
آغاز
پادشاهی
شائول

1050ق.م.

مرگشائول؛
سلطنتداود

بریهودا
1010ق.م.

سلطنتداود
برتمام
اسرائیل

1003ق.م.

تسخیر
اورشلیمبه
دستداود
1000ق.م.

تسخیر
ربهبه

دستداود
997ق.م.؟

اولتواریـخ

آمارحیاتی:
هدف:

تبار ارائه خدا، قوم کردن یکی
خاندانداود،وتعلیماینحقیقت
مرکز باید حقیقی پرستش که

حیاتفردیوملیباشد.
نویسنده:

بنابراحادیثیهود،عزرا
مخاطبین:

تمـامقـوماسرائیل
تاریخنگارش:

تقریبًا430ق.م.؛وقایعیکهتقریبًا
ق.م. 960 تا 1000 سالهای بین
ثبت کتاب این در افتاده، اتفاق

شدهاست.
زمینهتاریخی:

کتاباولتواریخدرمسیرکتاب
و میکند حرکت سموئیل دوم
آن. بر است تفسیری حکم در
اینکتابکهبعدازبازگشتاز
تبعیدوازدیدگاهکهانتینوشته
و یهودا مذهبی تاریخ بر شد،

اسرائیلتأکیدمیکند.
آیهکلیدی:

خداوند که فهمید داود »پس
را او اسرائیل، قومخود بهخاطر
پادشاهساختهاستوبهسلطنتش
اینچنینعظمتیبخشیدهاست«

.)2:14(
شخصیتهایمهم:

داود،سلیمان
مکانهایمهم:

حبرون،اورشلیم،معبد

چهزیبااستآنگاهکهاعضایخانوادهدرکناریکدیگر
گردمیآیند؛فرزندان،پدرومادرشان،پدرومادربزرگها،
اهمیت گردهمآییها این و... عمهزادهها و عموزادهها
خویشان و قوم سایر با فرد آنها بهواسطه زیرا دارند
ازاصلونسبخودآگاهی برقرارمیسازدو ارتباط
مییابد،شباهتهایجسمانیمیانخویشانراتشخیص
میدهد،وسنتهایخانوادگیرابهیادمیآورد.آگاهی
ازتاریخخانوادگی،سببمیشودکههویتومیراث

فرهنگیومسیرآیندهخودرابهترتشخیصدهیم.
با را خود اتحادبخش کتاب که است واال هدف همین با تواریخ کتاب نویسنده
را اسرائیل قوم نسب و اصل ادبی، شیوهای به او میکند. آغاز جامع نسبنامهای
بهصورتیکخانوادهواحد،ازآدمبهبعددنبالمیکند،وتبارخاندانسلطنتیراارائه
میدهد،ونقشهمحبتآمیزخداراتشریحمیکند.بامطالعهکتاباولتواریخ،دیدی
کلیازخداوکاریکهنسلبعدنسلدرمیانقومشانجاممیدهد،بهدستمیآوریم.
اگرشماایماندارهستید،پسایناشخاصاجدادشمانیزهستند.وقتیبهاینقسمت
ازکالمخدامیرسید،نامآنهاراباترسواحترامبخوانیدودررابطهتانباخداامنیت

وهویتتازهایبهدستآورید.
کتابقبلی،یعنیدومپادشاهانبااسارتاسرائیلویهوداتماممیشود،دورهایکه
قطعًادورهتاریکیبرایقومخدابود.بعدازآن،کتابتواریخراداریم)کتاباولو
دومتواریخدراصلیککتاببودهاست(.اینکتابکهبعدازاسارتبابلنوشته
میراث قوم، یکیکردن برای تالش در و میکند، راخالصه اسرائیل تاریخ شده،
روحانییهودیانراموردتأکیدقرارمیدهد.نویسندهکتابدرشرحوقایع،روش
گزینشیرادرپیشمیگیرد.اوبهجاینوشتنجزئیاتوقایع،آنهارابادقتدرهم
میتند،طوریکهدرسهایروحانیوحقایقاخالقیموردتوجهبیشتریقرارگیرند.
درکتابتواریخ،حکومتشمالیعماًلنادیدهگرفتهمیشود؛پیروزیهایداودونه
گناهاناوطرحمیشود؛وبهمعبدبهعنوانمرکزحیاتملی،اهمیتزیادیداده

میشود.
فصلرابهاینامراختصاص کتاباولتواریخباآدمشروعمیشود؛نویسندهنـهُ
میدهدکهدرتاریخاسرائیل»چهکسیپسرچهکسیاست«،ودرضمناینکار،
تأکیدخاصیبررویخاندانسلطنتیداودمیگذارد.دنبالهکتاب،داستانداود،این
مردبزرگخداوپادشاهاسرائیلرانقلمیکندکهچگونهخداراخدمتکردو

احداثمعبدوعبادتدرآنراطرحریزینمود.
کتاباولتواریخمکملارزشمندیاستبرایکتابدومسموئیلوقویًایادآورلزوم
پیداکردنریشههایمانمیباشد،تاباردیگربهبنیادخودپیببریم.وقتیاولتواریخرا
میخوانید،میراثدینیخودرادنبالکنید،وخدارابهخاطراجدادروحانیتانسپاس

گویید،وخودراوقفانتقالحقیقتخدابهنسلبعدیکنید.



سرشماری
داود

980ق.م.؟

آغاز
سلطنت
سلیمان

970ق.م.

تجزیه
حکومت
930ق.م.

تقسیمبندیکلی:

الفـنسبنامههایاسرائیل)1:1تا44:9(
1-اجدادقوم

2-قبایلاسرائیل
3-یهودیانیکهازتبعیددربابلبازگشتند

فهرستطویلاسامیکهدراینکتابآمده،بیانگرتاریخعملخدا
دردنیاازآدمتازروبابلمیباشد.بعضیازایناسامییادآورمردانیبا
ایمانینیرومندندوبعضیدیگریادآورشکستهاییفاجعهآمیز.ماتقریبًا
ازبیشترکسانیکهازآنهانامبردهشده،چیزینمیدانیم.اماکسانی
کهگمناممردند،برایخداشناختهشدهبودند.وقتیمردیم،خدامارا

نیزبهخاطرخواهدآورد.

بـسلطنتداود)1:10تا30:29(
1ـداودپادشاهتمامیاسرائیلمیشود

2ـداودصندوقعهدرابهاورشلیممیآورد
3ـفتوحاتنظامیداود

4ـداودمقدماتساختمعبدرافراهممیکند

نشان برای که غیرتی بهخاطر اما داشت. دوست را خداوند داود
دادناینعشقداشت،گاهبدوندرنظرگرفتنعواقبونتایج،راه
خاصخودرادرپیشمیگرفت.دراولیناقدامداودبرایآوردن
صندوقعهدبهاورشلیم،ُعّزاکشتهشد.بعدًا،داودصندوقرامطابق
احکامالهیبهاورشلیمآورد.اوهمچنینخواستمعبدیبسازدکه
جایگزینخیمهعبادتشود.امااینباراواولازخداسؤالکردو
خدادرخواستاوراردنمود.بزرگتریننقشداوددربنایمعبد،
ساختآننبودبلکهفراهمکردنمقدماتبنایآنبود.باکمک
وبرکتخدا،داودشروعکردبهجمعآوریمصالحوسازماندهی
کردنکاهنانوالویانبرایکاردرآنجا.شایدماقادرنباشیمنتایج
زحماتخودرابرایخدادرطولعمرخودببینیم،امابانمونهایکه
ازداودداریم،میفهمیمکهمابهخداخدمتمیکنیمتاخدانتایج

کارشراببیند،نهاینکهمانتایجکارخودمانراببینیم.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

نویسندهبابازنویسیتاریخاسرائیلبهصورتتاریخاسرائیل
شالوده پادشاهان، ماجرای و نسبنامه
به خدا مینهد. پی را قوم حقیقی روحانی
با اینحقیقت وعدههایشعملمیکردو
ثبتتاریخیسرگذشتقوم،رهبران،انبیا،
یادآوری ما به او، پادشاهان و کاهنان،

میشود.

