسرفتند،بدانیدخداستكهاینبالیعظیمرابرسرماآوردهاست،
امااگرنرفتندآنوقتخواهیمدانستكهاینبالهااتفاقیبودهودستخدا

درآندخالتینداشتهاست.«
10فلسطینیهاچنینكردند.دوگاوشیردهرابهعرابهبستندوگوسالههایشان
11آنگاهصندوقعهدخداوندوصندوقچةمحتوی نگهداشتند. رادرطویله
بیتشمس بطرف راست یک 12گاوها گذاشتند. عرابه بر را طال هدایای
روانهشدندوهمانطوركهمیرفتندصدامیكردند.رهبرانفلسطینیتاسرحد

بیتشمس،بدنبالآنهارفتند.
13مردمبیتشمسدردرهمشغولدروگندمبودند.آنهاوقتیصندوقعهد
خداوندرادیدند،بسیارشادشدند.14عرابهواردمزرعةشخصیبهنامیهوشع
شدودركنارتختهسنگبزرگیایستاد.مردمچوبعرابهراشكسته،گاوها
رابعنوانقربانیسوختنیبهخداوندتقدیمكردند.15چندنفرازمردانقبیلة
تخته روی برداشته، را طال اشیاء محتوی وصندوقچة عهد الوی،صندوق
سنگگذاشتند.سپسمردانبیتشمسقربانیسوختنیوقربانیهایدیگر

بهحضورخداوندتقدیمنمودند.
16آنپنجرهبرفلسطینیوقتیاینواقعهرادیدند،درهمانروزبهعقرون
برگشتند.17پنجهدیةطالبشكلدملكهتوسطفلسطینیهاجهتعذرخواهی،
اشقلون،جتو ازطرفشهرهایاشدود،غزه، برایخداوندفرستادهشد،
عقرونبود.18پنجموشطالنیزبهتعدادرهبرانفلسطینیبودكهبرشهرهای
كه بزرگ سنگ تخته آن میراندند. فرمان اطرافشان دهات و حصاردار
در واقع یهوشع مزرعة در امروز به تا گذاشتند آن روی را عهد صندوق
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تصدیق  را عبرانیها خدای وجود فلسطینیها  9 :6
کردند،امافقطبهعنوانیکیازخدایانمتعددیکهدر
پیجلبحمایتشبودند.چنینطرزفکریدرموردخدا
نادیدهبگیرند بتوانندبهآسانیارادهاورا سببشدکه
کهطبقآنمیبایستفقطوفقطاورابپرستند.بسیاری
ازمردمخدارابهاینطریق»میپرستند«.آنهاخدارا
زندگی برای که میشمارند الزم« »مواد از یکی فقط
الزم« مواد از »یکی فقط خدا اما است. الزم موفق
نیست،اوسرچشمهکلحیاتاست.آیاشماماننداین

فلسطینیان،خدارافقطیکیازموادیاابزارهایالزمبر
میشمارید؟

6: 15مردانبیتشمسقربانیسوختنیبهخداتقدیم
کردند.هرجاکهدرکتابمقدسقربانیسوختنیتقدیم
با است. بوده باخدا رابطهشخص تجدید بهخاطر شده،
مردم وقتی ،)19:6( بودند ریاکار مردم از بعضی آنکه
بیتشمسقربانیسوختنیبهخداتقدیممیکردند،بار
دیگرزندگیخودرابهخداوقفکردندونشاندادند

کهمایلندبازاورهبرشانباشد.



بیتشمسباقیاست.19اماخداوندهفتادنفرازمردانبیتشمسراكشت،
زیرابهداخلصندوقعهدنگاهكردهبودند.مردمازاینواقعهبشدتغمگین
شده،20گفتند:»چهكسیمیتوانددرمقابلخداوندكهخدایمقدسیاست،

بایستد؟اكنونصندوقعهدرابهكجابفرستیم؟«
»فلسطینیها گفتند: فرستاده، یعاریم قریة ساكنان نزد را قاصدانی 21پس

صندوقعهدخداوندرابرگرداندهاند.بیاییدوآنراببرید.«

مردمقریةیعاریمآمده،صندوقعهدخداوندرابهخانةكوهستانی7
ابیناداببردندوپسرشالعازاررابراینگهداریآنتعیینكردند.
2صندوقعهد،مدتبیستسالدرآنجاباقیماند.طیآنمدت،بنیاسرائیل

درتنگیبودند،زیراخداوندایشانراترکگفتهبود.

سموئیل  داور می شود
3سموئیلبهبنیاسرائیلگفت:»اگرباتمامدلبسویخداوندبازگشتنمایید
بگیرید میانخوددوركنیدوتصمیم از را بیگانهوعشتاروت وخدایان

20 :6
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2سمو9:6
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6: 19چرامردمبهخاطرنگاهکردنبهداخلصندوقعهد
کشتهشدند؟اسرائیلیهاازصندوقعهدبتساختهبودند.
آنهاسعیکردهبودندقدرتخدارامهارکنند،وآنرا
برایاهدافخودبهکاربگیرند)پیروزیدرجنگ(.اما
خداوندجهانتحتکنترلانسانهادرنمیآید.خدابرای
محافظتاسرائیلیهاازقدرتخود،بهآنهااخطاردادهبود
کهحتیبهاشیایمقدسقدساالقداسنگاهنکنندوگرنه
خدا آنها، نااطاعتی بهخاطر .)20:4 )اعداد مرد خواهند

مجازاتشراکهقباًلاطالعدادهبود،عملیکرد.
خدانمیتوانستاجازهدهدکهمردمفکرکنندمیتوانند
ازقدرتاوبرایاهدافخوداستفادهکنند.اونمیتوانست
بهآنهااجازهدهدکهبهاخطارهایاوبیاحترامیکنند
وباسبکیبهحضوراوداخلشوند.اونمیخواستدوِر
باطِلبیاحترامی،نااطاعتی،وشکستازنوشروعشود.
او ازرویبیرحمینکشت. را بیتشمس خدامردان
آنهاراکشتچوننادیدهگرفتِنگناهوگستاخیآنها،
کلقوماسرائیلرابهبیتوجهینسبتبهخدامیکشاند.
یعاریم قریه به محافظت برای را عهد صندوق  1 :7
چرا بردند. بود، جنگ میدان نزدیکی در شهری که
صندوقعهدرابهخیمهعبادتدرشیلوهبازنگرداندند؟
؛ )1:4ـ18 را شیلوه قبلی، جنگ در فلسطینیها احتمااًل
)12:2ـ17(، بودند کرده نابود و تسخیر 2:26ـ6( ارمیا
زیرااعمالکاهنانآندرنظرخدافاسدبود.ظاهرًاخیمه
اجتماعواسبابآننگاهداشتهشد،چونمیخوانیمکه

آنرادردورهپادشاهیشائول،درنوب)1:21ـ6(،ودر
دورهپادشاهیداودوسلیماندرجبعون)1تواریخ39:16؛
29:21و30؛2تواریخفصل1(برپاداشتند.درهرحالدیگر
درکتبتاریخیعهدعتیقنامیازشیلوهبردهنشدهاست.
رامه)15:7ـ17؛4:8(،زادگاهسموئیل،محلاقامتجدیداو

شد)کهمدرکدیگریاستدالبرنابودیشیلوه(.
بودند. مشقت در اسرائیل مردم سال 20 مدت  7: 2و3
صندوقعهدهمچونیکشیءاضافیکنارگذاشتهشده
بود؛بهنظرمیرسیدکهخداوندقومشراترککردهباشد.
سموئیلکهاینکمردیبالغبود،مردمراتشویقکردکه
اگرواقعًاپشیمانند،اقدامیبکنند؛اومردمراترغیببهعمل
کرد.چقدرسادهاستکهازمشکالتمانحتینزدخدالببه
شکایتبگشاییم،درحالیکهازعملکردن،تغییریافتن،و
انجامکاریکهخداازماانتظارداردامتناعمیورزیم.ماحتی
حاضرنیستیمنصیحتورهنموداورابهکاربگیریم.آیاهیچ
وقتاحساسنکردهایدکهخداشماراترککردهاست؟
ببینیدآیاچیزیوجودداردکهخداقباًلازشماخواستهکه
انجامشدهید،ولیشماکاریصورتندادهاید؟تاشمابه
رهنمودهایقبلیخداعملنکردهباشید،قادرنخواهیدبود

هدایتتازهایازاودریافتکنید.
7: 3سموئیلبهمردمگفتکهباید»تصمیمبگیرندکه
فقطخداوندرااطاعتوعبادتنمایند.«تصمیمگرفتن
یعنیعملیکردِنفکر.ایننوعازتعهدبدینمعنااست
به رسیدن برای بلکه نمیکشید، کنار را خود شما که



كهفقطخداوندرااطاعتوعبادتنمایید،آنوقتخداهمشماراازدست
فلسطینیهانجاتخواهدداد.«
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تصمیم اگر میکنید. تالش کردهاید، تعیین که هدفی
گرفتهایدکهازخداپیرویکنید،اجازهندهیدکهعذرو
بهانهها،حواسپرتیها،یاتردیدهاشماراازتحققهدفتان

عقببیندازند.

خدایان ترغیبکردکه را اسرائیل قوم سموئیل  3 :7
بیگانهوبتهاراازمیانخوددورسازند.امروزبتها
مانندآنزمانبهراحتیقابلتشخیصنیستند،امادرست
بهاندازهآنزمانخطرناکند.هرچیزیکهجایاولرا

اسرائیلی ها 
در مقابل  

فلسطینی ها
اسرائیلیهاو
فلسطینیها

دشمندرجه
یکیکدیگر
بودندودائم
باهمدرحال
جنگبهسر

میبردند.بعضی
ازدرگیریهای
آنهادرکتاب

اولودوم
سموئیلیافت
میشود.هر
وقتمردم

اسرائیلبرای
پیروزیبه
خدااعتماد

میکردند،پیروز
میشدند.

محل  جنگ

افیقتا
ابنعزر

مصفه

جبعه

جلجال

مخماس

ایاله

؟

قعیله

افیق،یزرعیل،
تاکوهجلبوع

بعلفراصیم

َجت

؟

ُجب

برنده 

فلسطینیها

اسرائیلیها

اسرائیلیهابه
فرماندهییوناتان

عقبنشینی

اسرائیلیها

اسرائیلیها

اسرائیلیها

اسرائیلیهابه
فرماندهیداود

فلسطینیها

اسرائیلیها

اسرائیلیها

اسرائیلیها

اسرائیلیها

مالحظات

صندوقعهدگرفتهشدوپسرانعیلیکشته
شدند.

عهد، صندوق شدن گردانده بر از بعد
آمدند، بر دوباره فلسطینیهادرصددحمله
اسرائیلیها ساخت. پریشان را آنها خدا اما

فلسطینیهاراتابیتکارتعقیبکردند.

یکپادگاننابودشد.

اسرائیلیهاروحیهخودراباختندوپنهانشدند.

یوناتانومحافظشگفتندکهمهمنیستتعداد
دشمنانچقدراست.اگرخداباآنهاباشد،پیروز
خواهندشد.آنهاجنگراشروعکردند،وسپاه

اسرائیلیهاآنرابهپایانرساند.

داودوجلیات

داودبرایبهدستآوردنیکهمسر،200
فلسطینیراکشت.

داودخرمنهاراازسارقینفلسطینیحفظکرد.

شائولویوناتانکشتهشدند.

را پادشاه داود کردند سعی فلسطینیها
دستگیرکنند.

شهر بزرگترین در شکست این از بعد
فلسطینیها،آزارفلسطینیهابسیارکمشد.

ابیشایداودراازدستیکغولفلسطینی
رهانید.

سایرمردانغولپیکرازجملهبرادرجلیات
کشتهشدند.

محل  آیات

1سموئیل1:4ـ11

1سموئیل7:7ـ14

1سموئیل3:13و4

1سموئیل6:13ـ17

1سموئیل1:14ـ23

1سموئیل1:17ـ58

1سموئیل17:18ـ30

1سموئیل1:23ـ5

1سموئیل1:29؛
1:31ـ13

2سموئیل17:5ـ25

2سموئیل1:8

2سموئیل15:21ـ17

2سموئیل18:21ـ22



4پسآنهابتهایبعلوعشتاروترانابودكردندوفقطخداوندراپرستش
نمودند.5سپس،سموئیلبهایشانگفت:»همةشمابهمصفهبیاییدومنبرای

شمادرحضورخداونددعاخواهمكرد.«
6بنابراینهمةآنهادرمصفهجمعشدند.سپسازچاهآبكشیدندوبهحضور
خداوندریختندوتمامروزراروزهگرفته،بهگناهانخوداعترافكردند.در

اینروز،سموئیلدرمصفهبهرهبریبنیاسرائیلتعیینشد.
7وقتیرهبرانفلسطینیشنیدندكهبنیاسرائیلدرمصفهگردآمدهاند،سپاه
خودراآمادةجنگكرده،عازممصفهشدند.هنگامیكهقوماسرائیلمتوجه
شدندكهفلسطینیهانزدیکمیشوند،بسیارترسیدند.8آنهاازسموئیلخواهش
نموده،گفتند:»ازدعاكردنبهدرگاهخداونددستنكشتااوماراازدست

فلسطینیهانجاتدهد.«
9سموئیلبرةشیرخوارهایرابعنوانقربانیسوختنیبهخداوندتقدیمكردواز
اودرخواستنمودتااسرائیلیهارابرهاند.خداونددعایاورااجابتفرمود.
10درستدرهمانلحظهایكهسموئیلمشغولقربانیكردنبود،فلسطینیها
واردجنگشدند.اماخداوندازآسمانمانندرعدبانگبرآوردوفلسطینیها
پریشانشده،ازاسرائیلیهاشكستخوردند.11اسرائیلیهاآنهاراازمصفهتا
بیتكارتعقیبنموده،درطولراههمهراهالکكردند.12آنگاهسموئیل
سنگیگرفته،آنرابینمصفهوشنبرپاداشتوگفت:»تابحالخداوند
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درزندگیمابگیردیاماراکنترلکند،بتیاخدایما 
میشود.پول،موفقیت،مادیات،غرور،یاهرچیزدیگری
کهجایخدارادرزندگیمابگیرد،میتواندبتباشد.
هیچتفاوتیبینسرسپردگیبهاینبتهاوسرسپردگی
ندارد. وجود سنگ و چوب از شده ساخته بتهای به
نباید تنهاخداوندسزاوارخدمتوپرستشمااست،و
بگذاریمچیزیبااوبرابریکند.اگرما»خدایانبیگانه«
درزندگیخودداریم،بایدازخدابخواهیمبهماکمک
کندکهآنهارااززندگیمانکناربزنیموخدایحقیقی

رادراولویتقراردهیم.
7: 5مصفهدارایاهمیتخاصیبرایقوماسرائیلبود.
درمصفهبودکهاسرائیلیهادرگذشتهآمادهجنگعلیه
به سموئیل آنجا در .)1:20 )داوران شدند بنیامین قبیله
داوریتعیینشد)6:7(،وشائول،اولینپادشاهاسرائیل،

درآنجاتاجبرسرگذاشت)17:10(.
7: 6آبریختن»بهحضورخدا«نشانهایبودازتوبهاز
گناه،پشتکردنبهبتها،وتصمیمبهاطاعتازخداوند.
7: 6سموئیلدرسلسلهطوالنیداورانقوماسرائیل،آخرین
آنهابود؛اینسلسلهزمانیآغازشدکهاسرائیلسرزمین

موعودرافتحکرد.برایدستیابیبهفهرستاسامیاین
داوران،بهجدولموجوددرکتابداورانمراجعهکنید.
داورهمرهبرسیاسیبودوهمرهبرمذهبی.رهبرواقعی
قوماسرائیلخدابود،درحالیکهداورمیبایستسخنگوی
خداوبرقرارکنندهعدالتدرسرتاسرسرزمینموعودباشد.
اگرچهبعضیازداورانقوماسرائیلبیشتربرقضاوتخود
اتکاکردندتاقضاوتخدا،امااطاعتسموئیلازخداو
وقفبهاو،اورایکیازداورانبرجستهتاریخاسرائیل
رهبری مورد در بیشتر اطالعات کسب )برای ساخت

سموئیل،مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه18:4(.
7: 12اسرائیلیهابافلسطینیهامشکلبزرگیداشتند،اما
یادآوری برای مردم پاسخ، در داد. رهایی را آنها خدا
رهاییبزرگخدا،صخرهایبهعنوانیادبودبرپاکردند.
درسختیهاشایدالزمباشدکهنقاطعطفوسرنوشتساز
گذشتهخودرابهخاطربیاوریمتادرمواجههبادشواریهای
فعلیبهماکمککند.درعینحالکهبایدمواظبباشیم
یادبودهابتنشوند،اماآنهامیتوانندبهماکمککنندکه
پیروزیهایگذشتهخدارابهخاطربیاوریموبرایحال

حاضرجرأتوقدرتکسبکنیم.



ماراكمکكردهاست.«وآنسنگراابنعزر)یعنی»سنگكمک«(
نامید.13پسفلسطینیهامغلوبشدندوتازمانیكهسموئیلزندهبوددیگر
میكرد. عمل فلسطینیها بضد خداوند زیرا نكردند، حمله اسرائیلیها به
14شهرهایاسرائیلی،واقعدربینعقرونوجتكهبهدستفلسطینیهاافتاده
بود،دوبارهبهتصرفاسرائیلدرآمد.درمیاناسرائیلیهاواموریهانیزدر

آنروزهاصلحبرقراربود.
15سموئیلتاپایانعمرشرهبربنیاسرائیلباقیماند.16اوهرسالبهبیتئیل،
جلجال،ومصفهمیرفتودرآنجابهشكایاتمردمرسیدگیمیكرد.17بعد
بهخانةخوددررامهبرمیگشتودرآنجانیزبهحلمشكالتبنیاسرائیل

میپرداخت.سموئیلدررامهیکقربانگاهبرایخداوندبناكرد.

ب  ـ سموئیل  و شائول  )8: 1 تا 15: 35(
سموئیل  قوم اسرائیل  را به  خوبی  داوری  و رهبری  کرد و ایشان را از دست  فلسطینی ها 
نجات  داد و دوباره  به سوی  خدا هدایت  کرد. اما وقتی  او از این  سمت  کناره  گرفت ، 
قوم  داور دیگری  نخواستند، در عوض  اصرار ورزیدند که  پادشاهی  داشته  باشند تا مثل  
قوم های  پیرامون  خود باشند. با آنکه  خدا از درخواست  آنها خشنود نشد، اما به  سموئیل  
جنگ آور  شائول   کند.  مسح   اسرائیل   قوم  پادشاه   اولین   به عنوان   را  شائول   که   فرمود 
ماهری  بود که  قوم  را در بسیاری  از جنگها علیه  دشمنانشان  رهبری  کرد. اما از نظر خدا 
شائول  عیب  بزرگی  داشت  و آن  نااطاعتی  مکرر او بود؛ او کارها را به  میل  و طریق  خود 
انجام  می داد. خدا عاقبت  شائول  را از مقام  پادشاهی  رد کرد. بعضی  وقت ها ما می خواهیم  
به جای  در پیش  گرفتن  راههای خدا، به  میل  خودمان  زندگی  کنیم . این ، همیشه  به  تباهی  

ختم  می شود همان  طور که  در مورد شائول  نیز  چنین  شد.

1ـ شائول  پادشاه  اسرائیل  می شود
مردم  پادشاه  می خواهند

وقتیسموئیلپیرشد،پسرانخودرابعنوانداوربراسرائیلگماشت.8
2نامپسراول،یوئیلوپسردومابیاهبود.ایشاندربئرشبعبرمسند
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7: 14درزمانیوشع،اَموریهاقبیلهایقدرتمندبودندکه 
شرقروداردن،روبرویدریایمرده،درتصرفآنهابود.در
متنیکهاینآیهدرآنقراردارد،»اموریها«نامیعمومی
استکههمهساکنانغیراسرائیلیکنعانراشاملمیشود.

8: 1ـ3دراینزمان،سموئیلدیگرمردیسالخوردهبود.
اسرائیل داور او بهجای تعیینکردکه را پسرانش او
شوند،اماآنهاافرادفاسدیبودند؛ازایننظرایشانبسیار
بهپسرانعیلیشباهتداشتند)12:2(.مانمیدانیمچرا

پسرانسموئیلبدبودند،امادرموردپسرانعیلیمیدانیم
کهمسؤولتباهیایشانخوِداوبود)29:2ـ34(.

مانمیتوانیمباقطعویقینبگوییمکهسموئیلپدربدی
مواظب باید ما مستقل. و بودند بزرگ او پسران بود.
باشیمکهخودرابهخاطرگناهفرزندانمانبیسببسرزنش
نکنیم.ازطرفدیگر،مسؤولیتپدرومادربسیارخطیر
شخصیت به دادن شکل از بیش نباید چیز هیچ است؛

فرزندانمانبرایمااولویتداشتهباشد.



داورینشستند.3اماآنهامثلپدرخودرفتارنمیكردندبلكهطمعكاربودندو
ازمردمرشوهمیگرفتندودرقضاوت،عدالترارعایتنمیكردند.
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دنبال را خدا طریقهای شما بالغ فرزنداِن اگر
نمیکنـند،بدانــیدکهدیگرنمیتوانیدآنهاراکنترل
کنید.خودرابرایچیزیکهدیگرنمیتوانیدمسؤول
فرزندانتانتحت اگرهنوز نکنید. باشید،سرزنش آن

کاری هر که باشید داشته توجه هستند، شما نظارت
کهمیکنیدوهرتعلیمیکهمیدهید،اثریعمیقبر
آنها با نیز عمرشان بقیه در و گذاشت خواهد ایشان

بود. خواهد

مااغلبازکودکیافرادبزرگحیرتمیکنیم.ماازسالهایاولیهزندگیبیشتراشخاصیکهدر
کتابمقدسبهآنهااشارهشدهاست،اطالعچندانینداریم.سموئیلیکمورداستثناییجالبوزیبا
است؛اودرنتیجهجوابخدابهدعایحناکهبرایداشتنفرزنددعاکردهبودمتولدشد)درواقع،
نام»سموئیل«ازعبارتعبریبهمعنای»خواستهشدهازخدا«گرفتهشدهاست(.خداازهمان
آغازشخصیتسموئیلراشکلبخشید.سموئیل،مانندموسی،برایانجاموظایفمختلفیخوانده
شد:داور،کاهن،نبی،مشاور،ومردخدادرنقطهعطفتاریخاسرائیل.خداازطرقسموئیلعمل

کرد،زیرااوبهیکچیزاشتیاقفراوانداشت،وآناینکهخادمخداباشد.
تجربهسموئیلنشاندادکهخدابهکسانیکهدرامورکوچکامینمییابد،دراموربزرگترنیز
اعتمادخواهدکرد.اوبزرگمیشدودرعبادتگاهدستیارکاهناعظم)عیلی(بودوهرکاریکه
میتوانستکردتااینکهخدااورابهمسؤولیتهایدیگرهدایتکرد.خداقادربودسموئیلرا

بهکاربرد،چوناوازصمیمقلبوقفخدابود.
سموئیلپیشرفتکردچونبهرهنمودهایخداگوشمیداد.بسیاریازاوقاتماازخدامیخواهیم
کهکنترلزندگیمانرابهدستگیرد،بدونآنکهازاهدافشخصیخودماندستبکشیم.مااز
خدامیخواهیمکهمارادررسیدنبهاهداف»خودمان«یاریدهد.اولینقدمدراصالحاینروش،
ایناستکههمهدفزندگیمانوهمکنترلآنرابهدستخدابسپاریم.دومینقدم،اطاعتاز
آنچیزیاستکهمیدانیمخداازماانتظاردارد.سومینقدم،گوشکردنبهسایررهنمودهااز

کالمخدااستکههمانانقشهخدابرایزندگیاست.
نقاط  قوت  و موفقیت ها: 

خدااورابهکاربردتاقوماسرائیلازقبیلهایباحکومتیضعیف،تبدیلشودبهملتیبا *
حکومتیمقتدر.

دوپادشاِهاولاسرائیلرامسحکرد. *
آخرینوبرجستهترینداورقوماسرائیلبود. *

ناماودرفهرستمشعلدارانایماندرفصل11عبرانیانآمدهاست. *
نقطه  ضعف  و اشتباه : 

نتوانسترابطهخودراباخدابهپسرانشمنتقلکند. *
درس هایی  از زندگی  او: 

اهمیتکاریکهانساندرزندگیانجاممیدهد،مستقیمًاارتباطداردبهرابطهاشباخدا. *
نوعشخصیتمامهمترازهرچیزیاستکهممکناستانجامدهیم. *

آمار حیاتی : 
اهل:افرایم *

شغل:داور،نبی،کاهن *
خویشاوندان:مادر:حنا؛پدر:القانه.فرزندان:یوئیلوابیاه. *

همعصربا:عیلی،شائول،داود *
آیه  کلیدی : 

»سموئیلبزرگمیشدوخداوندبااوبودوتمامسخناناورابهانجاممیرساند.همهمردماسرائیلازدانتا
بئرشبعمیدانستندکهسموئیلازجانبخداوندبرگزیدهشدهاستتانبیاوباشد«)1سموئیل19:3و20(.

ماجرایاودر1سموئیلفصلهای1ـ28نقلشدهاست.ازاودرمزمور6:99؛ارمیا1:15؛اعمال24:3؛
20:13؛عبرانیان32:11نیزنامبردهشدهاست.
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در باسموئیل را موضوع تا شدند رامهجمع در اسرائیل رهبران 4باالخره،
میانبگذارند.5آنهابهاوگفتند:»توپیرشدهایوپسرانتنیزمانندتورفتار
نمیكنند.پسبرایماپادشاهیتعیینكنتابرماحكومتكندوماهممانند
سایرقومهاپادشاهیداشتهباشیم.«6سموئیلازدرخواستآنهابسیارناراحت

شدوبرایكسبتكلیفبهحضورخداوندرفت.
7خداونددرپاسخسموئیلفرمود:»طبقدرخواستآنهاعملكن،زیراآنها

مراردكردهاندنهتورا.آنهادیگرنمیخواهندمنپادشاهایشانباشم.8از
موقعیكهایشانراازمصربیرونآوردم،پیوستهمراترکنموده،بدنبال
پیشگرفتهاند.9هرچه را رفتار نیزهمان تو با االن رفتند. خدایاندیگر
میگویندبكن،امابهایشانهشداربدهكهداشتنپادشاهچهعواقبیدارد.«

10سموئیلازجانبخداوندبهایشانچنینگفت:11»اگرمیخواهیدپادشاهی
داشتهباشید،بدانیدكهاوپسرانشمارابهخدمتخواهدگرفتتابعضی
برعرابههاوبعضیبراسبهااوراخدمتكنندوبعضیدرجلوعرابههایش
بدوند.12اوبعضیرابهفرماندهیسپاهخودخواهدگماشتوبعضیدیگر
را او راشیاركنندومحصوالت تازمین فرستاد مزارعخودخواهد به را
جمعآورینمایند،وازعدهاینیزبرایساختناسلحهووسایلعرابهاستفاده
خواهدكرد.13پادشاه،دخترانشماراهمبكارمیگیردتانانبپزندوخوراک
تهیهكنندوبرایشعطربسازند.14اوبهترینمزارعوتاكستانهاوباغهای
زیتونراازشماخواهدگرفتوبهافرادخودخواهدداد.15ازشمادهیک
محصوالتتانرامطالبهخواهدنمودوآنرادرمیانافراددربار،تقسیمخواهد
كرد.16غالمان،كنیزان،رمههاواالغهایشماراگرفته،برایاستفادةشخصی
خودبكارخواهدبرد.17اودهیکگلههایشماراخواهدگرفتوشمابردة
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8: 4ـ9قوماسرائیلبهدالیلمتعددیپادشاهمیخواستند: 
قوم رهبری و داوری مقام شایسته عیلی پسران )1(
اسرائیلنبودند.)2(قبیلههایاسرائیلدائمًادرهمکاری
بایکدیگرمشکلداشتندچونهرقبیلهرهبروقلمرو
خودراداشت.انتظارمیرفتکهپادشاهقبایلرامتحد
کند. تبدیل سپاه یک و قوم یک به را آنها و سازد
این باشند. همسایه قبایل مثل میخواستند مردم )3(
داشتن نمیخواست. خدا که است چیزی درست
را خدا خود، واقعی رهبر ایشان میشد باعث پادشاه
بهآسانیفراموشکنند.مردماسرائیلباطلبیدِنپادشاه
مرتکباشتباهنمیشدند؛خداامکانچنینامریرادر
آنها کار از خدا اما بود. شده متذکر 14:17ـ20 تثنیه
رد را او رهبری مردم کار این با چون شد غمگین
میکردند.مردماسرائیلطالبقوانینوسپاهوپادشاهی

انسانیبهجایخدابودند.آنهابرایاهدافیکهرسیدن
حلی راه بهدنبال بود، خارج انسانی توانایی از آنها به

انسانیبودند.
8: 5و6دوازدهقبیلهاسرائیلضعیفوبینظمبودند.آنها
اینمشکلرانتیجهنبودسپاهیمتحد،پایتختمرکزی،
پادشاه، داشتن برای مردم میدانستند. حاکمه قدرت و
جنجالبهپاکردندبااینفکرکهنظامجدیدحکومتی
تغییریدرقومایجادخواهدکرد.اماازآنجاکهمسأله
در طبعًا مشکالتشان بود، خدا از نااطاعتی آنها اصلی

حکومتجدیدنیزادامهمییافت.
اگراسرائیلیهاتسلیمرهبریخداشدهبودند،بهچیزهای
بیشازآرزوهایشاندستمییافتند)تثنیه1:28(.شما
متحمل باید اما کنید، انتخاب را رهبرتان میتوانید نیز

عواقبآنهمباشید.



ویخواهیدشد.18وقتیآنروزبرسد،شماازدستپادشاهیكهانتخاب
كردهایدفریادبرخواهیدآورد،ولیخداوندبهدادشمانخواهدرسید.«

19امامردمبهنصیحتسموئیلگوشندادندوبهاصرارگفتند:»ماپادشاه
میخواهیم20تامانندسایرقومهاباشیم.میخواهیماوبرماسلطنتكندودر

جنگمارارهبرینماید.«
21سموئیلآنچهراكهمردمگفتندباخداونددرمیانگذاشت،22وخداوندبار
دیگرپاسخداد:»هرچهمیگویندبكنوپادشاهیبرایایشانتعییننما.«

سموئیلموافقتنمودومردمرابهخانههایشانفرستاد.

شائول  به دنبال  االغهای  پدرش  می گردد

قیسازمردانثروتمندومتنفذقبیلةبنیامینبود.قیسپسرابیئیلبود9
وابیئیلپسرصرور،صرورپسربكورتوبكورتپسرافیح.2قیس
پسریداشتبهنامشائولكهخوشاندامترینمرداسرائیلبود.وقتیاودر

میانمردممیایستاد،ازشانهبهباالازهمهبلندقدتربود.
3روزیاالغهایقیسگمشدند،پساویكیازنوكرانخودراهمراهشائول
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8: 18سموئیلمردمرامطلعساختکهازتصمیمخود 
مبنیبرداشتنپادشاهپشیمانخواهندشد.درمدتیحدود
دو به بعدًا )که اسرائیل ملت بر پادشاه 41 سال، 450
از راندند. فرمان شد( تجزیه جنوبی و شمالی حکومت
هفت و بودند، خداترس پادشاه یازده فقط تعداد، این
نفردرسالهایآخرسلطنتخودخدا اینیازده از تن
که بود پادشاهان روحانی سرکشی کردند. فراموش را
سببشدبعدهااسرائیلیهابهاسارتاقوامبیگانهدرآیند

)دومپادشاهانفصلهای17و25(.
را سلطنتی نظام منفی عواقِب همه سموئیل  8: 19و20
هشدارها این به اسرائیل مردم اما کرد، تشریح بهدقت
توجهینکردند.وقتیمیخواهیدتصمیممهمیبگیرید،
تمام ومالحظه بسنجید بهدقت را منفی و مثبت نکات
خواهد تأثیر آنان بر شما انتخاب که بکنید را کسانی
تماموجودمیخواهید، با را گذاشت.وقتیشماچیزی
امانکات بالقوهآنمشکلاست. دیدنعواقبمنفیو
منفیراکماهمیتنینگارید.عواقبمنفیبعدًامشکالت
بزرگیبرایشماایجادخواهندکرد،مگراینکهطرحی

برایمواجههباهریکداشتهباشید.
قومی تا بود شده خوانده فرا اسرائیل قوم  8: 19و20
مقدس،جداازسایراقوامبوده،درمیانایشانمنحصربه
فردباشند)الویان26:20(.انگیزهاسرائیلیهادرطلبیدن
پادشاهاینبودکهماننداقواماطرافخودباشند.اینکاًل

درتضادبانقشهاولیهخدابود.اشتباهایشانایننبودکه
خواهانپادشاهبودند،بلکهدالیلشاننادرستبود.

دیگران، اعمال و معیارها که میدهیم اجازه اغلب ما
افتاده اتفاق مادیکتهکند.آیا به را ما نگرشورفتار
کهبهخاطراینکهخواستهایدماننددیگرانباشید،انتخاب
اشتباهیکردهباشید؟مواظبباشیدکهمعیارهایدوستان
منحرف الهی درست امور از را شما »قهرمانانتان« یا
نسازد.اگرقومخدابخواهندمثلبیایمانانشود،بهسوی

سقوطروحانیپیشخواهندرفت)3یوحناآیه11(.
9: 3پدرشائولاورابرایمأموریتمهمیفرستادوآن
پیداکردناالغهایگمشدهشانبود.االغحیوانیهمهکاره
و»کامیون«زمانقدیمبود.االغکهبرایحملونقل،
از میگرفت، قرار استفاده مورد کشاورزی و باربری،
نیازهایاولیههرشخصمحسوبمیشد.حتیفقیرترین
نشانه االغهایزیاد نیزیکاالغداشت.داشتن خانواده
ثروتبودوازدستدادنآنهافاجعه.پدرشائولثروتمند

بود)1:9(.االغهایزیاداودالبرثروتاوبود.
9: 3مااغلبفکرمیکنیمکهرویدادهابهشکلتصادفی
این از که طور همان اما میافتند، اتفاق ما زندگی در
ماجرایشائولمیآموزیم،خدااغلببرایهدایتمابه
استفاده معمولی وقایع از میخواهد، خودش که جایی
میکند.مهماستکههمهاتفاقاتزندگیرا»مالقاتهای
الهی«بالقوهایبدانــیمکهبرایشکلدادنبهزندگیما



بهجستجویاالغهافرستاد.4آنهاتمامكوهستانافرایم،زمینشلیشه،نواحی
شعلیموتمامسرزمینبنیامینراگشتند،ولینتوانستنداالغهاراپیداكنند.
5سرانجامپسازجستجویزیادوقتیبهصوفرسیدند،شائولبهنوكرش
گفت:»بیابرگردیم،االنپدرمانبرایمابیشترنگراناستتابرایاالغها!«
6امانوكرشگفت:»صبركن!دراینشهرمردمقدسیزندگیمیكندكه
مردماحترامزیادیبرایشقائلند،زیراهرچهمیگوید،درستدرمیآید.بیا

پیشاوبرویمشایدبهمابگویدكهاالغهاكجاهستند.«
7شائولجوابداد:»ولیماچیزینداریمبهاوبدهیم،حتیخوراكیهمكه

داشتیمتمامشدهاست.«
8نوكرگفت:»منیکسكةكوچکنقرهدارم.میتوانیمآنرابهاوبدهیم

تاماراراهنماییكند.«
9و10و11شائولموافقتكردوگفت:»بسیارخوب،برویم.«آنهاروانةشهری
شدندكهآنمردمقدسدرآنزندگیمیكرد.درحالیكهازتپهایكهشهر
درباالیآنقرارداشتباالمیرفتند،دیدندچنددخترجوانبرایكشیدن
آبمیآیند.ازآنهاپرسیدند:»آیاراییدرشهراست؟«)درآنزمانبهنبی،
راییمیگفتند،پسهركهمیخواستازخداسؤالكند،میگفت:»پیش

راییمیروم.«(
12و13دخترهاگفتند:»بلی!اگرازهمینراهبرویدبهاوخواهیدرسید.اوامروز
بهشهرآمدهتادرمراسمقربانیكهدرباالیتپهبرگزارمیشود،شركت
نماید.تااونیایدوقربانیرابركتندهد،مردمچیزینخواهندخورد.پس

عجلهكنیدتاقبلازآنكهبهتپهبرسداوراببینید.«

5 :9
1سمو1:1

5 :9
1سمو1:1

6 :9
تث20:18و21
1سمو19:3و20

2پاد8:5

6 :9
تث20:18و21
1سمو19:3و20

2پاد8:5

7 :9
1پاد3:14

2پاد15:5؛8:8و9
حز19:13

7 :9
1پاد3:14

2پاد15:5؛8:8و9
حز19:13

9 :9
خرو16:2
1توا28:26

9 :9
خرو16:2
1توا28:26

12 :9
لو16:9
یو11:6

12 :9
لو16:9
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انتخاب  شائول  به  پادشاهی 
شائولونوکرشکوهستانافرایموسرزمینبنیامینرابراییافتناالغهای
گمشدهشانجستجوکردند.آنهابهرامهرفتندوازسموئیلنبیکمک
خواستند.وقتیشائولدررامهبود،سموئیلبهطورغیرمنتظرهاورابهعنوان
اولینپادشاهاسرائیلتدهینکرد.سموئیلتمامیاسرائیلیهارادرمصفه
گردآوردتابهآنهابگویدخداچهکسیرابرایپادشاهیبرآنهاانتخاب

کردهاست.