حیات تجدید اساس اسرائیل قوم گذشته
تبعیدتشکیلمیداد.چون از بعد ایشانرا
وعدههایخدادرکتابمقدسآشکارشده،
میتوانیماورابشناسیمواعتمادداشتهباشیم
کهاوبهقولخودعملمیکند.مانیزمانند
قوماسرائیلدرزندگیهدفبزرگتریجز

خدمتوفادارانهبهخدانداریم.

اسرائیلیهایقومخدا اسامی کردن فهرست با خدا
را اسرائیل حقیقی میراث گذشته، دوران
ثبتکرد.آنهاهمگیدرآدمیکخانواده
ودرابراهیمیکقومبودند؛ایشانبهرهبری
الویانازیکنظامکهانتیبرخورداربودند،
یک تابعیت تحت داود پادشاهی به و
حکومتقرارداشتند.اتحادملیوروحانی
حائز بسیار حیاتشان تجدید برای قوم این

اهمیتبود.

است. وفادار قومش به نسبت همیشه خدا
اودرهرنسلیازآنهامحافظتمیکندو
رهبرانیبرایهدایتایشانبرمیانگیزد.از
آنجاکهخداطیقرنهاعملکردهاست،
او که باشد داشته اعتماد میتوانند او قوم
درزمانحاضرنیزعملمیکند.شماامروز

میتوانیدبهحضوراومتکیباشید.

داستانزندگیداودورابطهاشباخدانشانداودپادشاه
است.وقف برگزیدهخدا رهبر او دادکه
پرستش و شریعت و خدا به داود شدِن
اجتماعی، بهمردموعدالت نیز حقیقی،و
پادشاه که است معیارهایی مشخصکننده
برخوردار آنها از میبایست خدا برگزیده

باشد.

عیسیمسیحبهعنوانپسرداودبهایندنیا
تمام بر پادشاه بهعنوان او روز یک آمد.
عدالت و قدرت کرد. خواهد سلطنت دنیا
در پادشاه از خدا که ایدهآلی نمونه به او
ذهندارد،جامهعملخواهدپوشاند.اوامید

مااست.

درپرستشحقیقی عبادت خیمه به را عهد صندوق داود
برای را حقیقی پرستش تا آورد اورشلیم
مردماحیاکند.خدانقشهساختمعبدراداد،
وداودکاهنانراتقسیمبندیکردتاعبادت
خدارابرایتماماسرائیلمرکزیتبخشد.

معبد)یاخانهخدا(درحکمتختسلطنت
پرستش برای مکانی و زمین روی بر خدا
در خدا حقیقی سلطنت تخت بود. حقیقی
بهعنوان را او ما دلهایقومشاست.وقتی
پرستش میپذیریم، خود حقیقی پادشاه

حقیقیصورتمیگیرد.

خداکاهنانوالویانرامقررداشتتاقومکاهنان
رابرایپرستشصادقانه،مطابقباشریعت
با الویان و کاهنان کنند. هدایت خدا،
با مطابق پرستش، در قوم کردن رهبری
آنچهکهخدابرایاینامرمقررداشتهبود،

حفاظمهمیبرایایماناسرائیلبودند.

در همچنان حقیقی پرستش اینکه برای
قوم استکه بماند،الزم ما زندگی مرکز
خدااستواربراحکامیکهاودرکتابمقدس
ایمانداران همه امروز، بایستد. است، داده
کاهنانیکدیگرهستند،ومابایدیکدیگر

راتشویقکنیمکهعبادتماناصیلباشد.
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نسبنامههایموجوددرکتاباولتواریخشرحیکلیاز
نسب از پر اول فصل  نـهُ میدهد. ارائه را اسرائیل تاریخ
نامههاییاستکهدودمانقومراازخلقتتاتبعیدبهبابل
است. شده ثبت 10 فصل در شائول مرگ میکند. دنبال

فصل11جریانسلطنتداودبراسرائیلرانقلمیکند.
1ـحبرونباآنکهداودسالهاپیشبرایپادشاهیمسحشده
بود،اماسلطنتشرازمانیشروعکردکهرهبراناسرائیل

اورادرحبرونبهمقامپادشاهیپذیرفتند)1:11ـ3(.
2ـاورشلیمداودعزمکردکهفتحسرزمینموعودراکه
یوشعشروعکردهبود،تکمیلکند.اوبهاورشلیمحمله
کرد،آنرابهتصرفدرآورد،وآنراپایتختخود

قرارداد)4:11ـ40:12(.

که عهد صندوق  یعاریم قریة 3ـ
جنــگ در را آن فلسطــینیهـا
گرداندند باز بعد و بودند گرفته
یعاریم قریة در 4ـ6(، )1سموئیل
میشد. نگهداری امنی جای در
داودهمهاسرائیلرادراینشهر
به مربوط تادرجشن جمعکرد
اورشلیم به عهد صندوق حمل
صندوق بدبختانه، کنند. شرکت
خدا که دستورالعملهایی مطابق
جابهجا بود، داده زمینه این در
مرد. نفر یک نتیجه در و نشد،
عوبید منزل در را صندوق داود
ادومگذاشتتازمانیکهدریافت
بطرزصحیححمل را آن چگونه

کند)1:13ـ14(.
در بسیاری بناهای داود  صور 4ـ
پادشاه حیرام، ساخت. اورشلیم
برای داود به برایکمک صور،
ساختنقصرش،کارگرومصالح
فرستاد.چوبدرختسروکهدر
کوههایشمالاسرائیلفراوانبود،
چوبباارزشومحکمیبودکه
درساختبناهایزیبادراورشلیم
بهکارمیرفت)1:14تا27:17(.

5ـبعلفراصیمداودمحبوبیتچندانی
دربینفلسطینیهانداشتزیرااو
جنگجوی نیرومندترین جلیات،
ایشانراکشتهبود)1سموئیل17(.
وقتیداودسلطنتبراسرائیلِمتحد
راآغازکرد،فلسطینیهابهقصدگرفتناوعازماسرائیل
شدند.اماهمینکهفلسطینیهابهاورشلیمنزدیکشدند،
داودوسپاهشبهایشانحملهکردند.سپاهاوفلسطینیهای
داد؛همینشکستهاموجب بارشکست دو را قدرتمند
بیفتند هراس به داود قدرت از همسایه اقوام همه شد
)11:14ـ17(.داودبعدازاینجنگ،صندوقعهدرابه
اورشلیممنتقلکرد)اینبارمطابقبادستورالعملهایخدا
درموردجابهجاییآن(.بههنگامآوردنصندوقعهد
بهاورشلیم،جشنعظیمیبرگزارشد)1:15تا27:17(.
بنای برای تدارکات تهیه صرف را عمرش باقی داود
معبدکرد،یعنیبرایمکانیثابتبهمنظورپرستشخدا

)1:18ـ30:29(.

مکانهایمهمدراولتواریخ
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الفـنسبنامههایاسرائیل)1:1تا44:9(
درایننسبنامههاسوابقرسمیخانوادههایقوماسرائیلثبتشدهاست.ایننسبنامهها
دیدیکلیدربارهعملخداازخلقتتااسارتقومشراارائهمیدهد.تبعیدیهاییکه
ازبابلبازمیگشتند،الزمبودتعلیمببینند؛برایتعلیمآنهادربارهمیراثروحانیخود
بهعنوانیکقوم،ونیزبهمنظوربرانگیختنآنانبرایتجدیدوفاداریشانبهخدا،از
ایناسناداستفادهمیشد.اگرچهاینفهرستهامیراثنژادییهودیانرانشانمیدهد،
امادربردارندهمیراثروحانیبرایهرایمانداریاست.مابخشیازاجتماعمؤمنین

هستیمکهاززمانسقوطآدم،ازنسلیبهنسلدیگروجودداشتهاند.

1ـاجدادقوم
نسلآدم

نخستینانسانهابهترتیبعبارتبودنداز:1
آدم،شیث،انوش،قینان،

مهللئیل،یارد،خنوخ،
متوشالح،لمک،نوح،
سام،حامویافث.

5و6و7پسرانیافثاینهابودند:
جومر،ماجوج،مادای،یاوان،

توبال،ماشکوتیراس.