که را بدی و خوب اتفاقات همه میدهند. روی
آیا بگیرید. نظر در است، گذاشته تأثیر شما بر اخیرًا
میتوانیدهدفخدارادرآنهاتشخیصدهید؟شایداو
میبخشد شکل شما زندگی در را ویژهای خصوصیت
او به جدیـدی زمینه در تا میکـند هدایت را شما یا

خدمتکنید.
9: 6شهریکهنوکرشائولگفتکهیکنبیدرآن
زندگیمیکند،احتمااًلشهررامهبود،زیراسموئیلبعداز
جنگفلسطینیهادرنزدیکیشیلوه)17:7(،بهآنجانقل
مکانکرد.ایننکتهکهشائولسموئیلرانمیشناخت،
میدهد، نشان روحانی موضوعات به را او بیتوجهی
یعنی منطقه، یک در سموئیل و شائول اینکه خصوصًا

قلمروبنیامین،زندگیمیکردند.
9: 18ـ21شائولبهاتفاقاتیکهبرایشمیافتادبابدبینی
نگاهمیکردوبهامکاناتیکهبهکمکخدادراختیارش

دریایمدیترانه

عان
کن اورشلیم

دریای
مرده

دن
ار
ود
ر

افرایـم مصفه
رامـه

کوهستان
جلجال

بنیامین



14پسآنهاواردشهرشدندوبهسموئیلكهبطرفتپهمیرفتبرخوردند.
15خداوندروزقبلبهسموئیلچنینگفتهبود:16»فرداهمینموقعمردیرا

ازسرزمینبنیامیننزدتوخواهمفرستاد.اورابعنوانرهبرقوممنباروغن
تدهینكن.اوایشانراازدستفلسطینیهاخواهدرهانید،زیرامننالهو

دعایایشانراشنیدهام.«
17وقتیسموئیلشائولرادید،خداوندبهسموئیلگفت:»اینهمانمردیاست

كهدربارهاشباتوصحبتكردم.اوبرقوممنحكومتخواهدكرد.«
18كناردروازةشهر،شائولبهسموئیلرسیدوازاوپرسید:»آیاممكناست

بگوییدكهخانةراییكجاست؟«
19سموئیلپاسخداد:»منهمانشخصهستم.جلوترازمنبهباالیآنتپه
برویدتاامروزدرآنجاباهمغذابخوریم.فرداصبحآنچهراكهمیخواهی
بدانیخواهمگفتوشمارامرخصخواهمكرد.20برایاالغهاییكهسهروز
پیشگمشدهاندنگراننباش،چونپیداشدهاند.درضمن،بدانكهامیدتمام

قوماسرائیلبرتووبرخاندانپدرتاست.«

15 :9
1سمو1:15
اعما21:13

16 :9
خرو7:3و9
مز44:106

15 :9
1سمو1:15
اعما21:13

16 :9
خرو7:3و9
مز44:106

17 :9
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12:16

17 :9
1سمو1:10؛13:12؛

12:16

20 :9
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پیداکردِن فکر به بهقدری او نبود. واقف داشت، قرار
همه بهزودی که نبرد پی که بود گمشدهاش حیوانات
بهخاطر آورد. خواهد دست به را اسرائیل قوم ثروت
داشتهباشیدکهوقتیبرایبرخورداریازقدرتبهخدا

اتکامیکنید،خدابهآنچهکهدروجودتاننهفتهاست
نگاهمیکند.نگذاریدتجربیاتگذشتهیافشارهایحاضر،
مانعازاینشودکهشخصیتوزندگیجدیدخودرادر

پرتوامکاناتالهیببینید.

مشکالت  داشتن  
پادشاه 

هشدارهای  سموئیل 

جوان مردان گرفتن خدمت به
درسپاه

مردانجواندرخدمتپادشاهدر
جلوعرابههایشخواهنددوید

بهبیگاریگرفتِنکارگران

پادشاهبهترینمزارعوتاکستانها
راخواهدگرفت

پادشاهازاموالمردمبرایهدف
شخصیاشاستفادهخواهدکرد

پادشاهدهیکمحصولوگلههایتان
راازشماخواهدگرفت

محل  آیات 

11:8و12

11:8

12:8و17

14:8

14:8ـ16

15:8و17

تحقق  آن 

شجاعی یا قوی شائولشخص گاه »هر 52:14ـ
میدید،اورابهخدمتسپاهخوددرمیآورد.«

استخدام نفررا 2سموئیل1:15ـ»ابشالوم...پنجاه
کردتاگاردمحافظاوباشند.«

2تواریخ17:2ـسلیمانکارگرانرابرایساختن
معبدبهخدمتگرفت.

را یزرعیل تاکستان ایزابل 5:21ـ6ـ 2پادشاهان
غصبکرد.

به را شهر بیست سلیمان -15-10:9 1پادشاهان
حیرام،پادشاهصوربخشید.

مالیاتی داشت قصد رحبعام 1:9ـ19ـ 1پادشاهان
بود، کرده تعیین سلیمان که آنچه از سنگینتر

مطالبهکند.



21شائولگفت:»ولیمنازقبیلةبنیامینهستمكهكوچكترینقبیلةاسرائیل
استوخاندانمنهمكوچكترینخاندانقبیلةبنیامیناست.چرااینسخنان

رابهمنمیگویی.«
22سموئیل،شائولونوكرشرابهتاالرمراسمقربانیآوردوآنهارابرصدر
آشپز به سموئیل 23آنگاه نشاند. بودند، نفر سی تقریبًا كه شدگان دعوت
گفت:»آنقسمتازگوشتیراكهبهتوگفتمنزدخودنگاهداری،بیاور.«
24آشپزرانرابامخلفاتشآورده،جلوشائولگذاشت.سموئیلگفت:»بخور!
اینگوشترابرایتونگاهداشتهامتاهمراهكسانیكهدعوتكردهامازآن

بخوری.«پسسموئیلوشائولباهمخوراکخوردند.
25پسازپایانمراسمقربانی،مردمبهشهربرگشتندوسموئیل،شائولرابه
بعد،صبحزود 26روز پرداخت. بهگفتگو او با و برد بامخانةخود پشت
سموئیل،شائولراكهدرپشتبامخوابیدهبودصدازدوگفت:»بلندشو،وقت
رفتناست!«پسشائولبرخاسته،روانهشدوسموئیلتابیرونشهر،ایشانرا
بدرقهكرد.27چونبهبیرونشهررسیدند،سموئیلبهشائولگفت:»بهنوكرت
بگوكهجلوترازمابرود.«نوكرجلوتررفت.آنوقتسموئیلبهشائولگفت:

»منازجانبخدابرایتوپیغامیدارم؛بایستتاآنرابهتوبگویم.«

سموئیل  شائول  را برای  پادشاهی  تدهین می کند

آنگاهسموئیل،ظرفیازروغنزیتونگرفته،برسرشائولریخت10
وصورتاورابوسیده،گفت:»خداوندتورابرگزیدهاستتابر

21 :9
داو46:20ـ48
1سمو17:15

21 :9
داو46:20ـ48
1سمو17:15

23 :9
پیدا34:43

23 :9
پیدا34:43

25 :9
تث8:22
2پاد10:4
نح16:8

اعما9:10و10

25 :9
تث8:22
2پاد10:4
نح16:8

اعما9:10و10

1 :10
خرو22:30ـ25
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1 :10
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9: 21»چرااینسخنانرابهمنمیگویی!«طغیانناگهانی 
احساساتشائولحاکیازمشکلیاستکهاومکررًابا
آنروبرومیشود:بیثباتی.شائولمانندبرگیکهدراثر
بادبهاینسووآنسوحرکتمیکند،بیناحساسات
و میگفت که چیزی هر بود. نوسان در اعتقاداتش و
خودخواهانهاش انگیزههای برای میکرد که کاری هر
مثال برای میکرد. زندگی خودش برای او چون بود،
شائولگفتکهخانوادهاش»کماهمیتترین«خانوادهاز
»کوچکترین«قبیلهاسرائیلاست؛امادر1:9درستعکس
اینمطلبرامیبینیم.شائولنمیخواستبامسؤولیتیکه
خدااورابرایآنخواندهبود،روبروشود.درموقعیتی
دیگر،شائولمقداریغنایمجنگینگهداشتکهمجاز
بیندازد بهگردنسربازانش را نبود؛سپسکوشیدگناه
)21:15(،درحالیکهادعامیکردآنهااینغنائمراواقعًا

برایقربانیکردنبرایخداگرفتهبودند)15:15(.
باآنکهخداشائولرادعوتکردهبودورسالتیبرای
امادائمًاباحسادت،احساس زندگیاشدرنظرداشت،

و بودن، دمدمیمزاج تکبر، و پرخاشگری امنیت، عدم
فریبکاریدرکشمکشبود.چونشائولنتوانستاجازه
دهدکهمحبتودعوتخدابهجانشآرامشوامنیت

بخشد،هرگزمردخدانشد.
10: 1وقتیپادشاهیدراسرائیلبهمقامسلطنتمیرسید،
میگردید. نیز مسح بلکه میشد، تاجگذاری تنها نه
مقام در را پادشاه که بود سیاسی مراسمی تاجگذاری
حاکمیتکشورقرارمیداد،اماتدهینرسمیمذهبیبود
کهطیآنپادشاهنمایندهخدانزدمردممیشد.پادشاه
راهمیشهکاهنیانبیتدهینمیکرد.اینروغنتدهین
مخصوص،مخلوطیبودازروغنزیتون،ُمّر،وادویههای
گرانبهایدیگر.اینمخلوطبهنشانهحضوروقدرتروح
مقدسخدادرزندگیپادشاه،برسراوریختهمیشد.این
مراسمتدهینمیبایستبهپادشاهیادآوریمیکردکه
چهمسؤولیتبزرگیبرایرهبریقومشبردوشدارد،
مسؤولیتیکهمیبایستباحکمتخداانجامشدهد،نه

باحکمتخودش.



قوماوپادشاهیكنی.2وقتیامروزازنزدمنبرویدرسرحدبنیامین،كنار
قبرراحیل،درَصلَصحبادومردروبروخواهیشد.آنهابهتوخواهندگفت
كهپدرتاالغهاراپیداكردهوحاالبرایتونگراناستومیگوید:چطور
پسرمراپیداكنم؟3بعدوقتیبهدرختبلوطتابوررسیدیسهنفررامیبینی
بزغاله، آنهاسه از نمایند.یكی پرستش را تاخدا بیتئیلمیروند به كه
دیگریسهقرصنانوسومییکمشکشرابهمراهدارد.4آنهابهتوسالم
كرده،دونانبهتوخواهنددادوتوآنهاراازدستایشانمیگیری.5بعد
ازآنبهكوهخدادرجبعهخواهیرفتكهاردوگاهفلسطینیهادرآنجاست.
وقتیبهشهرنزدیکشدیباعدهایازانبیاروبروخواهیشدكهازكوهبه
زیرمیآیندوبانغمةچنگودفونیوبربطنوازندگان،نبوتمیكنند.
6درهمانموقع،روحخداوندبرتوخواهدآمدوتونیزباایشاننبوتخواهی

2 :10
پیدا19:35؛7:48

2 :10
پیدا19:35؛7:48

3 :10
پیدا16:28و22؛1:35و3و7

3 :10
پیدا16:28و22؛1:35و3و7

5 :10
1سمو20:19

2پاد3:2و5و15
1توا1:25

5 :10
1سمو20:19

2پاد3:2و5و15
1توا1:25

6 :10
اعد25:11و29

داو10:3؛6:14
1سمو13:16؛23:19و24

6 :10
اعد25:11و29

داو10:3؛6:14
1سمو13:16؛23:19و24
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10: 6چطورممکنبودشائولاینقدرازروحپرشودو
بعدمرتکبچنیناعمالشریرانهایگردد؟درسرتاسر
»قرار شخص بر موقت بهطور خدا روح عهدعتیق،

میگرفت«تاخدابتواندبرایانجاماعمالبزرگازاو
استفادهکند.هروقتکهخداداوریرافرامیخواندتا
از اتفاقبهدفعاتبرایهریک این قومرانجاتدهد،

مراکز مذهبی  
و سیاسی قوم  

اسرائیل 

جلجال

شیلوه

شکیم

رامه

مصفه

بیتئیل

جبعه
)فقطمرکزسیاسیبود(

جبعون
)فقطمرکزمذهبیبود(

اورشلیم

یوشع19:4؛داوران1:2؛هوشع15:4؛میکاه5:6

یوشع1:18ـ10؛51:19؛داوران31:18؛1سموئیل3:1؛ارمیا12:7ـ14

یوشع1:24

1سموئیل17:7؛4:8

داوران11:11؛1:20؛1سموئیل17:10

داوران26،18:20؛1سموئیل3:10؛هوشع15:4

1سموئیل26:10

1پادشاهان4:3؛2تواریخ2:1و3

1پادشاهان1:8؛مزمور1:48

طیدورهداوران،سرزمیناسرائیلاحتمااًلبیشازیکپایتختداشتهاست.شایداینتوجیهیباشدبر
اینکهچرادرکتابهایکتابمقدسهمزمانبهچندشهراشارهمیشود.سموئیلاسرائیلیهارادرمصفه
گردآورد،همانجاییکهشائولرابهعنواناولینپادشاهایشانتدهینکرد.تااینزمان،بهنظرمیرسدکه
مقرسیاسیقوم،مرکزمذهبینیزبهشمارمیرفت.شهرهایباالشهرهاییهستندکهاحتمااًلاززمانیوشع،
هممراکزمذهبیاسرائیلبودندوهممراکزسیاسی.شایدشائولاولینرهبراسرائیلیبودکهمرکزمذهبی
قوم)احتمااًلمصفه(راازمرکزسیاسیآن)جبعه؛1سموئیل4:11؛1:26(جداساخت.قدرتسیاسیقوم
برایمدتیروبهفزونیگذاشت.اماوقتیشائولوخادمینشازاطاعتخداسرباززدند،حسادتونزاع
داخلیخیلیزودقومراازدرونتضعیفکرد.وقتیداودپادشاهشد،صندوقعهدرابهاورشلیم،پایتخت

خود،آورد.بعدًاسلیمانپادشاهمراکزمذهبیوسیاسیرابهطورکاملدراورشلیممتمرکزساخت.



كردوبهشخصدیگریتبدیلخواهیشد.7وقتیاینعالمتهارادیدی،
هرچهازدستتبرآیدانجامبده،زیراخداباتوخواهدبود.8بعدبهجلجال
بروودرآنجاهفتروزمنتظرمنباشتابیایموقربانیهایسوختنیو
قربانیهایسالمتیبهخداتقدیمكنم.وقتیبیایمبهتوخواهمگفتكهچه

بایدبكنی.«
9وقتیشائولازسموئیلجداشدتابرود،خداقلبتازهایبهاوبخشیدوهمان

روزتمامپیشگوییهایسموئیلبهحقیقتپیوست.
10وقتیشائولونوكرشبهجبعهرسیدند،گروهیازانبیابهاوبرخوردند.
ناگهانروحخدابرشائولآمدواونیزهمراهآنهاشروعبهنبوتكردن
نمود.11كسانیكهشائولرامیشناختندوقتیاورادیدندكهنبوتمیكند
متعجبشده،بهیكدیگرگفتند:»چهاتفاقیبرایپسرقیسافتادهاست؟آیا
شائولهمنبیشدهاست؟«12یکنفرازاهالیآنجاگفت:»مگرنبیبودن
بهاصلونسبربطدارد؟«واینیکضربالمثلشد:»شائولهمنبیشده

است.«
13وقتیشائولازنبوتكردنفارغشدبهباالیكوهرفت.

14آنگاهعمویشائولاوونوكرشرادیدوپرسید:»كجارفتهبودید؟«
شائولجوابداد:»بهجستجویاالغهارفتیمولیآنهاراپیدانكردیم،پس

نزدسموئیلرفتیم.«
15عمویشپرسید:»اوچهگفت؟«

مردم  شائول  را به عنوان  پادشاه  می پذیرند
16شائولجوابداد:»اوگفتكهاالغهاپیداشدهاند.«ولیشائولدربارةآنچه

سموئیلراجعبهپادشاهشدنشگفتهبود،چیزیبهعمویخودنگفت.

8 :10
1سمو16:7؛14:11و15؛

7:13؛33:15

8 :10
1سمو16:7؛14:11و15؛

7:13؛33:15

9 :10
1سمو6:10

9 :10
1سمو6:10

11 :10
1سمو24:19
عا14:7و15

متی54:13ـ57

11 :10
1سمو24:19
عا14:7و15

متی54:13ـ57

14 :10
1سمو3:9

14 :10
1سمو3:9

16 :10
1سمو20:9

16 :10
1سمو20:9
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و  دائمی اثری امر این )داوران8:3ـ10(. میافتاد ایشان
پایدارنداشت،بلکهتجلیموقتروحالقدسبود.اینامراز
بسیاریازجهات،مطابقاستبا»پرشدن«ازروحالقدس
درعهدجدید.اما،بعضیاوقاتدرعهدعتیق،روححتیبر
بیایماناننیزقرارمیگرفتتاآنهارابهانجامکارهایغیر
عادیقادرسازد)اعداد24؛2تواریخ22:36و23(.شائول
درسالهایاولیهپادشاهیاش،درنتیجهکارروحالقدس،
قدرتش وقتی اما )1:10ـ10(. داشت جدیدی« »رفتار
فزونییافت،غرورشنیززیادشد.پسازمدتی،اواز
پیرویکاملخدادستکشید؛بههمینجهت،روحخدا
ازاودورشد)14:16(،ورفتارخوباوبهتدریجازمیان
بلکه»کنترل« رفت.روحدرشخص»ساکن«نمیشد،
زندگیاشرابهدستمیگرفت.روحالقدسمیتواندهر

در فقط   اما بهکارگیرد، ارادهاش انجام برای را کسی
کسانیساکنمیشودکهبهعیسیمسیحایماندارندوبه

قربانیاوبراینجاتخودمطمئنمیباشند.
بیان را خدا سخنان که است کسی نبی  10: 10و11
میکند.باآنکهخدابهانبیایزیادیمیگفتکهبعضی
ازوقایعراپیشگوییکنند،اماچیزیکهخدااکثرًااز
آنهامیخواستاینبودکهبهمردمتعلیمدهندوآنهارا
ترغیبکنندتادرزندگیخودبهاووفادارباشند.وقتی
دوستانشائولسخنانالهامیراازدهاناوشنیدند،تعجب
کردندوگفتند:»آیاشائولهمنبیشدهاست؟«سؤال
دنیوی، بودکهشائوِل این از ایشان تعجب بیانگر آنها
اینکمذهبیشدهبود.سؤالآنهامعادلاستبااینسؤال:

»آیااومذهباختیارکردهاست؟«



17سموئیلهمةمردماسرائیلرادرمصفهبهحضورخداوندجمعكرد،18و19واز
جانبخداوند،خدایاسرائیلاینپیغامرابهایشانداد:»منشماراازمصربیرون
آوردموشماراازدستمصریانوهمةقومهاییكهبرشماظلممیكردند،
نجاتدادم.اماشمامراكهخدایتانهستموشماراازسختیهاومصیبتها
رهانیدهام،امروزردنموده،گفتید:ماپادشاهیمیخواهیمكهبرماحكومتكند.

پسحالباقبیلههاوخاندانهایخوددرحضورخداوندحاضرشوید.«
20سموئیلقبیلههارابهحضورخداوندفراخواند.سپسقرعهانداختهشدوقبیلة
بنیامینانتخابشد.21آنگاهاوخاندانهایقبیلةبنیامینرابهحضورخداوند
خواندوخاندانَمطریانتخابگردیدوازاینخاندانقرعهبهنامشائول،
پسرقیسدرآمد.ولیوقتیشائولراصداكردند،اودرآنجانبود.22آنهابرای
یافتناوازخداوندكمکطلبیدندوخداوندبهایشانفرمودكهاوخودرا
درمیانباروبنةسفرپنهانكردهاست.23پسدویدندواوراازآنجاآوردند.

وقتیاودرمیانمردمایستادیکسروگردنازهمهبلندتربود.
24آنگاهسموئیلبهمردمگفت:»ایناستآنپادشاهیكهخداوندبرایشما

برگزیدهاست.درمیانقوماسرائیلنظیراوپیدانمیشود!«
مردمفریادزدند:»زندهبادپادشاه!«

17 :10
داور1:20

1سمو5:7و6
18 :10

یوش5:24
داو8:6

1سمو6:8و7

17 :10
داور1:20

1سمو5:7و6
18 :10

یوش5:24
داو8:6

1سمو6:8و7

20 :10
یوش16:7

1سمو41:14
اعما24،25:1

20 :10
یوش16:7

1سمو41:14
اعما24،25:1

22 :10
اعد21:27

22 :10
اعد21:27

23 :10
1سمو2:9؛7:16

23 :10
1سمو2:9؛7:16

24 :10
1پاد25:1و34و39

2پاد12:11

24 :10
1پاد25:1و34و39

2پاد12:11
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قوم  اما بود، خدا اسرائیل قوم حقیقی پادشاه  19 :10
پادشاهدیگریخواستند.یکلحظهفکرکنید!آنهاکسی
رامیخواستندکهبهجایخداهادیورهبرشانباشد!
انساندرتمامطولتاریخخداراردکردهاستوامروز
نیزهمانکاررامیکند.آیاشماباپشتکردنبهخدا
یا بهعنوان»پادشاه« یاچیزهایدیگر افراد وپذیرفتِن
اولویتزندگیخود،اوراردمیکنید؟ازتعداددفعاتی
کهخداراردکردهایددرسعبرتبگیرید،وبهمواقعی

کهخداراردمیکنید،حساسباشید.
»قرعه با را خود پادشاه نخستین اسرائیلیها  20 :10
مقدس«انتخابکردند؛اینقرعهمقدساحتمااًلبااستفاده
،یعنیدوسنگمسطحکهکاهناعظمبا ازاوریموتـمیمُ
خودداشت،انجاممیشد.اینحقیقتکهشائولانتخاب
شدشایدتصادفیبهنظربرسد،امادرواقععکساینبود،
چونخدابهاسرائیلیهادستوردادهبودکهاوریموتمیمرا
بسازندتادرمواقعیماننداین،برایاهدافیخاصازخدا
اعداد12:27ـ21(. ؛ بگیرند)خروج30:28و31 مشورت
اسرائیلیهابااستفادهازاوریموتمیم،تصمیمالهیرابا
واگذار خدا به را آن سپس و میگرفتند خود دستهای

میکردند.
فقطکاهناعظممیتوانستازاوریموتمیماستفادهکند؛
ایندوسنگطوریطراحیشدهبودکهفقطجواببله

در که نیست مشخص کتابمقدس متن از بدهد. نه یا
تاجگذاریشائول،آیاسموئیلدرمقامکاهنعملمیکرد،

یااینکهدراینوقتکاهناعظمیرویکاربود.
شائول شود، انتخاب پادشاه شد قرار وقتی  22 :10
شود پادشاه باید که است کسی آن او که میدانست
میان در را خود بیاید، جلو آنکه جای به اما .)1:10(
بارهایسفرپنهانکرد.مااغلبخودراازمسؤولیتهای
مهمپنهانمیسازیمچونازشکست،ازاینکهمردمچه
فکریخواهندکردمیترسیم،یاشایدمطمئننیستیمکه

چگونهبهانجامآنمبادرتورزیم.
10: 24شائولکهکمیقبلکشاورزیبوددرجستجوی
االغها،اینکپادشاهبود.اگرچهاوبلندقامت،خوشاندام،
وثروتمندبود،اماعجیببهنظرمیرسدکهخداشخصی
چوناورابهپادشاهیبرگزید،زیرااوفردیروحانی
ومذهبینبود.اماخداهمیشهافرادرامطابقچارچوبهای
انسانیانتخابنمیکند.شایدحتیاوکسیراانتخابنکند
کهبیشازهمهاستحقاقآنکارراداشتهباشد؛اواکثرًا
کسیرابرمیگزیندکههدفغاییاورابهبهتریننحو
انتخابرهبری عملیسازد.بعضیاوقاتاینبهمعنای
بهمردماست.شاید ارزشمند تعلیمدرسی برای ضعیف
خدابخواهدشمارابرایکاریبزرگبهکاربرد؛یاشاید

کسدیگریراانتخابکندکهبهنظرناتوانمیرسد.



25سموئیلباردیگر،حقوقووظایفپادشاهرابرایقومتوضیحدادوآنها
رادركتابینوشته،درمكانیمخصوصبهحضورخداوندنهاد؛سپسمردم

رابهخانههایشانفرستاد.
مردان از عدهای نمود،خدا مراجعت جبعه در خانةخود به شائول 26چون

نیرومندرابرانگیختتاهمراهویباشند.27امابعضیازافرادولگردوهرزه
فریادبرآورده،میگفتند:»اینمردچطورمیتواندمارانجاتدهد؟«پساو

راتحقیركرده،برایشهدیهنیاوردندولیشائولاعتنایینكرد.

شائول  سپاه  عمونی ها را شکست  می دهد

دراینموقعناحاش،پادشاهعمونیباسپاهخودبسویشهریابیش11
جلعادكهمتعلقبهاسرائیلبودحركتكرده،درمقابلآناردو
زد.امااهالییابیشبهناحاشگفتند:»باماپیمانصلحببندوماتورابندگی

خواهیمكرد.«

25 :10
تث15:17

1سمو11:8ـ18

25 :10
تث15:17

1سمو11:8ـ18

27 :10
1پاد24:10
مز10:72

27 :10
1پاد24:10
مز10:72

1 :11
داو4:11ـ6؛8:21

1سمو11:31

1 :11
داو4:11ـ6؛8:21

1سمو11:31
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را   عمونی ها  شائول  
شکست  می دهد

عمونیهاآمادهحمله
جلعــاد یابــیش به
شـدند.مـردمیابــیش
قاصـدانینزدشائـول
تا فرستادند جبعه در
ازاوکمکبخواهند.
را ســپاهی شائــول
دربـازقبسـیجکرد
وبعــدبـرعمونــیها
تاخت.بعدازجنـگ،
اسرائیـلیهابهجلجال
بازگشـتندتاشائــول
پادشــاهی بــرای را

تاجگذاریکنند.

پادشاهان خالف بر اسرائیل، قوم پادشاهان  25 :10
سایراقوام،وظایفخاصیداشتندکهازپیشبرایآنها
پادشاهانبتپرست، )تثنیه14:17ـ20(. بود تأیینشده
را قوانینخود خدایانمحسوبمیشدند؛آنهاخودشان
وضعمیکردندومسؤولیتیدرقبالهیچکسنداشتند.بر
عکس،پادشاهقوماسرائیلدرقبالمرجعباالتریمسؤول
بود،وآنخداوندآسمانوزمینبود.حاالاسرائیلیها
همانطورکهمیخواستند،ومانندهرقومدیگری،پادشاه
مردم هم و پادشـاه به نسـبت هم که خـدا اما داشتند.
قوم پادشاه که شود مطمئن میخواست داشت، محبت

حکومت خود بتپرست همتایان از متفاوت اسرائیل
خواهدکرد.

10: 26ازآنجاکهسرزمیناسرائیلدراینوقتپایتخت
سیاسینداشت،شائولبهزادگاهخود،جبعهکهسرانجام
اولینپایتختحکومتشد،بازگشت.بارفتنشائولبه
ازمرکز اسرائیل بارمرکزسیاسی براینخستین جبعه،
مذهبیجداشد.دراینوقت،مرکزمذهبیدررامهبود.

شائول دائمی مالزمان مردان، از بعضی  10: 26و27
شدند،امابعضیدیگراوراتحقیرکردند.رهبرانهمیشه
موردانتقادواقعمیشوند،چونایشاندرموضعیبسیار
کسانی به شائول وقت، این در دارند. قرار آسیبپذیر
کهبااومخالفبهنظرمیرسیدنداعتنایینکرد،اگرچه
بعدًاتوجهکردنبهمخالفتهااوراازدرونتباهساخت
)14:18ـ16؛1:19ـ3؛17:26ـ21(.اگردرمقامرهبری
قراردارید،بهانتقادهایسازندهگوشدهید،اماوقتو
نیرویپربهایخودراصرفخودخوریبهخاطرکسانی
کهممکناستباشمامخالفتورزند،نکنید.درعوض،
توجهخودرامعطوفکسانیسازیدکهآمادهوحاضرند

بهشماکمککنند.
11: 1دراینموقع،مردماسرائیلدرمقابلتجاوزقبایل
بسیار اردن، اینعمونیهایشرقرود قبیل از غارتگر
آسیبپذیربودند.رهبریشائولدرجنگعلیهاینقبیله
جنگطلببهاتحادقومکمککردوثابتنمودکهاو
فرماندهنظامیقابلیاست.پادشاهیشائولبانجاتقوماز
رسواییوگذشتنازکشتنکسانیکهازاوانتقادکرده

بودند،مستحکمشد.
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2ناحاشگفت:»بهیکشرط،وآناینكهچشمراستهمةشمارادربیاورم
تاباعثننگورسواییتماماسرائیلشود!«

3ریشسفیدانیابیشگفتند:»پسهفتروزبهمامهلتدهیدتاقاصدانی
بهسراسراسرائیلبفرستیم.اگرهیچكدامازبرادرانمابهكمکمانیامدند

آنوقتشرطشمارامیپذیریم.«
4وقتیقاصدانبهشهرجبعهكهوطنشائولبودرسیدندواینخبررابهمردم
دادند،همهبهگریهوزاریافتادند.5دراینموقعشائولهمراهگاوهایش
ازمزرعهبهشهربرمیگشت.اووقتیصدایگریةمردمراشنید،پرسید:
»چهشدهاست؟«آنهاخبریراكهقاصدانازیابیشآوردهبودند،برایش
بازگونمودند.6وقتیشائولاینراشنید،روحخدابراوقرارگرفتواو
بسیارخشمگینشد.7پسیکجفتگاوگرفتوآنهاراتكهتكهكردو
بهدستقاصداندادتابهسراسراسرائیلببرندوبگویندهركههمراهشائول
وسموئیلبهجنگنرود،گاوهایشاینچنینتكهتكهخواهندشد.ترس
خداوند،بنیاسرائیلرافراگرفتوهمهباهمنزدشائولآمدند.8شائولایشان
رادربازقشمرد.سیصدهزارنفرازاسرائیلوسیهزارنفرازیهودابودند.

9آنگاهشائولقاصدانرابااینپیغامبهیابیشجلعادفرستاد:»مافرداپیشاز
ظهر،شمارانجاتخواهیمداد.«وقتیقاصدانبرگشتندوپیغامرارساندند،
همةاهالیشهرخوشحالشدند.10آنهابهدشمنانخودگفتند:»فرداتسلیمشما

خواهیمشدتاهرطوریكهمیخواهیدبامارفتاركنید.«
11فردایآنروز،صبحزودشائولباسپاهخودكهبهسهدستهتقسیمكرده
بودبرعمونیهاحملهبردوتاظهربهكشتارآنهاپرداخت.بقیةسپاه،دشمن

چنانمتواریوپراكندهشدندكهحتیدونفرشاندریكجانماندند.
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11: 3چراناحاشهفتروزبهمردمشهریابیشجلعاد 
مهلتدادتاسپاهیبرایخودفراهمکنند؟چونوضع
قوماسرائیلهنوزآشفتهبود،ناحاششرطبستکهکسی
بدون که بود امیدوار او آمد. نخواهد شهر یاری برای
جنگودرگیریشهررابگیرد.ازطرفیشایداوآماده
حملهبهشهرنبود،چونمحاصرهدیوارهایشهرهفتهها

یاماههاطولمیکشید.
11: 6خشماحساسنیرومندیاست.خشماغلبمورد
یا سخنان طریق از زیرا میگیرد، قرار استفاده سوء
حرکاتخشنونتآمیزبرایآزاردیگرانبهکارمیرود.
است، دیگران بدرفتاری و گناه متوجه که خشمی اما
تحقیر بر مبنی عمونیها تهدید از شائول نیست. گناه
اسرائیلیهاوبدرفتاریباآنهابهخشمآمد.خداازخشم

کرد. استفاده آزادی و عدالت برقراری برای شائول
وقتیبیعدالتییاگناه،شمارابهخشممیآورد،ازخدا
به را خشم این چطور که دهد نشان شما به بخواهید
راههایسودمندسوقدهیدتاتغییرسازندهایبهارمغان

بیاورد.
11: 8ازیهودا،یکیاز12قبیلهاسرائیل،اغلبجـدااز11
قبیلهدیگرنامبردهمیشود.دالیلمتعددیبرایاینکار
وجوددارد.یهودابزرگترینقبیلهبود)اعداد20:1ـ46(،
وبیشترپادشاهانقوماسرائیلازاینقبیلهظهورکردند
)پیدایش8:49ـ12(.بعدهایهودایکیازمعدودقبایلیبود
کهبعدازیکقرناسارتبهدستدشمن،بهسویخداباز
گشت.ازطرفییهوداقبیلهایبودکهقراربودمسیحای

موعودازآنظهورکند)میکاه2:5(.



شائول میگفتند كه افرادی آن هستند »كجا گفتند: سموئیل به 12مردم
نمیتواندپادشاهماباشد؟آنهارابهاینجابیاوریدتاهمهرابكشیم؟«13اما
شائولپاسخداد:»امروزنبایدكسیكشتهشود،چونخداوندامروزاسرائیل

رارهانیدهاست.«
14آنگاهسموئیلبهمردمگفت:»بیاییدبهجلجالبرویمتادوبارهپادشاهی

شائولراتأییدكنیم.«
پادشاهساختند. را بهجلجالرفتندودرحضورخداوندشائول 15پسهمه
بعدقربانیهایسالمتیبهحضورخداوندتقدیمكردندوشائولوهمةمردم

اسرائیلجشنگرفتند.

سموئیل  برکت  خدا را به  مردم  یادآوری  می کند

سموئیلبهمردماسرائیلگفت:»هرچهازمنخواستیدبرایشما12
انجامدادم.پادشاهیبرایشماتعییننمودم.2حال،اوشمارارهبری
میكند.پسرانمنیزدرخدمتشماهستند.ولیمنپیروسفیدموشدهامو
ازروزهایجوانیامتابهامروزدرمیانشمازندگیكردهام.3اینکكهدر
حضورخداوندوپادشاهبرگزیدةاوایستادهام،بهمنبگوییدگاوواالغچه
كسیرابهزورگرفتهام؟چهكسیرافریبدادهاموبهكهظلمكردهام؟
ازدستچهكسیرشوهگرفتهامتاحقراندیدهبگیرم؟اگرچنینكردهام
حاضرمجبرانكنم.«4همهدرجوابویگفتند:»توهرگزكسیرافریب

ندادهای،برهیچكسظلمنكردهایورشوهنگرفتهای.«
5سموئیلگفت:»خداوندوپادشاهبرگزیدةاو،امروزشاهدندكهشماعیبی

درمننیافتید.«
مردمگفتند:»بلی،همینطوراست.«

اجداد برگزیدو را بودكهموسیوهارون 6سموئیلگفت:»اینخداوند
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11: 15اسرائیلیهاوقتیاولینپادشاهخودراتاجگذاری 
کردند،قربانیهایسالمتیتقدیمنمودند.دستورالعملهای
مربوطبهاینقربانیهادرالویانفصل3دادهشدهاست.
قربانیسالمتیبیانگرسپاسگزاریوقدردانیازخدابودو
نمادسالمتیوآرامشیاستکهبرکسانیقرارمیگیرد
کهاورامیشناسندومطابقفرایضاوزندگیمیکنند.
داشته انسانی پادشاهی قومش نمیخواست اگرچهخدا
باشند،امامردمباقربانیهایسالمتینشاندادندکههنوز
اوپادشاهحقیقیآنهاست.بدبختانه،ایننگرشهمانطور

کهخداپیشگوییکردهبود،دوامینداشت)7:8ـ19(.
12: 1سموئیلبهخدمتمردمبهعنوانکاهن،نبی،و

داورایشانادامهداد،اماشائولبهتدریجکنترلسیاسیو
نظامیروزافزونیبرقبایلیافت)نگاهکنیدبه15:7(.

12: 1ـ3سموئیلازمردماسرائیلخواستکهبگوینددر
طولمدتداوریاو،چهخطاییازاوسرزدهاست؛به
اینترتیب،بهآنهایادآوریمیکردکهمیتوانندمطمئن
آنها به همچنین او میگوید. را حقیقت او که باشند
بود، یادآوریمیکردکهداشتنپادشاهفکرخوِدآنها
نهفکراو.سموئیلمردمرابرایتوفانمعجزهآساییکه
در16:12ـ19آمدهاست،آمادهمیکردتاوقتیبهخاطر
انگیزههایخودخواهانهخودتنبیهشدند،نتوانندگناهرابه

گردناوبیندازند.



تاكارهای بایستید بیرونآورد.7حال،درحضورخداوند ازمصر را شما
شگفتانگیزخداوندراكهدرحقشماواجدادتانانجامدادهاستبهیاد

شماآورم:
8»وقتیبنیاسرائیلدرمصربودندوبرایرهاییخودبهحضورخداوندفریاد
برآوردند،خداوندموسیوهارونرافرستادوایشانبنیاسرائیلرابهاین
سرزمینآوردند.9امابنیاسرائیلازخداوند،خدایخودروگردانشدند.پس
پادشاه فلسطینیهاو مغلوبسیسراسردارسپاهحاصور،و را آنها خداهم
موآبنمود.10آنهانزدخداوندفریادبرآورده،گفتند:ماگناهكردهایم،زیرا
ازپیرویتوبرگشتهایموبتهایبعلوعشتاروتراپرستیدهایم.حال،مارااز
چنگدشمنانمانبرهانومافقطتوراپرستشخواهیمكرد.11پسخداوند
جدعون،باراق،یفتاحوسرانجاممرافرستادتاشماراازدستدشمناننجات
دهیموشمادرامنیتزندگیكنید.12اماوقتیناحاش،پادشاهبنیعمونرا
دیدیدكهقصدحملهبهشمارادارد،نزدمنآمدیدوپادشاهیخواستیدتا
برشماسلطنتكندوحالآنكهخداوند،خدایتانپادشاهشمابود.13پساین
استپادشاهیكهشمابرگزیدهاید.خودشمااوراخواستهایدوخداوندهم

خواستشمارااجابتنمودهاست.
14»حالاگرخداوندرااحترامكرده،اوراعبادتنماییدواحكاماورابجا
آورده،ازفرمانشسرپیچینكنید،واگرشماوپادشاهشماخداوند،خدای
خودراپیروینمایید،همهچیزبهخوبیپیشخواهدرفت؛15امااگربرخالف
دستوراتخداوند،خدایتانرفتاركنیدوبهسخناناوگوشندهید،آنگاهشما

رامثلاجدادتانمجازاتخواهدكرد.
16»حال،بایستیدواینمعجزةعظیمخداوندرامشاهدهكنید.17مگرنهاینكه
دراینفصلكهگندمرادرومیكنندازبارانخبرینیست؟ولیمندعا
میكنمخداوندرعدوبرقایجادكندوبارانبباراندتابدانیدكهكارخوبی
خدا به نسبت بزرگی گناه كار، این با چون خواستید پادشاه كه نكردید

مرتكبشدید.«
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پادشاه  برداشتن مبنی را قوم 12: 12ـ15خداخواسته
اجابتکرد،امافرامینومقرراتاوبرایزندگیتغییری
هم و باشد، ایشان حقیقی پادشاه میبایست خدا نکرد.
باشند.هیچ او احکام تابع مردممیبایست شائولوهم
کسازاطاعتازاحکامخدامعافنیست.هیچیکاز
امورانسانیازحوزهقضاییخداخارجنیست.خداپادشاه
حقیقیهرجنبهاززندگیاست.مابایدپادشاهیاورا

اذعانبداریموبااطاعتوسرسپردگیمطیعاوباشیم.

12: 17وقتدروگندمدرماههایخردادوتیربود،
یعنیدرحدودپایانفصلخشک.ازآنجاکهباراندر
اینزمانازسالبهندرتمیبارید،توفانیعظیمواقعهای
معجزهآسامحسوبمیشد.امابارشبارانطیفصلدرو
گندممیتوانستمحصولراازبینببردوموجبضایع
شدنسریعآنشود.اینواقعهغیرعادیناخشنودیخدا
نشان پادشاه، داشتن بر مبنی را اسرائیل قوم ازخواسته

میداد.



18سپس،سموئیلدرحضورخداونددعاكردوخداوندرعدوبرقوباران
سموئیل به 19آنها ترسیدند. بسیار سموئیل از و خداوند از مردم و فرستاد
گفتند:»درحضورخداوند،خدایخودبرایمادعاكنتانمیریم؛زیرابا

خواستنپادشاهبارگناهانخودراسنگینتركردیم.«
20سموئیلبهآنهاگفت:»نترسید!درستاستكهكاربدیكردهاید،ولی
سعیكنیدبعدازاینباتماموجود،خداوندراپرستشنماییدوبههیچوجه
و بیفایدهاند و باطل چون نكنید عبادت را 21بتها نشوید. روگردان او از
نمیتوانندبهدادشمابرسند.22خداوندبخاطرحرمتنامعظیمخود،هرگز
قومخودراترکنخواهدكرد،زیراخواستاواینبودهاستكهشماراقوم
خاصخودسازد.23وامامن،محالاستكهازدعاكردنبرایشمادست
بكشم،وچنینگناهینسبتبهخداوندمرتكبشوم.منهرچهراكهراست
ونیكوستبهشماتعلیممیدهم.24شمابایدخداوندرااحترامكنیدوازصمیم
قلباوراعبادتنماییدودركارهایشگفتانگیزیكهبرایشماانجامداده
استتفكركنید.25امااگربهگناهادامهدهید،همشماوهمپادشاهتانهالک

خواهیدشد.«
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تث21:10
جا13:12
روم1:12

24 :12
تث21:10
جا13:12
روم1:12

25 :12
اش20:1
هو3:10

25 :12
اش20:1
هو3:10

692 اول سموئیل 12 

 
12: 22چراخدااسرائیلراقومیخاصگردانید؟خدا
آنهارابهدلیلاستحقاقشانبرنگزید)تثنیه7:7و8(،بلکه
بهایندلیلکهوسیلهایباشندکهخداازطریقمسیحای
موعودهمهبشررابرکتدهد)پیدایش1:12ـ3(.خدا
قوم آنها چون بلکه نکرد؛ ترک را خود قوم هرگز
نااطاعتیشان بهخاطر را ایشان بارها بودند، او خاص

تنبیهکرد.
گناه دیگران برای کردن دعا در قصور آیا  23 :12
است؟ازسخنانسموئیلبهنظرمیرسدکهاواشارهبه
اینداردکهچنینقصوریگناهاست.کارهایسموئیل
بیانگردومسؤولیتیاستکهمقدسینبایدآنرامدنظر
داشتهباشند:)1(آنهابایددائمًابرایدیگراندعاکنند
رسیدن درسِت طریق باید آنها )2( 18:6(؛ )افسسیان
.)2:2 )2تیموتائوس دهند تعلیم دیگران به را خدا به
پادشاه داشتن بر مبنی اسرائیلیها خواسته با سموئیل
دعاکردن به که داد اطمینان آنان به اما بود، مخالف
ادامهخواهدداد.ما ایشان به تعلیمدادن ایشانو برای
شایدباکسیمخالفباشیم،امانبایدازدعاکردنبرای
اودستبکشیم.سموئیلهمچنینازشائولناراحتشد،
در آنکه جای به مشکالتش رفع برای همیشه او زیرا
پیراهحلهایروحانیباشد،بهدنبالراهحلهاینظامی

انجام روی از اغلب را روحانی امور شائول میگشت.
وظیفهبهجامیآورد،نهازصمیمقلب.سموئیلامیدوار
بودکهخدادعاهایشرامستجابکندودلشائولرا

دگرگونسازد.
12: 24دراینفصل،ایندومینباریاستکهسموئیل
تا کنند صرف را وقتی که میکند یادآوری مردم به
نیکوییهایخدارادرحقخودبهیادآورند)نگاهکنید
این تفکر و تأمل برای کردن وقتصرف .)7:12 به
بهمامیدهدکهتوجهخودرامتمرکزلطف امکانرا
ومحبتخداسازیموایمانمانراتقویتبخشیم.بعضی
اوقاتماکوتاهیمیکنیمووقتکافیبرایتأملدر
بارههمهکارهاییکهخداتابهحالبرایماانجامداده
است،صرفنمیکنیم.اینرابرایخودعادتبسازید
کهکارهاییراکهخدابرایتانکردهاست،مرورکنید
تابهاینترتیبباقلبیشکرگزارزندگیخودرابهسر

برید.
12: 25اگرمابهگناهکردنادامهدهیم،ازمشارکتبا
خدابهرهمندنخواهیمشدوعاقبتخودرانابودخواهیم
فاسد، افکار ویرانگر، عادات از نکشیدن ساخت.دست
نفرتهایپنهان،وقصوردرتوجهکردنبهکالمخدا،

نمونههاییاستاز»ادامهبهگناهکردن«.



2ـ خدا شائول  را به خاطر نااطاعتی  رد می کند
شائول  با یک  قربانی  نادرست ، از خدا نااطاعتی  می کند

شائول)سی(سالهبودكهپادشاهشدو)چهلو(دوسالبراسرائیل13
سلطنتنمود.

2شائولسههزارنفرازمرداناسرائیلیرابرگزیدوازایشاندوهزارنفرراباخود
برداشته،بهمخماسوكوهبیتئیلبردوهزارنفردیگررانزدپسرشیوناتاندر

جبعهواقعدرملکبنیامینگذاشتوبقیهرابهخانههایشانفرستاد.
3و4یوناتانبهقرارگاهفلسطینیهادرجبعهحملهبردوافرادآنجاراازپای
درآورد.اینخبرفوریبههمةنقاطفلسطینرسید.شائولبهسراسراسرائیل
پیغامفرستادكهبرایجنگآمادهشوند.وقتیبنیاسرائیلشنیدندكهشائول
نفرت مورد اسرائیلیها اینكه و است كرده حمله فلسطینیها قرارگاه به

فلسطینیهاقرارگرفتهاند،درجلجالنزدشائولگردآمدند.

2 :13
1سمو26:10؛23:13؛

2:14و5و52

2 :13
1سمو26:10؛23:13؛

2:14و5و52

3 :13
داو27:3؛34:6

2سمو28:2؛1:20

3 :13
داو27:3؛34:6

2سمو28:2؛1:20
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13: 3و4یوناتانبهقرارگاهفلسطینیهاحملهکردونفرات
آنراازپایدرآورد،اماشائولهمهافتخاراتراازآن
خودساخت.اگرچهاینامردرآنفرهنگعادیبود،اما
عملاوراتوجیهنمیکرد.غروِرفزایندهشائول،درابتدای
کارکوچکبهنظرمیرسید؛اوفقطافتخارپیروزیپسرش
رابهخودشنسبتداد.امااینغرورچونمهارنشد،تبدیل

گشتبهوسواسفکریترسآوریکهخیریتقومرا
موردتهدیدقرارمیداد.افتخارموفقیتهایدیگرانرااز
آنخودکردن،نشانازآنداردکهغروردرزندگیشما
هست.هروقتمتوجهمیشویدکهغرورجایپاییباز
میکند،بادادنافتخارآنبهکسیکهسزاوارآناست،

قدمهایفوریبرایمهارکردنآنبردارید.

محل  آیاتتاریکی  و هالکت 

11:3ـ14

1:7ـ4

10:8ـ22

25:12

13:13و14

17:15ـ31

پیغام 

مجازاتبرخاندانعیلینازلخواهدشد.

قومبایدازبتپرستیدستبکشند.

پادشاهانشماچیزیجززحمتبهارمغاننخواهندآورد.

اگربهگناهکردنادامهدهید،خداشمارانابودخواهدساخت.

پادشاهیشائولدوامنخواهدداشت.

شائول،تودرمقابلخداگناهکردهای.

نبیبودنآساننبود.بیشترپیغامهاییکهمیبایستاعالممیکردند،بسیارناخوشایندبود.آنها
اینموضوعراموعظهمیکردندکه توبه،مجازات،هالکتقریبالوقوع،گناه،وبهطورکلی
افرادشهرنبودند)مگرآنهاییکه انبیامشهورترین چگونهخداازرفتارقومشناراضیاست.
انبیایدروغین بودندوفقطچیزیرامیگفتندکهمردمدوستداشتندبشنوند(.امابرایانبیای
حقیقیخداشهرتعاملاصلینبود،بلکهاطاعتازخداواعالنوفادارانهکالماو.سموئیلنمونه

خوبیاستازیکنبیوفادار.
خدابرایمانیزپیامیداردکهبایدآنرااعالمکنیم.واگرچهپیغاماومملواز»خبرخوش«
است،اماحاوی»خبربد«نیزکهالزماستاعالمکنیم.باشدکهما،مانندانبیایحقیقی،همه 

سخنانخداراصرفنظرازاینکهمردمپسندباشدیانباشد،وفادارانهارائهدهیم.



5فلسطینیهالشكرعظیمیكهشاملسههزارعرابه،ششهزارسربازسواره،و
عدةبیشماریسربازپیادهبود،فراهمنمودند.آنهادرمخماسواقعدرسمت

شرقیبیتآوناردوزدند.
6اسرائیلیها،چونچشمشانبهلشكرعظیمدشمنافتاد،روحیةخودراباختند
وسعیكردنددرغارهاوبیشهها،چاههاوحفرهها،ودرمیانصخرههاخودرا
پنهانكنند.7بعضیازایشاننیزازروداردنگذشته،بهسرزمینجادوجلعاد
گریختند.ولیشائولدرجلجالماندوهمراهانشازشدتترسمیلرزیدند.
8سموئیلبهشائولگفتهبودكهپسازهفتروزمیآید،ولیازاوخبری
نبودوسربازانشائولبهتدریجپراكندهمیشدند.9پسشائولتصمیمگرفت
خود،مراسمتقدیمقربانیهایسوختنیوسالمتیرااجراكند.10درستدر
پایانمراسمتقدیمقربانیسوختنی،سموئیلازراهرسیدوشائولبهاستقبال

ویشتافت.11اماسموئیلبهاوگفت:»اینچهكاریبودكهكردی؟«
شائولپاسخداد:»چوندیدمسربازانمنپراكندهمیشوندوتونیزبهموقع
نمیآییوفلسطینیهاهمدرمخماسآمادةجنگهستند،12بهخودگفتمكه
فلسطینیهاهرآنممكناستبهماحملهكنندومنحتیفرصتپیدانكردهاماز
خداوندكمکبخواهم.پسمجبورشدمخودمقربانیسوختنیراتقدیمكنم.«

5 :13
یوش4:11

5 :13
یوش4:11

6 :13
داو2:6

1سمو11:14؛19:23

6 :13
داو2:6

1سمو11:14؛19:23

8 :13
1سمو8:10

8 :13
1سمو8:10

9 :13
2سمو25:24

1پاد4:3

9 :13
2سمو25:24

1پاد4:3
10 :13

1سمو13:15
10 :13

1سمو13:15
11 :13

2سمو23:3و24
11 :13

2سمو23:3و24
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13: 6وقتیفراموشمیکنیمچهکسیحامیمااست، 
محض به میبینیم، را خود امکانات فقط که زمانی یا
رویاروییبامخالفت،بهوحشتمیافتیم.وقتیاسرائیلیها
سپاهقدرتمندفلسطینیهارادیدند،وحشتکردندوخود
پشتیبانشان که کردند فراموش آنها ساختند. پنهان را
دهد. شکست را او بتواند که نیست کسی و خداست
همینکهبامشکالتووسوسههاروبرومیشوید،توجه
خودرابرقدرتخدامتمرکزسازیدواعتمادداشتهباشید

کهاوبهشماکمکخواهدکرد)رومیان31:8ـ37(.
13: 9شائولبهجایآنکهمنتظرکاهنشود،خودشقربانی
راتقدیمکرد.اینخالفشریعتبود)اعداد5:18(.او
کهمیترسیدفلسطینیهاهرلحظهسربرسند،خوددستبه
کارشدوازخدانااطاعتیکرد.اومیخواستکارخوبی
ازجنگیسخت(، قبل بهخدا قربانی انجامدهد)تقدیم
اماآنرادرزماننادرستوبهروشنادرستانجامداد.
ماهیتواقعیزندگیروحانیماخودرابههنگامفشارها
نیزچنین آشکارمیسازد،همانطورکهدرموردشائول
شد.روشدستیابیبههدف،بهاندازهدستیابیبهآنحائز

اهمیتاست.
خدا به اعتمادکردن که مواقعی از یکی  13: 11و12
بسیارسختاست،زمانیاستکهاحساسمیکنیدکه

دیگرنیرووتوانیندارید.وقتیشائولاحساسکردکه
فرصتازکفمیرود،بیصبریاوراواداشتتاخالف
قربانی مراسم اینتصورکه با او ارادهخداعملکند.
بهخودیخودبرکتوکمکبههمراهمیآورد،قربانی

راباخدایقربانیاشتباهگرفت.
وقتیباتصمیممشکلیروبرومیشوید،مراقبباشیدکه
بیصبریوناشکیباییشمارابهانجامکاریکهمطابق
کالمخدانیست،سوقندهد.وقتیازارادهخداآگاهید،
درهرشرایطیکههستید،باآنمخالفتنکنید.خدااغلب

تأخیرمیکندتااطاعتوصبرماراامتحاننماید.
13: 12شائولعذرهایزیادیبراینااطاعتیاشداشت.
اماسموئیلدرسترویمسألهاصلیانگشتگذاشت:»از
فرمانخداوند،خدایتسرپیچینمودی«)13:13(.مانیز
مانندشائول،اغلباشتباهاتوگناهانخودرامیپوشانیم
را اوضاعوشرایط»خاص«خود،کارخود بهخاطر و
و عذر این، وجود با میدهیم. جلوه روحانی و موجه
بهانههایما،چیزیجزنااطاعتینیست.خداازانگیزههای
حقیقیمامطلعاست.اوفقطزمانیمیبخشد،احیامیکند،
وبرکتمیدهدکهصادقانهگناهانمانرابپذیریم.شائول
و درپشتعذر گناهانش مخفیکردن برای باتالش

بهانهها،پادشاهیاشراازدستداد)14:13(.
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درروابطخودباافراد،برخورداولیهوتأثیرناشیازآنمیتواندگمراهکنندهباشد،بهخصوص
وقتیظاهرشخصباخصائلدرونیوقابلیتهایشمغایرباشد.شائولازنظرظاهریبرایپادشاه
بودنایدهآلبود،اماخصوصیاتشخصیتیاشاغلبباموازینالهیبرایشخصپادشاه،مغایرت
داشت.اورهبربرگزیدهخدابود،اماانتخابخدادلیلبرایننبودکهشائولمیتواندمستقلاز

خداپادشاهیکند.
بود؛ مطیعخدا بهدستآوردکه زمانی را موفقیتهایش بزرگترین فرمانرواییاش شائولطی
بزرگترینشکستهایشنیززمانیواقعشدکهبهطورمستقلعملمیکرد.شائولموادخامالزم
راداشتتارهبرخوبیگردد،یعنیظاهر،شجاعت،وعمل.اگرشائولضعفهایشرااذعان
میداشتوآنهارابهدستهایخدامیسپرد،خدامیتوانستحتیضعفهایشرانیزبهکارگیرد.

انتخابهایشائولرابطهاوراباخداقطعکردوعاقبتقومشراازاوروگردانساخت.
اززندگیشائولفرامیگیریمکهاگرچهتواناییهاواستعدادهایمانمارافایدهمندمیسازند،اما
ضعفهایمااستکهمارابرایخداقابلاستفادهمیسازد.مهارتهاواستعدادهایما،ازماابزار
میسازد،اماشکستهاوقصوراتما،بهمایادآوریمیکندکهمابهصنعتگرینیازداریمکهبر
زندگیمانکنترلداشتهباشد.هرکاریکهبدونخداانجاممیدهیم،فقطبازتابیاستضعیفاز

کاریکهخدامیتوانستازطریقزندگیمانانجامدهد.آیااوبرزندگیشماکنترلدارد؟

نقاط  قوت  و موفقیت ها: 
اولینپادشاهیکهخدابرایقوماسرائیلتعیینکرد. *
بهخاطرشجاعتوسخاوتفردیاشمعروفبود. *

اوبلندقامتبودوظاهریجذابداشت. *

نقاط  ضعف  و اشتباهات : 
تواناییهایاودررهبریباانتظاراتیکهظاهرشاقتضامیکرد،مطابقتنداشت. *

ذاتًاتابعامیالآنیبودوگرایشداشتکهازتعهداتششانهخالیکند. *
ازشدتحسادتبهداودکوشیداورابکشد. *

درچندموردبهطورمشخصازخدانااطاعتیکرد. *

درس هایی  از زندگی  او: 
خدااطاعتیقلبیمیخواهد،نهصرفًاآیینهایمذهبی. *

اطاعتهمیشهمستلزمقربانیاست،اماقربانیهمیشهبهمعنیاطاعتنیست. *
خدامیخواهدازتواناییهاوضعفهایمااستفادهکند. *

ضعفهابایدبهمایادآوریکندکهبههدایتوکمکالهینیازمندیم. *

آمار حیاتی : 
محلزندگی:سرزمینبنیامین *

شغل:پادشاهاسرائیل *
خویشاوندان:پدر:قیس.پسران:یوناتانوایشبوشت.همسر:اخینوعم.دختران:میکالو *

میرب.

آیات  کلیدی : 
»سموئیلدرجوابگفت:آیاخداوندبهقربانیهاخشنوداستیابهاطاعتکالمش؟اطاعتبهتر
ازقربانیاست.اگراورااطاعتمیکردی،خشنودترمیشدتااینکهبرایشگوسفندهایفربه
قربانیکنی.نااطاعتیمثلگناهجادوگریاستوخودسریمانندبتپرستیمیباشد.چونبهکالم
خداوندتوجهنکردی،اوهمتوراازمقامپادشاهیبرکنارخواهدکرد«)1سموئیل22:15و23(.

ماجرایاودر1سموئیل9ـ31نقلشدهاست.ازاودراعمال21:13نیزنامبردهشدهاست.

ول 
ائـ

ـــ
ش



13سموئیلبهشائولگفت:»كاراحمقانهایكردی،زیراازفرمانخداوند،خدایت
سرپیچینمودی.اگراطاعتمیكردیخداونداجازهمیدادتوونسلتوهمیشه
براسرائیلسلطنتكنید،14امااینکسلطنتتودیگرادامهنخواهدیافت.خداوند

شخصدلخواهخودراپیداخواهدكردتااورارهبرقومشسازد.«

موانع  نظامی  شائول 
15سموئیلازجلجالبهجبعهكهدرسرزمینبنیامینبود،رفت.

شائولسربازانیراكهنزدویباقیماندهبودندشمرد.تعدادآنهاششصدنفر
بود.16شائولویوناتانبااینششصدنفردرجبعهاردوزدند.فلسطینیهاهنوز

درمخماسبودند.
17طولینكشیدكهسهقشونازاردوگاهفلسطینیهابیرونآمدند،یکقشونبه
ُعفرهكهدرسرزمینشوعالواقعشدهبودرفت،18قشوندیگربهبیتحورون
بود، بیابان به مشرف كه صبوئیم دره باالی مرز بطرف سومی و شتافت

حركتكرد.
19درآنروزهادراسرائیلآهنگرییافتنمیشد،چونفلسطینیهامیترسیدند
هیچ پای نمیدادند اجازه پس بسازند، نیزه و شمشیر برایخود عبرانیها
آهنگریبهاسرائیلبرسد.20بنابراینهروقتاسرائیلیهامیخواستندگاوآهن،
بیل،تبر،وداسخودراتیزكنندآنهارابهفلسطینمیبردند.21)اجرتتیز
كردنگاوآهنوبیل،هشتگرمنقرهواجرتتیزكردنتبروچنگالسه
دندانهوداس،چهارگرمنقرهبود.(22بهاینترتیبدرآنموقعسربازان

اسرائیلیشمشیریانیزهنداشتند،ولیشائولویوناتانداشتند.
23فلسطینیهایکدستهازسربازانخودرااعزامداشتندتاازگذرگاهمخماس

دفاعكنند.
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چنین  شائول، نااطاعتی مقابل در سموئیل چرا  13 :13
برخوردسختیازخودنشانداد؟شائولفقطدرحضور
کاهنمیتوانستقربانیتقدیمکند.اوباتقدیمقربانیبه

تنهایی،مستقیمًاقانونخدارانقضکرد)اعداد5:18(.
شائولمسؤولیتیراکهسموئیلدر14:12و15بهاودادهبود،
نادیدهمیگرفت.اوبهگونهایتقریبًاناگهانی،روشیبهکار
بردکهشریعتخداومقامکاهنانوانبیارانادیدهمیگرفت.
چنینروشیاورابرایوظیفهاصلیکهبردوشداشت،فاقد
صالحیتمیساخت،یعنیاینوظیفهکهنمایندهخداباشد.
رهبرانیکهازخدانااطاعتیمیکنند،بایدباعواقبآنروبرو

شوند.خداخادمینیمیخواهدکهازاواطاعتکنند.
13: 19ـ21قوماسرائیلدروضعینبودکهبتواندسپاهدشمن
راشکستدهد.ایشانسالحینداشتند،وهیچامکانیبرای

تبدیلابزارهایخودبهسالحجنگیدراختیارشاننبود.در
واقع،اگرفردیاسرائیلیمیخواستابزارکشاورزیاشرا
تیزکند،میبایستبهآهنگرفلسطینیپولمیدادتاآن
کارراانجامدهد،چونفلسطینیهابهدقتومحافظهکارانه
داشته نگاه انحصارخود در را آهنگری و آهن صنعت
بودند.تسلطمطلقآنهابراینفناوری،درکناریورشهای
روحیه تضعیف برای دقیقًا گویی ایشان، غافلگیرکننده

اسرائیلیهاطرحریزیشدهبود.
اسرائیلیهادرمقابلچنینبرتریفلسطینیهابهطورجدی
میتوانستند چگونه آنها بودند. نامطلوبی وضعیت در
امیدوارباشندکهدشمنراشکستدهند؟یگانهامید،خدا
بود.خدامیخواستقوماسرائیلرابدونشمشیرپیروز

گرداندتاهمهبداننداواستکهعملمیکند.



نقشه  دلیرانه  یوناتان 

روزییوناتان،پسرشائول،بهمحافظخودگفت:»بیابهقرارگاه14
فلسطینیهاكهدرآنطرفدرهاستبرویم.«امااواینموضوعرا

بهپدرشنگفت.
اناریواقعدرمغروناردوزدهبودو 2شائولدرحوالیجبعهزیردرخت
اوبودند.3درمیانهمراهانشائول،اخیایكاهن حدودششصدنفرهمراه
نیزبهچشممیخورد.)پدراخیااخیطوببود،عمویاوایخاُبد،پدربزرگش

فینحاسوجداوعیلی،كاهنسابقخداونددرشیلوهبود.(
هیچكسازرفتنیوناتانخبرنداشت.4یوناتانبرایاینكهبتواندبهقرارگاه
دشمندسترسییابد،میبایدازیکگذرگاهخیلیتنگكهدرمیاندوصخرة
مرتفعبهنامهایبوصیصوسنهقرارداشت،بگذرد.5یكیازاینصخرههادر

شمال،مقابلمخماسقرارداشتودیگریدرجنوب،مقابلجبعه.
6یوناتانبهمحافظخودگفت:»بیابهقرارگاهاینخدانشناساننزدیکشویم
تعدادكمهم با بخواهد اگرخداوند بكند. معجزهای ما برای شایدخداوند

میتواندمارانجاتدهد.«
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14: 1دراینفصل،قصوراتشائولدرمقامرهبرقوم 
اسرائیلرامشاهدهمیکنیم:)1(اوهیچارتباطیبایوناتان
نداشت)1:14و17(؛)2(وقتییوناتاندشمنراتارومار
میکرد،اوآمادهنبودکهکاررایکسرهسازد)19:14(؛
)3(ازقبلازخداکمکنخواست)19:14(؛)4(سوگندی
راعجوالنهیادکرد)24:14(؛و)5(سالمتیسربازانش
نتیجه نادیدهگرفت)31:14(.رهبریضعیفشائول را
خصوصیاتشخصیتیاونبود،بلکهنتیجهضعفشخصیت
روحانیاشبود.مانمیتوانیماهمیتشخصیتروحانیرا

درتبدیلفردبهرهبریکارآمد،نادیدهبگیریم.
14: 1چرایوناتانبهتنهاییبهفلسطینیهاحملهکرد؟
شایدیوناتانازدفعوقِتطوالنیوبیفایدهدشمنخسته
شدهبود؛اوبرایرسیدنبهپیروزیبهخداتوکلداشت
ومیخواستبراساسهمینتوکلعملکند.اوهمچنین
میدانستکهتعدادنفراتدشمنهیچاهمیتیبرایخدا
ندارد.احتمااًلاوبهایندلیلچیزیدربارهمأموریتشبه

پدرشنگفتچونشائولبهاواجازهنمیدادبرود.
14: 6یوناتانومحافظشآنقدرنیرونداشتندکهبهسپاه
بقیههمه امادرحالیکه عظیمفلسطینیهاحملهکنند.
ترسیدهبودند،آنهابهخداتوکلکردندچونمیدانستند
کهبزرگیسپاهدشمنربطیبهتواناییخدادرکمک
بهایشانندارد.خدابااعطایپیروزیایعظیم،ایمانو

شجاعتایندومردرامحترمشمرد.

»دشمن« محاصره در که کردهاید احساس هرگز آیا
هستید؟آیاهرگزبااتفاقاتتوانکاهروبروشدهاید؟خدا
بابزرگیدشمنیاپیچیدگیمشکلمرعوبنمیشود.با
او،همیشهامکاناتکافیبرایمقاومتدربرابرفشارها
وچیرگیبرپیکارهاوجوددارد.اگرخداشمارابهعمل
دعوتکردهاست،پسهرچقدرهمکهامکاناتتانکم
باشد،خودرابهاوبسپاریدوبهاوتوکلکنیدتابهشما

پیروزیبخشد.

شجاعت  یوناتان 
اردوگاه به و گفت ترک جبعه در را اردوگاه شائول، پسر یوناتان،
محافظش و یوناتان خدا، کمک به کرد. نفوذ مخماص در فلسطینیها
سپاهفلسطینیهاراغافلگیرکردند،بهطوریکهآنهاترسیدندوبهکشتن
یکدیگرپرداختند!خبرایناغتشاشبهگوشسپاهشائولرسیدوآنها

فلسطینیهاراتادوردستهایعنیتابیتآونوایلونتعقیبکردند.
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7محافظاوجوابداد:»هرطوركهصالحمیدانیعملكن،هرتصمیمیكه
بگیریمنهمباتوخواهمبود.«

8یوناتانبهاوگفت:»پسمابطرفآنهاخواهیمرفتوخودرابهایشاننشان
خواهیمداد.9اگرآنهابهماگفتند:بایستیدتاپیششمابیاییم،مامیایستیمو
منتظرمیمانیم.10امااگرازماخواستندتاپیشایشانبرویم،میرویمچون

ایننشانهایخواهدبودكهخداوندآنهارابهدستمادادهاست.«
11پسایشانخودرابهفلسطینیهانشاندادند.چونفلسطینیهامتوجةایشان
شدند،فریادزدند:»نگاهكنید،اسرائیلیهاازسوراخهایخودبیرونمیخزند!«
12بعدبهیوناتانومحافظشگفتند:»بیاییداینجا.میخواهیمبهشماچیزی

بگوییم.«
یوناتانبهمحافظخودگفت:»پشتسرمنبیا،چونخداوندآنهارابهدست

مادادهاست!«
نتوانستند فلسطینیها باالكشیدند. ایشان نزد را 13یوناتانومحافظشخود
درمقابلیوناتانمقاومتكنندومحافظاوكهپشتسریوناتانبودآنهارا
نیم اجسادشاندرحدود بودو نفر بیست 14تعدادكشتهشدگان، میكشت.
جریبزمینراپركردهبود.15ترسووحشتسراسراردویفلسطینیهارا
فراگرفتهبود.درهمینموقع،زمینلرزهایهمحادثگردیدوبروحشت

آنهاافزود.
16نگهبانانشائولدرجبعةبنیامیندیدندكهلشكرعظیمفلسطینیهاازهم

پاشیدهوبههرطرفپراكندهمیشود.
17شائولدستورداد:»ببینیدازافرادماچهكسیغایباست.«چونجستجو
كاهن اخیای به 18شائول نیستند. محافظش و یوناتان كه دریافتند كردند،
گفت:»صندوقعهدخدارابیاور.«)درآنموقعصندوقعهدخداهمراهقوم
اسرائیلبود.(19وقتیشائولباكاهنمشغولصحبتبود،صدایدادوفریاد
دراردویفلسطینیهابلندترشد.پسشائولبهكاهنگفت:»مادیگروقت
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14: 12یوناتاناختیاراینرانداشتکههمهسربازان 
از گوشه یک در توانست اما ببرد، جنگ میدان به را
اردوگاهدشمنزدوخوردکوچکیبهپاکند.بااینکاِر
که عبرانیهایی افتاد، فلسطینیها اردوی در هراس او،
جزوسپاهفلسطینیهابودندشورشکردند،ومردانیکه
درتپههامخفیشدهبودند،دلوجرأتخودرابازیافتند

وبهکارزاربازگشتند.
وقتیبامانعیبرخوردمیکنیدکهازکنترلشماخارج
است،ازخودبپرسید:»حاالچهقدمهاییمیتوانمبردارم
تابهراهحلبرسم؟«ممکناستبرداشتِنفقطچند

پیروزی به باشدکه وقایعی از زنجیرهای آغازگر قدم،
نهاییشمامنتهیشود.

14: 18درعهدعتیقاینتنهاباریاستکهازصندوق
عهدبهعنوانوسیلهایبرایمشورتباخدااستفادهمیشود.
استفاده  تـمیمُ و اوریم از خدا با مشورت برای معمواًل
میشد)مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه20:10(.طی
فرمانرواییشائول،صندوقعهددرخانهایشخصیدرشهر
قریهیعاریمنگهداریمیشد)1:7(.اینبارنیزشائولبدون
اینکهمنتظرپاسخخداگردد،بازنقشهخودرادرپیش

گرفتوبابیپرواییتصمیمگیریکرد)19:14و20(.



میدان وارد همراهانش و شائول 20آنگاه كنیم.« مشورت باخداوند نداریم
جنگشدندودیدندفلسطینیهابهجانهمافتادهاندوهمدیگررامیكشند.
از بهحمایت بودند، فلسطینی ازعبرانیهاهمكهجزوسربازان 21آنعده
همنژادهایاسرائیلیخودكههمراهشائولویوناتانبودندبرخاسته،برضد
فلسطینیهاواردجنگشدند.22وقتیاسرائیلیهاییكهخودرادركوهستان
به است درحالشكستخوردن شنیدنددشمن بودند، پنهانكرده افرایم
شائولوهمراهانشملحقشدند.23بدینطریقدرآنروزخداونداسرائیلرا

رهانیدوجنگتابهآنطرفبیتآونرسید.

دستور احمقانه  شائول  مبنی  بر لب  نزدن  به  غذا
قسم را آنها بودندزیراشائول ناتوانشده ازشدتگرسنگی 24اسرائیلیها
داده،گفتهبود:»لعنتبركسیبادكهپیشازاینكهمنازدشمنانمانتقام
بگیرملببهغذابزند.«پسدرآنروزكسیچیزینخوردهبود.25و26وقتی
سربازانواردجنگلیشدندكهدرآنجاعسلفراوانبود،كسیجرأتنكرد
ازآنبچشد،زیراهمهازنفرینشائولمیترسیدند.27امایوناتاندستورپدرش
رانشنیدهبودپسچوبیراكهدردستداشتدرازكرده،آنرابهكندوی
عسلفروبردوبهدهانگذاشتوجانشتازهشد.28یكیازسربازانبهاو
گفت:»پدرتگفتهاستاگركسیامروزچیزیبخوردلعنتبراوباد!به

اینخاطراستكهافراداینقدرضعیفشدهاند.«
ببینیدمنكهكمی 29یوناتانگفت:»پدرممردمرامضطربكردهاست.
عسلخوردمچطورجانگرفتم.30پسچقدربهترمیشداگرامروزسربازان
ازغنیمتیكهازدشمنگرفتهبودند،میخوردند.آیااینباعثنمیشدعدة

بیشتریازفلسطینیانرابكشند؟«
31اسرائیلیهاازمخماستااَیَلون،فلسطینیهاراازپایدرآوردندولیدیگر
تابتحملنداشتند.32پسبرگوسفندانوگاوانوگوسالههاییكهبهغنیمت
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14: 24و25شائولمردمراسوگنددادهبود،بدونآنکه 
بهعواقبآنفکرکند.ونتیجهآناینبود:)1(سربازانش
آنقدرخستهبودندکهنمیتوانستندبجنگند؛)2(آنهابه
قـدریگرسـنهبودندکهگوشـتخـامخوردنـد،گوشـتی
کههنوزخــونداشتواینخــالفشریعتخدابود؛
)3(شائولبااینسوگندنزدیکبودپسرخودرابهکشتن

بدهد)42:14ـ44(.
سوگندحسابنشدهشائولقهرمانانهبهنظرمیرسید،امااثرات
جانبیومصیبتبارش،آنرابسیاراحمقانهجلوهداد.اگر
دروسطمشاجرهایهستید،مراقبگفتههایآنیونسنجیده

باشید،زیراشایدمجبورشویدرویسخنتانبایستید.