1:1
پیدا25:4؛3:5ـ32؛1:10

اش9:54و10
حز14:14
متی37:24

لو38:3
عبر7:11

1:1
پیدا25:4؛3:5ـ32؛1:10

اش9:54و10
حز14:14
متی37:24

لو38:3
عبر7:11

5:1
پیدا2:10ـ6،4ـ8
1توا40:4و42

حز13:27

5:1
پیدا2:10ـ6،4ـ8
1توا40:4و42

حز13:27
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1:1اینفهرستطویلاسامیزمانیتنظیمشدکهمردمیهودا 
بهبابلبهاسارتبردهشدهبودند.درحینیکهتبعیدیها
انتظارروزیرامیکشیدندکهبهوطنخودبازگردند،یکی
ازبزرگترینترسهایآناناینبودکهتاآنموقع،اسناد
مربوطبهمیراثآنانمفقودشود.یهودیاناهمیتزیادی
برایمیراثخودقائلبودند،زیراتکتکآنهامیخواستند
ثابتکنندکهازنسلابراهیم،پدرقومیهود،هستند.تنها
درآنصورتبودکهمیتواستندازمزایایبرکاتخاصی
کهخدابهابراهیمونسلاووعدهدادهبود،بهرهمندشوند
)برایآنکهازاینبرکاتخاصآگاهیبیابید،مراجعهکنید
این و2:17ـ4(. پیدایش1:12ـ3 به مربوط توضیحات به
فهرست،بازسازیدوبارهنسبنامهیهوداواسرائیلتاپیش
ازاسارتبودومدرکیشدبرایکسانیکهادعامیکردند
ازنسلابراهیمهستند.)برایکسباطالعاتبیشتردرباره
توضیحات ر.ک. کتابمقدس، در نسبنامه درج علت

مربوطبهپیدایش1:5؛متی1:1؛ولوقا23:3ـ38.(
1:1درایننسبنامهطویل،چیزهاییبیشازآنچهکهدر
ظاهردیدهمیشود،وجوددارد.امروزایننسبنامهبهاین

دلیلبرایماحائزاهمیتاستکهنشانمیدهدبراساس
عهدعتیق،عیسی،یعنیهمانمسیحایموعود،ازنسلابراهیم
وداوداست.درپیدایش1:12ـ3و2سموئیل12:7و13به

دوموردازاینادعاهااشارهشدهاست.
1:1ثبتاسامیبهصورتنسبنامهنشانمیدهدکهخدا
نهتنهابهملتهاتوجهدارد،بلکهتکتکافرادنیزبرای
اواهمیتدارند.باآنکهاززمانآدمتابهحالمیلیاردها
انسانزندگیکردهاند،اماخداهمهآنهارامیشناسدو
چهرهونامآنهارابهخاطردارد.هرشخصفقطنامیدر
یکفهرستنیست،بلکهبرایخداشخصیاستخاص
کهاورامیشناسدودوستشدارد.وقتیمابهمحبتاو
پیمیبریموآنرامیپذیریم،همبهمنحصربهفردبودِن
خودبهعنوانفردیازخانوادهخداپیمیبریم،وهمبه

پیوندخودباسایراعضایاینخانواده.
4:1ماجرایآدموخصوصیاتشخصیتیاودرتوضیحات
فصلهای1تا5پیدایشیافتمیشود.ماجراینوحو
تا 6 فصلهای توضیحات در او شخصیتی خصوصیات

9پیدایشیافتمیشود.



پسرانجومر:
اشكناز،ریفاتوتوجرمه.

پسرانیاوان:
الیشه،ترشیش،كتیمورودانیم.

8و9پسرانحاماینهابودند:
كوش،مصرایم،فوتوكنعان.

پسرانكوش:
سبا،حویله،سبته،رعمه،سبتكا.
پسرانرعمه،شباوددانبودند.

10یكیازفرزندانكوششخصیبودبهنامنمرودكهدالوریبزرگومعروف
شد.

11و12مصرایمجداقوامزیربود:
لودی،عنامی،لهابی،
نفتوحی،فتروسی،

كفتوریوكسلوحی)اجدادفلسطینیها(.
13-16ایندونفر،ازپسرانكنعانبودند:

صیدون)پسرارشداو(وحیت.
كنعانهمجداینقبیلههابود:

یبوسی،اموری،جرجاشی،
حوی،عرقی،سینی،اروادی،

صماریوحماتی.
17پسرانساماینهابودند:

عیالم،آشور،ارفكشاد،لود،
ارام،عوص،حول،جاتروماشک.

18شالحپسرارفكشادبودوپسرشالحعابر.
19عابردوپسرداشت:نامیكیفالجبود)فالجبهمعنی»تفرقه«است،زیرادر

زماناومردمدنیامتفرقشدند(ونامدیگرییقطان.

10:1
پیدا8:10

10:1
پیدا8:10

11:1
پیدا22:9؛13:10ـ18

11:1
پیدا22:9؛13:10ـ18

13:1
پیدا19:15ـ21

13:1
پیدا19:15ـ21

17:1
پیدا21:10و22؛10:11

لو36:3

17:1
پیدا21:10و22؛10:11

لو36:3

19:1
پیدا16:11

19:1
پیدا16:11
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10:1بهنمروددرپیدایش8:10و9نیزاشارهشدهاست. 
دائمی دشمن داوران، زمان از فلسطینیها  11:1و12
اسرائیلبودند.عاقبت،داودپادشاهآنهاراتضعیفکرد،و
ازآنموقعآنهادیگرتهدیدیبرایاسرائیلنبودند)برای
کسباطالعاتبیشتردربارهفلسطینیها،مراجعهکنیدبه

توضیحاتمربوطبهداوران1:13و1سموئیل1:4(.
13:1ـ16کنعان،جدکنعانیهابود.ایشانقبلازآنکه

شوند موعود سرزمین وارد یوشع رهبری به اسرائیلیها
آنجاساکن نامیدهمیشد(،در نیز )کهسرزمینکنعان
بودند.خدابهاسرائیلیهاکمککردکهکنعانیهاراکه
مردمانبسیارفاسدیبودند،ازکنعانبیرونکنند.کتاب

یوشع،بهنقلاینماجرامیپردازد.
19:1زمانی،همهمردمبهیکزبانسخنمیگفتند.اما
عدهایازمردمازموفقیتهایخودمغرورشدندوگرد



20-23پسرانیقطان:
الموداد،شالف،حضرموت،
یارح،هدورام،اوزال،دقله،
ایبال،ابیمائیل،شبا،اوفیر،

حویلهویوباب.
24-27پسارفكشادپسرسامبودوشالحپسرارفكشاد،

عابرپسرشالح،
فالجپسرعابر،
رعوپسرفالج،

سروجپسررعو،
ناحورپسرسروج،
تارحپسرناحور،

ابرام)كهبعدبهابراهیممعروفشد(پسرتارحبود.
28ابرامدوپسرداشتبهنامهایاسحاقواسماعیل.

29و30و31پسراناسماعیلعبارتبودنداز:
نبایوت)پسرارشداسماعیل(،قیدار،

ادبیل،مبسام،مشماع،دومه،
مسا،حداد،تیما،یطور،

نافیشوقدمه.
32ابراهیمازكنیزخودقطورهپسراندیگریهمداشتكهاسامیآنهابهقرار

زیراست:
زمران،یقشان،مدان،

یشباقوشوعه.
پسرانیقشان،شباوددانبودند.

33پسرانمدیان:
عیفه،عیفر،حنوک،ابیداعوالداعه.

اینهافرزندانابراهیموازكنیزاوقطورهبودند.

24:1
پیدا10:11ـ26

لو34:3

24:1
پیدا10:11ـ26

لو34:3

28:1
پیدا9:16ـ12؛19:17؛
3:21و9؛9:25و10

28:1
پیدا9:16ـ12؛19:17؛
3:21و9؛9:25و10

32:1
پیدا1:25و2

32:1
پیدا1:25و2
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آمدندتابناییماندنیبرایخودبسازند.آنبنا،برجبابل 
بود.اماوقتیخداکاریکردکهمردمبهزبانهایمختلف
تکلمکنند،فکرساختناینبنا،پایانغیرمنتظرهایپیدا
کرد.مردمبدونداشتنتواناییبرایبرقراریارتباطبا
یکدیگر،قادرنبودندباهممتحدشوند.خدابهآناننشان
دادکهتالشهایفراوانایشانبدوناوبیثمراست.این

ماجرادرپیدایش1:11ـ9نقلشدهاست.
24:1ـ27»پسر...«میتواندبهمعنای»ازنسل...«نیزباشد.

است ممکن کتابمقدس نسبنامههای در ترتیب بدین
چندنسلحذفشود.ایننسبنامههابهخاطرکاملبودن
حائزاهمیتنبودند،بلکهازایننظرمهمبودندکهاطالعات

اساسیدربارهتبارخانوادههایمختلفبهدستمیدادند.
ابراهیمدرتوضیحات 24:1ـ27خصوصیاتشخصیتی

مربوطبهپیدایش26:11ـ10:25یافتمیشود.
در اسماعـیل شخصیت و ماجــراها شرح  28:1ـ31

پیدایش16تا21آمدهاست.



34اسحاقدوپسرداشتبهنامهایعیسوواسرائیل.
35پسرانعیسو:

الیفار،رعوئیل،یعوش،
یعالموقورح.
36پسرانالیفاز:

تیمان،اومار،صفی،جعتام،
قنازوتمناعوعمالیق)كهناممادرشتمناعبود(.

37پسرانرعوئیل:
نحت،زارح،شمهومزه.

38و39اینهاهمپسرانعیسوبودند:
تمناع عیسو، دختر و دیشان، ایصر، دیشون، عنه، صبعون، شوبال، لوطان،

بود.
پسرانلوطان:حوریوهومام.
40پسرانشوبال:علیان،مناحت،

عیبال،شفوواونام.
ایهوعنه،پسرانصبعونبودند.

41دیشونپسرعنهبود.
پسراندیشون:حمران،اشبان،یترانوكران.
42بلهان،زعوانویعقان،پسرانایصربودند.
عوصوارانهردوپسراندیشانبودند.

اینكهدراسرائیلپادشاهیرویكارآید،درسرزمینادوماین از 43پیش
پادشاهانیكیپسازدیگریبهسلطنترسیدند:

بالع)پسربعور(كهدرشهردینهابهزندگیمیكرد.
44وقتیبالعمرد،یوبابپسرزارحازاهالیبصرهبجایشپادشاهشد.

45بعدازمرگیوباب،حوشامازسرزمینتیمانیپادشاهشد.

34:1
پیدا25:25و26؛28:32

مال2:1و3
متی2:1

34:1
پیدا25:25و26؛28:32

مال2:1و3
متی2:1
35:1

پیدا4:36ـ12
35:1

پیدا4:36ـ12

38:1
پیدا18:36ـ21

38:1
پیدا18:36ـ21

43:1
پیدا31:36ـ39

43:1
پیدا31:36ـ39

45:1
ایو11:2
45:1

ایو11:2
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34:1اسرائیلنامدیگریعقوباست؛نسلیعقوبقوم 
دشمن ادومشدکه قوم عیسو نسل شد. نامیده اسرائیل
همیشگیاسرائیلبود.برایکسباطالعاتبیشتردرباره
ماجرا یعقوبوعیسو،و اسحاقودوپسرش، زندگی
پیدایش به کنید رجوع آنها، شخصیتی خصوصیات و

فصلهای21ـ36و46ـ49.
آمد دنیا به پدرش کنیز از عیسو، نوه عمالیق،  36:1
به معروف شروری قبیله جد او .)12:36 )پیدایش
عمالیقیهابود،یعنیاولینکسانیکهوقتیاسرائیلیها
درراهسرزمینموعودبودند،بهایشانحملهکردند)برای

توضیحات عمالیقیها، درباره بیشتر اطالعات کسب
مربوطبهخروج8:17رابخوانید(.

43:1ـ54چراایننسبنامه،اطالعاتیدربارهنسلادوم
عیسو،جد ارائهمیدهد؟ بودند، اسرائیلیها کهدشمنان
ادومیها،پسربزرگاسحاقبودودرنتیجهمستقیمًااز
نسلابراهیمبود.اوبهعنواننوهابراهیم،استحقاقآنرا
داشتکهدراسنادیهودیجاییداشتهباد.باوجوداین،
به ادوم قوم که بود بتپرست زنی با عیسو ازدواج با
میدهد؛ نشان را دشمن اقوام نسبنامه این آمد. وجود

آنهامستقیمًاازتبارداودنبودند.



46پسازآنكهحوشاممرد،حدادپسربداد)كهپادشاهمدیانرادرسرزمینموآب
شكستداد(بهپادشاهیمنصوبگردیدودرشهرعویتسلطنتكرد.

47وقتیحدادمرد،سملهازشهرمسریقهبرتختپادشاهینشست.
48بعدازمرگسمله،شائولازشهررحوبوت،كهدركناررودخانهایقرار

داشت،بهپادشاهیرسید.
49وقتیشائولمرد،بعلحانانپسرعكبورجانشیناوشد.

50پسازبعلحانان،حدادازشهرفاعیپادشاهشد.)زناومهیطبئیلنام
داشتودخترمطردونوةمیذهببود.(

51-54هنگاممرگحداد،امرایادوماینهابودند:
تمناع،الیه،یتیت،اهولیبامه،

ایله،فینون،قناز،تیمان،مبصار،
مجدیئیلوعیرام.

نسلیعقوب

پسرانیعقوبمعروفبهاسرائیلاینهابودند:2
رئوبین،شمعون،الوی،یهودا،

یساكار،زبولون،دان،یوسف،
بنیامین،نفتالی،جادواشیر.

3یهودااززنكنعانیخود،بتشوع،سهپسرداشتبهنامهای:عیر،اونانو
شیله.ولیعیر،پسرارشداو،شروربودوخداونداوراكشت.

4بعدتامار،زنبیوةعیركهعروسیهودابودازخودیهوداحاملهشدودو
پسردوقلوبهنامهایفارصوزارحزایید.یهوداجمعًاپنجپسرداشت.

5پسرانفارص،حصرونوحامولبودند.
6پسرانزارح:

زمری،ایتان،هیمان،
كلكولودارع.

1:2
پیدا22:35ـ26؛8:46ـ25

خرو1:1ـ4
اعد2:1ـ15
مکا4:7ـ8

1:2
پیدا22:35ـ26؛8:46ـ25

خرو1:1ـ4
اعد2:1ـ15
مکا4:7ـ8

3:2
پیدا2:38ـ10

3:2
پیدا2:38ـ10

4:2
پیدا13:38ـ30؛8:46ـ14

4:2
پیدا13:38ـ30؛8:46ـ14
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در  یعقوب( )همان اسرائیل پسران ماجرای  1:2و2
خصوصیات میشود. یافت 26:50 تا 32:29 پیدایش
شخصیتیرئوبین،یهودا،ویوسفدرهمانقسمتذکر

شدهاست.
ازاسامی ایننسبنامهطویلتنهاحاویفهرستی 3:2
نیست،بلکهمارابابعضیازاشخاصنیزآشنامیکند.این
آیه،همچونسنگقبر،بیانمیداردکهعیرشروربودو
خداونداوراکشت.وحاال،بعدازقرنها،اینتنهاچیزی
استکهماازآنمردمیدانیم.هریکازماشهرتیاز

خود از فردیای ویژگیهای و میگذاریم، جا بر خود
بروزمیدهیمکهدیگرانمارابااینچیزهابهیادخواهند
آورد.خدازندگیشماراتابهاینموقعچگونهجمعبندی
ادعامیکنندکهنحوه بابیپروایی خواهدکرد؟برخی
کتابمقدس اما است. مربوط خودشان به زندگیشان
تعلیممیدهدکهشیوهزندگیامروزتان،تعیینکنندهنحوه
مجازاتخدادرموردشماخواهدبود،ومشخصخواهد
کردکهدیگرانچگونهشمارابهیادخواهندآورد.هر

کاریکهاآلنمیکنید،حائزاهمیتاست.



7)عخانپسركرمی،كهبابرداشتنمالحرامبهخداخیانتكردودرقوم
اسرائیلفاجعهبهبارآوردنیزازنسلزارحبود.(

8عزریاپسرایتانبود.
9یرحمئیل،راموكلوبایپسرانحصرونبودند.