افرادش و فرمانمضحکیصادرکرده شائول 29 :14
رابهگناهکشاندهبود؛بااینکهفرماناوبهمنزلهکشتن
پسرشبود،ازحرفخودشبرنگشت.وقتیحرفهای
مضحکیمیزنیم،پذیرفتناشتباهمشکلمیشود.اگرفقط
برایحفظوجههخود،سرحرفخودبایستیم،نتیجهای
جزپیچیدهترشدناوضاعحاصلنمیشود.بایدبدانیمکه
پذیرفتِناشتباهمستلزمشجاعتبیشتریاستتاایستادن

برسراشتباهخود.
14: 32ـ34یکیازقدیمیترینوسختترینمقررات
غذاییعبرانیانممنوعیتخوردنگوشتخامیبودکه
حاویخونحیوانبود)الویان26:7و27(.اینقانوندر



گرفتهبودند،حملهبردندوآنهاراسربریده،گوشتشانراباخونخوردند.
33بهشائولخبررسیدكهمردمنسبتبهخداوندگناهورزیدهاند،زیراگوشت

راباخونخوردهاند.
اینجانزد به شائولگفت:»اینعملشماخیانتاست.سنگبزرگیرا
منبغلطانید،34وبرویدبهسربازانبگوییدكهگاووگوسفندهارابهاینجا
بیاورندوذبحكنندتاخونشانبرود،بعدگوشتشانرابخورندونسبتبهخدا
گناهنكنند.«پسآنشب،آنهاگاوهایخودرابهآنجاآورده،ذبحكردند.
35شائولدرآنجاقربانگاهیبرایخداوندبناكرد.ایناولینقربانگاهیبود

كهاوساخت.
36سپسشائولگفت:»بیاییدامشبدشمنراتعقیبكنیموتاصبحآنهارا

غارتكرده،كسیرازندهنگذاریم.«
افرادشجوابدادند:»هرطوركهصالحمیدانیانجامبده.«

اماكاهنگفت:»بهتراستدراینبارهازخداراهنماییبخواهیم.«
37پسشائولدرحضورخدادعاكرده،پرسید:»خداوندا،آیاصالحهست
كهمابهتعقیبفلسطینیهابرویم؟آیاآنهارابهدستماخواهیداد؟«ولی

آنروزخداجوابنداد.
38شائولسرانقومراجمعكرده،گفت:»بایدبدانیمامروزچهگناهیمرتكب
شدهایم.39قسمبهخداونِدزندهكهرهانندةاسرائیلاست،اگرچنانچهخطاكار
پسرمیوناتانهمباشد،اوراخواهمكشت!«اماكسیبهاونگفتكهچه

اتفاقیافتادهاست.

35 :14
1سمو12:7و17
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زماننوحپاگرفت)پیدایش4:9(،بااینحال،مسیحیان 
اولیههمآنرارعایتمیکردند)اعمال27:15ـ29(.

خوردنخونگناهبودچونخونمظهرزندگیبود)برای
توضیحاتبیشترمراجعهکنیدبهالویان10:17ـ14(.

14: 35و36شائولبعدازسالهاپادشاهی،باالخرهاولین
قربانگاهشرابرایخدابناکرد،امافقطبهعنوانآخرین
راهچاره.اودرطولسلطنتش،فقطزمانیبهخدانزدیک
میشدکهراههایدیگرراامتحانکردهبود.اینروشاو
درستدرنقطهمقابلروشاخیایکاهنبودکهپیشنهاد

کردکهاول باخدامشورتکند)36:14(.
و میرفت خدا نزد اول شائول که میشد بهتر چقدر
بهعنواناولیناقدامرسمیاشبهعنوانپادشاه،قربانگاهی
بنامیکرد.خدابزرگترازآناستکهدردرجهدومبه
اومتوسلشد.وقتیهماناولبهخدامتوسلمیشویم،
چاره راه آخرین بهعنوان که بود نخواهد الزم هرگز

بهسراغاوبرویم.
14: 38و39شائولبهجایقبولوپذیرفتناشتباهات

خود،سعیکردباانداختنگناهبهگردنهرکسیدیگر
بهجزخودش،آنهارابپوشاند.وقتیاوضاعبرهمریخته
است،بازایستیدوببینیدشایداعمالورفتارشماسهم

بزرگیدرایجادمشکلداشتهباشد.
14: 39شائولاولینویکیازدوسوگندعجوالنهاشرایاد
کرد)24:14ـ26(،چونشدیدًانگرانمغلوبکردندشمن
تاجنگ بدهد سربازانش به انگیزهای میخواست و بود
راسریعتمامکنند.درکتابمقدس،خداهرگزازمردم
نخواسـتکهَقَسمیادکنـند،امااگرکسیقسممیخـورد،
ازاوانتظـارداشـتکهبهآنعمـلکـند)الویان4:5؛

اعدادفصل30(.
َقَسمشائولچیزینبودکهخداازآنخشنودبودهباشد،
از یوناتانکهگرچهچیزی و بود. قسم امادرهرحال
قسمشائولنمیدانست،بااینهمهمحکومبهنقضآنبود.
شائولمانندیفتاح)داوران11(،سوگندییادکردکهجان
تنهافرزندشرابهخطرانداخت.خوشبختانهدرموردشائول،

مردمپادرمیانیکردندوجانیوناتانرانجاتدادند.



40سپسشائولبههمراهانشگفت:»منویوناتاندریکطرفمیایستیم
وهمةشمادرسمتدیگر.«آنهاپذیرفتند.41بعدشائولگفت:»ایخداوند،
خدایاسرائیل،چراپاسخمراندادی؟چهاشتباهیرخدادهاست؟آیامنو
یوناتانخطاكارهستیم،یاتقصیرمتوجهدیگراناست؟خداوندا،بهمانشان
بدهمقصركیست.«قرعهكهانداختهشد،شائولویوناتانمقصرشناختهشدند

وبقیهكناررفتند.
42آنگاهشائولگفت:»درمیانمنوپسرمیوناتانقرعهبیاندازید.«قرعه
چكار كه بگو من »به گفت: یوناتان به 43شائول درآمد. یوناتان اسم به

كردهای.«
یوناتانجوابداد:»بانوکچوبدستیكمیعسلچشیدم.آیابرایاینكار

بایدكشتهشوم؟«
44شائولگفت:»بلی،خدامرامجازاتكنداگرمانعكشتهشدنتوشوم.«

دست از را اسرائیل امروز كه یوناتان »آیا گفتند: شائول به افراد 45اما
فلسطینیهانجاتدادبایدكشتهشود؟هرگز!بهخداوندزندهقسم،موییاز
سرشكمنخواهدشد؛زیراامروزبهكمکخدااینكارراكردهاست.«پس

آنهایوناتانراازمرگحتمینجاتدادند.

موفقیت های  نظامی  شائول 
46پسازآنشائولنیروهایخودراعقبكشیدوفلسطینیهابهسرزمین

خودبرگشتند.
دشمنان همة با و بدستگرفت را اسرائیل مملكت امور زمام 47و48شائول
اطرافخودیعنیباموآب،بنیعمون،ادوم،پادشاهیصوبهوفلسطینیهابه
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  14: 42وسیلهقرعهدراینواقعهاحتمااًلاوریموتـمیمُ
بودکهطوریطراحیشدهبودندکهفقطجواببلهیانه
بدهند.وقتیخدابراینقرعهاندازینظارتمیکرد،افراد
بیگناهباجواب»نه«کنارگذاشتهمیشدندوافرادخاطی
در مشابهی واقعه میگردیدند. مشخص »بله« جواب با
یوشع14:7ـ18اتفاقافتاد)برایکسباطالعاتبیشتر

دربارهاوریموتمیممراجعهکنیدبه18:2و20:10(.
14: 43شخصیتروحانییوناتاندرمغایرتکاملبا
شخصیتشائولقرارداشت.یوناتانکاریراکهکرده
بودپذیرفت،وسعینکردعذروبهانهبیاورد.باآنکه
بودعواقب اماحاضر بود، ازدستورشائولبیاطالع او
میشویم،حتی مرتکبخطایی وقتی بپذیرد. را عملش
اگرغیرعمدیهمباشد،بایدواکنشمانمانندیوناتانباشد

تاشائول.

14: 44و45شائولحرفاحمقانهدیگریزد،اینبار
بهدلیلآنکهبیشتربهفکرحفظشهرتشبودتابرقرار
شائول که بود آن مستلزم یوناتان عفو عدالت. کردن
بپذیردکهکاراحمقانهایکردهاستواینبرایپادشاه
داشت دوست بیشتر واقع در شائول بود. ننگ مایه
وجههاشراحفظکندتاعملیشدنقسمش.شمامانند
که دهید نشان و بپذیرید را اشتباهاتتان نباشید. شائول
بیشترعالقمندراستیودرستیهستیدتاحفظظاهردر

نزددیگران.
14: 47چراشائولدرستبعدازآنکهازخدانااطاعتی
کردوخدابهاوگفتکهسلطنتشادامهنخواهدیافت
یافت؟ دست موفقیت به حد این تا )13:13و14(،
موفقیتنتیجهپرهیزکارینیست،بلکهازفیضخداناشی
میشود.خدامیتوانستبهشائولنهبهخاطرپادشاهبودن،



جنگپرداخت.اودرتمامجنگهابادلیریمیجنگیدوپیروزمیشد.شائول
عمالیقیهارانیزشكستداده،اسرائیلراازدستدشمنانرهانید.

49شائولسهپسرداشتبهنامهاییوناتان،یشویوملكیشوع؛ودودختربه
اسامیمیربومیكال.50و51زنشائولاخینوعم،دختراخیمعاصبود.فرماندة
سپاهاوابنیرپسرنیرعمویشائولبود.)قیسونیرپسرانابیئیلبودند.قیس

پدرشائولونیرپدرابنیربود.(
52درطولزندگیشائول،اسرائیلیهاپیوستهبافلسطینیهادرجنگبودند،
ازاینروهرگاهشائولشخصقوییاشجاعیمیدیداورابهخدمتسپاه

خوددرمیآورد.

شائول  با نگه  داشتن  غنایم  جنگی  از خدا نااطاعتی  کرد

روزیسموئیلبهشائولگفت:»خداوندمرافرستادكهتورامسح15
كنمتابرقوماو،اسرائیلسلطنتكنی.پساالنبهپیغامخداونِد
قادرمتعالتوجهكن.2اومیفرماید:منمردمعمالیقرامجازاتخواهمكرد،
زیراوقتیقوماسرائیلراازمصربیرونمیآوردم،آنهانگذاشتندازمیان
سرزمینشانعبوركنند.3حالبروومردمعمالیقراقتلعامكن.برآنهارحم
نكن،بلكهزنومردوطفلشیرخواره،گاووگوسفند،شترواالغ،همهرا

نابودكن.«
4پسشائوللشكرخودراكهشاملدویستهزارسربازازاسرائیلودههزار
سربازازیهودابوددرتالیمساندید.5بعدشائولبالشكرخودبطرفشهر
عمالیقیهاحركتكردودردرهایكمیننمود.6اوبرایقینیهااینپیغامرا
فرستاد:»ازمیانعمالیقیهاخارجشویدوگرنهشمانیزباآنهاهالکخواهید
شد.شمانسبتبهقوماسرائیل،هنگامیكهازمصربیرونآمدند،مهربانبودید

ومانمیخواهیمبهشماآزاریبرسد.«پسقینیهاآنجاراترکگفتند.
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موفقیتعطاکند.زمانعملیشدن  بهخاطرمردم بلکه
نقشههاووعدههایخدارافقطخودشمیداند.شایداو
شائولرابرایمدتیرویتختسلطنتنگاهداشتتا
ازمهارتهاینظامیاواستفادهکند،بهطوریکهداود،
پادشاهبعدیقوماسرائیل،توانستوقتبیشتریبهامور
روحانیقومبدهد.صرفنظرازدالیلخدابرایبهتأخیر
انداختنسقوطشائول،سلطنتاودقیقًابههمانشکلیکه

خداپیشگوییکردهبود،بهاتمامرسید.
را عیاری تمام نابودی چنین فرمان خدا چرا  15: 2ـ5
صادرکرد؟عمالیقیهادستهایازچریکهایتروریست
به و اقوام سایر به حمله با را زندگیخود آنها بودند.

بهمحض میگذراندند. نفراتشان و اموال آوردن دست
اولین عمالیقیها موعود، بهسرزمین اسرائیل قوم ورود
کسانیبودندکهبهایشانحملهکردند،ودرهرفرصتی
کهدستمیداد،یورشبهاردوهایاسرائیلیهاراازسر
میگرفتند.خدامیدانستتازمانیکهعمالیقیهاوجود
در صفا و صلح در نمیتوانند هرگز اسرائیلیها دارند،
سرزمینموعودزندگیکنند.اوهمچنینمیدانستکه
او با اسرائیل قوم رابطه آنان، بتپرستی رسوم و فساد
راتهدیدمیکند.تنهاراهحفظجانوروحاسرائیلیها،
نابودیکاملافراداینقومشریر،وتمامداراییآنها،از

جملهبتهایشانبود.



7آنگاهشائول،عمالیقیهاراشكستداده،آنهاراازحویلهتاشوركهدر
سمتشرقیمصراست،تاروماركرد.8اواجاجپادشاهعمالیقرازندهدستگیر

كرد،ولیتمامقومشراازدمشمشیرگذراند.
9اماشائولوسپاهیانشبرخالفدستورخداوند،اجاجپادشاهوبهترینگاوها
وگوسفندهاوچاقترینبرههارازندهنگاهداشتند.آنهاهرچهراكهارزش

داشتنابودنكردند،ولیهرچهراكهبیارزشبودازبینبردند.
10و11بههمینسببخداوندبهسموئیلفرمود:»متأسفمكهشائولرابهپادشاهی
برگزیدم،چونازمنبرگشتهوازفرمانمنسرپیچینمودهاست.«سموئیل

چوناینراشنیدبسیارمتأثرشدوتمامشبدرحضورخدانالهكرد.
12سموئیلصبحزودبرخاستوروانهشدتاشائولراپیداكند.بهاوگفتند
كهشائولبهكوهكرملرفتودرآنجاستونیبهیادبودخودبرپانمودو

ازآنجاهمبهجلجالرفتهاست.
13وقتیسموئیلشائولراپیداكرد،شائولپسازسالمواحوالپرسیبهاو

گفت:»دستورخداوندراانجامدادم.«
میشنوم كه گاوان وصدای گوسفندان بعبع این »پس پرسید: 14سموئیل

چیست؟«
15شائولجوابداد:»افرادمن،گوسفندهاوگاوهایخوبوچاقراكهاز
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15: 9برخالفحکمخدا،شائولوسپاهیانشهمهغنائم
چیز یک وقف قانون .)3:15( نکردند نابود را جنگی
نابودیکامل، برای بهخدا آن تخصیص یعنی بهخدا،
برایاسرائیلیهاشناختهشدهبود.هرچیزیکهزیرحکم
نابود کاماًل میبایست میگرفت، قرار خدا ممنوعیت
با بود برابر قانون این نقض 16:20ـ18(. )تثنیه میشد
شکستن .)7 )یوشع بود مرگ مجازاتش و بتپرستی
خدا به بیتوجهی و بیاحترامی نشاندهنده قانون این
بود،چونمستقیمًافرمانخدارانقضمیکردومستلزم

تصاحبچیزیبودکهبهخداوقفشدهبود.
کنیم حفظ را چیزی تا میگیریم نادیده را گناه وقتی
بهحساب زیرکی ما کار این برسیم، مادی منافع به یا
نیز ناقص اطاعت قانونخدا. از نافرمانی بلکه نمیآید،

نااطاعتیاست.
شائول برگزیدن از که گفت خدا وقتی آیا  11 :15
اشتباه متأسفاست،میخواستبگویدکه پادشاهی به
کردهاست؟حرفخدابیانگرتأسفاوبود،نهاقراراو
اشتباه دانایمطلق اشتباهش)پیدایش5:6ـ7(.خدای به
نمیکند،بنابراین،منظورخداایننبودکهتغییرعقیده
اماوقتیشائولعوضشد،خدانگرششرا دادهاست.

تعلق خدا به دیگر شائول قلب داد. تغییر او به نسبت
نداشت،بلکهبهمنافعخودش.

را بزرگی پیروزی که کرد فکر شائول  15: 13و14
خدا اما است، آورده دست به عمالیقیها با جنگ در
زیرا میآورد، بهحساب بزرگی شکست را او پیروزی
به نیز نتیجهجنگ درباره و بود، کرده نااطاعتی او از
که میکرد فکر شائول شاید بود. گفته دروغ سموئیل
که میکرد تصور شاید یا شد، نخواهد برمال دروغش

کارشاشتباهنبودهاست.
افرادفریبکارخیلیزوددروغهاییراکهپیرامونخودشان
تشخیص توانایی مدتی، از بعد میکنند. باور ساختهاند،
بینراستگوییودروغگوییراازدستمیدهند.باباور
به شد. خواهید دور خدا از خودتان، دروغهای کردن
با هم و خدا با هم روابطمان، در صداقت دلیل همین

دیگران،بسیارمهماست.
15: 15خدابهشائولفرمودهبودکههمهچیزرانابود
گاوهای جمله از جنگی، غنائم از قسمتی او اما کند،
توانست رسید، سموئیل وقتی داشت. نگاه را پرواری
وقتی بشنود. و ببیند را شائول نادرست اعمال شواهد
شائولدرمقابلتوبیخسموئیلقرارگرفت،ادعاکردکه



عمالیقیهاگرفتهاند،زندهنگاهداشتهاندتاآنهارابرایخداوند،خدایتقربانی
كنند؛آنهابقیهراازبینبردهاند.«

16سموئیلبهشائولگفت:»گوشكنتاآنچهراكهخداونددیشببهمن
گفتبهتوبگویم.«

شائولپرسید:»خداوندچهگفتهاست؟«
17سموئیلجوابداد:»وقتیكهتوشخصگمناموكوچكیبودی،خداوند
تورابهپادشاهیاسرائیلبرگزید.18اوتورافرستادتاعمالیقیهایگناهكار
راریشهكنكنی.19پسچراكالمخداوندرااطاعتنكردیوحیواناتآنها

رابهغنیمتگرفته،مخالفخواستخداوندانجامدادی؟«
20شائولپاسخداد:»منازخداونداطاعتكردموهرآنچهكهبهمنگفته
بود،انجامدادم؛اجاج،پادشاهعمالیقیهاراآوردمولیبقیهراهالکكردم.
در تا باخودآوردند راگرفته، وگاوان بهترینگوسفندان سپاهیان 21اما

جلجالبرایخداوند،خدایتقربانیكنند.«
22سموئیلدرجوابگفت:»آیاخداوندبهقربانیهاخشنوداستیابهاطاعت
ازكالمش؟اطاعتبهترازقربانیاست.اگراورااطاعتمیكردی،خشنودتر
اینكهبرایشگوسفندهایفربهقربانیكنی.23نااطاعتیمثلگناه میشدتا
جادوگریاستوخودسریمانندبتپرستیمیباشد.چونبهكالمخداوند

توجهنكردی،اوهمتوراازمقامپادشاهیبركنارخواهدكرد.«

شائول  تقاضای  بخشش  می کند
24سرانجامشائولاعترافنموده،گفت:»گناهكردهام!ازدستورخداوندو

17 :15
داو15:6

1سمو21:9؛22:10

17 :15
داو15:6

1سمو21:9؛22:10

19 :15
1سمو32:14

19 :15
1سمو32:14

21 :15
1سمو9:15و15

21 :15
1سمو9:15و15

22 :15
مز6:40ـ8؛16:51و17

اش11:1
ار22:7
هو6:6

میکا7:6و8
مر33:12

22 :15
مز6:40ـ8؛16:51و17

اش11:1
ار22:7
هو6:6

میکا7:6و8
مر33:12

23 :15
تث10:18

1سمو14:13

23 :15
تث10:18

1سمو14:13
24 :15 

اعد34:22
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مز4:51

24 :15 
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2سمو13:12
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غنائمجنگیرابرایقربانیبهخدانگهداشتهاست.سخن 
اومانندایناستکهکسیبگوید:»منپولدزدیدمتا
بهخداهدیهبدهم!«اطاعتازخدابرتراستازکارهای

بهظاهرشریف.
در متعدد موارد از مورد نخستین این  15: 22و23
بر اطاعت »برتری موضوع که است کتابمقدس
قربانیها«مطرحمیشود)مزمور6:40ـ8؛16:51و17؛
امثال3:21؛اشعیا11:1ـ17؛ارمیا21:7ـ23؛هوشع6:6؛
میکاه6:6ـ8؛متی7:12(.آیاسموئیلمیخواستبگوید
کهقربانیمهمنیست؟نه،اوقصدداشتشائولراترغیب
کندکهبهجایتوجهبهخوِدقربانی،بهانگیزهاشبرای
اینکارتوجهکند.قربانیرابطهایبودآیینیمیانخداو
انسان؛قربانیاینرابطهرابهطورعینیبهتصویرمیکشید.
را قربانی مراسم پشیمان و نادم قلبی با اگرشخص اما
بهجانمیآورد،ومحبتواقعیخدارادردلنمیداشت،

قربانیتبدیلمیشدبهمراسمیتوخالی.مراسموآیینهای
مذهبیاگرازرویمحبتواطاعتصورتنگیرد،پوچ
وبیمحتوامیگردد.اگرازرویسرسپردگیبهخداو
اطاعتازاوعملنکنیم،»مذهبیبودن«)بهکلیسارفتن،

دعاکردن،صدقهدادن(کافینخواهدبود.
میباشند. نااطاعتیوخودسریگناهانیجدی  23 :15
کتابمقدس نیست. راسخ عزم و استقالل بهمعنی اینها
آنهاراباجادوگریوبتپرستییکیمیداند،گناهانی
کهمجازاتشانمرگبود)خروج18:22؛الویان6:20؛

تثنیه12:13ـ15؛10:18؛میکاه10:5ـ14(.
خودسری، هم و کرد نااطاعتی هم شائول که آنجا از
تعجبینداردکهخداعاقبتاورابرکنارکردومقام
ازخداگناهیاست نااطاعتی اوگرفت. از پادشاهیرا
خدا با زندگی مزایای و شادیها از را انسان که جدی

محروممیسازد.



ازسخنتوسرپیچینمودهام،چونازمردمترسیدموتسلیمخواستایشان
شدم.25التماسمیكنممراببخشوبامنبیاتابروموخداوندراعبادت

كنم.«
26اماسموئیلپاسخداد:»منباتونمیآیم.چونتوازفرمانخداوندسرپیچی

كردی،خداوندنیزتوراازپادشاهیاسرائیلبركناركردهاست.«
او تا گرفت را او ردای شائول برود، كه برگشت سموئیل كه 27همین
»امروز اوگفت: به 28سموئیل پارهشد. دارد،پسردایسموئیل نگه را
خداوندسلطنتاسرائیلراازتوگرفتهوهمینگونهپارهكردهوآنرابه
كسیكهازتوبهتراست،دادهاست.29خداكهجاللاسرائیلاست،دروغ
نمیگویدوقصدشراعوضنمیكند،چوناوانساننیستكهفكرشرا

تغییردهد.«
30شائولباردیگرالتماسنموده،گفت:»درستاستكهمنگناهكردهام،
اماخواهشمیكنماحتراممرادرحضورمشایخومردماسرائیلنگهداریوبا

منبیاییتابروموخداوند،خدایتوراعبادتكنم.«
31سرانجامسموئیلقبولكردوبااورفتوشائولخداوندراعبادتنمود.

32سموئیلدستورداداجاج،پادشاهعمالیقرانزداوببرند.اجاجباخوشحالی
نزداوآمد،چونفكرمیكردخطرمرگگذشتهاست.33اماسموئیلگفت:
»چنانكهشمشیرتوزنانزیادیرابیاوالدگردانید،همچنانمادرتوبیاوالد
خواهدشد.«سپساورادرحضورخداوند،درجلجالقطعهقطعهكرد.34بعد
سموئیلبهرامهرفتوشائولبهخانهاشدرجبعهبازگشت.35پسازآن
سموئیلدیگرشائولراندید،اماهمیشهبرایشعزاداربود،وخداوندمتأسف

بودازاینكهشائولراپادشاهاسرائیلساختهبود.

25 :15
خرو17:10

25 :15
خرو17:10
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1پاد30:11و31
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1پاد30:11و31
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1سمو17:28و18
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حز14:24
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30 :15
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30 :15
اش13:29

33 :15
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33 :15
پیدا5:9و6
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34 :15
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35:15
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34 :15
1سمو17:7؛4:11؛

35:15
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15: 26»منباتونمیآیم.«شائولدیگرعذروبهانهای 
نداشت.زمانآنرسیدهبودکهشائولحسابپسبدهد.
خداشائولراهمچونیکشخصردنمیکرد؛پادشاه
هنوزمیتوانستطلببخششکندورابطهاشراباخدا
احیانماید،امابرایبازپسگرفتنپادشاهیاشخیلیدیر
شدهبود.اگرمسؤوالنهبهچیزیکهخدابهشماسپرده
همه شد. خواهد بیاثر بهانههایتان و عذر نکنید، توجه
مابایدیکروزبرایهمهاعمالمانحسابپسبدهیم

)رومیان10:14ـ13(.
15: 30شائولنگرانرابطهاشباخدانبود،بلکهبیشتر
بهفکراینبودکهدیگرانچهفکریدربارهاوخواهند
اوبرایعبادت با التماسکردکه بهسموئیل او کرد.

برودتاهمهببینندکهسموئیلهنوزازاوحمایتمیکند.
اعتماد مردم میورزید، امتناع کار این از سموئیل اگر

خودرابهشائولازدستمیدادند.
شائول نااطاعتی مقابل در میبایست سموئیل  35 :15
میایستادوخبرمجازاتخدارابهاومیداد.اووشائول
و خدا عمیقًا شائول نداشتند. هم با خوبی رابطه دیگر
سموئیلرافریبدادهوآزارشاندادهبود.علیرغماین،
وقتیخدافرمودکهشائولراازمقامپادشاهیخلعخواهد
کرد،سموئیلبرایاوعزاگرفت.ایننمونهبزرگیاست
ازمحبت.هرگزبهطورکاملازمردمقطعامیدنکنید.حتی
اگرهرگزآنهارانبینید،بهدعاکردنبرایتوبهوقرار

گرفتنرحمتنهاییخدابرآنها،ادامهدهید.



ج  ـ شائول  و داود )16: 1 تا 31: 13(
در حالی  که  هنوز شائول  بر تخت  سلطنت  بود، سموئیل  داود را به عنوان  پادشاه  آتی 
اسرائیل  تدهین  کرد. سپس  داوِد جوان  شجاعانه  جلیات ، قهرمان  فلسطینی  را شکست  داد، 
و رابطه  دوستی  مادام العمری  با یوناتان ، پسر شائول ، برقرار کرد. وقتی  شائول  پی  برد که  
روزی  داود پادشاه  خواهد شد، بسیار حسادت  ورزید و در فرصت های  گوناگون  کوشید 
او را بکشد. پس  داود به  قلمرو فلسطینی ها گریخت تا زمانی  که  شائول  در جنگ  کشته  
شد. وقتی  رفتار ناعادالنه ای  با ما می شود، نباید خودمان  اقدام  کنیم . خدا که  وفادار و 

عادل  است ، همه  اتفاقات  را می بیند و تمام  بدیها را مجازات  خواهد کرد.

1ـ سموئیل  داود را به  پادشاهی  تدهین  می کند
سموئیل  به  بیت لحم  می رود

سرانجامخداوندبهسموئیلفرمود:»بیشازاینبرایشائولعزا16
نگیر،چونمناوراازسلطنتاسرائیلبركناركردهام.حال،یک
ظرفروغنزیتونبرداروبهخانةیسیبیتلحمیبرو،زیرایكیازپسران

اورابرگزیدهامتاپادشاهاسرائیلباشد.«
2ولیسموئیلپرسید:»چطورمیتوانماینكاررابكنم؟اگرشائولبشنود

مرامیكشد!«
خداوندپاسخداد:»گوسالهایباخودببروبگوآمدهایتابرایخداوندقربانی
كنی.3بعدیسیرابهقربانگاهدعوتكن،آنوقتبهتونشانخواهمدادكه

كدامیکازپسرانشرابایدبرایپادشاهیتدهینكنی.«
4سموئیلطبقدستورخداوندعملكرد.وقتیبهبیتلحمرسید،بزرگانشهر

باترسولرزبهاستقبالشآمدندوپرسیدند:»چهاتفاقیافتادهاست؟«
5سموئیلجوابداد:»نترسید،هیچاتفاقبدینیفتادهاست.آمدهامتابرای
خداوندقربانیكنم.خودراتقدیسكنیدوهمراهمنبرایقربانیكردن
بیایید.«اوبهیسیوپسرانشنیزدستوردادخودراتقدیسكنندوبهقربانگاه

بیایند.
او فكركرد و افتاد الیاب به سموئیلچشمش آمدند، یسی پسران 6وقتی
همانكسیاستكهخداوندبرگزیدهاست.7اماخداوندبهسموئیلفرمود:
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16: 5آیینتقدیسمراسمویژهایبودبرایآمادهکردن 
شخصبهمنظورحضوردرپیشگاهخدابههنگامعبادتیا
تقدیمقربانی)برایکسباطالعاتبیشتردربارهمراسم
توضیحات و 2:35 پیدایش به کنید مراجعه تقدیس،

مربوطبهیوشع5:3(.
با خوشصورت، و بلندقامت بود مردی شائول  7 :16

ظاهریپرابهت.شایدسموئیلسعیمیکردکسیراشبیه
شائولپیداکندتاپادشاهبعدیاسرائیلشود.اماخدابهاو
گوشزدکردکهفقطازرویظاهرقضاوتنکند.انسانها
افرادی چونازرویظاهرقضاوتمیکنند،معمواًلبه
توجهی هستند، مردمپسند ظاهری فاقدخصوصیات که
نمیکند.اماازرویظاهرشخصنمیتوانتشخیصداد



»بهچهرةاووبلندیقدشنگاهنكن،زیرااوآنكسینیستكهمندرنظر
گرفتهام.منمثلانسانقضاوتنمیكنم.انسانبهظاهرنگاهمیكند،امامن

بهدل.«
8پسیسیابینادابرانزدسموئیلخواند.خداوندفرمود:»اونیزشخصمورد
نظرنیست.«9بعدیسیشمعارااحضارنمود،اماخداوندفرمود:»اینهمآنكه
منمیخواهمنیست.«10و11بههمینترتیبیسیهفتپسرشرااحضارنمود

وهمهردشدند.
سموئیلبهیسیگفت:»خداوندهیچیکازاینهارابرنگزیدهاست.آیاتمام

پسرانتاینهاهستند؟«
یسیپاسخداد:»یكیدیگرهمدارمكهازهمهكوچكتراست.امااودر

صحرامشغولچرانیدنگوسفنداناست.«
سموئیلگفت:»فوریكسیرابفرستتااورابیاوردچونتااونیایدماسر

سفرهنخواهیمنشست.«
12پسیسیفرستادواوراآوردند.اوپسریشادابوخوشقیافهبودوچشمانی
زیباداشت.خداوندفرمود:»اینهمانكسیاستكهمنبرگزیدهام.اوراتدهین
كن.«13سموئیلظرفروغنزیتونراكهباخودآوردهبودبرداشتوبرسر
داودكهدرمیانبرادرانشایستادهبود،ریخت.روحخداوندبراونازلشدواز
آنروزبهبعدبراوقرارداشت.سپسسموئیلبهخانةخوددررامهبازگشت.

داود به  جمع  خادمان  شائول  می پیوندد
14روحخداوندازشائولدورشدوبجایآنروحپلیدازجانبخداونداورا

8 :16
1سمو13:17

8 :16
1سمو13:17

10 :16
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1توا7:17

10 :16
2سمو8:7
1توا7:17

12 :16
پیدا6:39

خرو1:2و2
1سمو17:9
اعما20:7

12 :16
پیدا6:39

خرو1:2و2
1سمو17:9
اعما20:7

13 :16
1سمو6:10و9و10
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1سمو6:10و9و10

14 :16 
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14 :16 
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کهاوچهنوعشخصیتیداردوارزشواقعیاشچیست. 
خوشبختانهخداانسانراازرویخصائلباطنیاشارزیابی
میتواند تنهاخدا وچون ظاهرش. ازروی نه میکند،
مورد را انسان میتواند او تنها ببیند، را افراد درون
قضاوتدقیققراردهد.مامعمواًلوقتزیادیرابرای
رسیدگیبهظاهرخودصرفمیکنیم؛اماچهمقداروقت
برایرسیدنبهشخصیتمعنویوروحانیماناختصاص
میدهیم؟همهمیتوانندصورتماراببینند،امافقطشما
وخدامیدانیدکهواقعًاچگونهقلبیدارید.کدامجزءاز

وجودشمازیباتروجذابتراست؟
16: 13داودبهپادشاهیتدهینشد،امااینکاردرخفا
صورتگرفت.سالهاطولکشیدتااوبرتختسلطنت
بنشیند)2سموئیل4:2؛3:5(.شائولهنوزقانونًاپادشاه
بود،اماخداداودرابرایمسؤولیتهایآیندهاشآماده
میکرد.روغنتدهینکهبرسرداودریختهشد،نمایانگر
تقدسبود.اینروغنبرایتخصیصافرادیااشیابرای

قوم اعظم کاهن و پادشاه میرفت. بهکار خدا خدمت
اسرائیلباروغنتدهینمیشدند.اینعمل،آنهارابهمقام
خدا اگرچه میکرد. منصوب مردم برای خدا نماینده
اسرائیل پادشاهی برتخت نشستن از را فرزندانشائول
منعنمودوبااینکاراوراازپادشاهیبرکنارکرد،اما

شائولخودتازمانمرگشدرمقامخودباقیماند.
16: 14اینروحپلیدکهخداوندمیفرستاد،چهبود؟چند
افسردگی بیماری دارد:)1(شائولدچار احتمالوجود
بود؛)2(روحالقدسازشائولدورشدهبودوخدابرای
اورا پلید)دیو( اجازهدادروحی او، نااطاعتی مجازات
 عذابدهد)اینامرقدرتخدارابرارواحنشانمیدهدـ
1پادشاهان19:22ـ23(؛)3(فرشتهاینیکفرستادهمیشد
تابااعالنمجازاتیکهدرآیندهنزدیکدرانتظاراوبود،
اوراعذابدهد.هریکازاینسهاحتمالهمکهدرست
باشد،کارشائولبهجنونکشیدهشد،وهمینامراورا

بهتالشبرایقتلداودکشاند.



سختعذابمیداد.15و16بعضیازافرادشائولبهاوگفتند:»اگراجازهدهی،
نوازندهایكهدرنواختنچنگماهرباشدپیداكنیمتاهروقتروحپلیدتو

راآزارمیدهد،برایتچنگبنوازدوتوراآرامشدهد.«
17شائولگفت:»بسیارخوب،نوازندةماهریپیداكنیدونزدمنبیاورید.«

18یكیازافرادشگفت:»پسریسیبیتلحمیخیلیخوبمینوازد.درضمن
جوانیاستشجاعوجنگاور.اوخوشبیانوخوشقیافهاست،وخداوندبا

اومیباشد.«
19شائولقاصدانیبهخانةیسیفرستادتاداودچوپانرانزدویببرند.20یسی
یکباراالغنانویکمشکشرابویکبزغالههمراهداودنزدشائول

فرستاد.
21شائولوقتیچشمشبهداودافتادازاوخوششآمدوداودیكیازمحافظان
مخصوصشائولشد.22پسشائولبراییسیپیغامفرستاده،گفت:»بگذار

داودپیشمنبماند،چونازاوخوشمآمدهاست.«
برایش ازجانبخداشائولراآزارمیداد،داود پلید 23هروقتآنروح

چنگمینواختوروحبدازاودورمیشدواواحساسآرامشمیكرد.

2ـ داود و جلیات 
جلیات  قوم  اسرائیل  را به  چالش  می طلبد

فلسطینیهالشكرخودرابرایجنگآمادهكرده،درسوكوهكه17
دریهودااستجمعشدندودرمیانسوكوهوعزیقه،دراََفسدمیم
مقابل ایالهجمعشده،در نیزدردرة اسرائیل اردوزدند.2شائولومردان
فلسطینیهاصفآراییكردند.3بهاینترتیب،نیروهایفلسطینیواسرائیلی

دردوطرفدرهدرمقابلهمقرارگرفتند.
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15 :16
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1سمو19:3؛11:18و12

21 :16
1سمو14:22

21 :16
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16: 15و16چنگدرزمانشائولآلتمشهورموسیقی 
بود،ونوایآنهنوزبهخاطرکیفیتآرامبخششمعروف
تشکیل چوب قطعه دو از فقط چنگ سادهترین است.
میشدکهبازاویهقائمهبههموصلبودند.تارهاطوری
بهآندوچوبوصلمیشدندکهانگارضلعسوممثلثرا
میساختند.تارهایسادهراازعلفهایبههمتابیدهمیساختند،
اماتارهایبهترازرودهخشکشدهحیواناتساختهمیشد.
چنگمیتوانستتا40تارداشتهباشدوصداییبلندتراز
چنگهایکوچکترداشت،کهاینچنگهایکوچکتررابربط
مینامیدند.داودکهبهداشتنمهارتهایچوپانیوشجاعت
معروفبود،چنگنوازوآهنگسازماهرینیزبودکهبعدها

بسیاریازمزامیرموجوددرکتابمقدسراتصنیفکرد.

جمع به که خواست داود از شائول وقتی  16: 19ـ21
خادمانقصرشملحقشود،معلومبودکهنمیدانستاو
درخفابرایپادشاهیتدهینشدهاست)12:16(.دعوت
شائولبهترینفرصترابرایپادشاهجوانآیندهبهوجود
بهدست اولدربارهرهبریقوم تااطالعاتیدست آورد

آورد.
ما،حتیآنهاییکه برنامههای اوقاتالزماست بعضی
فکرمیکنیمموردرضایتخدااست،بهدلیلنامشخصی
مفیدی بهطور میتوانیم داود مانند نیز ما شود. متوقف
انتظاراستفادهکنیم.میتوانیمدراوضاعو ایندوره از
شرایطفعلیخود،هرطورکهمیخواهدباشد،بهفراگیری

بپردازیمورشدکنیم.



4-7ازاردویفلسطینیها،پهلوانیازاهالیجتبهنامجلیاتبرایمبارزهبا
اسرائیلیهابیرونآمد.قداوبهسهمترمیرسیدوكالهخودیمفرغیبرسر
وزرهایمفرغیبرتنداشت.وزنزرهاشدرحدودپنجاهوهفتكیلوبود.
پاهایشباساقبندهایمفرغیپوشیدهشدهوزوبینمفرغیبرپشتشآویزان
بود.چوبنیزهاشبهكلفتیچوبنساجانبود.سرنیزةآهنیاوحدودهفت
كیلووزنداشت.یکسربازجلواوراهمیرفتوسپراوراحملمیكرد.

8جلیاتایستادواسرائیلیهاراصدازده،گفت:»چرابرایجنگصفآرایی

كردهاید؟اینوكرانشائول،منازطرففلسطینیهاآمدهام.پسیکنفررا
ازطرفخودانتخابكنیدوبهمیدانبفرستیدتاباهممبارزهكنیم.9اگراو
توانستمراشكستدادهبكشد،آنوقتسربازانماتسلیممیشوند.امااگرمن
اوراكشتم،شمابایدتسلیمشوید.10منامروزنیروهایاسرائیلرابهمبارزه
میطلبم!یکمردبهمیدانبفرستیدتابامنبجنگد!«11وقتیشائولوسپاهیان

اسرائیلاینراشنیدند،بسیارترسیدند.
و پیر اینک كه داود پدر داشت. خود از بزرگتر برادر هفت 12)داود
افراتهواقعدربیتلحمیهودابود.13سهبرادر سالخوردهشدهبود،ازاهالی
بهجنگرفته بودندكههمراهشائول ابینادابوشماه الیاب، بزرگداود
بودند.14و15داودكوچكترینپسریسیبودوگاهیازنزدشائولبهبیتلحم

میرفتتاگوسفندانپدرشرابچراند.(
16آنفلسطینی،هرروزصبحوعصربهمدتچهلروزبهمیدانمیآمدودر

مقابلاسرائیلیهارجزخوانیمیكرد.
17روزییسیبهداودگفت:»ایندهكیلوغلهبرشتهودهنانرابگیروبرای

4 :17
یوش21:11و22

2سمو19:21

4 :17
یوش21:11و22
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17: 4ـ7بههنگـامخروجبنیاسرائیلازمصـر،بسـیاری 
سرزمـین در که پیکری غول افراد بهخاطر ایشـان از
موعودزنـدگیمیکــردند،ترسـیدندواردآنجــاشـوند
)اعداد32:13و33(.عوج،پادشاهباشان،تختخوابیداشت
با جلیات، اینک و .)11:3 )تثنیه متر 4 حدود بهطول
قامتیحدود3متر،سربازانقوماسرائیلرابهتنگآورده
بود.شایدشائولپادشاهبیشازهمهنگرانبود،چوناو
خودشبلندقدترینمرداسرائیلبود.اماازنظرخداجلیات

فرقیباکسدیگرینداشت.
بهمنظور متخاصم سپاه دو جنگها، از بعضی در  9 :17
اجتنابازهدردادننفراتوسرمایه،فقطنیرومندترین
رزمآورخودرادرمقابلهمقرارمیدادند؛پیروزیقهرمان
هرسپاه،بهمعنیپیروزیآنسپاهبود.ازدیدگاهانسانی،
جلیاتمشخصًابرداودبرتریداشت.اماجلیاتمتوجهنبود

کهدرجنگباداود،میبایستباخدایاونیزبجنگد.

داود و جلیات 
سپاهیاناسرائیلوفلسطیندردوطرفدرهایالهمقابلهمصفآرایی
کردهبودند.داودازبیتلحمفرارسیدودرصددجنگباجلیاِتغولپیکر
برآمد.بعدازآنکهداودجلیاتراشکستداد،سپاهاسرائیلفلسطینیها

راتاعقرونوَجت)زادگاهجلیات(تعقیبکردند.
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برادرانتبهاردوگاهببر.18ایندهتكهپنیرراهمبهفرماندهشانبدهوبپرس
كهحالبرادرانتچطوراستوخبرسالمتیایشانرابرایمابیاور.19آنها
همراهشائولوجنگجویاناسرائیلدردرةایالهعلیهفلسطینیهامیجنگند.«

دیگر بهدستچوپانی را پدرش وگوسفندان برخاست زود 20داودصبح
سپردوخودآذوقهرابرداشته،عازماردوگاهاسرائیلشد.اودرستهمان
موقعیكهسپاهاسرائیلبافریادوشعارجنگیعازممیداننبردبودندبهكنار
اردوگاهرسید.21طولینكشیدكهنیروهایمتخاصمدرمقابلیكدیگرقرار
گرفتند.22داودآنچهراكهباخودداشتبهافسرتداركاتتحویلدادوبه
میانسپاهیانآمدوبرادرانشراپیداكرده،ازاحوالآنهاجویاشد.23داود
درحالیكهبابرادرانشصحبتمیكرد،چشمشبهآنپهلوانفلسطینیكه
دفعات مثل آمده، بیرون فلسطینیها لشكر از او افتاد. بود، جلیات نامش
به پا ازترس رادیدند او 24اسرائیلیهاچون بود. پیشمشغولرجزخوانی
فرارگذاشتند.25آنهابهیكدیگرمیگفتند:»ببینیداینمردچطورمارابه
پاداشبزرگیخواهد اورابكشد بهكسیكه پادشاه عذابآوردهاست!
داد.دخترشراهمبهعقداودرخواهدآوردوخانوادهاشرانیزازپرداخت

مالیاتمعافخواهدكرد.«
26داودبهكسانیكهدرآنجاایستادهبودند،گفت:»اینفلسطینیبتپرست
كیستكهاینچنینبهسپاهیانخدایزندهتوهینمیكند!بهكسیكهاین
پهلوانرابكشدواسرائیلراازاینرسواییبرهاندچهپاداشیدادهمیشود؟«

27آنهابهاوگفتندكهچهپاداشیدادهخواهدشد.
28اماچونالیاب،برادربزرگداودگفتگویاوراباآنمردانشنید،عصبانی
شدوبهداودگفت:»تودراینجاچكارمیكنی؟چهكسیازگوسفندهایتدر

صحرامراقبتمیكند؟توبهبهانةتماشایمیدانجنگبهاینجاآمدهای!«
29داوددرجواببرادرشگفت:»مگرچكاركردهام؟آیاحقحرفزدن
همندارم؟«30بعدنزدعدهایدیگررفتوازآناننیزهمانسؤالراكردو

همانپاسخراشنید.
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17: 26نگرشافرادچقدرمیتوانددراوضاعوشرایط 
موجودتفاوتایجادکند.آنچهشائولمیتوانستببیند،
فقطیکمردغولپیکربودویکمردجوان.اماداود
مردیفانیرامیدیدکهخدایقادرمطلقرابهمبارزه
میطلبید.اومیدانستکهاگردرمقابلجلیاتبایستد،
تنهانخواهدبود،بلکهخدادرکناراوخواهدجنگید.او
بهموقعیتخودازدیدخدامینگریست.بادیدخدابه
مشکالتدشوارنگاهکردن،کمکمیکندتامشکالت

عظیمرابزرگترازآنچهکههستندنبینیم.

17: 28ـ32انتقادنتوانستداودرامتوقفکند.درحالی
یافت داوددر بودند، ایستاده تادور بقیهسپاهدور که
کهبایددستبهعملبزند،چراکهوقتیخدادرکنار
اومیجنگید،دیگردلیلیبرایانتظارباقینمیماند.شاید
مردمبکوشندباحرفهایمنفییاتمسخرشمارامأیوس
کنند،امابایدبهانجامکاریکهمیدانیددرستاست،
ادامهبدهید.باانجامکاردرست،خداراخشنودخواهید
دیگری کس هر نظر از مهمتر او نظر که زیرا کرد،

است.
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وقتیبهداودفکرمیکنیم،کسیرابهیادمیآوریمکهدرمقامچوپان،شاعر،غولکش،پادشاه،
جدعیسی،وخالصهیکیازمردانبزرگدرعهدعتیقبود.امادرکناراینفهرست،چیزهای
دیگریهمهست؛اوخائن،دروغگووقاتلبود.فهرستاولخصوصیاتیراارائهمیدهدکههمه
مادوستداریمداشتهباشیم؛امادرفهرستدومخصوصیاتینامبردهشدهکهعماًلدرهریکاز
مابهنوعیدیدهمیشود.کتابمقدسسعینمیکندضعفهایداودرامخفیسازد.بااینهمه،او
بهخاطرخداترسیاشمورداشارهوتحسینقرارگرفتهاست.بادانستناینموضوعکهمابیشتر
درضعفهایداودبااومشترکیمتادرخصائلواالیاو،بایدکنجکاوباشیمکهبفهمیمچهچیزی

باعثشدخدااورابهعنوانمردیکهازاواطاعتخواهدکرد،موردتوجهقراردهد.
داودبیشازهرچیزدیگریایماناستواریبهوفاداریوبخشندگیخداداشت.اومردیبودکه
باشوروشوقزیادیزندگیمیکرد.اوبارهامرتکبگناهشد،اماسریعبهگناهانشاعتراف
میکرد.اعترافاوازقلبشسرچشمهمیگرفتوتوبهاشواقعیبود.داودهرگزبخششخدارا
سبکنمیگرفتیابرکاتاوراامریبدیهینمیپنداشت.درمقابل،خدانیزبخششخودرااز
اودریغنمیداشت،امامانععواقباعمالشنیزنمیشد.داودحتیوقتیالزمبودمتحملعواقب

گناهانششود،ازشادیبخششنیزبهرهمندمیگردید.
امامادوستداریمایندوچیز)عواقبگناهانوبخشش(درموردمانمعکوسباشد.مابیشتر
اوقاتترجیحمیهیمکهبهجایچشیدنطعمبخشش،ازعواقبگناهفرارکنیم.یکتفاوتبزرگ
ماباداودایناستکهاگرچهاومرتکبگناهانبزرگیشد،امابهطورمکررگناهنمیکرد.اواز
اشتباهاتشدرسعبرتمیگرفت،زیرابهدردورنجیکهگناهانشبهبارمیآورد،تندرمیداد.
بهنظرمیرسدکهمااغلباوقاتازاشتباهاتخودیاعواقبیکهازایناشتباهاتناشیمیشود،درس
عبرتنمیگیریم.چهتغییراتیالزماستکهخدادرماانجامدهدتاایننوعاطاعترادرمابیابد؟

نقاط  قوت  و موفقیت ها: 
بزرگترینپادشاهقوماسرائیلبود. *

نیایبزرگعیسیمسیحبود. *
ناماودرفهرستمشعلدارانایماندرعبرانیانفصل11آمدهاست. *

مردیبودکهبهتوصیفخدا»شخصدلخواه«اوبود. *
نقاط  ضعف  واشتباهات : 

بابتشبعمرتکبزناشد. *
ترتیبقتلاوریا،شوهربتشبعراداد. *

باسرشماریقوم،مستقیمًاازخدانااطاعتیکرد. *
درس هایی  از زندگی  او: 

آمادگیبرایقبولصادقانهاشتباهاتمانقدماولدررفعآنهااست. *
آمرزشگناهان،عواقبگناهرانمیزداید. *

خدابسیارمشتاقتوکلوعبادتکاملمااست. *
آمار حیاتی : 

محلزندگی:بیتلحم،اورشلیم *
شغل:چوپان،آهنگساز،شاعر،جنگآور،پادشاه *

خویشاوندان:پدر:یسی؛همسرانازجمله:میکال،اخینوعم،بتشبع،ابیجایل. *
پسران:ابشالوم،امنون،سلیمان،ادونای.دختران:تامار.هفتبرادر. *

همعصربا:شائول،یوناتان،سموئیل،ناتان *
آیه  کلیدی : 

»ایخداوند،توواقعًاخداهستیوقولهایتراستاستواینوعدههایخوبازتوست.پس
خواهشمیکنمچنانکهقولدادهایعملکنیوخاندانمرابرکتدهی،باشدکهخاندانمنهمیشه

درحضورتوپایداربماندوبرکتتوتابهابدبرخاندانمنباشد«)2سموئیل28:7و29(.
؛ متی1:1 ؛ اودرعاموس5:6 از است. نقلشده تا1پادشاهان2 اودر1سموئیل16 ماجرای

43:22ـ45؛لوقا32:1؛رومیان3:1؛عبرانیان32:11نیزنامبردهشدهاست

ود
دا



داود جلیات  را می کشد
31وقتیصحبتهایداودبهگوششائولرسید،اورابهنزدخوداحضارنمود.
آن با و میرود غالمتان این نباشید، نگران »هیچ شائولگفت: به 32داود
فلسطینیمیجنگد.«33شائولگفت:»چگونهمیتوانیبااوبجنگی؟توجوان

وبیتجربههستی،ولیاواززمانجوانیاشمردجنگیبودهاست.«
34اماداودگفت:»وقتیمنگلةپدرمرامیچرانموشیرییاخرسیمیآید
تابرهایازگلهببرد،35دنبالشمیكنموبرهراازدهانشمیگیرمواگربه
منحملهكند،گلویشرامیگیرموآنقدرمیزنمتابمیرد.36غالمتهمشیر
كشتهاستهمخرس.اینفلسطینیبتپرستراهمكهبهسپاهیانخدای
زندهتوهینمیكندمثلآنهاخواهمكشت.37خداوندكهمراازدهانشیرو

ازچنگخرسرهانید،ازدستاینمردنیزنجاتخواهدداد!«
سرانجامشائولراضیشدوگفت:»بسیارخوب،بروخداوندبههمراهت!«

38و39پسشائوللباسجنگیخودرابهاوداد.داودكالهخودمفرغیرابرسر
گذاشتوزرهرابرتنكرد.سپسشمشیررابهكمربستوچندقدمراه
رفتتاآنهاراامتحانكند،ولیدیدبهزحمتمیتواندحركتكند.اوبه
شائولگفت:»بهاینلباسهاعادتندارم.بااینهانمیتوانمراهبروم!«پسآنها
راازتنخودبیرونآورد.40آنگاهپنجسنگصافازكناررودخانهبرداشت
ودركیسةچوپانیخودگذاشتوچوبدستیوفالخنرابدستگرفته،به
سراغآنفلسطینیرفت.41و42جلیاتدرحالیكهسربازیسپراوراپیشاپیش
ویحملمیكردبهداودنزدیکشد.وقتیازنزدیک،داودرابراندازكردو
دیدكهپسرظریفیبیشنیست،اورامسخرهكرد43وگفت:»مگرمنسگم
كهباچوبدستیپیشمنآمدهای؟«بعدبهنامخدایانخود،داودرانفرین
كرد.44سپسبهداودگفت:»جلوبیاتاگوشتبدنتراخوراکپرندگانو

درندگانصحرابكنم.«
45داودگفت:»توباشمشیرونیزهوزوبینبهجنگمنمیآیی،امامنبه
نامخداوندقادرمتعالیعنیخدایاسرائیلكهتوبهاوتوهینكردهایباتو
میجنگم.46امروزخداوندتورابهدستمنخواهددادومنسرتراخواهم
برید،والشةسپاهیانتراخوراکپرندگانودرندگانصحراخواهمكرد.
بهاینوسیلهتماممردمجهانخواهنددانستكهدراسرائیلخداییهست
47وهمةكسانیكهدراینجاهستندخواهنددیدكهخداوندبرایپیروزشدن،
نیازیبهشمشیرونیزهندارد.دراینجنگ،خداوندپیروزاستواوشمارا

بهدستماتسلیمخواهدنمود!«
48و49داودوقتیدیدجلیاتنزدیکمیشود،بسرعتبطرفاودویدودست
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بهداخلكیسهاشبردوسنگیبرداشته،درفالخنگذاشتوبطرفجلیات
نقشزمین را او پیشانیجلیاتفرورفتو به نشانهرفت.سنگدرست
ساخت.50و51بدینترتیبداودبایکفالخنویکسنگ،آنفلسطینیرا
كشتوچونشمشیریدردستنداشت،دویده،شمشیراوراازغالفش
بیرونكشیدوباآنسرشراازتنجداكرد.فلسطینیهاچونپهلوانخود

راكشتهدیدند،برگشتهپابهفرارگذاشتند.
52اسرائیلیهاوقتیوضعراچنیندیدند،برفلسطینیهایورشبردندوتاجت
ودروازههایعقرونآنهاراتعقیبكرده،كشتندبطوریكهسراسرجادهای
كهبهشعریممیرودازالشههایفلسطینیهاپرشد.53بعداسرائیلیهابرگشته،
اردوگاهفلسطینیهاراغارتكردند.54داودهمسربریدةجلیاترابهاورشلیم

برد،ولیاسلحةاورادرخیمةخودنگاهداشت.
خود سپاه فرماندة ابنیر، از شائول میرفت، جلیات جنگ به داود 55وقتی

پرسید:»اینجوانكیست؟«
ابنیرپاسخداد:»بهجانتوقسمنمیدانم.«

56شائولگفت:»پسبرووببیناینپسركیست.«
57بعدازآنكهداود،جلیاتراكشت،ابنیراورا،درحالیكهسرجلیاتدردستش

بود،نزدشائولآورد.58شائولازاوپرسید:»ایجوان،توپسركیستی؟«
داودپاسخداد:»پسرغالمتیسیبیتلحمی.«

3ـ دوستی  داود و یوناتان 
شائول  به  داود حسادت  می ورزد

وقتیگفتگویشائولوداودتمامشد،یوناتانپسرشائول،عالقة18
زیادیبهداودپیداكرد.یوناتاناورامثلجانخودشدوست
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17: 55ـ58باآنکهداودبارهادرحضورشائولچنگ 
نواختهبود،اماسؤالشائولازابنیرظاهرًانشانمیدهدکه
اوداودراخیلیخوبنمیشناخت.توضیحوتبیینهای
متعددیدرموردایـنقسـمتگیجکنـندهوجـوددارد:
او داود، موفقیت درصورت بود قرار آنجاکه از )1(
بادخترشائولازدواجکند)25:17(،شائولمیخواست
چیزهایبیشتریدربارهاعضایخانوادهاوبداند؛)2(وضع
روانیمتغیرشائول)14:16(شایدمانعازاینمیشدکه
کارکنان جزو فقط هنوز داود )3( بشناسد؛ را داود او
به شائول و )14:17و15(، بود شائول قصر پارهوقت
اطالعات یا بشناسد را او بودکه نداده خودشزحمت

بیشتریدربارهاوکسبکند.
دیدند، را یکدیگر یوناتان و داود وقتی  18: 1ـ4

یوناتان آنکه با شدند. تبدیل صمیمی دوستانی به فورًا
احتمااًلقدریبزرگترازداودبود،امادوستیآنهایکی
ازعمیقترینوصمیمیتریندوستیهاییاستکهدر
کتابمقدسثبتشدهاست،زیراآنان)1(دوستیخود
رابراساستعهدنسبتبهخدابنانهادند،نهتعهدنسبتبه
یکدیگر؛)2(اجازهندادندچیزی،نهحتیمنشیامشکل
خانوادگی،بینآندوقراربگیرد؛)3(وقتیدوستیشان
ازبوتهآزمایشگذشت،بایکدیگرصمیمیترشدند؛و

)4(توانستندتاآخرباهمدوستبمانند.
یوناتان،شاهزادهاسرائیل،بعدهافهمیدکهنهاو،بلکهداود
پادشاهخواهدبود)17:23(.امااینموضوععالقهاورابه
داودضعیفنساخت.یوناتانترجیحدادپادشاهیبرقوم

اسرائیلراازدستبدهدتاصمیمیتریندوستشرا.



میداشت.یوناتانباداودعهددوستیبستوبهنشانةاینعهد،رداییراكه
برتنداشتوشمشیروكمانوكمربندخودرابهداودداد.ازآنروزبه
بعدشائول،داودرادراورشلیمنگاهداشتودیگرنگذاشتبهخانةپدرش

برگردد.
5شائولهرمأموریتیكهبهداودمیسپرد،اوآنراباموفقیتانجاممیداد.
ازاینروویرایكیازفرماندهانسپاهخودساخت.ازاینامر،هممردمو

همسربازانخشنودبودند.
وطن به اسرائیل فاتح سپاه و بود كشته را جلیات داود آنكه از 6و7پس
به باسازوآواز اسرائیل تمامشهرهای از زنان راه، برمیگشت،درطول
استقبالشائولپادشاهبیرونآمدند.آنهادرحالیكهمیرقصیدنداینسرودرا
میخواندند:»شائولهزاراننفروداوددههاهزارنفرراكشتهاست!«8شائول
باشنیدناینسرودسختغضبناکگردیدوباخودگفت:»آنهامیگویند
كهداوددههاهزارنفرراكشتهاست،ولیمنهزاراننفررا!البدبعدهم
خواهندگفتكهداودپادشاهاست!«9پس،ازآنروزبهبعد،شائولازداود

كینهبهدلگرفت.
رادر او و برشائولآمد ازجانبخدا پلید فردایآنروزروح 10و11در
خانهاشپریشانحالساخت.داودمثلهرروزشروعبهنواختنچنگنمود.
ناگهانشائولنیزهایراكهدردستداشتبطرفداودپرتابكردتااورا
بهدیوارمیخكوبكند.اماداودخودراكناركشید.اینعملدوبارتكرار

شد.
12شائولازداودمیترسید،زیراخداوندباداودبودولیشائولراترکگفته
بود.13سرانجامشائولاوراازدرباربیرونكردومقامپایینتریدرسپاه
خودبهویمحولنمود.امااینامرباعثشدمردمبیشازپیشباداوددر

تماسباشند.
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18: 8وقتیمردمدالوریداودراتحسینکردند،قدردانی 
شائولازداودبهحسادتنسبتبهاوتبدیلشد.شائولدر
خشمیکهناشیازحسادتشبهداودبود،باپرتابنیزهاش

بهطرفاو،سعیکرداورابهقتلبرساند)11:18و12(.
حسادتشایدگناهیبزرگبهنظرنرسد،امادرواقع،یک
قدمتاقتلفاصلهدارد.حسادتبانابودکردنشخصازدرون
شروعمیشود،بعدخودرادراعمالخطرناکنشانمیدهد.

مواظبباشیدحسادتجایپاییدرزندگیتانبازنکند.
18: 10توضیحاتمربوطبه14:16،توضیحوتبیینهای
متعددیدرموردعلتقرارگرفتنروحپلیدبرشائول

ارائهمیدهد.

به بکشدچون را داود شائولسعیکرد  18: 11و12
داود این، وجود با میورزید. حسادت داود محبوبیت
مردم شاید داد. ادامه شائول آرامکردن و حفاظت به
شما به طریقی به حتی و ورزیدهاند حسادت شما به
بهترس نقاطقوتشما از ایشانشاید حملهکردهاند.
افتادهاندیاازضعفهایخودشانآگاهشدهاند.طبعًاباید
ازاینقبیلمردمفاصلهگرفتوازآنهادوریکرد.
اماواکنشبهتردرمقابلآنان،محبتکردنبهایشان
است)متی43:5و44(.بهتراستازخدابطلبیمکهبهما
قدرتدهدتابازهمآنانرادوستبداریم،همانطور

کهداودازمحبتخودبهشائولنکاست.



15و16وقتی بود. او با خداوند زیرا میشد، موفق كارهایش تمام در 14داود
شائولپادشاهمتوجهاینامرشد،بیشترهراسانگردید،ولیمردماسرائیلو

یهودا،داودرادوستمیداشتندزیراباآنهامعاشرتمیكرد.

داود 200 فلسطینی  را به عنوان  جهیزیه  می کشد
17روزیشائولبهداودگفت:»منحاضرمدختربزرگخودمیربرابهعقد
تودرآورم.امااولبایدشجاعتخودرادرجنگهایخداوندثابتكنی.«
)شائولباخودمیاندیشید:»بجایاینكهدستمنبهخوناوآغشتهشود،او

رابهجنگفلسطینیهامیفرستمتاآنهااورابكشند.«(
18داودگفت:»منكیستمكهدامادپادشاهشوم؟خانوادةماقابلاینافتخار
نیست.«19اماوقتیزمانعروسیداودومیربرسید،شائولاورابهمردیبه

نامعدریئیلازاهالیمحوالتداد.
20ولیمیكالدختردیگرشائولعاشقداودبودوشائولوقتیاینموضوع
رافهمیدخوشحالشد.21شائولباخودگفت:»فرصتیدیگرپیشآمدهتا
داودرابهجنگفلسطینیهابفرستم.شایدایندفعهكشتهشود!«پسبهداود
گفت:»توفرصتدیگریداریكهدامادمنبشوی.مندختركوچکخود
رابهتوخواهمداد.«22درضمن،شائولبهدرباریانگفتهبودبطورمحرمانه
باداودصحبتكرده،بگویند:»پادشاهازتوراضیاستوهمةافرادشتورا

دوستدارند.پسبیاودامادپادشاهشو.«
23داودچوناینسخنانراازمأمورانشائولشنیدگفت:»آیافكرمیكنید
كهدامادپادشاهشدنآساناست؟منازیکخانوادةفقیروگمنامهستم.«
24و25وقتیدرباریانشائولآنچهراكهداودگفتهبودبهشائولگزارشدادند،
اوگفت:»بهداودبگوییدكهمهریةدخترمنفقطصدقلفةمردكشتهشدة
ازدشمنان انتقامگرفتن طالبشهستم، تنهاچیزیكهمن است. فلسطینی
بهدستفلسطینیها اینبودكهداود است.«ولیدرحقیقتقصدشائول

كشتهشود.
26داودازاینپیشنهادخشنودگردیدوپیشازآنكهزمانمعینبرسد،27او
باافرادشرفتودویستفلسطینیراكشتوقلفههایآنهارابرایشائول

آورد.پسشائولدخترخودمیكالرابهاوداد.
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18: 15ـ18محبوبیتشائولاورامغرورومتکبرکرد 
داودراستودند،داود درحالیکهحتیوقتیتمامیقومْْ
هر به تقریبًا داود آنکه با ماند. باقی فروتن همچنان
درسرتاسرسرزمین و موفقشد زد، کاریکهدست
محبوبیتش از استفاده از او اما گشت، مشهور موعود

در شهرت، نگذارید ورزید. اجتناب شائول ضد بر
کند. ایجاد تحریف دارید، خود نفوذ از که استنباطی
اما است، آسانتر بودن فروتن ندارید، محبوبیتی وقتی
وقتیموردستایشواحترامقراربگیرید،چهواکنشی

خواهیدداشت؟



28و29شائولوقتیدیدكهخداوندباداوداستودخترشمیكالنیزداودرا
دوستداردازاوبیشترترسیدوهرروزبیشازپیشازویمتنفرمیشد.

30هرموقعكهفلسطینیهاحملهمیكردند،داوددرنبردباآنهابیشترازسایر
افسرانشائولموفقمیشد.بدینترتیبنامداوددرسراسراسرائیلبرسر

زبانهاافتاد.

داود از دست  شائول  فرار می کند

شائولبهپسرخودیوناتانوهمةافرادشگفتكهقصدداردداود19
رابكشد.امایوناتانبخاطرمحبتیكهبهداودداشتاوراازقصد
پدرشآگاهساختوگفت:»فرداصبحمواظبخودتباش.خودترادر
صحراپنهانكن.3منازپدرممیخواهمتابامنبهصحرابیاید.درآنجاراجع

بهتوبااوصحبتمیكنموهرچهاوبگویدبهتوخواهمگفت.«
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درستی کار پدر از فرزند نااطاعتی آیا  19: 1و2
صریح اصل کرد؟ اینجا یوناتان که طور همان است،
کتابمقدسایناستکهوقتیپدریبهپسرشدستور
اول باید نقضکند،آنپسر را قانونخدا میدهدکه
ازخدااطاعتکند،نهازانسان.ایناصلفرضبراین

داردکهپسرآنقدربالغهستکهبشودبهاومسؤولیت
دادوفریبودروغراتشخیصدهد.وظیفهپسراین
استکهنسبتبهپدرشمؤدبوخیرخواهومطیعباشد
یا کند اطاعت فرامینی از نباید اما 1:6ـ3(، )افسسیان

معیارهاییرابپذیردکهقانونخدارانقضمیکند.

اشیاء  ساده 
خدااغلب
برایانجام

کارهایشدر
جهان،ازاشیاء
سادهومعمولی
استفادهمیکند.

حائزاهمیت
استکهاین
اشیافقطبهاو
وقفشودتا
مورداستفاده

اوقراربگیرد.
شماچهچیزی
داریدکهخدا
بتواندازآن
استفادهکند؟
هرچیزوهر

کس»ابزاری«
مناسببرای

اوست.

 شی ء

عصا

شیپور

پشم

شیپور،کوزه،ومشعل

استخوانچانهاالغ

سنگکوچک

روغن

رودخانه

کمربند

کوزه

تابهآهنی،آب،وغذا

پنجنانودوماهی

 محل  آیه

خروج2:4ـ4

یوشع3:6ـ5

داوران36:6ـ40

داوران19:7ـ22

داوران15:15

1سموئیل40:17

2پادشاهان1:4ـ7

2پادشاهان9:5ـ14

ارمیا1:13ـ11

ارمیا1:19ـ13

حزقیال1:4ـ17

مرقس30:6ـ44

چه  کسی  از آن  
استفاده  کرد؟

موسی

یوشع

جدعون

جدعون

سامسون

داود

الیشع

الیشع

ارمیا

ارمیا

حزقیال

عیسی

 چگونه  مورد استفاده  
قرار گرفت ؟

انجاممعجزاتدرمقابلفرعون

فروریختندیوارهایاریحا

تأییدارادهخدا

شکستمدیانیها

کشتن1000فلسطینی

کشتنجلیات

نشاندادنقدرتخدادرتأمینغذا

شفاییکجذامی

بهعنواندرسیعملیازخشمخدا

بهعنواندرسیعملیازخشمخدا

بهعنواندرسیعملیازداوری

غذادادنبهبیشاز5000نفر



4صبحروزبعدكهیوناتانوپدرشباهمگفتگومیكردند،یوناتانازداود

تعریفكردوخواهشنمودكهبهویآسیبینرساندوگفت:»اوهرگز
بهتوآزارینرساندهاستبلكههمیشهبهتوخوبیكردهاست.5آیافراموش
كردهایكهاوبرایمبارزهباجلیات،جانخودرابهخطرانداختوخداوند
پیروزیبزرگینصیباسرائیلكرد؟توازاینامرخوشحالبودی.حالچرا
میخواهیدستخودرابهخونبیگناهیكهآزارشبهتونرسیده،آلوده

سازی؟«
را او كه قسم زنده خداوند »به قسمخورده،گفت: و شد متقاعد 6شائول

نخواهمكشت.«
7پسیوناتان،داودراخواندوهمهچیزرابرایاوتعریفكرد.بعداورانزد

پدرشبردواومثلسابقنزدشائولماند.
8طولینكشیدكهدوبارهجنگدرگرفتوداودباسربازانخودبهفلسطینیها

حملهبردوبسیاریراكشتوبقیهرافراریداد.
9و10روزیشائولدرخانهنشستهبودودرحالیكهبهنوایموسیقیایكهداود
مینواختگوشمیدادروحپلیدازجانبخداوندبهاوحملهنمود.شائول
نیزهایراكهدردستداشتبطرفداودپرتابكردتااورابكشد.اماداود
خودراكناركشیدونیزهبهدیوارفرورفت.داودفراركردوخودرااز

دستاونجاتداد.
بیرون او باشندوصبحكه داود خانة مراقب تا فرستاد 11شائولسربازانی
میآیداورابكشند.میكالزنداودبهاوخبرداده،گفت:»اگرامشبفرار
نكنیفرداصبحكشتهمیشوی.«12پسداودبهكمکمیكالازپنجرهفرار
كرد.13سپسمیكالمجسمهایگرفته،دررختخوابگذاشتوبالشیازپشم
بززیرسرشنهادوآنرابالحافپوشاند.14وقتیسربازانآمدندتاداودرا
دستگیركنندوپیششائولببرند،میكالبهآنهاگفتكهداودمریضاست

ونمیتواندازرختخوابشبیرونبیاید.
15ولیشائولدوبارهسربازانرافرستادتااورابارختخوابشبیاورندتااورا
بكشند.16وقتیسربازانآمدندتاداودراببرند،دیدندبجایداودیکمجسمه

دررختخواباست!
17شائولبهدخترشمیكالگفت:»چرامرافریبدادیوگذاشتیدشمنماز

چنگمبگریزد؟«
میكالجوابداد:»مجبوربودماینكاررابكنم،چوناوتهدیدكردكهاگر

كمكشنكنممرامیكشد.«
18بهاینترتیب،داودفراركردوبهرامهپیشسموئیلرفت.وقتیبهآنجا
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رسید،هرچهشائولبهویكردهبود،برایسموئیلتعریفكرد.سموئیل
داودراباخودبهنایوتبردوباهمدرآنجاماندند.19بهشائولخبردادندكه
داوددرنایوترامهاست،20پساومأمورانیفرستادتاداودرادستگیركنند.
انبیاءرادیدندكهبهرهبریسموئیل از امامأمورانوقتیرسیدندگروهی
نبوتمیكردند.آنگاهروحخدابرآنهانیزآمدوایشانهمشروعبهنبوت

كردننمودند.
21وقتیشائولشنیدچهاتفاقیافتادهاست،سربازاندیگریفرستاد،ولیآنهانیز

نبوتكردند.شائولبرایبارسومسربازانیفرستادوآنهانیزنبوتكردند.
22سرانجامخودشائولبهرامهرفتوچونبهسرچاهبزرگیكهنزدسیخوه
استرسید،پرسید:»سموئیلوداودكجاهستند؟«بهاوگفتندكهدرنایوت
هستند.23امادربینراهنایوت،روحخدابرشائولآمدواونیزتانایوت
نبوتكرد!24اوجامةخودراچاکزده،تمامآنروزتاشببرهنهافتادو
درحضورسموئیلنبوتمیكرد.وقتیمردماینراشنیدندگفتند:»آیاشائول

همنبیشدهاست؟«

یوناتان  زندگی  داود را نجات  می دهد

داودازنایوترامهفراركردوپیشیوناتانرفتوبهاوگفت:20
»مگرمنچهگناهیكردهاموچهبدیدرحقپدرتانجامدادهام

كهمیخواهدمرابكشد؟«
2یوناتانجوابداد:»تواشتباهمیكنی.پدرمهرگزچنینقصدیندارد،چون
هركاریبخواهدبكند،هرچندجزئیباشد،همیشهبامندرمیانمیگذارد.

اگراوقصدكشتنتورامیداشت،بهمنمیگفت.«
این دلیل همین به داری دوست مرا تو كه میداند »پدرت گفت: 3داود
موضوعراباتودرمیاننگذاشتهاستتاناراحتنشوی.بهخداوندزندهوبه

جانتوقسمكهمنبامرگیکقدمبیشترفاصلهندارم.«
4یوناتانباناراحتیگفت:»حالمیگوییمنچهكنم؟«
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19: 20ـ24ایندومینباریبودکهشائولباپیوستنبه 
گروهانبیاونبوتکنندگان،همهرامتعجبساخت.بار
اول)فصل10(درستبعدازتدهیناوبهپادشاهیوعدم
قبولاینمسؤولیتاتفاقافتاد.اینبارشائولازحسادت
بهداودومحبوبیتفزایندهاومیسوخت،اماروحخدا
او که طوری گرفت، او از را کاری هر انجام قدرت
نتوانستصدمهایبهداودبرساند.درهردوبار،شائول
سخنانخدارابرزبانآورد)یعنی»نبوتکرد«(،گرچه

اوکسینبودکهدرفکرامورالهیباشد.