10رامپدرعمیناداب،وعمینادابپدرنحشون)نحشونرهبرقبیلةیهودابود(،
11نحشونپدرسلما،سلمونپدربوعز،12بوعزپدرعوبید،وعوبیدپدریسی

بود.
13و14و15پسرانیسیبهترتیبسناینهابودند:الیاب،ابیناداب،شمعا،نتنئیل،
ردای،اوصموداود.16یسیدودختربهنامهایصرویهوابیجایلنیزداشت.

پسرانصرویه،ابیشای،یوآبوعسائیلبودند.
17ابیجایلكهشوهرشیتراسماعیلیبود،پسریداشتبهنامعماسا.

اینها نامهایعزوبهویریعوتداشت. به 18كالیب)پسرحصرون(دوزن

فرزندانعزوبهبودند:یاشر،شوبابواردون.
افراتازدواجكردوازاینزنصاحب با 19پسازمرگعزوبه،كالیب

پسریشدبهنامحور.
20اوریپسرحور،وبصلئیلپسراوریبود.

هم او از و كرد ازدواج ماخیر دختر با سالگی درسنشصت 21حصرون

صاحبپسریشدبهنامسجوب)ماخیرپدرجلعادبود(.
22سجوبپدریائیربود.یائیربربیستوسهشهردرسرزمینجلعادحكمرانی
میكرد.23ولیقوایجشورواراماینشهرهاوشهرقناطراهمراهباشصت
روستایاطرافآنبهزورازاوگرفتند.ساكناناینشهرهاوروستاهااز

نسلماخیر)پدرجلعاد(بودند.
24كالیببعدازمرگپدرشحصرون،باافراته،زنپدرخودازدواجكرد.

افراتهازكالیبصاحبپسریشدبهاسماشحورواشحورهمپدرتقوعبود.

7:2
یوش17:7؛20:22

7:2
یوش17:7؛20:22

10:2
اعد12:7؛14:10

متی4:1
لو32:3

10:2
اعد12:7؛14:10

متی4:1
لو32:3
12:2

روت16:4و17
متی5:1

12:2
روت16:4و17

متی5:1
13:2

1سمو8:16
13:2

1سمو8:16
16:2

1سمو5:26ـ7
2سمو13:2
1توا5:11و6

16:2
1سمو5:26ـ7
2سمو13:2
1توا5:11و6

17:2
2سمو25:17؛13:19

1پاد5:2

17:2
2سمو25:17؛13:19

1پاد5:2
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نیای  نیز و داود، وجد بود روت بوعز،شوهر  12:2
مسیحموعود.خصوصیاتشخصیتیبوعزدرکتابروت

آمدهاست.
افرادکتابمقدس ازسرشناسترین یکی داود  15:2
است.اوقطعًافردبینقصینبود،امانمونهزندهایبود
ازاینمفهومکهچطوربایدخدارادرهمهقسمتهای
زندگیدراولویتقرارداد.خداداودرا»محبوبدل
خواسته بزرگترین زیرا ،)22:13 )اعمال خواند خود«
در داود ماجرای بود. او عبادت و خدا به خدمت او
14:10 1تواریخ و 10:2 1پادشاهان تا 1:16 1سموئیل
داود شخصیتی خصوصیات میشود. یافت 30:29 تا

شده ذکر 1سموئیل کتاب از 17 فصل توضیحات در
است.

16:2ماجراییوآبدر2سموئیلفصلهای2و3و10ـ20
و24؛1پادشاهانفصلهای1ـ3؛1تواریخ4:11ـ9؛19ـ21
توضیحات در او شخصیتی خصوصیات میشود. یافت
ابیشای ماجرای است. شده ذکر سموئیل دوم 19 فصل
در1سموئیلفصل26؛2سموئیلفصلهای2و3؛10؛

15ـ21و23؛1توایخ12:18؛19یافتمیشود.
18:2اینکالیب،آنکالیبینیستکهبههمراهیوشع،
جاسوس کالیِب نام کرد. جاسوسی را موعود سرزمین

در15:4آمدهاست.



25اینهاپسران)پسرارشدحصرون(بودند:
رام)پسربزرگ(،بونه،اورن،اوصمواخیا.
26عطارهزندومیرحمئیل،مادراونامبود.

27پسرانرام:
معص،یامینوعاقر.

28پسراناونام،شمایویاداعبودند.
پسرانشمای،نادابوابیشوربودند.

29پسرانابیشور،احبانومولیداززناوابیحایلبودند.
30وپسراننادابسلدوافایمبودند.سلدبیاوالدازدنیارفت،31ولیافایم

پسریبهنامیشعیداشت.یشعیپدرشیشانوشیشانپدراحالیبود.
32یاداعبرادرشمایدوپسرداشتبهنامهاییترویوناتان.یتربیاوالدازدنیا

رفت،33ولییوناتاندوپسربهاسمفالتوزازاداشت.
34و35شیشانپسرینداشت،ولیچندیندخترداشت.اویكیازدخترانشرا
بهعقدیرحاع،غالممصریخوددرآورد.آنهاصاحبپسریشدندونامش

راعتایگذاشتند.
36ناتانپسرعتای،زابادپسرناتان،37افاللپسرزاباد،عوبیدپسرافالل.38ییهو
پسرعوبید،عزریاپسرییهو،39حالصپسرعزریا،العاسهپسرحالص،40سسمای

پسرالعاسه،شلومپسرسسمای،41یقمیاپسرشلوم،الیشمعپسریقمیابود.
42پسرارشدكالیب)برادریرحمئیل(میشاعنامداشت.میشاعپدرزیف،زیف

پدرماریشه،ماریشهپدرحبرونبود.
43پسرانحبرونعبارتبودنداز:قورح،تفوح،راقموشامع.44شامعپدرراحم

بودوراحمپدریرقعام.
راقمپدرشمایبود.

45ماعونپسرشمایبودوپدربیتصور.
46عیفه،كنیزكالیب،حارانوموصاوجازیزرازایید.حارانهمپسریداشت

بهنامجازیز.
47)مردیبهنامیهدایششپسرداشتبهاسامی:

راجم،یوتام،جیشان،فالت،عیفهوشاعف(.
48و49معكهیكیدیگرازكنیزانكالیبششپسربدنیاآوردبهاسامی:شابر،
ترحنه،شاعف)بانیشهرمدمنه(وشوا)بانیشهرمكبیناوجبعا(.كالیب

دخترینیزداشتكهنامشعكسهبود.
قریه )بانی شوبال بودند: اینها افراته( و كالیب ارشد )پسر حور 50پسران

یعاریم(،51سلما)بانیبیتلحم(وحاریف)بانیبیتجادر(.

36:2
1توا41:11

36:2
1توا41:11

48:2
یوش17:15

داو2:1

48:2
یوش17:15

داو2:1
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52شوبال،بانیقریهیعاریم،جدطایفههراوهكهنصفساكنانمنوحوترا
تشكیلمیدادند،بود.

53طایفههایقریهیعاریمكهازنسلشوبالبودند،عبارتبودنداز:یتری،فوتی،
شوماتیومشراعی.)صرعاتیهاواشتاولیهاازنسلمشراعیهابودند.(

54سلما،بانیبیتلحم،جدطایفهنطوفاتی،عطروتبیتیوآبوصرعی)یكی
ازدوطایفةساكنمانحت(بود.

55)طایفههاینویسندگانیكهكتبومدارکرارونویسیمیكردندوساكن
یعبیصبودندعبارتبودنداز:ترعاتی،شمعاتیوسوكاتی.اینطایفههاقینی

وازنسلحمت،جدخاندانریكاب،بودند.(

اجدادداود

پسرانداودپادشاهكهدرحبرونبدنیاآمدند،بهترتیبسنعبارت3
بودنداز:

امنونكهمادرشاخینوعمنامداشتواهلیزرعیلبود.
دانیالكهمادرشابیجایلنامداشتواهلكرملبود.

2ابشالومكهمادرشمعكهدخترتلمایپادشاهجشوربود.
ادونیاكهمادرشحجیتبود.
3شفطیاكهمادرشابیطالبود.
یترعامكهمادرشعجلهبود.