19: 23یوناتانازداودپشتیبانیکرد)4:19(؛میکال
بهاوکمککردتابگریزد)11:19ـ17(؛سموئیلجایی
برای خدا روح و )18:19(؛ شود مخفی تا داد او به
هر .)23:19( کرد ایجاد مانع داود تعقیب در شائول
یکازاینرویدادهاداودراازآسیبیامرگحفظ
بلکهدست نبود، تصادف و اتفاق رویدادها این کرد.
خدادرکاربود.وقتیازآسیبیرهاییمییابید،بدانید
کهشایدخداشماراحفظکردهاست،چوناونقشهای

برایتاندارد.



5داودپاسخداد:»فرداجشناولماهاستومنمثلهمیشهدراینموقعباید
باپدرتسرسفرهبنشینم.ولیاجازهبدهتاعصرروزسوم،خودرادرصحرا
پنهانكنم.6اگرپدرتسراغمراگرفت،بگوكهداودازمناجازهگرفته
استتابرایشركتدرمراسمقربانیسالیانةخانوادةخودبهبیتلحمبرود.
7اگربگوید:بسیارخوب،آنوقتمعلوممیشودقصدكشتنمراندارد.ولی
اگرعصبانیشود،آنوقتمیفهمیمكهنقشهكشیدهمرابكشد.8بخاطرآن
عهددوستیایكهدرحضورخداوندباهمبستیم،اینلطفرادرحقمن
بكنواگرفكرمیكنیمنمقصرم،خودتمرابكش،ولیمرابدستپدرت

تسلیمنكن!«
9یوناتانجوابداد:»اینحرفرانزن!اگربدانمپدرمقصدكشتنتورادارد،

حتمًابهتواطالعخواهمداد!«
10آنگاهداودپرسید:»چگونهبدانمپدرتباعصبانیتجوابتورادادهاست

یانه؟«
11یوناتانپاسخداد:»بیابهصحرابرویم.«پسآنهاباهمبهصحرارفتند.
12سپسیوناتانبهداودگفت:»بهخداوند،خدایاسرائیلقسممیخورمكه
پسفرداهمینموقعراجعبهتوباپدرمصحبتمیكنموتورادرجریان
میگذارم.13اگراوعصبانیباشدوقصدكشتنتوراداشتهباشد،منبهتو
خبرمیدهمتافراركنی.اگراینكاررانكنم،خداوندخودشمرابكشد.
دعامیكنمكههرجامیروی،خداوندباتوباشد،همانطوركهباپدرمبود.
14و15بهمنقولبدهكهنهفقطنسبتبهمنخوبیكنی،بلكهبعدازمننیز
وقتیخداوندتمامدشمنانترانابودكردلطفتوهرگزازسرفرزندانمكم

نشود.«
16پسیوناتانباخاندانداودعهدبستوگفت:»خداوندازدشمنانتوانتقام
گیرد.«17یوناتانداودرامثلجانخودشدوستمیداشتوباردیگراورا

بهدوستیایكهباهمداشتندقسمداد.
18آنگاهیوناتانگفت:»فرداسرسفرهجایتوخالیخواهدبود.19پسفردا،
سراغتوراخواهندگرفت.بنابراینتوبههمانجایقبلیبرووپشتسنگی
كهدرآنجاستبنشین.20منمیآیموسهتیربطرفآنمیاندازموچنین

5 :20
اعد10:10؛11:28ـ17

5 :20
اعد10:10؛11:28ـ17

6 :20
1سمو2:16؛58:17؛

28:20

6 :20
1سمو2:16؛58:17؛

28:20

8 :20
1سمو1:18ـ3؛18:23

2سمو26:1

8 :20
1سمو1:18ـ3؛18:23

2سمو26:1

9 :20
1سمو2:19

9 :20
1سمو2:19

13 :20
روت17:1

1سمو17:3؛44:14؛
11:18و12

1توا20:28

13 :20
روت17:1

1سمو17:3؛44:14؛
11:18و12

1توا20:28
15 :20

1سمو21:24
2سمو1:9؛7:21

15 :20
1سمو21:24

2سمو1:9؛7:21

16 :20
تث21:23

1سمو22:25

16 :20
تث21:23

1سمو22:25
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20: 5درآغازهرماه،مردماسرائیلگردهممیآمدند 
تاجشناولماهرابرگزارکنند.اگرچهاینجشنعمدتًا
فرصتیبودبرایشادیوتفریح،اماازاینطریقروزهای
ماهنیزبهخداوقفمیشد.سایراقوامجشنهاییدرتمام
طولماهداشتندوخوِدماهرامیپرستیدند.امااسرائیلیها
قابل آسمان در ماه که ماه اول در را خود جشنهای

احتیاطی اقدام کار این میکردند. برگزار نبود، رؤیت
دیگریبوددرمقابلعبادتخدایاندروغین.

20: 15یوناتانازداودخواستکهقولبدهددرآیندهبا
فرزندانشنیکیکند.سالهابعدداودبرایعملیکردنقولش،
تالشزیادیکرد:اومفیبوشت،پسریوناتانرابهقصرش

دعوتکردتادرآنجازندگیکند)2سموئیلفصل9(.



وانمودمیكنمكهبرایتمرینتیراندازی،سنگراهدفقراردادهام.21بعد
نوكرمرامیفرستمتاتیرهارابیاورد.اگرشنیدیكهمنبهاوگفتم:تیرها
اینطرفاستآنهارابردار.بهخداوندزندهقسمكهخطریمتوجهتونیست؛
22ولیاگرگفتم:جلوتربرو،تیرهاآنطرفاست،بایدهرچهزودترفرار
كنیچونخداوندچنینمیخواهد.23درضمندرموردعهدیكهباهمبستیم،

یادتباشدكهخداوندتاابدشاهدآناست.«
24و25پسداوددرصحراپنهانشد.وقتیجشناولماهشروعشد،پادشاهبرای
خوردنغذادرجایهمیشگیخودكناردیوارنشست.یوناتاندرمقابلاوو
ابنیرهمكنارشائولنشستند،ولیجایداودخالیبود.26آنروزشائولدر
اینموردچیزینگفتچونپیشخودفكركرد:»البداتفاقیبرایداود
افتادهكهاورانجسكردهوبهمیندلیلنتوانستهاستدرجشنشركتكند.
بلی،حتمًاشرعًانجساست!«27اماوقتیروزبعدهمجایداودخالیماند،
شائولازیوناتانپرسید:»داودكجاست؟نهدیروزسرسفرهآمدنهامروز!«
به بدهم اجازه تا كرد خواهش خیلی من از »داود داد: پاسخ 28و29یوناتان
بیتلحمبرود.بهمنگفتكهبرادرشازاوخواستهاستدرمراسمقربانی

خانوادهاششركتكند.پسمنهمبهاواجازهدادمبرود.«
30شائولعصبانیشدوسریوناتانفریادزد:»ایحرامزاده!خیالمیكنیمن
نمیدانمكهتوازاینپسریسیطرفداریمیكنی؟توبااینكارهمخودتو
هممادرترابیآبرومیكنی!31تازمانیكهاوزندهباشدتوبهمقامپادشاهی

نخواهیرسید.حالبروواورااینجابیاورتاكشتهشود!«

23 :20
پیدا53،49:31

23 :20
پیدا53،49:31

26 :20
الو21:7

اعد16:19
1سمو5:16

26 :20
الو21:7

اعد16:19
1سمو5:16

28 :20
1سمو6:20

28 :20
1سمو6:20

30 :20
داو1:11

30 :20
داو1:11

31 :20
1سمو16:26
2سمو5:12

31 :20
1سمو16:26
2سمو5:12
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فرار داود
داودازنقشههایشائولپیبردکهاوقصدقتلشرادارد،وازاینرونزد
سموئیلبهرامهگریخت.اوبهجبعهبازگشتتابایوناتانخداحافظی
کند،سپسبهنوبمتواریشدودرآنجاازکاهنغذاوشمشیرگرفت.
او به فلسطینیها فلسطینیهاگریخت.وقتی قلمرو بهَجتواقعدر بعد
مظنونشدند،اوبهغاریدرنزدیکیعدوالممتواریشدکهدرآنجاعده

زیادیبهاوملحقشدند.

20: 26ازآنجاکهدرجشناولماهبایدبهخداقربانی

جشن در که کسانی 11:28ـ15(، )اعداد میشد تقدیم
شرکتمیکردندمیبایستمطابققانونخداشرعًاپاک
؛ 11:19ـ22 اعداد ؛ 15 الویان ؛ 10:19 )خروج باشند
همچنیننگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبهیوشع5:3(.
اینطهارتشاملشستشویبدنولباسهاپیشازنزدیک
بیرونی قربانیمیشد.طهارت تقدیم برای بهخدا شدن
و طاهر قلبی داشتن برای درونی تمایل از بود نمادی

رابطهایصحیحباخدا.
بود شده گفته شائول به قباًل آنکه با  20: 31و32
رسید خواهد آخر به او خوِد با خاندانش سلطنت که
)13:13و14(،امااوهنوزسعیمیکردتختپادشاهیاش
رابراینسلهایآیندهحفظکند.بدترازاین،اوسعی
چون دهد، انجام انسانی طریق به را کار این داشت
میدانستهیچکمکیازخدابهاونخواهدرسید.یوناتان
میتوانستاقدامیکندوباکشتنحریفش،پادشاهبعدی
شود،امااوبهخاطرمحبتشبهخداوبهداود،اینفرصت

رانادیدهگرفت)16:23ـ18(.

رامـه
دریایمدیترانه
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عدوالم



32امایوناتانبهپدرشگفت:»مگراوچهكردهاست؟چرامیخواهیاورا
بكشی؟«33آنگاهشائولنیزةخودرابطرفیوناتانانداختتااورابكشد.
دارد. را داود كشتن قصد پدرش كه نماند باقی شكی یوناتان برای پس
34یوناتانباعصبانیتازسرسفرهبلندشدوآنروزچیزینخورد،زیرارفتار

زشتپدرشنسبتبهداوداوراناراحتكردهبود.
بهصحرارفتو بود بهداودداده بعد،یوناتانطبققولیكه 35صبحروز

پسریراباخودبردتاتیرهایشراجمعكند.36یوناتانبهآنپسرگفت:
»بدووتیرهاییراكهمیاندازمپیداكن.«وقتیآنپسرمیدوید،تیررا
چنانانداختكهازاوردشد.37وقتیآنپسربهتیریكهانداختهشدهبود
نزدیکمیشد،یوناتانفریادزد:»جلوتربرو،تیرآنطرفاست.38زودباش،
بدو.«آنپسرهمةتیرهاراجمعكرده،پیشیوناتانآورد.39پسرکازهمه
جابیخبربود،امایوناتانوداودمیدانستندچهمیگذرد.40یوناتانتیرو

كمانخودرابهآنپسردادتابهشهرببرد.
41بمحضآنكهیوناتانپسرراروانةشهرنمود،داودازمخفیگاهخودخارج
شده،نزدیوناتانآمدورویزمینافتاده،سهبارجلواوخمشد.آنهایكدیگر
باهمگریهكردند.داودنمیتوانستجلوگریةخودرابگیرد. رابوسیده،
42سرانجامیوناتانبهداودگفت:»نگراننباش،چونماهردوباهمدرحضور
خداوندعهدبستهایمكهتاابدنسبتبههمواوالدیكدیگروفاداربمانیم.«پس

آنهاازهمدیگرجداشدند.داودازآنجارفتویوناتانبهشهربرگشت.

4- شائول  داود را تعقیب  می کند
داود نان  مقدس  می طلبد

داودبهشهرنوبنزداخیملکكاهنرفت.اخیملکچونچشمش21
بهداودافتادترسیدوازاوپرسید:»چراتنهاهستی؟چراكسیبا

تونیست؟«
2داوددرجوابویگفت:»پادشاهمرابهیکمأموریتسریفرستادهو

33 :20
1سمو11:18؛10:19و11

33 :20
1سمو11:18؛10:19و11

36 :20
1سمو20:20و21

36 :20
1سمو20:20و21

42 :20
1سمو14:20و15؛18:23

42 :20
1سمو14:20و15؛18:23

1 :21
1سمو19:22

نح32:11
مر25:2و26

1 :21
1سمو19:22

نح32:11
مر25:2و26

2 :21
1سمو17:19

2 :21
1سمو17:19
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21: 1ایننخستینباریاستکهازاخیملکنامبرده 
میشود.اویاهماناخیااستکهدر3:14و18بهاواشاره
شدهاست،یابهاحتمالزیاد،جانشیناخیا.درهرحال،
اگراخیملکمیخواستنانمقدسرابهداودبدهد،یعنی
نانیکهمختصکاهنانبود)الویان5:24ـ9(،میبایست
برخالفقانونخداعملکند.امااخیملکنیازوزندگی
داودرابهمراسممذهبیترجیحدادونانمقدسرابهاو
دادتابخورد.بااینکارقانونبرتریرارعایتکردکه
قرنها )الویان18:19(. باشد نوعدوستی و محبت قانون

بعد،عیسیبهاینواقعهاشارهکردتانشـاندهدقانون
اجرا بهموقع تشریفاتی و بهشکلرسمی نباید را خدا
گذاشت.خوبیکردنونجاتجانهاقانونبرترخدااست

)متی1:12ـ8؛لوقا1:6ـ5(.
21: 2داوددروغگفتتاازدستشائولدرامانباشد
)10:21(.برخیایندروغراموجهمیدانند،چونجنگی
بودکه این وظیفهسربازخوب و بود وقوع درشرف
دشمنرافریبدهد.اماهیچجاازدروغداودچشمپوشی
شد، واقع این عکس بر درست حقیقت، در نمیشود.



دستوردادهاستكهدراینبارهباكسیحرفنزنم.منبهافرادمگفتهامكه
بعدًامرادرجایدیگریببینند.3حال،خوردنیچهداری؟اگرداریپنجنان
بدهواگرنههرچهداریبده.«4كاهندرجوابداودگفت:»مانانمعمولی
نداریم،ولینانمقدسداریمواگرافرادتودراینچندروزبازناننزدیكی

نكردهباشند،میتوانندازآنبخورند.«
5داودگفت:»وقتیمنوافرادمبهمأموریتمیرویممعمواًلخودرااززنان
داریم. پیش در هم مقدسی مأموریت كه اینک بویژه میداریم، نگه دور

مطمئنباشافرادمننجسنیستند.«
6پسچونناندیگریدردسترسنبود،كاهنبهناچارنانمقدسراكهاز

خیمةعبادتبرداشتهوبجایآننانتازهگذاشتهبود،بهداودداد.
7)برحسباتفاق،همانروزدوآغادومیرئیسچوپانانشائول،برایانجام
مراسمتطهیردرآنجابود.(8داودازاخیملکپرسید:»آیاشمشیریانیزهداری؟

اینمأموریتآنقدرفوریبودكهمنفراموشكردماسلحهایبردارم!«
9كاهنپاسخداد:»شمشیرجلیاتفلسطینیاینجاست.همانكسیكهتواو

رادردرةایالهازپایدرآوردی.آنشمشیررادرپارچهایپیچیدهاموپشت
ایفودگذاشتهام.اگرمیخواهیآنرابردار،چونغیرازآنچیزیدراینجا

نیست.«
داودگفت:»شمشیریبهترازآننیست!آنرابهمنبده.«

داود خود را به  دیوانگی  می زند
10داودهمانروزازآنجانزداخیش،پادشاهجترفتتاازدستشائولدر
امانباشد.11مأموراناخیشبهاوگفتند:»آیااینشخصهمانداود،رهبر

4 :21
خرو14:19و15

الو5:24ـ8
متی4:12

4 :21
خرو14:19و15

الو5:24ـ8
متی4:12

6 :21
متی3:12و4
مر25:2و26

لو4:6

6 :21
متی3:12و4
مر25:2و26

لو4:6
7 :21

1سمو9:22
مز1:52

7 :21
1سمو9:22

مز1:52

9 :21
1سمو2:17و50و51

9 :21
1سمو2:17و50و51

10 :21
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10 :21
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11 :21
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)9:22ـ19(.  انجامید کاهن 85 مرگ به او دروغ زیرا
دروغکوچکداودبسیاربیضرربهنظرمیرسید،امابه
فاجعهمنتهیشد.کتابمقدسکاماًلروشنمیسازدکه
دروغگوییخطااست)الویان11:19(.دروغگویی،مانند
هرگناهدیگری،ازنظرخدابزرگاستوممکناست
بهانواععواقبخطرناکمنتهیشود.گناهانرادستکم
باید گناهان همه از نکنید. ردهبندی را آنها یا نگیرید
پرهیخت،قطعنظرازاینکهبتوانیانتوانعواقببالقوه

آنهاراپیشبینیکرد.
21: 6هفتهاییکباردرروزسّبت،کاهنیواردقدِس
میز روی برشته و تازه نان 12 و میشد عبادت خیمه
کوچکیمیگذاشت.ایننانکه»نانمقدس«)یاطبق
ترجمهقدیمی،نانَتقِدمه(نامیدهمیشد،عالوهبراینکه
نمایانگرعنایتخدادرتأمیننیازهایجسمانیقومبود،

مظهرحضورخدادربینآناننیزبود.ایننانراکههر
بودند، هفتهعوضمیشد،فقطکاهنانیکهدرخدمت

میتوانستندبخورند.
داود خود، اصلی دشمن فلسطینیها چرا  21: 10ـ15
آغاز در فلسطینیها شاید پذیرفتند؟ خود اردوی به را
بود، نظامی بلندپایه رهبر که فراری یک پذیرفتن از
خوشحالبودند.هرکسیکهدشمنشائولبود،دوست
آنهامحسوبمیشد.آنهانمیدانستندکهداودتدهینشده
تاپادشاهبعدیاسرائیلشود)13:16(.باوجوداین،کمی
بعدفلسطینیهاازحضورداوددربینخودنگرانشدند،
چونعلیرغمهمهاینها،اوهزاراننفرازمردمآنهارا
کشتهبود)7:18(.سپسداودباتظاهربهدیوانگیجان
به نبودکه فلسطینیانرارسم خودراحفظکرد،چون

افرادیکهثباتروانینداشتند،آسیببرسانند.



شائول میگفتند: آمده، استقبالش به كنان رقص مردم كه نیست اسرائیل
هزاراننفرراكشتهاست،ولیداوددههاهزارنفررا؟«

12داودباشنیدناینسخنازاخیشترسید.13پسخودرابهدیوانگیزد.او
رویدرهاخطمیكشیدوآبدهانشرارویریشخودمیریخت،14و15تا
اینكهباالخرهاخیشبهمأمورانشگفت:»ایندیوانهراچرانزدمنآوردهاید؟

دیوانهكمداشتیمكهاینیكیراهمدعوتكردیدمهمانمنبشود؟«
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محبت قسمت نوعدوستانهترین وفاداری است؛ زندگی ویژگیهای پربهاترین از یکی وفاداری
است.اگربخواهیدوفادارباشید،نمیتوانیدفقطبرایخودتانزندگیکنید.افرادوفادارنهتنهاسر
تعهداتخودمیایستند،بلکهحاضرندبهخاطرآنهارنجنیزببینند.یوناتاننمونهدرخشانیاستاز
وفاداری.بعضیاوقاتاومجبورمیشددربیندووفاداریقراربگیرید:وفاداریبهپدرششائول،
یابهدوستشداود.راهحلیکهاودررویاروییبااینتضاددرپیشگرفت،بهماتعلیممیدهد
کهاواًلچگونهوفادارباشیمودوماینکهوفاداریمابایدتحتتأثیرچهچیزیباشد.دریوناتان،

وفاداریهمیشهتحتتأثیرحقیقتقرارداشت.
یوناتانمیدانستکهمنبعحقیقتخدااستونهایتًااواستکهازانسانانتظاروفاداریدارد.این
رابطهیوناتانباخدابودکهبهاوتواناییدادتابهشکلمؤثریازپسشرایطبغرنجزندگیاشبر
آید.اوبهشائولوفاداربودچونشائولپدروپادشاهشبود؛بهداودنیزوفاداربودچوندوستشبود.

وفاداریاوبهخداهادیاودرفشارهایمتضادیبودکهدرروابطانسانیاشباآنهامواجهبود.
فشارهایمتضادیکهدرنتیجهروابطمانباافرادمختلفبرماواردمیآید،میتواندبرایمانیز
چالشهایبزرگیباشد.اگربکوشیماینتضادهارادرسطحانسانیحلوفصلکنیم،دائمًاباحس
خیانتدرگیرخواهیمبود.اگرمابهدوستانمانبفهمانیمکهوفادارینهاییمابهخداوحقیقتاو
است،بسیاریازانتخابهایمابهمراتبشفافترخواهندبود.حقیقتیکهدرکالمشآشکارشده،
باعثتسهیلدرتصمیمگیریخواهدشد.آیانزدیکترینکسانبهشمامیدانندشمابهچهکسی

بیشازهمهوفادارید؟
نقاط  قوت  و موفقیت ها: 

شجاع،وفادار،وذاتًارهبربود. *
صمیمیتریندوستیبودکهداودداشت. *

رفاهشخصیاشرابرکسانیکهدوستشانداشت،ترجیحنمیداد. *
بهخدامتکیبود. *

درس هایی  از زندگی  او: 
وفادارییکیازقویترینجنبههایشجاعتاست. *

وفاداریبهخداهمهروابطدیگرراتحتالشعاعخودقرارمیدهد. *
دوستیهایبزرگارزشمندند. *

آمار حیاتی : 
شغل:رهبرنظامی *

خویشاوندان:پدر:شائول.مادر:اخینوعم.برادران:ابینادابوملکیشوع. *
خواهران:میربومیکال.فرزند:مفیبوشت. *

آیه  کلیدی : 
»ایبرادرمنیوناتان،برایتوبسیاردلتنگم.چقدرتورادوستداشتم!محبتتوبرایمن،عمیقتر

ازمحبتزنانبود!«)2سموئیل26:1(.
ماجرایاودر1سموئیلفصلهای13ـ31نقلشدهاست.ازاودر2سموئیلفصل9نیزنامبرده

شدهاست.

ان 
ـــ

ونات
ی



شائول  کاهنان  را اعدام  می کند

داودازَجتفراركرده،بهغارعدوالمرفتوطولینكشیدكه22
درآنجابرادرانوسایربستگانشبهاوملحقشدند.2همچنینتمام
كسانیكهرنجدیده،قرضداروناراضیبودندنزدویجمعشدند.تعدادآنها

بهچهارصدنفرمیرسیدوداودرهبرآنهاشد.
پادشاهموآبگفت:»خواهشمیكنم به بهمصفةموآبرفته، 3بعدداود
اجازهدهیدپدرومادرمتحتحمایتشماباشندتاببینمخدابرایمنچه
نقشهایدارد.«4پسآنهارانزدپادشاهموآببرد.درتماممدتیكهداوددر

غارزندگیمیكرد،آنهادرموآببسرمیبردند.
5روزیجادنبینزدداودآمده،بهاوگفت:»ازغاربیرونبیاوبهسرزمین

یهودابرگرد.«پسداودبهجنگلحارثرفت.
6یکروزشائولبرتپهایدرجبعهزیردرختبلوطینشستهونیزهاش
دادند خبر او به بودند. ایستاده او اطراف در افرادش و بود دستش در
مردان »ای گفت: افرادش به 7شائول شدهاند. پیدا افرادش و داود كه
شما به تاكستانها و مزارع داود میكنید فكر آیا دهید! گوش بنیامین
خواهددادوهمةشماراافسرانسپاهخودخواهدساخت؟8آیابرایاین
به شما از هیچكدام چرا كردهاید؟ توطئه من برضد شما كه چیزهاست
مننگفتیدكهپسرمطرفدارداوداست؟كسیازشمابهفكرمننیست
ترغیبپسرمقصدكشتن به داود نمیگویدكهخدمتگزارمن بهمن و

مرادارد!«
گفت: چنین بود ایستاده شائول افراد كنار در كه ادومی دوآغ 9و10آنگاه
»وقتیمندرنوببودم،داودرادیدمكهبااخیملکكاهنصحبتمیكرد.
اخیملکدعاكردتاخواستخداوندرابرایداودبداند.بعدبهاوخوراکداد

ونیزشمشیرجلیاتفلسطینیرادراختیارشگذاشت.«
11و12شائولفوریاخیملکكاهنوبستگانشراكهكاهناننوببودنداحضار

1 :22
یوش33:15ـ36

2سمو13:23

1 :22
یوش33:15ـ36

2سمو13:23
2 :22

داو4:9؛3:11
2 :22

داو4:9؛3:11

3 :22
داو29:11

3 :22
داو29:11

5 :22
2سمو11:24

1توا9:21؛29:29
2توا25:29و26

5 :22
2سمو11:24

1توا9:21؛29:29
2توا25:29و26

6 :22
داو5:4

1سمو2:14

6 :22
داو5:4

1سمو2:14
7 :22

1سمو14:8
1توا16:12

7 :22
1سمو14:8
1توا16:12

8 :22
1سمو21:23

8 :22
1سمو21:23

9 :22
1سمو1:21و7
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9 :22
1سمو1:21و7

مز1:52

11 :22
1سمو3:14

11 :22
1سمو3:14
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که  داود به آشوبگران و ناراضیها، یاغیها،  2 :22
خودشیاغیبود،ملحقشدند.اینعدهخودشانمطرود
بودندوفقطباکمکبهداودبرایرسیدنبهپادشاهی،
میتوانستندآیندهخودرابهترسازند.قدرتداودبراین
گروهازمردانباردیگرابتکاروتواناییاورادررهبری
وانگیزشدادنبهدیگراننشانداد.تشکیلدادنسپاهاز
بینمردانخوبکاریاستسخت،چهبرسدبهشکل
دادنبهافرادشروریکهازداودپیرویمیکردند؛این
کارقطعًانیازبهقدرترهبریزیادیداشت.عاقبت،این
گروههستهاصلیرهبرینظامیسپاهداودراتشکیلدادند

وبه»سردارانمعروفداود«)2سموئیل8:23(شهرتیافتند.
با دوستانهای روابط اسرائیل قوم آنکه با  22: 3و4
پیوندهای بهخاطر داود ،)47:14( نداشتند موآبیها
خانوادگیتوانستازپادشاهآنجاامانبخواهد.جدهاو،

روت،موآبیبود)روت4:1؛13:4ـ22(.
بنیامین« »مردان را خود افسران شائول چرا  22: 7و8
مثل شائول، اصلی افسران معلوم قرار از کرد؟ خطاب
خوداو،ازقبیلهبنیامینبودند.داودازقبیلهیهودا،همسایه
قبیلهبنیامین،بود.وشائولبرایحفظتختسلطنت،به

وفاداریقبیلهاشمتوسلشد.



نمود.وقتیآمدندشائولگفت:»ایاخیملک،پسراخیتوب،گوشكن!«
اخیملکگفت:»بلیقربان،گوشبفرمانم.«

و توطئهچیدهاید؟چراخوراک علیهمن داود توو 13شائولگفت:»چرا
شمشیربهاودادیوبرایاوازخداهدایتخواستی؟اوبرضدمنبرخاسته

استودركمینمنمیباشدتامرابكشد.«
14اخیملکپاسخداد:»اماایپادشاه،آیادربینهمةخدمتگزارانتانشخصی
وفادارترازداودكهدامادشماستیافتمیشود؟اوفرماندةگاردسلطنتیو
مورداحترامدرباریاناست!15دعایمنبرایاوچیزتازهاینیست.غالمتو
خاندانشرادراینموردمقصرندانید،زیرااطالعیازچگونگیامرنداشتم.«
شوید!« كشته باید خاندانت تمام و تو اخیملک، »ای زد: فریاد 16پادشاه
بكشید، را خداوند كاهنان این »تمام محافظخودگفت: گارد به 17آنگاه
زیراهمةآنهاباداودهمدستهستند.آنهامیدانستندكهداودازدستمن
گریختهاست،ولیچیزیبهمننگفتند!«اماسربازانجرأتنكردنددست

خودرابهخونكاهنانخداوندآلودهكنند.
18پادشاهبهدوآغادومیگفت:»تواینكارراانجامبده.«دوآغبرخاست
وهمهراكشت.قربانیان،هشتادوپنجنفربودندولباسهایرسمیكاهنان
رابرتنداشتند.19سپسبهدستورشائولبهنوب،شهركاهنانرفته،تمام
مردان،زنان،اطفالشیرخواره،وحتیگاوها،االغهاوگوسفندهاراازبین
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1سمو4:19و5؛32:20؛
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1سمو4:19و5؛32:20؛
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22: 18چراشائولدستورکشتنکاهنانخودراداد؟ 
شائولمظنونبودکهیوناتانوداودوکاهنانتوطئهای
چیدهباشند.سوءظنشائولازگزارشدوآغناشیشد،
زیرااوخبردادکهداودرادیدهکهبااخیملک،کاهن
اعظم،سخنمیگویدوغذاواسلحهازاودریافتمیکند
)9:22و10(.عملکردشائولبیثباتیروانیوعاطفیاو
رانشاندادومشخصکردکهچقدرازخدادورشده

است.
در را شهر نوب، در چیز همه کردن نابود با شائول
»تحریمی«قراردادکهدرتثنیه12:13ـ17تشریحشده
است،کاریکهانجامآنفقطدرصورتبتپرستیو
طغیانعلیهخداالزمبود.امااینشائولبودکهعلیهخدا

طغیانکردهبود،نهکاهنان.
22: 18و19چراخدااجازهداد85کاهنبیگناهکشته
شوند؟کتابمقدسجوابمشخصیبهاینسؤالنمیدهد،

امابیانروشنیازخودواقعهارائهمیدهد.
خدمتبهخداتضمینیبرایثروتمندشدن،موفقیت،یا
سالمتینیست.باآنکهخداقولنمیدهدکهافرادنیک
رادرایندنیاازشرارتحفظکند،اماباآگاهیازاین

وعدهکهخداسرانجامشرارتوبیعدالتیرابالکلاز
کسانی بیابیم. تسلی میتوانیم داشت، خواهد بر میان
کهدرآزمایشهاوفادارماندهاند،درآخرتازبرکات
بیحدوحصریبرخوردارخواهندشد)متی11:5و12؛

مکاشفه1:21ـ7؛1:22ـ21(

داود از نزد شائول  می گریزد
داودوافرادشازجنگلحارثبهفلسطینیهادرقعیلهحملهکردند.شائول
فرارکرد.در بیابانزیف به اماداود بهجبعهآمد، بهداود برایحمله
حارثیوناتانبهمالقاتاوآمدواورادلگرمیداد.آنگاهداودبهبیابان

معونفرارکردودرغارهایعینجدیمخفیشد.

زیف
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عدوالم

اورشلیم
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حارث

معون حورش
عین جدی

داود
شائول



برد.20فقطابیاتار،یكیازپسراناخیملکجانسالمبدربردونزدداودفرار
كرد.21اوبهداودخبردادكهشائولچهكردهاست.

22داودگفت:»وقتیدوآغرادرآنجادیدمفهمیدمبهشائولخبرمیدهد.
درحقیقتمنباعثكشتهشدنخاندانپدرتشدم.23حال،پیشمنبمان
ونترس.هركهقصدكشتنتورادارد،دنبالمنهمهست.توپیشمندر

امانخواهیبود.«

شائول  داود را تعقیب  می کند

روزیبهداودخبررسیدكهفلسطینیهابهشهرقعیلهحملهكرده،23
خرمنهاراغارتمیكنند.2داودازخداوندپرسید:»آیابروموبا

آنهابجنگم؟«
خداوندپاسخفرمود:»بلی،بروبافلسطینیهابجنگوقعیلهرانجاتبده.«

3ولیافرادداودبهاوگفتند:»ماحتیاینجادریهودامیترسیمچهبرسدبه
آنكهبهقعیلهبرویموبالشكرفلسطینیهابجنگیم!«

4پسداودباردیگردراینموردازخداوندپرسیدوخداوندبازبهاوگفت:
»بهقعیلهبروومنتوراكمکخواهمكردتافلسطینیهاراشكستبدهی.«
5پسداودوافرادشبهقعیلهرفتندوفلسطینیهاراكشتندوگلههایشانرا
گرفتندواهالیقعیلهرانجاتدادند.6)وقتیابیاتاركاهنبهقعیلهنزدداود

فراركرد،ایفودرانیزباخودآورد.(
7هنگامیكهشائولشنیدكهداوددرقعیلهاست،گفت:»خدااورابدستمن

داده،چونداودخودرادرشهریحصارداربهدامانداختهاست!«
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بودنزد  22: 20ابیاتارباایفودکهحاویاوریموتـمیمُ
داودفرارکرد،یعنیدوشیئیکهداودبرایمشورتبا
خداازآنهااستفادهمیکرد)6:23(.شائولنظامکاهنیرا
دراسرائیلبرانداخت،اماوقتیداودبهپادشاهیرسید،
ابیاتاررابهعنوانکاهناعظمجدیدمنصوبکرد.ابیاتار

درطولسلطنتداود،دراینمقامباقیماند.
23: 1خرمنگاهجایروبازودایرهایشکلبودکهدر
آندانهغالتراازسبوسشانجدامیکردند.برایجدا
باد ازسبوسآنها،کشاورزانغلهرا کردندانهغالت
میدادندتافقطدانهباقیبماند.برایفلسطینیهاغارت
کردنخرمنگاههابهمعنایغارتتمامثمرهکشاورزی
اهالیقعیله،یعنیغارتانبارهایغذایآنهابود.)برای
کسباطالعاتبیشتردربارهخرمنکوبی،مراجعهکنیدبه

توضیحاتمربوطبهروت2:3(.
23: 2داود»پیش«ازآنکهاقدامیبکند،جویایهدایت
که خداوندشدواحتمااًلاینکارراازطریقاوریموتـمیمُ

ابیاتارکاهنآوردهبود،انجامداد)6:23(.اوبهرهنمودهای
خداگوشدادوبعدمطابقآنهاعملکرد.بهجایتالش
امر،یادعابرای ارادهخدا»پس«ازوقوع برایکشف
اینکهخدانتایجتصمیماتعجوالنهماراباطلسازد،بایداز
پیشبرایپیبردنبهارادهخداوقتبگذاریم.مامیتوانیم
ازراههایمختلف،نظیرمشورتبادیگران،تفتیشکالم
خدا،هدایتروحالقدسدرقلبمان،وهمینطورازطریق

توجهبهاوضاعوشرایط،بهخواستاوپیببریم.
23: 6ایفودجلیقهایکتانیبودکهکاهنانبهتنمیکردند.
ایفودکاهناعظمبهرنگهایروشنبودوسینهبندیبا12
جواهربهنشانههریکازقبایل،برآنقرارداشت.اوریم
رادرونکیسهایکهبهایفوددوختهشدهبود،نگاه وتـمیمُ
میداشتند.)برایتوضیحمفصلدرموردایفود،بهقسمت

دومتوضیحمربوطبه18:2مراجعهکنید(.
وقتیشائولشنیدکهداوددرشهریحصاردار 7 :23
بهدامافتادهاست،فکرکردکهخدااورادراختیارش



8پسشائولتمامنیروهایخودرااحضاركردوبسمتقعیلهحركتنمودتا
داودوافرادشرادرشهرمحاصرهكند.

9وقتیداودازنقشةشائولباخبرشدبهابیاتارگفت:»ایفودرابیاورتااز
خداوندسؤالنمایمكهچهبایدكرد.«

10داودگفت:»ایخداوند،خدایاسرائیل،شنیدهامكهشائولعازمقعیلهاست
ومیخواهداینشهررابهدلیلمخالفتبامننابودكند.11و12آیااهالیقعیله
مرابهدستاوتسلیمخواهندكرد؟آیاهمانطوركهشنیدهامشائولبهاینجا
خواهدآمد؟ایخداوند،خدایاسرائیل،خواهشمیكنمبهمنجواببده.«

خداوندفرمود:»بلی،شائولخواهدآمد.«
داودگفت:»دراینصورتآیااهالیقعیله،منوافرادمرابدستاوتسلیم

میكنند؟«
خداوندفرمود:»بلی،بدستاوتسلیممیكنند.«

13پسداودوافرادشكهحدودششصدنفربودندبرخاسته،ازقعیلهبیرون
رفتند.آنهادریکجانمیماندندبلكهجایخودرادایمعوضمیكردند.چون

بهشائولخبررسیدكهداودازقعیلهفراركردهاست،دیگربهقعیلهنرفت.
نیزهر بسرمیبرد.شائول بیابانودرغارهایكوهستانزیف 14داوددر
روزبهتعقیباومیپرداخت،ولیخداوندنمیگذاشتكهدستاوبهداود

برسد.
15وقتیداوددرحارث)واقعدرزیف(بود،شنیدكهشائولبرایكشتناوبه
آنجاآمدهاست.16یوناتان،پسرشائولبهحارثآمدتاباوعدههایخداداود
راتقویتدهد.17یوناتانبهاوگفت:»نترس،پدرمهرگزتوراپیدانخواهد
كرد.توپادشاهاسرائیلخواهیشدومنمعاونتو.پدرمنیزاینموضوعرا
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قراردادهاست.شائولآنقدردرفکرکشتنداودبودکه
هرخبریکهازداودمیرسید،آنرارضایتخدامبنی
برعملیکردننقشهاشبرایقتلاوتلقیمیکرد.اگر
چه خدا که میدانست میشناخت، بهتر را خدا شائول
میخواهدوبهغلطوضعموجودرابهحسابرضایت

خــدابرایقتـلداودنمیگذاشت.
هرفرصتمساعدیازخدانیست.ممکناستبهقدری
باشیمکههرفرصتیراکهبرایبهدست طالبچیزی
آوردنآنپیشمیآید،ازخدابدانیم.امادرموردشائول،
میدانیمکهایندرستنبود.فرصتبرایانجامکاریبر
ضدارادهخدانمیتواندهرگزازخداباشد،چونخداما
راوسوسهنمیکند.وقتیفرصتهایمساعدپیشروی
انگیزههایتانرادوبارهموردبررسی شماقرارمیگیرد،

قراردهید.یقینحاصلکنیدکهخواستخداراپیروی
میکنید،نهخواستههایخودتانرا.

23: 16ـ18اینشایدآخرینباریبودکهداودویوناتان
یکدیگررامالقاتمیکردند.آنهابهعنواندوستانیواقعی،
فقطازمصاحبتبایکدیگرلذتنمیبردند،بلکهازایمان
یکدیگربهخداحمایتمیکردندوباعمیقترینافکارو
خصوصیترینسخنانشان،بهیکدیگرامیدمیدادند.اینها

مشخصههایدوستیواقعیاست.
وقتییوناتانآمادهترکداودمیشد،نهتنهاقولدادکه
تابهآخردوستاوباقیبماند،بلکهداودراتشویقکرد
کهوفاداریخدارافراموشنکند.بهخاطرداشتهباشید
مصاحبت از فراتر چیزهایی میتوانید دوستانتان به که

صرفبدهید.



بخوبیمیداند.«18پسهردوایشاندرحضورخداوندپیماندوستیخودرا
تجدیدنمودند.داوددرحارثماند،ولییوناتانبهخانهبرگشت.

19امااهالیزیفنزدشائولبهجبعهرفتندوگفتند:»مامیدانیمداودكجا
پنهانشدهاست.اودرصحراینِِگبدرغارهایحارثواقعدركوهحخیله
است.20هروقتپادشاهمایلباشند،بیایندتااورادستبستهتسلیمكنیم.«

21شائولگفت:»خداوندشمارابركتدهدكهبهفكرمنهستید!22برویدو
بیشترتحقیقكنیدتامطمئنشویداودرآنجاست.ببینیدچهكسیاورادیده
است.میدانمكهاوخیلیزرنگوحیلهگراست.23مخفیگاههایاوراپیدا
كنید،آنوقتبرگردیدوجزییاترابهمنگزارشدهیدومنهمراهشما
بدانجاخواهمآمد.اگردرآنجاباشد،هرطورشدهاوراپیدامیكنم،حتیاگر

مجبورباشموجببهوجبتمامسرزمینیهودارابگردم!«
24و25مردانزیفبهخانههایشانبرگشتند.اماداودچونشنیدكهشائولدر
در كه معون بیابان به افرادش با برخاسته میآید، زیف بطرف او تعقیب
جنوبیهوداواقعشدهاست،رفت.ولیشائولوافرادشنیزبدنبالاوتامعون
رفتند.26شائولوداوددردوطرفیکكوهقرارگرفتند.شائولوسربازانش
پیداكند،ولی فراری راه نزدیكترمیشدندوداودسعیمیكرد لحظه هر
فایدهاینداشت.27درستدراینهنگامبهشائولخبررسیدكهفلسطینیهابه
اسرائیلحملهكردهاند.28پسشائولبهناچاردستازتعقیبداودبرداشت
وبرایجنگبافلسطینیهابازگشت.بهایندلیلآنمكانراكوهجدایی

نامیدند.29داودازآنجارفتودرغارهایعینجدیپنهانشد.

داود از کشتن  شائول  چشم پوشی  می کند

وقتیشائولازجنگبافلسطینیهامراجعتنمود،بهاوخبردادند24
كهداودبهصحرایعینجدیگریختهاست.2پساوباسههزار
نفرازبهترینسربازانخودبهصحرایعینجدیرفتودرمیان»صخرههای
بزكوهی«بهجستجویداودپرداخت.3برسرراهبهآغلگوسفندانرسید.
درآنجاغاریبود.شائولواردغارشدتارفعحاجتنماید.اتفاقًاداودو

مردانشدرانتهایغارمخفیشدهبودند!
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دیوار  با محصور بزرگی زمین گوسفندان آغل  3 :24
یانردهبودکهدرشببرایمحافظتگوسفندانازشر
بعضی میشد. استفاده آن از وحشی حیوانات و دزدان
میگذاشتند؛ دیوارها روی را خار از شاخههایی اوقات
ایندیوارهاآنقدربلندبودندکهازورودبیشترحیوانات
یک تنها آغل کند. جلوگیری آغل درون به وحشی

ورودیداشت،وچوپاناغلبجلِوآنمیخوابید.

24: 3داودومردانشکه600نفربودند،صحرایعین
جدیرابهخاطرغارهایزیادیکهدرآنوجودداشت،
جایخوبیبرایاختفایافتند.مردمانصحرایعینجدی
ازاینغارهابرایمسکنوقبراستفادهمیکردند.برای
مردانداوداینغارهاپناهگاهبود.امروزهنوزهماین
غارهاوجوددارند.بعضیازآنهاآنقدربزرگهستندکه

میتوانندهزاراننفررادرخودجایدهند.



4افرادداودآهستهدرگوشاوگفتند:»امروزهمانروزیاستكهخداوند
وعدهدادهدشمنترابدستتوتسلیمنمایدتاهرچهمیخواهیبااوبكنی!«
پسداودآهستهجلورفتوگوشةردایشائولرابرید.5ولیبعدوجدانش
اگر من بر وای كردم. بدی »كار گفت: خود افراد به 6و شد، ناراحت
كوچكترینآسیبیازطرفمنبهپادشاهمبرسد،زیرااوبرگزیدةخداوند

است.«
7و8داودبااینسخنانافرادشراسرزنشكردونگذاشتبهشائولآسیبی
برسانند.پسازاینكهشائولازغارخارجشد،داودبیرونآمدوفریادزد:
»ایپادشاهمن!«وقتیشائولبرگشت،داوداوراتعظیمكرد9و10وگفت:
»چرابهحرفمردمگوشمیدهیدكهمیگویندمنقصدجانشمارادارم؟
امروزبهشماثابتشدكهاینسخنحقیقتندارد.خداوندشمارادراین
غاربدستمنتسلیمنمودوبعضیازافرادمگفتندكهشمارابكشم،امامن
اینكاررانكردم.بهآنهاگفتمكهاوبرگزیدةخداونداستومنهرگزبهاو
آسیبینخواهمرساند.11ببینید،قسمتیازردایشمادردستمناست.من
آنرابریدم،ولیشمارانكشتم!آیاهمینبهشماثابتنمیكندكهمنقصد
آزارشماراندارمونسبتبهشماگناهنكردهام،هرچندشمادرتعقیبمن
هستیدتامرانابودكنید؟12و13خداونددرمیانمنوشماحكمكندوانتقاممرا
خودشازشمابگیرد.ولیازطرفمنهیچبدیبهشمانخواهدرسید.ازقدیم
گفتهاند:بدیازآدمبدصادرمیشود.14پادشاهاسرائیلدرتعقیبچهكسی
است؟آیاحیفنیستكهپادشاهوقتشرابرایمنكهبهاندازةیکسگ
مردهیایکكکارزشندارمتلفنماید؟15خداوندخودشبینماداوری
كندتامعلومشودمقصركیست.خداوندخودشازحقمندفاعكندومرا

ازچنگشمابرهاند!«
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24: 4کتابمقدسهیچاشارهاینمیکندکهخداچنین 
چیزیبهداودیامردانشگفتهباشد.مردانداوداحتمااًل
بیانمیکردند، ازبعضیازوقایِعگذشته تعبیرخودرا
مثلتدهینداود)13:16(،یاپیشگویییوناتانکهاظهار
وقتی .)17:23( شد خواهد پادشاه داود که بود داشته
غلط به غارمیشود، وارد شائول دیدندکه داود مردان
تصورکردندکهایننشانهایاستازجانبخدامبنیبر

اینکهآنهابایددستبهکارشوند.
24: 5باآنکهشائولسعیداشتداودرابکشد،اماداود
احترامزیادیبرایشائولقائلبود.اگرچهشائولنسبت
بهخداگناهکردهوعلیهاوطغیانورزیدهبود،اماداود
احترام خدا تدهینشده پادشاه بهعنوان او مقام به هنوز

میگذاشت.داودمیدانستکهروزیپادشاهخواهدشد،
وهمچنینمیدانستکهدرستنیستمردیراکهخدا
اورابرتختپادشاهیقراردادهاست،نابودکند.اگراو
شائولراترورمیکرد،الگوییدراختیارمخالفانخود

قرارمیدادکهروزیاوراهمکناربزنند.
رومیان1:13ـ7میآموزدکهخدادولتوسرانآنرا
برمسندقدرتنهادهاست.شایدمامثلداودعلتاین
امرراندانیم،امابایدبهمقامووظیفهکسانیکهخدابه
آنهاقدرتدادهاست،احترامبگذاریم.باوجوداین،یک
استثناوجوددارد.ازآنجاکهخدابرترینقدرتحاکمبر
مااست،نبایداجازهبدهیمفردرهبرمارامجبورسازدکه

قانونخدارانقضکنیم.



آیا داود، تمامكرد،شائولگفت:»پسرم را داودصحبتخود 16و17وقتی
اینصدایتوست؟«وگریهامانشنداد.اوبهداودگفت:»توازمنبهتر
هستی.چونتودرحقمنخوبیكردهای،ولیمننسبتبهتوبدیكردهام.
18آری،توامروزنشاندادیكهنسبتبهمنمهربانهستی،زیراخداوندمرا
بهتوتسلیمنمود،اماتومرانكشتی.19چهكسیتاكنونشنیدهاستكهكسی
دشمنخودرادرچنگخویشبیابد،ولیاورانكشد؟بخاطراینلطفیكه
توامروزبهمنكردی،خداوندبهتوپاداشخوبیبدهد.20حالمطمئنمكه
توپادشاهاسرائیلخواهیشدوحكومتخودراتثبیتخواهیكرد.21به
خداوندقسمبخوركهوقتیبهپادشاهیرسیدی،خاندانمراازبیننبریو

بگذاریاسممنباقیبماند.«
و داود ولی رفت، خود خانة به شائول و خورد قسم او برای داود 22پس

همراهانشبهپناهگاهخودبرگشتند.

گستاخی  نابال ، داود را خشمگین  می سازد

عزاداری25 او برای شده، جمع اسرائیلیها و یافت وفات سموئیل
كردند.سپساورادرگورستانخانوادگیاشدررامهدفنكردند.
دراینهنگام،داودبهصحرایمعونرفت.2و3و4درآنجامردثروتمندیاز
و داشت دركرمل امالكی او میكرد. زندگی نابال نام به كالیب خاندان
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بهکار  بههدفمان نیل برای ما 24: 16ـ19وسایلیکه
میگیریم،درستبهاندازهماهیتهدفیکهسعیداریم
بهآنبرسیم،مهماست.هدفداوداینبودکهپادشاه
وقتی که کردند ترغیب را او مردانش بنابراین شود،
فرصتکشتنشائولدستدادهاست،اورابکشد.رد
اینپیشنهاد،نمایانگرترسداودنبود،بلکهنشانهشجاعت
اوبود،شجاعتدرایستادندرمقابلجمعوانجامکاری
کهمیدانستدرستاست.باتسلیمشدندرمقابلفشار
گروهیادرپیشگرفتنراهآسان،ازمعیارهایاخالقی

خودعدولنکنید.
24: 21و22داودبهقولشعملکرد؛اوهرگزازخانواده
یاخاندانشائولانتقامنگرفت.امابعدهابیشترپسرانشائول
1:21ـ14(. )2سموئیل شدند کشته جبعونیها دست به
داودقولدادهبودکهبافرزندانیوناتان،پسرشائول،با
مهربانیرفتارکند)14:20ـ17(؛اوبهقولشعملکردو
مفیبوشترادعوتکردکهبیایدودرقصراوزندگیکند

)2سموئیل9(.
25: 1شائولپادشاهبود،اماسموئیلرهبرروحانیقوم.
زمانی چه و بود پسرکوچکی که زمانی چه سموئیل،

کهسالخوردهبود،همیشهدرشنیدن)10:3؛14:9ـ17(
واطاعتکردنازخداوند)21:3؛1:10و2(دقیقبود.
روحانی رهبری بدون اسرائیل قوم سموئیل، مرگ با
ماند،تازمانیکهداودپادشاهشد)برایکسباطالعات
بیشتردربارهسموئیل،تاریخچهزندگیاورادرفصل8

بخوانید(.
بر مبنی را داود درخواست باگستاخی نابال  25: 4ـ8
غذادادنبهافرادشکه600نفربودند،ردکرد.اگرما
وضعنابالرادرکمیکنیم،بهخاطرایناستکهامروز
اول است. زمان آن از متفاوت خیلی جامعه سنتهای
اینکه،مهماننوازیسادهایجابمیکردکهبهمسافران،
هرتعدادکهباشند،غذابدهند.نابالبسیارثروتمندبود
وبهآسانیاستطاعتبرآوردهساختِندرخواستداود
راداشت.دوماینکه،داودتقاضایاعانهنمیکرد.اوو
مردانشازنیرویکارنابالمحافظتکردهبودند،ونابال
بخشیازاموالشرامدیونمراقبتهایداودبود.ماباید
پاداش میکنند وکمک محافظت ما از که کسانی به
دهیم،حتیاگرقانونًاوعرفًاملزمبهانجامچنینکاری

نباشیم.



صاحبسههزارگوسفندوهزاربزبود.همسراوابیجایلنامداشتوزنی
زیباوباهوشبود،اماخوداوخسیسوبداخالقبود.

یکروزوقتینابالدركرملمشغولچیدنپشمگوسفندانشبود،5داودده
نفرازافرادخودرانزداوفرستادتاسالمشرابهویبرسانندوچنینبگویند:
اموالترابركتدهد.7شنیدهام 6»خداتووخانوادهاتراكامیابسازدو
مشغولچیدنپشمگوسفندانتهستی.مابهچوپانانتوكهدراینمدتدر
میانمابودهاندآزارینرساندهایمونگذاشتهایمحتییكیازگوسفندانتكهدر
كرملهستند،گمشود.8ازچوپانانخودبپرسكهماراستمیگوییمیانه.
پسحالكهافرادمرانزدتومیفرستم،خواهشمیكنملطفیدرحقآنهابكن

ودراینعیدهرچهازدستتبرآیدبهغالمانتوبهدوستتداود،بده.«
9افرادداودپیغامرابهنابالرساندندومنتظرپاسخماندند.10نابالگفت:»این
داوددیگركیست؟دراینروزهانوكرانیكهازنزداربابانفرارمیكنند،
زیادشدهاند.11میخواهیدنانوآبوگوشتراازدهانكارگرانمبگیرمو

بهشماكهمعلومنیستازكجاآمدهاید،بدهم؟«
تعریف برایش بود نابالگفته برگشتندوآنچهراكه او نزد 12افرادداود
كردند.13داوددرحالیكهشمشیرخودرابهكمرمیبست،بهافرادشدستور
دادكهشمشیرهایخودرابردارند.چهارصدنفرشمشیربدستهمراهداود

براهافتادندودویستنفرنزداثاثیهماندند.
14دراینموقعیكیازنوكراننابالنزدابیجایلرفتوبهاوگفت:»داود،
افرادخودراازصحرانزداربابمافرستادتاسالمشرابهاوبرسانند،ولی
اربابمابهآنهااهانتنمود.15و16درصورتیكهافرادداودبامارفتارخوبی
داشتهاندوهرگزآزارشانبهمانرسیدهاست،بلكهشبوروزبرایماو
گوسفندانمانچونحصاربودهاندوتاوقتیكهدرصحرانزدآنهابودیمحتی
یکگوسفندازگلةمادزدیدهنشد.17بهتراستتادیرنشدهفكریبهحال
اربابوخانوادهاشبكنی،چونجانشاندرخطراست.ارباببقدریبداخالق

استكهنمیشودبااوحرفزد.«
18آنگاهابیجایلباعجلهدویستنان،دومشکشراب،پنجگوسفندكباب
شده،هفدهكیلوغلةبرشتهوصدنانكشمشیودویستنانانجیریبرداشته،
آنهارارویچنداالغگذاشت19وبهنوكرانخودگفت:»شماجلوتربروید
شوهرش به چیزی مورد این در ولی آمد.« خواهم شما بدنبال هم من و

نگفت.
20ابیجایلبراالغخودسوارشدوبراهافتاد.وقتیدركوهبهسریکپیچرسید،

داودوافرادشرادیدكهبطرفاومیآیند.

7 :25
1سمو21:15

7 :25
1سمو21:15

10 :25
خرو2:5
داو28:9

10 :25
خرو2:5
داو28:9

13 :25
1سمو13:23؛13:25

13 :25
1سمو13:23؛13:25

18 :25
2سمو1:16
1توا40:12

19 :25
پیدا16:32و20
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21داودپیشخودچنینفكركردهبود:»مندرحقاینمردبسیارخوبی
كردم.گلههایاورامحافظتنمودمونگذاشتمچیزیازآنهادزدیدهشود،
امااواینخوبیمرابابدیجبرانكرد.22لعنتبرمناگرتافرداصبحیكی

ازافراداورازندهبگذارم!«

ابیجایل  برای  نابال  وساطت  می کند
23وقتیابیجایلداودرادیدفوریازاالغپیادهشدوبهاوتعظیمنمود.24او
گردن به را تقصیرات این تمام من، »سرور گفت: افتاده، داود پاهای به
منبگذارید،ولیاجازهبفرماییدبگویمقضیهازچهقراراست:25نابالآدم
بداخالقیاست.پسخواهشمیكنمبهحرفهاییكهزدهاستتوجهنكنید.
همانگونهكهازاسمشهمپیداستاوشخصنادانیاست.متأسفانهمناز

22 :25
1سمو17:3؛44:14
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نابالمیرفت، اقامت 25: 24وقتیداودبهطرفمحل
گفت او به سخنی بتوان که نبود وضعیتی در اصاًل
)13:25و22(.بااینحال،اوتوقفکردتاسخنانابیجایل
رابشنود.اگرداودبهاوبیاعتناییمیکرد،مرتکباین
گناهمیشدکهبادستهایخودشانتقامبگیرد.هرچقدر

همکهمافکرکنیمحقبامااست،همیشهبایداحتیاط
کنیموبازایستیموبهگفتههاییکهدیگرانبرایگفتن
دارند،گوشدهیم.صرفوقتوتالشبیشترمیتواند
رهایی بیشتر مشکالت و دردسرها از را ما نهایت در

دهد.

زندگی  داود 
در مقایسه  با 

زندگی  شائول  

زندگی  داود

داودپادشاهیمطابقخواستخدابود.
)2سموئیل8:7ـ16(

داودکسیبودکهمشتاقبهدستآوردندلخدابود.
)اعمال22:13(

پادشاهیداودجاودانیبود.
)2سموئیل27:7(

داودمهربانوخیرخواهبود.
)2سموئیل9؛1تواریخ2:19و3(

داودبخشندهبود.
)1سموئیلفصل26(

داودتوبهکرد.
)2سموئیل13:12؛10:24(

داودشجاعبود.
)1سموئیل17؛1تواریخ18(

داودرابطهدرستیباخداداشت.
)مزمور11:37؛165:119(

زندگی  شائول 

شائولپادشاهیبودمطابقخواستههایانسان.
)1سموئیل23:10(

شائولدرپیتمجیدمردمبود.
)1سموئیل6:18ـ13(

سلطنتشائولمردودبود.
)1سموئیل23:15(

شائولسنگدلبود.
)1سموئیل30:20ـ34؛11:22ـ19(

شائولبخشندهنبود.
)1سموئیل44:14؛9:18(

شائولوقتیالزممیدید،دروغمیگفت.
)1سموئیل10:15ـ31(

شائولترسوبود.
)1سموئیل11:17؛9:18ـ13(

شائولازخدادوربود.
)1سموئیل14:16(



آمدنافرادشمامطلعنشدم.26سرورمن،خداوندنمیخواهددستشمابهخون
دشمنانتانآلودهشودوخودتانازآنهاانتقامبگیرید،بهحیاتخداوندوبه
جانشماقسمكههمةدشمنانوبدخواهانتانمانندنابالهالکخواهندشد.
27حال،خواهشمیكنماینهدیةكنیزتانراكهبرایافرادتانآوردهاست،

قبولفرمایید28ومراببخشید.خداوند،شماوفرزندانتانرابرتختسلطنت
خواهدنشاند،چونبرایاوستكهمیجنگید،ودرتمامطولعمرتانهیچ
بدیبهشمانخواهدرسید.29هروقتكسیبخواهدبهشماحملهكندوشما
رابكشد،خداوند،خدایتانجانشماراحفظخواهدكرد،همانطوركهگنج
گرانبهاراحفظمیكنندودشمنانتانرادورخواهدانداخت،همانگونهكه
سنگهارادرفالخنگذاشته،میاندازند.30وقتیخداوندتماموعدههایخوب
خودرادرحقشماانجامدهدوشمارابهسلطنتاسرائیلبرساند،31آنگاه
ازاینكهبیسببدستتانرابهخونآلودهنكردیدوانتقامنكشیدید،پشیمان
نخواهیدشد.هنگامیكهخداوندبهشماتوفیقدهد،كنیزتانرانیزبهیاد

آورید.«
32داودبهابیجایلپاسخداد:»متبارکبادخداوند،خدایاسرائیلكهامروز
نزدمنفرستاد!33خداتورابركتدهدكهچنینحكمتیداریو تورا
نگذاشتیدستهایمبهخونمردمآلودهشودوبادستهایخودانتقامبگیرم.
برسانم توآسیبی به نگذاشت اسرائیلكه بهحیاتخداوند،خدای 34زیرا
قسمكهاگرتونزدمننمیآمدیتافرداصبحكسیراازافرادنابالزنده

نمیگذاشتم.«
35آنگاهداودهدایایاوراقبولكردوبهاوگفت:»باخیالراحتبهخانهات

برگرد،چونمطابقخواهشتوعملخواهمكرد.«
36وقتیابیجایلبهخانهرسیددیدكهشوهرشیکمهمانیشاهانهترتیب
دادهوخودشهمسرمستازبادهاست.پسچیزیبهاونگفت.37صبحروز
بعدكهمستیازسرنابالپریدهبود،زنشهمهوقایعرابرایاوتعریفكرد.
آنگاهنابالازشدتناراحتیسكتهكرد38وبعدازدهروزخداوندبالییبه

جانشفرستادواومرد.
39داودوقتیشنیدنابالمردهاست،گفت:»خداخودانتقاممراازنابالگرفت
ونگذاشتخدمتگزارشدستشبهخونآلودهشود.سپاسبرخداوندكه

نابالرابهسزایعملبدشرسانید.«
آنگاهداودقاصدانینزدابیجایلفرستادتااورابرایویخواستگاریكنند.
ابیجایلگفتند.41ابیجایل 40چونقاصدانبهكرملرسیدندقصدخودرابه

تعظیمكرده،جوابداد:»منكنیزاوهستموآمادهامتاپاهایخدمتگزارانش

26 :25 
2سمو32:18

27 :25
پیدا11:33

1سمو26:30
2پاد15:5

28 :25
2سمو16:7

29 :25
1سمو9:2
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30 :25
پیدا14:40

1سمو14:13
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خرو10:18

1سمو19:24؛9:26و10
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پیدا21:19
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2سمو28:3و29
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رابشویم.«42اوفوریازجابرخاستوپنجكنیزشراباخودبرداشته،سوار
براالغشدوهمراهقاصداننزدداودرفتوزناوشد.

شائول 44درضمن داشت. یزرعیلی اخینوعم نام به نیز دیگری زن 43داود
دخترشمیكالراكهزنداودبودبهمردیبهنامفلطئیل)پسرالیش(از

اهالیجلیمدادهبود.

داود بار دیگر از کشتن  شائول  چشم پوشی  می کند

اهالیزیفبهجبعهرفتندتابهشائولبگویندكهداودبهبیابانرفته26
ودركوهحخیلهپنهانشدهاست.2پسشائولباسههزارنفراز

بهترینسربازانخودبهتعقیبداودپرداخت.
3و4شائولدركنارراهیكهدركوهحخیلهبوداردوزد.داوددراینهنگامدر
بیابانبودووقتیازآمدنشائولباخبرشد،مأمورانیفرستادتاببینندشائول

رسیدهاستیانه.
5و6و7شبیداودبهاردویشائولرفتومحلخوابیدنشائولوابنیر،فرماندة
سپاهراپیداكرد.شائولدرونسنگرخوابیدهبودوابنیروسربازاندراطراف

اوبودند.
داودخطاببهاخیملکحیتیوابیشای)پسرصرویه،برادریوآب(گفت:

»كدامیکازشماحاضریدهمراهمنبهاردویشائولبیایید؟«
ابیشایجوابداد:»منحاضرم.«پسداودوابیشایشبانهبهاردوگاهشائول
رفتند.شائولخوابیدهبودونیزهاشراكنارسرشدرزمینفروكردهبود.
8ابیشایآهستهدرگوشداودگفت:»امروزدیگرخدادشمنترابهدامتو

42 :25
پیدا61:24

43 :25
1سمو2:27و3؛5:30

2سمو2:2؛2:3
44 :25

1سمو27:18
2سمو14:3و15

1 :26
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2 :26
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3 :26
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5 :26
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8 :26
1سمو4:24

734 اول سموئیل 26،25 

 

شائول  داود را تعقیب  می کند
اهالیزیفبازهمداودرابهشائولکهدرقصرشدرجبعهبود،تسلیم
کردند.شائولسههزارنفرازسربازانشرابهمنظورپیداکردنداود،با
خودبهحورشبرد.داودمیتوانستشائولرابکشد،امااینکاررانکرد.
شائولبهخاطرمحبتیکهداودبهاونمودهبود،احساسکردکهمرتکب

حماقتشدهاست؛اوبهجبعهبازگشتوداودبهجترفت.

پایــان به اینجـا در میکال و داود ماجـرای  44 :25

نمیرسـد)برایقسمتبعدیماجـرا،مراجعهکنــیدبه
دومسموئیل12:3ـ16(.

26: 5ـ7ابیشایوقتیداوطلبشدکهباداودوارداردوی
شائولشود،شجاعتزیادیازخودنشانداد.ابیشایدر
اوجاحساسات،میخواستشائولرابکشد،اماداوداورا
ازرهبرش داشت فقطسعی ابیشای اگرچه آرامکرد.
برای که احترامی بهخاطر داود اما کند، محافظت داود
مقاموسمتشائولبهعنوانپادشاهتدهینشدهخداقائل
با ابیشای شاید برساند. او به نمیتوانستصدمهای بود،
داودهمعقیدهنبود،امااونیزبهکسیکهدرمقامیباالتر
اوعاقبتبزرگترین احتراممیگذاشت. بود، ازخودش

جنگجویسپاهداودشد)2سموئیل18:23و19(.
26: 8عاقالنهترینتصمیمات،آنهاییهستندکهپیشاز
وقوعوسوسهاتخاذمیکنیم.داودمصممبودکهازخدا
برنکشتن اومبنی امردرتصمیم متابعتکندوهمین
شائول،پادشاهتدهینشدهخدامنعکسشد،حتیوقتیکه
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انداختهاست.اجازهبدهبروموبانیزهاشاورابهزمینبدوزمتادیگراز
جایشبلندنشود!«
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بهنظرمیرسیدمرداناوواوضاعوشرایطشقدومیعنی
کشتنشائولرامعقولمیدانستند.درچنینموقعیتیشما
اینکه برای داود؟ مردان یا داود بود، خواهید کدامیک
مانندداودباشیموازخدامتابعتکنیم،بایدمتوجهباشیم

کهمابهخاطراجرایعدالتنمیتوانیمخطاکنیم.حتی
وقتیصمیمیتریندوستانماانجامکاریرابهماتوصیه
میکنندکهبهنظردرستمیآید،همیشسهبایدفرامینخدا

رادراولویتقراردهیم.

بعضیازمردهااستحقاقزنخودراندارند.ابیجایلاحتمااًلبهترینزنیبودکهنابالمیتوانستداشته
باشد،ووقتیقرارشدبااوازدواجکند،حتیبیشازآنچهکهپیشبینیکردهبود،بهدستآورد.ابیجایل
زیبابودودرادارهثروتنابالازاوالیقتربود.امانابالداشتنچنینزنیراامریبدیهیمیدانست.

علیرغمعیوبنابال،اعضایخانوادهاشهرکاریکهمیتوانستندمیکردندتااودچارمشکلنشود.
چنینوفاداریرابایدابیجایلبهاعضایخانوادهالقاکردهباشد.اوبهموجبفرهنگخودوشوهرش،
ارزشکمیداشت،اماازمهارتهاوفرصتهایخودبیشتریناستفادهرامیکرد.وقتینابالمرد،او
میتوانستهمثروتبهارثبردوهممقام.بهجایاین،اوخودوهرچهراکهداشت،بهداودداد.

بدونتردیداوبیشترعالقمندبودکهازخصائلخاصیبرخوردارباشدتاازمقامیخاص.
اومشاوریکارآمدبرایهردومردزندگیاشبودوسختمیکوشیدتاآنهاراازاقداماتنسنجیده
بازدارد.اوباعملکردسریعخودومذاکرهایماهرانه،داودراازانتقامگرفتنازنابالبازداشت.
اوتصویرکاملوضعیترامیدید،بههمینجهتفضایکافیبرایدخالتخدادرماجراباقی

میگذاشت.
اهدافشماازچهلحاظبااهدافابیجایلتطبیقمیکند؟آیابیشتربهچیزهاییکهمیخواهیدداشته
باشیدفکرمیکنیدیابهخصائلیکهمیخواهیدبرخودبگیرید؟امروزباچهچالشومسؤولیتی

روبروهستیدکهمستلزمایناستکهتحتکنترلخداقرارگیرید؟

نقاط  قوت  و موفقیت ها: 
مدیریآگاهوالیِقبودبرِملکیوسیع. *

سخنرانیمتقاعدکنندهبودکهمیتوانستشرایطدیگرانرانیزمدنظرقراردهد. *

درس هایی  از زندگی  او: 
شرایطدشوارزندگیباعثمیشودبهترینچیزهاییکهمردمدرخوددارند،آشکارشود. *

الزمنیستکسیعنوانمعتبریداشتهباشدتاکارچشمگیریصورتدهد. *
هرکسیدرزندگیخودوظایفیداردکهبهخاطرآنهابافرصتهایارزندهایمواجهمیشود. *

آمار حیاتی : 
محلزندگی:کرمل *

شغل:خانهدار،مباشرملک *
خویشاوندان:شوهراولنابال.شوهردوم:داود.پسر:کیالب)دانیال(. *

همعصربا:شائول،میکال،اخینوعم *

آیه  کلیدی : 
»داودبهابیجایلپاسخداد:»متبارکبادخداوند،خدایاسرائیلکهامروزتورانزدمنفرستاد!خدا
تورابرکتدهدکهچنینحکمتیداریونگذاشتیدستهایمبهخونمردمآلودهشودوبادستهای

خودانتقامبگیرم««)1سموئیل32:25و33(.
ماجرایاودر1سموئیلفصل25تا2سموئیلفصل2نقلشدهاست.ازاودر1تواریخ1:3نیزنامبرده

شدهاست.

یل 
ــا

جـ
ابی



9داودگفت:»نه،اورانكش،زیراكیستكهبرپادشاهبرگزیدةخداوند
دستبلندكندوبیگناهبماند؟10مطمئنًاخودخداوند،روزیاوراازبین
خواهدبرد؛وقتیاجلشبرسداوخواهدمرد،یادربسترویادرمیدانجنگ.
11ولیمنهرگزدستخودرابربرگزیدةخداوندبلندنخواهمكرد!امااكنون
بهتومیگویمچهكنیم.نیزهوكوزةآباورابرمیداریموباخودمیبریم!«
12پسداودنیزهوكوزةآبشائولراكهكنارسرشبودبرداشته،ازآنجا
بیرونرفتوكسیمتوجةاونشد،زیراخداوندهمةافرادشائولرابهخواب

سنگینیفروبردهبود.
13داودازدامنةكوهكهمقابلاردوگاهبودباالرفتتابهیکفاصلةبیخطر
رسید.14آنگاهداودسربازانشائولوابنیرراصدازده،گفت:»ابنیر،صدایم

رامیشنوی؟«
ابنیرپرسید:»اینكیستكهبافریادشپادشاهرابیدارمیكند؟«

15داودبهاوگفت:»مگرتومردنیستی؟آیادرتماماسرائیلكسیچون
توهست؟پسچراازآقایخودشائولمحافظتنمیكنی؟یکنفرآمده
بوداورابكشد!16بهخداوندزندهقسمبخاطراینبیتوجهی،توبایدكشته
شوی،زیراازپادشاهبرگزیدةخداوندمحافظتنكردی.كجاستكوزةآب

ونیزهایكهدركنارسرپادشاهبود؟«
17و18شائولصدایداودراشناختوگفت:»پسرمداود،اینتوهستی؟«داود
جوابداد:»بلیسرورم،منهستم.چرامراتعقیبمیكنید؟مگرمنچه
كردهام؟جرممنچیست؟19ایپادشاه!اگرخداوندشماراعلیهمنبرانگیخته

9 :26
1سمو6:24

2سمو14:1و16

12 :26
پیدا21:2؛12:15

اش10:29

14 :26
1سمو50:14؛55:17

16 :26
2سمو5:12

17 :26
1سمو16:24

19 :26
1سمو9:24
2سمو11:16
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علت ورزید؟ امتناع شائول کشتن از داود چرا  9 :26
اینبودکهخداشائولرابهقدرترسانیدهوهنوزاو
رابرکنارنکردهبود.داودنمیخواستجلوترازبرنامه
در یا کلیسا در ما رهبران اگر برود. پیش خدا زمانی
دولتکفایتالزمرانداشتهباشند،مانیزممکناستدر
وضعیتمشابهیقراربگیریم.شایدبرایماآسانباشد
کهبدونتوجهبهاهدافوبرنامهزمانیخدا،ازیکیاز
رهبرانانتقادکنیمیاعلیهاواقدامنماییم.داودکهقصد
به را شائول سرنوشت شود، خطا کار مرتکب نداشت
دستخداسپرد.درعینحالکهمانبایدگناهرانادیده
رهبران دهیم اجازه یا بکشیم عمل از دست یا بگیریم
شروربهشرارتهایخودادامهدهند،نبایدهمدستبه
اعمالیبزنیمکهخالفقوانینخدااست.ماضمنتوکل

بهخدا،بایدبرایعدالتکارکنیم.
بکشد را ابنیر و شائول میتوانست داود  26: 15و16
خدا از کار این با اما کند، ثابت را خود حقانیت و

نااطاعتیمیکردوسبببهجریانافتادنوقایعیمیشد
اوکوزه اینکار، بهجای نامعلوممیبود. کهعواقبش
آبوشمشیریرابرداشتتانشاندهدکهفرصتبدی
کردنراداشته،امابدینکردهاست.اوایننکتهراثابت
کردکههمبرایخدااحترامزیادیقائلاست،وهمبرای
پادشاهتدهینشدهخدا.وقتیالزممیشودنکتهایراثابت
کنید،برایاینکاربهدنبالراههاییبگردیدکهسازنده
باشدوخداراجاللدهد.ازاینطریقاستداللشمااثر

چشمگیرتریخواهدداشت.
این در تا کردهاند دور خداوند خانه از »مرا  19 :26
این به داود کنم.« عبادت را بتپرستان بتهای بیابان،
اسرائیل سرزمین از را او که بگوید میخواست طریق
بیرونکردهاند.تمامیزمینازآنخداونداست،بااین
حال،خیمهعبادت،صندوقعهد،وقومخدادرسرزمین
اسرائیلقرارداشتند.داودکهمجبورشدسرزمیناسرائیل
عبادت به عبادت خیمه در نمیتوانست کند، ترک را



است،قربانیتقدیماومیكنمتاگناهمبخشیدهشود،امااگراشخاصیشمارا
علیهمنبرانگیختهاند،خداوندآنهارالعنتكند،زیرامراازخانةخداونددور
كردهاندتادراینبیابان،بتهایبتپرستانراعبادتكنم.20آیامنبایددور
ازحضورخداوند،درخاکبیگانهبمیرم؟چراپادشاهاسرائیلهمچونكسی

كهكبکرابركوههاشكارمیكند،بهتعقیبیکكکآمده؟«
21شائولگفت:»منگناهكردهام.پسرم،بهخانهبرگردومندیگرآزاریبه
تونخواهمرساند،زیراتوامروزازكشتنمچشمپوشیدی.منحماقتكردم

واشتباهبزرگیمرتكبشدم.«
22داودگفت:»نیزةتواینجاست.یكیازافرادخودرابهاینجابفرستتاآن
رابگیرد.23خداوندهركسرامطابقنیكوكاریوصداقتشپاداشدهد.
اوتورابدستمنتسلیمنمود،ولیمننخواستمبهتوكهپادشاهبرگزیدة
خداوندهستیآسیبیبرسانم.24چنانكهمنبهتورحمنمودم،خداوندنیزبر

منرحمكندومراازهمةاینسختیهابرهاند.«
كارهای تو دهد. بركت را تو خدا داود، »پسرم گفت: داود به 25شائول

بزرگیخواهیكردوهمیشهموفقخواهیشد.«
پسداودبهراهخودرفتوشائولبهخانهبازگشت.