4اینششپسرداودپادشاهدرحبرونمتولدشدند،یعنیهمانجاییكهاو
هفتسالونیمسلطنتكرد.سپسداودشهراورشلیمراپایتختقراردادو

سیوسهسالدیگردرآنجاسلطنتكرد.
5زمانیكهاودراورشلیمبود،همسرشبتشبع)دخترعمیئیل(چهارپسر

برایاوبدنیاآوردبهنامهایشمعی،شوباب،ناتانوسلیمان.
6و7و8داودنهپسردیگرنیزداشتكهعبارتبودنداز:

یبحار،الیشامع،الیفالط،نوجه،
نافج،یافیع،الیشمع،الیاداعوالیفلط.

53:2
1توا2:4
53:2

1توا2:4

55:2
2پاد15:10

55:2
2پاد15:10

1:3
1سمو42:25

2سمو2:3ـ5؛1:13
1توا3:2

1:3
1سمو42:25

2سمو2:3ـ5؛1:13
1توا3:2

2:3
2سمو4:3؛20:13؛23:14

2:3
2سمو4:3؛20:13؛23:14

4:3
2سمو4:5و5

4:3
2سمو4:5و5

5:3
2سمو14:5ـ16؛3:11؛

24:12
1توا4:14ـ7

5:3
2سمو14:5ـ16؛3:11؛

24:12
1توا4:14ـ7
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او شخصیتی خصوصیات و ابیجایل ماجرای  1:3
یافت سموئیل اول 25و26 فصلهای توضیحات در

میشود.
در او شخصیتی خصوصیات و ابشالوم ماجرای  2:3
توضیحاتفصلهای13ـ18دومسموئیلیافتمیشود.

؛ ؛12 بتشبعدر2سموئیلفصلهای11 ماجرای  5:3

1پادشاهانفصل1یافتمیشود.خصوصیاتشخصیتی
اودرتوضیحاتفصل1از1پادشاهانآمدهاست.ماجرای
در شد، اسرائیل پادشاه سومین که سلیمان او، پسر
1پادشاهانفصلهای1ـ11و2تواریخ2ـ9یافتمیشود.
خصوصیاتشخصیتیاودرفصل3اولپادشاهانثبت

شدهاست.



9عالوهبراینها،داودپسرانیهمازكنیزانخودداشت.اودخترینیزبهنام
تامارداشت.

10-14اینهابهترتیباعقابسلیمانهستند:
رحبعام،ابیا،آسا،یهوشافاط،یهورام،اخزیا،یوآش،امصیا،عزیا،یوتام،آحاز،

حزقیا،منسی،آمونویوشیا.
15پسرانیوشیا:

یوحانان،یهویاقیم،صدقیاوشلوم.
16پسرانیهویاقیم:

یكنیاوصدقیا.
17و18پسرانیهویاكین)كهبهاسیریرفت(اینهابودند:

شئلتئیل،ملكیرام،فدایا،
شناصر،یقمیا،هوشاماعوندبیا.

19و20فدایاپدرزروبابلوشمعیبود.
فرزندانزروبابلاینهابودند:

مشالم،حننیا،حشوبه،اوهل،برخیا،حسدیا،
یوشبحسدودخترششلومیت.

21و22پسرانحننیا،فلطیاواشعیابودند.
رفایاپسراشعیا،ارنانپسررفایا،

عوبدیاپسرارنان،شكنیاپسرعوبدیاو
شمعیاپسرشكنیا.

شمعیاپنجپسربهایناسامیداشت:حطوش،یجال،باریح،نعریاوشافاط.
23نعریاسهپسربهایناسامیداشت:

الیوعینای،حزقیاوعزریقام.
24الیوعینایصاحبهفتپسربودبهنامهایزیر:

هودایا،الیاشیب،فالیا،عقوب،
یوحانان،دالیاعوعنانی.

10:3
1پاد43:11؛24،8،1:15؛

50:22
2پاد24:8و25؛21:11؛

1:14و21؛
30:15و32و33؛
1:16؛1:18؛

1:21و2و19و20؛1:22
2توا30:9؛1:13؛1:14؛
1:17؛17،1:21؛

1:24؛1:25؛1:26؛
1:27؛1:۲۸؛1:29؛
20،1:33و21؛1:34

متی7:1ـ10

10:3
1پاد43:11؛24،8،1:15؛

50:22
2پاد24:8و25؛21:11؛

1:14و21؛
30:15و32و33؛
1:16؛1:18؛

1:21و2و19و20؛1:22
2توا30:9؛1:13؛1:14؛
1:17؛17،1:21؛

1:24؛1:25؛1:26؛
1:27؛1:۲۸؛1:29؛
20،1:33و21؛1:34

متی7:1ـ10
15:3

2پاد34،30:23
2توا4،1:36

15:3
2پاد34،30:23

2توا4،1:36

21:3
عز2:8ـ14

21:3
عز2:8ـ14
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در  داود، دخـــتر تامـــار، غمانگـــیز ماجــرای  9:3
2سموئیلفصلهای13و14یافتمیشود.

10:3ـ14بسیاریازاعقابسلیمانپادشاهبرقومیهودا
و رحبعام ماجرای از آگاهی برای کردند. حکومت
خصوصیاتشخصیتیاو،مراجعهکنیدبه2تواریخ10ـ12.
برایاطالعازماجراییهوشافاطوخصوصیاتشخصیتی
او،مراجعهکنیدبه2تواریخ17ـ20.برایمطالعهماجرای
مراجعهکنید او، اخزیا)عزیا(وخصوصیاتشخصیتی
خصوصیات و حزقیا ماجرای 26و27. 2تواریخ به

ثبتشده او،در2پادشاهانفصلهای18ـ20 شخصیتی
به کنید مراجعه یوشیا، ماجرای از آگاهی برای است.

2پادشاهانفصلهای22و23.
15:3ماجراییهویاقیمدرارمیافصلهای22-28؛35و36
یافتمیشود.ماجرایصدقیادرارمیافصلهای21ـ39آمده

است.
19:3و20زروبابلرهبراولینگروهازتبعیدیهاییبود
کهازبابلبازگشتند.ماجرایاووخصوصیاتشخصیتی

او،درکتابعزرایافتمیشود.



2ـقبایلاسرائیل
نسلیهودا

اینهاازاعقابیهوداهستند:4
فارص،حصرون،كرمی،حوروشوبال.

به ایشان بود. الهد و اخومای پدر یحت و یحت، پدر شوبال، پسر 2رایا
طایفههایصرعاتیمعروفبودند.

3و4حورپسرارشدافراتبودوفرزندانششهربیتلحمرابنانهادند.حورسه

پسرداشت:عیطام،فنوئیلوعازر.عیطامنیزسهپسرداشت:یزرعیل،یشما
ویدباش.دختراوهصللفونینامداشت.فنوئیلشهرجدوررابناكردوعازر

شهرحوشهرا.
5اشحور،بانیشهرتقوع،دوزنداشتبهنامهایحالونعره.

6نعرهاینپسرانرابدنیاآورد:
اخزام،حافر،تیمانیواخشطاری.
7حالنیزصاحباینپسرانشد:

صرت،صوحرواتنان.
8قوسپدرعانوبوصوبیبهبودوجدطایفههاییكهازاخرحیلپسرهاروم

بوجودآمدند.
9مردیبودبهنامیعبیصكهدربینخاندانخودبیشازهمهمورداحترامبود.
مادرشبهاینعلتناماورایعبیصگذاشتچونبادردشدیداورازاییده
بود.)یعبیصبهمعنی»درد«است.(10امایعبیصنزدخدایاسرائیلاینطور
دعاكرد:»ایخدامرابركتدهوسرزمینمراوسیعگردان.بامنباشومرا

ازمصیبتهادورنگهدارتارنجنكشم.«وخدادعایاورااجابتفرمود.
11كالیب،برادرشوحه،پسریداشتبهناممحیر.محیرپدراشتونبود.

12اشتونپدربیترافا،فاسیحوتحنهبود.
تحنهبانیشهرناحاشبود.همةاینهااهلریقهبودند.

1:4
پیدا29:38؛12:46

اعد19:26ـ22
روت18:4
1توا3:2
متی3:1
لو33:3

1:4
پیدا29:38؛12:46

اعد19:26ـ22
روت18:4
1توا3:2
متی3:1
لو33:3

2:4
1توا53:2

2:4
1توا53:2

3:4
1توا19:2

3:4
1توا19:2

10:4
پیدا26:32
مز17:72
افس3:1

10:4
پیدا26:32
مز17:72
افس3:1
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10:4ازیعبیصبهعنوان»کسیکهدعاکرد«نامبرده 
شدهاست.حائزاهمیتاستکهازاوبرایدعاییکه
کردیادمیشود،نهبرایعملیشجاعانه.اودردعایش،
ازخداخواستکه)1(اورابرکتدهد؛)2(درکارش
بهاوکمککند؛ودرهرکاریکهمیکندبااوباشد،و
)4(اوراازبدیوبالحفظکند.یعبیصخدارابهعنوان
مرکزحقیقیکارشپذیرفت.وقتیمادعامیکنیمکه
خدابهمابرکتدهد،بایدایندعارانیزبکنیمکهاو
بهعنوانَسرَوربرتمامقسمتهایزندگیماآنطورکه

برازندهاواست،حاکمباشد.

10:4یعبیصبهطورخاصبرایمحفوظماندنازبدیو
بالدعاکرد.مادردنیایسقوطکردهایزندگیمیکنیم
کهگناهدرآنفراواناست.درچنیندنیایی،دعابرای
درامانماندنازشرارِتاجتنابناپذیریکهپیشروی
از باید ما اما دارد. بسیاری اهمیت میگیرد، قرار ما
انگیزهها،خواستهها،واعمالینیزکهازدرونمانشأت
پی در فقط نباید ما بنابراین، کنیم. اجتناب میگیرند،
بلکه باشیم، محافظتخداازخودماندرمقابلشرارت
بایدازخدابخواهیمکهنگذاردشرارتجزئیازافکار

واعمالماشود.
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آشناییباافراِد
کتابمقدس

درایننسبنامه،
اسامیبرخیاز
افرادیآمدهکه
درجاهایدیگر
کتابمقدسنیز
ازآنهانامبرده

شدهاست.نویسنده
کتاباولتواریخ،
تاریخاسرائیلرادر
فهرستیازاسامی

افرادمنعکسکرده
است.ماجرای

زندگیبسیاریاز
افراداینفهرست،
هیجانانگیزاست
ومیتوانآنرا
درکتابمقدس

دنبالکرد.برخی
ازاسامیزیرراکه
توجهشماراجلب

میکند،انتخاب
کنید.باخواندن
ماجرایزندگی
آنها،چیزهایی
کشفخواهید
کردکهشمارا
بهحیرتخواهد

انداخت!

نام

آدم)1:1(

نوح)3:1(
ابراهیم)28:1(
اسحاق)28:1(
عیسو)35:1(

عمالیق)36:1(

یعقوب)1:2(

یهودا)3:2(
تامار)4:2(

فارص)5:2(
بوعز)12:2(

یسی)13:2(
داود)15:2(

یوآب)16:2(

امنون)1:3(
ابشالوم)2:3(

ادونیا)2:3(
بتشبع)5:3(

سلیمان)5:3(
رئوبین)1:5(

هارون)3:6(

ناداب)3:6(
العازار)3:6(

قورح)22:6(

یوشع)27:7(
شائول)33:8(

یوناتان)33:8(

نکتهمهمدرزندگیاو

گناهانمابسیاربیشترازآنچهکهتصورمیکنیم،تأثیرات
جانبیدارد.

پاداشهایبزرگدرنتیجهاطاعتازخدابهدستمیآید.
ایمانبهتنهاییشخصراازدیدخداعادلمیسازد.
صلحطلبی،عزتواحترامحقیقیبهارمغانمیآورد.

هرگزبرایکنارگذاشتندلخوریوبخشیدندیرنیست.
به رساندن صدمه پی در که دارند وجود شروری مردمان

دیگرانهستند.
گناهانماممکناستباعثزجرماشود،اماخداایمانمارا

حرمتخواهدکرد.
خدامیتواندحتیقلبشرورترینافرادراتغییردهد.

خدانقشههایخودراحتیازطریقحوادثگناهآلودبهپیش
میبرد.

پیشینهبدشمابرایخدامهمنیست.
کسانیکهنسبتبهدیگرانمهربانوخوبند،خودشانخوبی

خواهنددید.
هرگزتأثیریراکهبرفرزندانمیگذارید،سرسرینگیرید.
بزرگیحقیقیبهایناستکهدلشخصازآنخداباشد.

آنکه بدون قدرتاند، آوردن دست به پی در که کسانی
چیزیبهدستآورند،میمیرند.

تسلیمشهوتشدنفقطبهفاجعهمیانجامد.
کسانیکهدرپیبرکنارکردنرهبربرگزیدهخداهستند،

پیکارسختیدرپیشخواهندداشت.
خدابایدتعیینکندکهچهچیزحقمااست.

یکعملغلط،صالحیتانجامدرستکارهایدیگررابرای
خداازماسلبنمیکند.

حکمتانسانبدونخداحماقتاست.
آنچهکهازیکلحظههوسرانیبهدستمیآید،امریاست
حسیوگذرا؛اماآنچهکهدراثرآنازدستمیرود،حقیقی

وهمیشگیاست.
انتظارنداشتهباشیدکهرهبرانخداکاملباشند،امااجازههم

ندهیدکهگناهآنهابیمجازاتبماند.
کارخطرناکیاستکهانسانتظاهرکندنمایندهخدااست.

کسانیکهدرایمانخودپایدارند،بهترینالگوبرایتأسی
کردنهستند.

همیشه و است خدا علیه طغیان خدا، رهبران علیه طغیان
ناموفقمیباشد.

شجاعتواقعیازخدااست.
مطابق اما میکنند پیروی خدا از میگویند که کسانی
بههدر را نیرویخدادادیخود نمیکنند، گفتهخودعمل

میدهند.
بلکه نمیگیرند، نظر در را خودشان فقط حقیقی دوستان

همیشهبهفکردوستنیزخودهستند.

محلآیات:

پیدایش2و3

پیدایش6ـ9
پیدایش26:11ـ10:25

پیدایش21ـ35
پیدایش19:25ـ43:36

خروج8:17ـ16

پیدایش19:25ـ13:50

پیدایش37ـ50
پیدایش38

پیدایش27:38ـ30
کتابروت

1سموئیل16
کتاب1و2سموئیل
2سموئیل13:2-
1پادشاهان34:2

2سموئیل13
2سموئیل13ـ18

1پادشاهان1و2
2سموئیل11و12؛

1پادشاهان1و2
1پادشاهان1ـ11

پیدایش22:35؛37؛
3:49و4

خروج4ـاعداد20

الویان10
اعداد25:20ـ29؛26ـ34؛

یوشع33:24
اعداد16

کتابیوشع
1سموئیل8ـ31

1سموئیل14ـ31



13وپسرانقنازعتنیئیلوسرایابودند.
حتاتومعوتونایپسرانعتنیئیلبودند.

14عفرهپسرمعونوتایبود.
یوآب،پسرسرایا،بنیانگذار»درةصنعتگران«بود.)ایندرهبدانجهتدرة
صنعتگراننامیدهشدچونبسیاریازصنعتگراندرآنجازندگیمیكردند.(

15پسرانكالیب)پسریفنه(عبارتبودنداز:
عیرو،ایله،ناعم.ایلهپدرقنازبود.

16پسرانیهللئیلاینهابودند:
زیف،زیفه،تیریاواسرئیل.
17و18پسرانعزرهاینهابودند:

ازدواجكرد بتیه نام به پادشاهمصر بادختر مرد یالون. و عافر مرد، یتر،
وصاحبیکدختربهناممریمودوپسربهنامهایشمایویشبح)جد
نامهای: به شد پسر سه نیزصاحب یهودیخود زن از مرد شد. اشتموع(
یارد،جابرویقوتیئیل.اینهابهترتیببانیشهرهایجدور،سوكووزانوح

بودند.
19زنهودیاخواهرنحمبود.یكیازپسرانشجدطایفةقعیلةجرمیودیگری

جدطایفةاشتموعمعكاتیشد.
20پسرانشیمون:

امنون،رنه،بنحانانوتیلون.
پسرانیشعی:

زوحیتوبنزوحیت.
21و22پسرانشیله)پسریهودا(:

عیر،بانیشهرلیكه؛لعده،بانیشهرمریشه؛طایفههایپارچهبافكهدربیت
اشبیعكارمیكردند؛یوقیم؛خاندانكوزیبا؛یوآش؛سارافكهدرموآبو

یشوبیلحمحكومتمیكرد.
)تماماینهاازگزارشهایكهنبجایماندهاست.(23اینهاكوزهگرانیبودند

كهدرنتاعیموجدیرهسكونتداشتندوبرایپادشاهكارمیكردند.