5ـ شکست  و مرگ  شائول 
داود در بین  فلسطینی ها زندگی  می کند

داودباخودفكركرد:»روزیشائولمراخواهدكشت.پسبهتر27
استبهسرزمینفلسطینیهابرومتااوازتعقیبمندستبردارد؛

آنگاهازدستاورهاییخواهمیافت.«
2و3پسداودوآنششصدنفركههمراهشبودندباخانوادههایخودبهجت
رفتندتاتحتحمایتاخیشپادشاه)پسرمعوک(زندگیكنند.داودزنان

21 :26
1سمو24:15؛17:24

23 :26
1سمو19:24
2سمو21:22

24 :26
مز7:54

1 :27
1سمو52:17؛1:28

2 :27
1سمو10:21؛42:25و43

2سمو2:2و3
1پاد39:2
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بپردازدیادراعیادساالنهشرکتکند.اواحساسجدایی 
میکردچوندربینکسانیزندگیمیکردکهخدایان

بیگانهرامیپرستیدند.
26: 25شائولفرصتهاییبرایکشتنداودداشت،اما
هرگزنتوانستاورابکشد.چرا؟چون،اولاینکههر
وقتداودوشائولرودرروقرارمیگرفتند،داوددر
حقشائولگذشتمیکرد.وپادشاهدرجوابمحبت
افرادشسنگدلیکند. مقابلهمه در نمیخواست داود
اسرائیلطرفدارانزیادی قوم میان اینکه،داوددر دوم
به را پادشاهیاش ابقای داود، کشتن با شائول داشت.
مخاطرهمیانداخت.سوماینکه،خداداودراتعیینکرده

بودکهپادشاهقوماسرائیلشودوازاومحافظتمیکرد.
27: 2و3برایدومینبار،داودازدستشائولبهقلمرو
فاتح زمانی که او )10:21ـ15(. شد پناهنده فلسطینیان
بزرگفلسطینیهابود،حاالاجازهیافتکهتحتحمایت
اخیش،پادشاهَجت،زندگیکند.یقینًااخیشازشقاقبین
شائولوداودمطلعبودوازپناهدادنبهاینجنگجوی
اسرائیلیخوشحالشد.درعوضاخیشتوقعداشتکه
داودو600جنگجویشازاوحمایتنظامیکنند.داود
اسرائیلو بهسرزمین بهپاکردنیورشهایساختگی با
تظاهربهوفادارینسبتبهحاکمفلسطینی،موقعیتشرا

نزداخیشمستحکمترکرد.



خود،اخینوعمیزرعیلیوابیجایلكرملی)زنسابقنابال(رانیزهمراهخود
برد.4بهشائولخبررسیدكهداودبهجترفتهاست.پساوازتعقیبداود

دستكشید.
5روزیداودبهاخیشگفت:»لزومینداردمادرپایتختنزدشماباشیم؛
ازشهرهایكوچکمیرویمودرآنجازندگی بهیكی بدهید اجازه اگر

میكنیم.«
6پساخیش،ِصقَلغرابهاودادواینشهرتابهامروزبهپادشاهانیهوداتعلق
دارد.7آنهامدتیکسالوچهارماهدرسرزمینفلسطینیهازندگیكردند.
8داودوسربازانشازآنجاقبایلجشوریوَجِرزیوعمالیقیراموردتاخت
وتازقرارمیدادند.)اینقبایلازقدیمدرسرزمینیكهتاشورومصرامتداد
زنده هم را نفر تازها،یک و تاخت این 9در میكردند.( زندگی مییافت
اموالآنهاراغارتمینمودند،ووقتینزداخیش نمیگذاشتندوگلههاو
برمیگشتند10اخیشمیپرسید:»امروزبهكجاحملهبردید؟«داودهمجواب

میدادبهجنوبیهودایاجنوبَیرَحمئیلیاجنوبسرزمینقینیها.

6 :27
یوش31:15
2سمو1:1
نح28:11

7 :27
1سمو3:29

8 :27
خرو8:17

یوش2:13ـ7و13
1سمو7:15و8

9 :27
1سمو3:15

10 :27
داو16:1؛11:4
1سمو27:30ـ31

1توا9:2و25
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جنگ  در جلبوع 

داودوانمودکردکه
بهاخیشوفاداراست،
با جنگ وقتی اما
اسرائیلیهادرگرفت،
اوراازافیقبهصقلغ
فرستادند.فلسطینیها،
در را اسرائیـــلیها
شکست جلبوع کوه
صقلغ به داود دادند.
بازگشـتودیدکه
عمالیقــیهاآنجــارا
نابودکردهاند.ازاین
مردانــش و داود رو
متجاوزینعمالیقیرا
تعقیبکردندوآنان
راقــتلعــامنمودند
که را چیزی هر و
گرفــتهبودنــد،بــاز

ستاندند.

27: 4باالخرهشائولازتعقیبداوددستکشید.سپاه
نفر، یک جستجوی برای فقط که نبود قوی آنقدر او
بهقلمروفلسطینیهاتجاوزکند.بهعالوه،حاالکهداود
براندازیتخت برای فوری تهدید بود، ازکشور خارج

پادشاهیشائولوجودنداشت.
27: 5ـ7َجتیکیازپنجشهراصلیدرفلسطینبود،و
اخیشیکیازپنجحاکمیبودکههمراهسایرحاکمان،

برفلسطینحکومتمیکردند.شایدداودخواستازاین
احتمالی وخورد زد از تا کند مکان نقل سلطنتی شهر
برسرخانوادهاشیاحملهبهآنهاممانعتکند.یاشاید
باشد. فلسطینیدور مقامات دقیق نظارت از میخواست
اخیشاجازهدادکهداودبهصقلغنقلمکانکند؛داودتا
زمانمرگشائول،درآنجازندگیکرد)2سموئیل1:2(.
چریکی تازهای و تاخت این احتمااًل داود  27: 8و9
بهخاطر قبیله سه این که انداخت بهراه دلیل این به را
حمالتناگهانیبهمردمبیگناهوداشتنرفتاریظالمانه
باآنهامعروفبودند.اینقبایلبیابانگردنهفقطخطری
برایفلسطینیهابودند،بلکهمخصوصًابرایاسرائیلیها،
مردمیکهداودروزیقراربودآنهارارهبریکند،خطر

محسوبمیشدند.
27: 10ـ12آیاداودبادادنگزارشساختگیازفعالیتهایش
بهاخیش،کاراشتباهیمیکرد؟شکینیستکهداوددروغ
میگفت،اماشایداوفکرمیکردکهایناستراتژیاشدر
زمانجنگباسپاهبتپرستانموجهاست.داودمیدانست
روزیپادشاهاسرائیلخواهدشد.فلسطینیهاهنوزدشمنان
اوبودند،امافلسطینبهترینمحلبرایمخفیشدنازدست
شائولبود.اخیشازداودخواستکهبااسرائیلواردجنگ
به باردیگروانمودکردکه شود.داودپذیرفت،ویک
فلسطینیهاوفاداراست)1:28(.مانمیدانیمکهآیااوواقعًا
باسپاهشائولجنگیدیانه،امامیتوانیممطمئنباشیمکه

وفادارینهاییاوبهخدابود،نهبهاخیشیاشائول.
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11داود،مردیازنیرازندهنمیگذاشتتابهجتبیایدوبگویدكهاوبهكجا
حملهكردهاست.مادامیكهداوددرسرزمینفلسطینیهازندگیمیكرد،
كارشهمینبود.12كمكماخیشبهداوداعتمادپیداكردوباخودگفت:
»داودبااینكارهایشموردنفرتقومخوداسرائیلقرارگرفته،پستاعمر

داردمراخدمتخواهدكرد.«

شائول  با زنی  جادوگر مشورت  می کند

درآنروزها،فلسطینیهاقوایخودراجمعكردندتاباردیگربه28
اسرائیلحملهكنند.اخیشپادشاهبهداودوسربازانشگفت:»شما

بایدمارادراینجنگكمکكنید.«
2داودپاسخداد:»البته!خواهیددیدچكارخواهیمكرد!«

اخیشبهاوگفت:»منهمتورامحافظشخصیخودخواهمساخت.«
3)دراینوقتسموئیلنبیدرگذشتهبودوقوماسرائیلبرایاوسوگواری
نموده،اورادرزادگاهشرامهدفنكردهبودند.درضمنشائولپادشاه،تمام

فالگیرانوجادوگرانراازسرزمیناسرائیلبیرونكردهبود.(
فرماندهی به نیز اسرائیل لشكر زدند. اردو شونیم در و آمدند 4فلسطینیها
شائولدرجلبوعصفآراییكردند.5و6وقتیشائولچشمشبهقوایعظیم
فلسطینیهاافتادبسیارترسیدوازخداوندسؤالنمودكهچهكند.اماخداوند

نهدرخوابجوابداد،نهبوسیلةاوریمونهتوسطانبیاء.
7پسشائولبهافرادشگفت:»زنجادوگریكهبتواندروحاحضارنماید

پیداكنیدتاازاوكمکبگیریم.«
آنهاگفتند:»درَعینُدریکزنجادوگرهست.«

1 :28 
1سمو10:21؛1:27ـ3

3 :28
الو31:19
تث10:18

1سمو23:15؛1:25

4 :28
1سمو1:31
2سمو6:1

5 :28
خرو30:28و31

اعد6:12
7 :28
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دشواری  وضع در را داود اخیش درخواست  28: 1و2
قرارداد.امتناعورزیدنازکمکبهاخیشدرجنگبا
اسرائیلیها،وفاداریداودبهاسرائیلرافاشمیساختو
جانسربازانوخانوادهاشرابهمخاطرهمیانداخت.اما
اگرمیپذیرفتکهبامردمخودشبجنگد،بایدبههمان
بهزودی و داشت کسانیصدمهمیرساندکهدوستشان
نشد الزم هرگز حال، هر در شود. رهبرشان بود قرار
کهداوداینمعضلراحلکند.سایررهبرانفلسطینی
باحضوراودرجنگمخالفتکردند؛بهاینترتیب،او

مجبورنشدباهموطنانخودبجنگد.
28: 3ـ8شائولخودْهرنوعاحضارارواحوجادوگریرا
دراسرائیلمنعکردهبود؛امااواینکازسرناامیدی،برای
مشورتبهیکیازآنهامتوسلشد.باآنکهاوگناهجادوگری
راازسرزمیناسرائیلزدودهبود،اماآنراازقلبخودش

نزدودهبود.شایدمادرتقبیحگناهسروصدایزیادیبهپا
کنیم،امااگرقلبمانتغییرنکند،همانگناهانبهسراغمان
خواهندآمد.دانستناینکهچهچیزیدرستاستومحکوم

کردننادرستی،جای»انجام«کاردرسترانمیگیرد.
28: 5و6کاهناعظمبرایتعیینهدایتخدادربعضی
بهکارمیبرد)برای موضوعات،اوریمرابههمراهتـمیمُ
تمیم، اوریمو او استفاده بیشتردرباره اطالعات کسب

مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه18:2(.
28: 7و8خدااسرائیلیهارااکیدًامنعکردهبودکهبا
جادوگران،فالگیران،طالعبینها،ساحرهها،یاهرکسی
باشند نداشته کاری میکند، ارواح احضار ادعای که
)تثنیه9:18ـ14(.درواقع،مجازاتجادوگراناعدامبود
و خدایان بهنام جادوگریهایی چنین .)18:22 )خروج
بتهاانجاممیشد؛مردمگاهبرایدریافتجوابیکهخدا



8پسشائولتغییرقیافهداده،لباسمعمولیبرتنكردودونفرازافرادخود
رابرداشته،شبانهبهمنزلآنزنرفتوبهاوگفت:»منمیخواهمبایک

نفركهمردهصحبتكنم،آیامیتوانیروحاورابرایمناحضاركنی؟«
9زنجوابداد:»میخواهیمرابهكشتنبدهی؟مگرنمیدانیشائولتمام
دام به مرا آمدهای است؟ رانده بیرون ازكشور را فالگیران و جادوگران

بیاندازی؟«
10اماشائولبهخداونِدزندهقسمخورداورالوندهد.11پسزنپرسید:»حال

روحچهكسیرامیخواهیبرایتاحضاركنم؟«
شائولگفت:»سموئیل.«

12وقتیزنچشمشبهسموئیلافتاد،فریادزد:»تومرافریبدادی!توشائول
هستی!«

13شائولگفت:»نترس،بگوچهمیبینی؟«
گفت:»روحیرامیبینمكهاززمینبیرونمیآید.«

14شائولپرسید:»چهشكلیاست؟«
زنگفت:»پیرمردیاستكهردایبلندبرتندارد.«

شائولفهمیدكهسموئیلاست،پسخمشدهاوراتعظیمكرد.
برهم را آرامشم و كردی احضار مرا »چرا گفت: شائول به 15سموئیل

زدی؟«
شائولگفت:»برایاینكهدروضعبسیاربدیقرارگرفتهام.فلسطینیهابا
مادرحالجنگندوخدامراترکگفتهاست.اوجوابدعایمرانهبوسیلة
تابگوییچه پناهآوردهام تو به ناچار انبیاء.پس نهتوسط خوابمیدهد

كنم.«
16سموئیلجوابداد:»اگرخداوندتوراترکگفتهودشمنتشدهاست

15 :28
1سمو13:16و14؛4:28ـ6
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بهعلتینمیدهد،بهجادوگریمتوسلمیشدندوهنوز 
نیزمیشوند.

منبعاطالعاتکسانیکهسحروجادومیکنند،شیطان
آشکار جادوگران به را ارادهاش خدا است؛ دیوها و
و میگفت انبیاسخن ازطریق درگذشته او نمیکند؛

امروزنیزهنوزازطریقکالمشسخنمیگوید.
28: 12آیاسموئیلواقعًاازطریقزنجادوگر،ازعالم
مردگانبازگشت؟زنجادوگرباظاهرشدنسموئیل
فریادزد،زیراخیلیخوبمیدانستکهتالشهایاوبرای
برقراریارتباطبامردگانیاساختگیاستیاشیطانی.
حضورسموئیلبهطریقیبرایاومشخصکردکهاوبا
قدرتیبسیاربزرگترازقدرتیکهمیشناخت،سروکار

دارد.اوباحقهبازییاباقدرتشیطانسموئیلرااحضار
نکرد؛خداسموئیلرابازگرداندتاسرنوشتشائولرا
پیشگوییکند،پیغامیکهشائولازآنمطلعبود.اینامر
بههیچوجهتوجیهیبرایتالشبرایارتباطبامردگان
واحضارارواحنیست.خدامخالفهمهاینقبیلکارها

است)غالطیان19:5ـ21(.
28: 15خدابهدرخواستهایشائولجوابندادهبود،
چوناوبهرهنمودهایقبلیخداتوجهنکردهبود.بعضی
اوقاتمردمازخودمیپرسندکهچراخدابهدعاهایشان
جوابنمیدهد.انسانوقتیبهوظایفیکهخدابهاوداده
استعملنمیکند،نبایدتعجبکندکهچراخدابااو

سخننمیگویدوهدایتشنمیکند.



دیگرچراازمنمیپرسیكهچهكنی؟17همانطوركهخداوندتوسطمن
فرمودهبود،سلطنتراازدستتوگرفتهوبهرقیبتوداوددادهاست.18تمام
اینبالهابرایاینبهسرتوآمدهاستكهوقتیخداوندبهتوفرمود:برو
قومعمالیقرابكلینابودكن،اورااطاعتنكردی.19درضمنخداوند،تو
وقوایاسرائیلراتسلیمفلسطینیهاخواهدكردوتووپسرانتفرداپیش

منخواهیدبود!«
20شائولباشنیدنسخنانسموئیلزانوانشسستشدونقشزمینگشت.
اورمقیدربدننداشت،چونتمامروزچیزینخوردهبود.21وقتیآنزن
شائولراچنینپریشاندید،گفت:»قربان،منجانخودرابهخطرانداختم
ودستورشمارااطاعتكردم.22خواهشمیكنمشماهمخواهشكنیزتانرا
ردنكنیدوكمیخوراکبخوریدتاقوتداشتهباشیدوبتوانیدبرگردید.«
23ولیشائولنمیخواستچیزیبخورد.اماافراداونیزبهاتفاقآنزناصرار
كردندتااینكهباالخرهبلندشدونشست.24آنزنیکگوسالةچاقدرخانه
داشت.پسباعجلهآنراسربریدومقداریخمیربدونمایهبرداشتونان
پخت.25بعدنانوگوشتراجلوشائولوهمراهانشگذاشت.آنهاخوردند

وهمانشببرخاسته،روانهشدند.

فلسطینی ها به  داود بدگمانند

بهحالآمادهباشدرآوردندو29 افیق فلسطینیهاقوایخودرادر
زدند. اردو است یزرعیل در كه چشمهای كنار نیز اسرائیلیها
و داود درآوردند. حركت به را خود سربازان صفوف فلسطینی 2رهبران
فلسطینی 3رهبران بودند. حركت در آنها بدنبال اخیش همراه سربازانش

پرسیدند:»اینعبرانیهادرسپاهماچهمیكنند؟«
اخیشبهآنهاجوابداد:»اینداوداست.اوازافرادشائول،پادشاهاسرائیل
استكهازنزداوفراركردهوبیشازیکسالاستبامازندگیمیكند.

دراینمدتكوچكتریناشتباهیازاوسرنزدهاست.«
4ولیرهبرانفلسطینیخشمگینشدندوبهاخیشگفتند:»اورابهشهری
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28: 20شائولبادیدنسپاهفلسطینیها،سراسیمهشد. 
متوسـل جادوگر یک به خدا، به توکل بهجـای اما
در را شما زندگی، موانع و سختیها بگذارید شد.
مسـیرخداقراردهـندووادارتانسازندکهبهاواتکا
ازماجرایشائولمتوجهمیشویم، کنید.همانطورکه
فاجعه به فقط دیگری، هرکس یا چیز هر به توسل

میانجامد.

اندوهبارشائولرا پاراگرافوضعیت این  28: 23ـ25
برجستهمیسازد.اوبهخاطرخبرهاییکهسموئیلبهاو
داد،ترسانودرماندهوافسردهشد.اوازشدتناراحتی
ازاینکهموردغضبخداقرارگرفته،تمامروزغذایی
نخوردبهطوریکهمجبورشکردندتاچیزیبخورد.چه
ابتدااینچنینمورد سقوطغمانگیزیبرایکسیکهدر

لطفواحترامخداقرارداشت.



كهبهاودادهایبرگردان!چونمارادرجنگیارینخواهدكردوازپشت
بهماخنجرخواهدزد.برایاینكهرضایتاربابشراجلبنمایدچهچیز
بهترازاینكهسرهایمارابهاوپیشكشكند.5اینهمانداوداستكهزنان
اسرائیلیبرایاومیرقصیدندومیسرودند:شائولهزاراننفرراكشتهوداود

دههاهزارنفررا!«
6پساخیش،داودوافرادشرااحضاركردوگفت:»بهخداوندزندهقسمكه
منبهتواطمیناندارمودراینمدتكهبامابودیهیچبدیازتوندیدهام.
منراضیهستمكهبامابهجنگبیایی،ولیرهبرانفلسطینیقبولنمیكنند.
7پسخواهشمیكنمایشانراناراحتنكنیدوبدونسروصدابرگردید.«
8داودگفت:»مگردراینمدتازمنچهبدیدیدهاید؟چرانبایدبادشمنان

شمابجنگم؟«
9امااخیشگفت:»درنظرمن،توچونفرشتةخداخوبهستیولیرهبران
فلسطینینمیخواهندتوبامابیایی.10بنابراینفرداصبحزودبلندشووهمراه

افرادتازاینجابرو.«
11پسداودوافرادش،صبحزودبرخاستندتابهسرزمینفلسطینبرگردند،

ولیسپاهفلسطینعازمیزرعیلشد.

داود عمالیقی ها را نابود می کند

آن،30 از قبل رسیدند. صقلغ به افرادش و داود روز، سه از بعد
عمالیقیهابهجنوبیهوداهجومآورده،شهرصقلغرابهآتش
كشیدهبودندوهمةزنانوكودكانراباخودبردهبودند.3داودوافرادش
بهشهررسیدندودیدندچهبرسرزنهاوبچههایشانآمدهاست،4با وقتی
صدایبلندآنقدرگریهكردندكهدیگررمقیبرایشانباقینماند.5هردو
زنداود،اخینوعموابیجایلهمجزواسیرانبودند.6داودبسیارمضطرببود،
زیراافرادشبخاطرازدستدادنبچههایشانازشدتناراحتیمیخواستنداو

راسنگساركنند.امااوخویشتنراازخداوند،خدایشتقویتكرد.
7داودبهابیاتاركاهنگفت:»ایفودراپیشمنبیاور!«ابیاتارآنراآورد.
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مصیبتی،  چنین با شدن مواجه با داود سربازان  6 :30
یعنیفقدانخانوادههایشان،بهمخالفتباداودپرداختند
وحتیازشدتناراحتیمیخواستنداورابکشند.آنهابه
جایپیداکردنراهیبراینجات،دنبالکسیبودندکه
یافتنسپر بهجای داود اما بیندازند. بهگردنش را گناه
بال،دنبالراهحلبود.درمواجههبامشکالت،بهخاطر
داشتهباشیدکهپیداکردنکسیکهگناهرابهگردنش
بیندازیدیاازاوانتقادکنید،بیفایدهاست.بهجایپیدا

کردنسپربال،ببینیدچطورمیتوانیدبهپیداکردنراه
حلکمککنید.

30: 7وقتیداودکاهناعظمرافرستادتاایفودرابیاورد،
راکهدرکیسهای عماًلازاوخواستکهاوریموتـمیمُ
متصلبهایفودنگهداریمیشد،بیاورد.فقطکاهناعظم
میتوانستاوریموتمیمراحملکندوآنهارابهکارببرد
محتویات و ایفود درباره بیشتر اطالعات کسب )برای
آن،مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبهخروج2:39(.



8داودازخداوندپرسید:»آیادشمنراتعقیبكنم؟آیابهآنهاخواهمرسید؟«
خداوندبهاوفرمود:»بلی،آنهاراتعقیبكن،چونبهآنهاخواهیرسیدو

آنچهراكهبردهاندپسخواهیگرفت!«
9و10پسداودوآنششصدنفربهتعقیبعمالیقیهاپرداختند.وقتیبهنهر
بسوررسیدند،دویستنفرازافرادداودازفرطخستگینتوانستندازآنعبور
كنند،اماچهارصدنفردیگربهتعقیبدشمنادامهدادند.11و12دربینراهبه
یکجوانمصریبرخوردندواورانزدداودآوردند.اوسهشبانهروزچیزی
نخوردهونیاشامیدهبود.آنهامقدارینانانجیری،دونانكشمشیوآببه

اودادندوجاناوتازهشد.
13داودازاوپرسید:»توكیستیوازكجامیآیی؟«

گفت:»منمصریونوكریکشخصعمالیقیهستم.اربابمسهروزپیش
بهجنوبسرزمین اینجارهانمودورفت،چونمریضبودم.14ما مرادر
كریتیهاواقعدرجنوبیهوداوسرزمینقبیلةكالیبهجومبردیموشهر

صقلغراسوزاندیم.«
15داودازاوپرسید:»آیامیتوانیمارابهآنگروهبرسانی؟«

آنجوانپاسخداد:»اگربهنامخداقسمبخوریدكهمرانكشیدویامرابه
اربابمپسندهیدحاضرمشماراراهنماییكنمتابهآنهابرسید.«

16پساوداودوهمراهانشرابهاردوگاهدشمنراهنماییكرد.آنهادرمزارع
ازفلسطینیهاو پخششده،میخوردندومینوشیدندومیرقصیدند،چون

مردمیهوداغنایمفراوانیبهچنگآوردهبودند.
17همانشبداودوهمراهانشبرآنهاهجومبرده،تاغروبروزبعد،ایشان
راازدمشمشیرگذراندند،بطوریكهفقطچهارصدنفرازآنهاباقیماندند
كهبرشترانخودسوارشده،گریختند.18و19داودتمامغنایمراازعمالیقیها
پسگرفت.آنهازنانواطفالوهمةمتعلقاتخودرابدونكموكسرپس
گرفتندوداوددوزنخودرانجاتداد.20افرادداودتمامگلههاورمههارا

گرفته،پیشاپیشخودمیراندندومیگفتند:»همةاینهاغنایمداوداست.«
21سپسداودنزدآندویستنفرخستهایكهكنارنهربسورماندهبودند،
باآنهااحوالپرسی رفت.آنهابهاستقبالداودوهمراهانشآمدندوداود
كرد.22امابعضیازافرادشروریكهدرمیانمردانداودبودندگفتند:»آنها
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تنها  را برده این بیرحمی با عمالیقیها  30: 11ـ15
گذاشتهبودندتابمیرد،اماخداازاوبرایهدایتداود
و داود کرد. استفاده عمالیقیها اردوی به مردانش و
او اینمردجوانرفتارکردندو با بامهربانی مردانش
مهربانیآنهاراباهدایتایشانبهسویدشمنجوابداد.

باکسانیکهبرخوردمیکنید،هرچقدرهمحقیربهنظر
برسند،بااحترامومتانترفتارکنید.شمانمیدانیدکه
خدااینگونهاشخاصرابهچهنحوبرایکمکبهشما
یامجازاتشمابهکارخواهدبرد؛اینامربستگیداردبه

واکنششمانسبتبهآنها.



همراهمانیامدند،بنابراینازاینغنیمتهمسهمیندارند.زنانوبچههایشان
رابهآنهاواگذاریدوبگذاریدبروند.«

23اماداودگفت:»نه،برادرانمن!باآنچهخداوندبهمادادهاستچنینعمل
را تادشمن است داشتهوكمکكرده نگاه راسالمت ما نكنید.خداوند
شكستدهیم.24منباآنچهشمامیگوییدموافقنیستم.همةمابطوریكسان
ازاینغنیمتسهمخواهیمبرد.كسانیكهبهمیدانجنگمیروندوآنانی
كهدراردوگاهنزداسبابواثاثیهمیمانندسهمهردومساویاست.«25از
آنزمانبهبعداینحكمداوددراسرائیلبصورتیکقانوندرآمدكهتابه

امروزهمبهقوتخودباقیاست.
26وقتیكهداودبهصقلغرسید،قسمتیازغنایمجنگیرابرایبزرگانیهودا
كهدوستانشبودند،فرستادوگفت:»اینهدیهایاستكهازدشمنانخداوند
بدستآوردهایم.«27-31داودبرایاینشهرهانیزكهخودوهمراهانشقباًل
درآنجابودندهدایافرستاد:بیتئیل،راموتدرجنوبیهودا،یتیر،عروعیر،
حرمه، قینیان، شهرهای یرحمئیلیان، شهرهای راكال، اَشَتموع، سفموت،

بورعاشان،عتاقوحبرون.

شائول  در میدان  جنگ  کشته  می شود

فلسطینیهابااسرائیلیهاواردجنگشدندوآنهاراشكستدادند.31
اسرائیلیهافراركردندودردامنةكوهجلبوع،تلفاتزیادیبجای
را ملكیشوع و ابیناداب یوناتان، او پسران و شائول 2فلسطینیها گذاشتند.
محاصرهكردندوپسرانشراكشتند.3عرصهبرشائولتنگشدوتیراندازان

فلسطینیدورشراگرفتهاورابسختیمجروحكردند.
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30: 25داودقانونیوضعکردکهکسانیکهنزداسباب 
به که کسانی اندازه به میبایست بودند، مانده اثاثیه و
میدانجنگرفتهبودند،سهمببرند.امروزافرادمتعددی
الزماستتاخدماتپشتیبانیبرایهرسربازرادرمیدان
جنگتأمینکند.درکلیساوسایرسازمانها،الزماست
در هستند، پشتیبانی خدمات تأمینکننده که کسانی با
مقایسهباکسانیکهدرخطمقدمند،یکسانرفتارشود.
بدوندفتردارها،منشیها،مربیها،ومدیران،کسانیکه
درخطمقدمخدمتمیکنندقادربهانجاموظیفهنخواهند
بود.آیاشمادرخطمقدمهستید؟کسانیراکهبهشما
گروه جزو شما آیا نکنید. فراموش میرسانند، یاری
پشتیبانیهستید؟دراینصورت،بدانیدکهسمتشما،
باآنکهشایدکمترمهیجیاجالبباشد،برایکارکل

گروهحیاتیاست.

30: 26چراداودقسمتیازغنائمجنگیرابرایقبیلهیهودا
فرستاد؟چون)1(داودازقبیلهیهودابود؛)2(اومیدید
کهیهودابزرگترینقبیلهاسرائیلومظهربزرگترینقدرت
قبیله شائول، ازمرگ )3(پس است؛ قوم این میان در
یهوداازبقیهقبایلجداشد)2سموئیل4:2(،زیراایشاناز
پذیرفتنپسرشائولبرایپادشاهیاجتنابورزیدند.شاید
داودازاینانشقاقاستقبالکرد.دراینصورت،اوداشت
رهبرانیهوداراآمادهمیکردتااورابهعنوانپادشاهخود

بپذیرند.
31: 3و4فلسطینیهابهدرستیبرایشکنجهاسرایخود
شهرتداشتند.بدونشکشائولازسرنوشتسامسون
قطع نمیخواستخطر و )داوران18:16ـ31( بود مطلع
از محافظش وقتی بپذیرد. را خشونتها سایر یا عضو

کشتناوسرباززد،خودشبهزندگیاشپایانداد.



4پسشائولبهمحافظخودگفت:»پیشازآنكهبهدستاینكافرانبیفتم
وبارسواییكشتهشوم،توباشمشیرتمرابكش!«

ولیآنمردترسیداینكاررابكند.پسشائولشمشیرخودراگرفتو
خودرابرآنانداختومرد.5محافظشائولچوناورامردهدید،اونیزخود
رارویشمشیرشانداختوهمراهشائولمرد.6بدینترتیب،شائولوسه

پسرشومحافظویوهمةافرادشدرآنروزكشتهشدند.
وقتی بودند، اردن رود وشرق یزرعیل دره آنسوی در 7اسرائیلیهاییكه
شنیدندكهسربازانشانفراركردهوشائولوپسرانشكشتهشدهاند،شهرهای
خودراترکنمودهگریختند.پسفلسطینیهاآمدندودرآنشهرهاساكن

شدند.
8درفردایآنروز،چونفلسطینیهابرایغارتكشتهشدگانرفتند،جنازة
شائولوسهپسرشراكهدركوهجلبوعافتادهبودیافتند.9آنهاسرشائولرا
ازتنشجداكرده،اسلحةاورابازكردند،سپسجارچیانبهسراسرفلسطین
فرستادندتاخبركشتهشدنشائولرابهبتخانههاومردمفلسطینبرسانند.
10اسلحةشائولرادربتخانةعشتاروتگذاشتندوجسدشرابردیوارشهر

بیتشانآویختند.
برسرشائولآورده فلسطینیها یابیِشجلعاد،آنچهراكه 11وقتیساكنان
تمامشب آنها فرستادند. بیتشان به را بودندشنیدند،12مرداندالورخود
درراهبودندتاسرانجامبهبیتشانرسیدندواجسادشائولوپسرانشرااز
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31: 3و4شائولبلندقامت،خوشسیما،نیرومند،وثروتمند
بود.امااینهاکافینبودتاازاوکسیرابسازدکهبرایما
سرمشقباشد.اوازلحاظجثهبزرگبود،اماازنظرخدا
کوچک.اوخوشقیافهبود،اماگناهشاورازشتساخته
بود.اوقویبود،امافقدانایمانشاوراناتوانساختهبود.
او بود. روحانیورشکسته لحاظ از اما بود، ثروتمند او
توانستبهبسیاریدستوردهد،امانتوانستازاحترامو
طرفداریآنهابرخوردارشود.ظاهرشائولخوببهنظر
میرسید،اماازدرونفاسدمیشد.پرهیزکاریوپارسایی

بسیارباارزشترازظاهرخوباست.
31: 3و4محافظشائولبامعضلیاخالقیروبروشد:آیا
اومیبایستدستورغیراخالقیمردیرااجرامیکردکه
ملزمبهاطاعتازاوبود؟اومیدانستکهبایدازاربابش
پادشاه،اطاعتکند،امااینرانیزمیدانستکهقتلخطا

است.اوتصمیمگرفتشائولرانکشد.
نیستیدو موافق باآن بهدستوریکه بینعملکردن
بهدستوریکهمیدانیدخطااست،تفاوت عملکردن

وجوددارد.انجامعملخطاهیچوقتدرستیااخالقی
نیست،فرقیهمنمیکندچهکسیآندستوررامیدهد،
باشد. ازاوچهعواقبیمیتواندداشته واطاعتنکردن
چیزی چه میشوید، روبرو اخالقی معضلی با وقتی
تعیینکنندهانتخابشماست؟اینشجاعتراداشتهباشید
در انسانی فرامین انجام بر را خدا قانون از پیروی که

اولویتقراردهید.
31: 4برخوردشائولبامرگدرستمانندبرخوردشبا
زندگیبود.اوخودشبدوندرنظرگرفتنخدایاطلبیدن
هدایتاو،اقداممیکرد.اگرحاالزندگیمابهآنشکلی
کهدوستداریمنیست،نبایدتصورکنیمکهدرآینده
ایجادتغییردرزندگیمانآسانترصورتخواهدگرفت.
بانزدیکشدنبهمرگ،پاسخمابهخدا،همانپاسخی
خواهدبودکهدرتمامعمربهاومیدادهایم.رویاروشدن
»واقعًا«چطور ما که میدهد نشان ما به فقط بامرگ
آدمیهستیم؟چگونهمیخواهیدبامرگبرخوردکنید؟

همینحاالهمانطوربازندگیبرخوردکنید.



دیوارپایینكشیده،بهیابیشآوردندوآنهارادرآنجاسوزاندند.13سپس
دفن است یابیش در كه بلوطی درخت زیر گرفته، را ایشان استخوانهای

كردندوهفتروزروزهگرفتند.
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31: 13بهتفاوتبینآخرینداورقوماسرائیلواولین 
پادشاهاینقومتوجهکنید.شائولفردیبوددمدمیمزاج،
سموئیل، نبود. خدا آن از او قلب خودرأی. و نامطیع،
و مطیع، باثبات، بود فردی اسرائیل، قوم داور آخرین
عمیقًامشتاقبرایانجامارادهخدا.اواشتیاقواقعیبرای

خداداشت.
وقتیخداسموئیلراخواند،اوگفت:»بفرما،خدمتگزارت
گوشبهفرمانتواست«)10:3(.اماوقتیخداشائولرا
خواند،اوجوابداد:»چرااینسخنانرابهمنمیگویی؟«

)21:9(.شائولوقفخودشبودوسموئیلوقفخدا.
31: 13مرگشائولمرگیکتصورآرمانیبود.قوم
اسرائیلدیگرنمیتوانستباورکندکهداشتنپادشاهمانند

واقعی مشکل باشد. مشکالتشان همه اقوام،حالل سایر
بهدلیلنوعحکومتنبود،بلکهبهخاطرپادشاهخطاکار.
بر مبتنی و ناگهانی مذهبی اعمال با کرد سعی شائول
احساس،خداراخشنودسازد،اماروحانیتواقعیبهیک

عمراطاعتپیگیرنیازدارد.
زندگیروحانیقهرمانانهباانباشتهشدِنمداوموهرروزه
اطاعتایجادمیگردد.هرعملیکهازرویاطاعتانجام
میشود،مانندیکآجر،بهخودیخودکوچکاست،اما
باگذرزمان،ایناعمالبررویهمانباشتهخواهدشدو
دیوارعظیمیازشخصیتینیرومندبهوجودخواهدآورد،
دیواریمستحکمدرمقابلوسوسه.مابایدهرروزبرای

اطاعتیپیگیرتالشکنیم.