13:4
یوش17:15

13:4
یوش17:15

23:4
پیدا5:38

23:4
پیدا5:38
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13:4ُعتنیئیلاولینداوراسرائیلبود.اوقومرااصالح 
در او ماجرای نمود. برقرار کشور در صلح و کرد

داوران9:1ـ15و5:3ـ14یافتمیشود.
به از12جاسوسیبودکهموسی 15:4کالیبیکی
خبرهای با یوشع و او تنها فرستاد. موعود سرزمین
آن جاسوس، 12 بین در گشتند. باز خوشحالکننده

داشتند ایمان خدا وعده به که بودند کسانی تنها دو،
تسخیر برای اسرائیلیها به خدا که بودند مطمئن و
کالیب ماجرای کرد. خواهد کمک موعود سرزمین
است. شده نقل 14و15 یوشع و 13و14 اعداد در
خصوصیاتشخصیتیاودرتوضیحاتفصل15اعداد

یافتمیشود.



نسلشمعون
24پسرانشمعون:نموئیل،یامین،یاریب،زارحوشائول.
25شائولپدرشلوم،پدربزرگمبساموجدمشماعبود.

26حموئیل)پدرزكوروپدربزرگشمعی(همازپسرانمشماعبود.

27شمعیشانزدهپسروششدخترداشت،ولیهیچكدامازبرادرانشفرزندان
نشد. بزرگ یهودا طایفة اندازة به شمعون طایفة بنابراین نداشتند، زیادی
میكردند: زندگی زیر درشهرهای پادشاه داود زمان تا شمعون 28-31نسل
بئرشبع،موالده،حصرشوال،بلهه،عاصم،توالد،بتوئیل،حرمه،صقلغ،بیت
توكن، رمون، عین، 32عیطام، شعرایم، بیتبرئی، حصرسوسیم، مركبوت،
عاشانو33دهكدههایاطرافآنتاحدودشهربعلت.)همةایناسامیدر

نسبنامههایایشانثبتشدهاست.(
34-39اسامیرؤسایطایفههایشمعونعبارتبودنداز:

مشوباب،یملیک،یوشه)پسرامصیا(،یوئیل،
ییهو)پسریوشبیا،نوةسرایاونبیرةعسیئیل(،الیوعینای،یعكوبه،

یشوحایا،عسایا،عدیئیل،
یسیمیئیل،بنایاوزیزا)پسرشفعی،شفعیپسرالون،الونپسریدایا،یدایا

پسرشمریوشمریپسرشمعیا(.
اینطایفههابتدریجبزرگشدندودرجستجویچراگاههایبزرگتربرایگلههای
خودبهسمتشرقیدرةجدوررفتند.40درآنجاآنهاسرزمینیوسیعوآراموایمن

باچراگاههایحاصلخیزپیداكردند.اینسرزمینقباًلبهنسلحامتعلقداشت.
41دردورةسلطنتحزقیا،پادشاهیهودا،رؤسایطایفههایشمعونبهسرزمین
نسلحامهجومبردندوخیمههاوخانههایآنهاراخرابكردند،ساكنان
آنجاراكشتندوزمینرابهتصرفخوددرآوردند،زیرادرآنجاچراگاههای
زیادیوجودداشت.42سپسپانصدنفرازاینافرادمهاجمكهازقبیلةشمعون
بودندبهكوهسعیررفتند.)رهبرانآنهافلطیا،نعریا،رفایاوعزیئیلوهمه
پسرانیشیعبودند.(43درآنجابازماندگانقبیلةعمالیقراازبینبردندواز

آنبهبعدخودشاندرآنجاساكنشدند.

نسلرئوبین

رئوبینپسرارشدیعقوببود.اماحقارشدبودنرئوبینازاوگرفته5
شدوبهبرادرناتنیوییوسفدادهشد،چونرئوبینبازنپدرخود

40:4
داو7:18ـ10

40:4
داو7:18ـ10

42:4
پیدا8:36

42:4
پیدا8:36

43:4
1سمو7:15و8؛16:30و17

43:4
1سمو7:15و8؛16:30و17

1:5
پیدا32:29؛22:35؛
15:48ـ22؛4:49

1توا1:2

1:5
پیدا32:29؛22:35؛
15:48ـ22؛4:49

1توا1:2
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پدرش  زن با او که گناهی یعنی رئوبین، گناه  1:5
مرتکبشد،ثبتشدتانسلهایآیندهآنرابخوانند.
نبود، رئوبین کردن نام بد نوشته، این از هدف اما

خاطرات تنها گناه نتیجه دهد نشان که بود این بلکه
تباهشدِنزندگی واقعیگناه، نیست.عواقب دردناک
داشت را حق این ارشد، پسر بهعنوان رئوبین است.



همآغوششده،پدرخودرابیحرمتكرد.ازاینرو،درنسبنامه،نام
رئوبینبعنوانپسرارشدذكرنشدهاست.2هرچندیهودادربینبرادرانشاز
همهقویتربودوازمیانقبیلةاویکرهبربرخاست،ولیحقارشدبودن

بهیوسفتعلقگرفت.
3اینهاپسرانرئوبین)پسربزرگیعقوب(بودند:

حنوک،فلو،حصرونوكرمی.
4اینهااعقابیوئیلهستند:شمعیا،جوج،شمعی،

فالسر، تغلت كه بود رئوبین قبیلة رئیس بئیره 6بئیره. و بعل رایا، 5میكا،
امپراطورآشوراورااسیركردوبرد.

7و8سرانطوایفرئوبینكهنامشاندرنسبنامهنوشتهشداینهابودند:
یعیئیل،زكریا،

بالع)پسرعزاز،نوةشامعونبیرةیوئیل(.
رئوبینیهادرمنطقهایكهبینعروعیر،نبووبعلمعونقراردارد،ساكنشدند.
9گلههایآنهادرزمینجلعادزیادشدهبودوازاینجهتازطرفشرقتا

حاشیهصحراكهبهكناررودفراتمیرسید،سرزمینخودراوسعتدادند.
10درزمانسلطنتشائول،مردانرئوبینبهحاجریانحملهبردندوآنهارا

شكستدادندودرخیمههایآنها،درحاشیةشرقیجلعاد،ساكنشدند.

نسلجاد
11قبیلةجاددرسمتشمالقبیلةرئوبین،درسرزمینباشانتاسرحدسلخه
ساكنبودند.12رئیسقبیلةجادیوئیلنامداشتوشافام،یعنایوشافاطاز
بودند: اینها یعنیسرانهفتطایفه، ایشان، بودند.13بستگان قبیله بزرگان
میكائیل،مشالم،شبع،یورای،یعكان،زیعوعابر.14اینافرادازنسلابیحایل
هستند.)ابیحایلپسرحوریبود،حوریپسریاروح،یاروحپسرجلعاد،جلعاد
پسرمیكائیل،میكائیلپسریشیشای،یشیشایپسریحدو،ویحدوپسربوز.(
15اخی،پسرعبدیئیلونوةجونیرئیساینطایفههابود.16اینطایفههادر
جلعاد)واقعدرسرزمینباشان(واطرافآنودرتماممنطقهسرسبزوخرم
شارونزندگیمیكردند.17نسبنامةایشاندرزمانسلطنتیوتامپادشاه

یهوداویربعامپادشاهاسرائیلثبتشد.

2:5
پیدا8:49ـ10

میکا2:5
متی6:2

2:5
پیدا8:49ـ10

میکا2:5
متی6:2

3:5
خرو14:6
اعد5:26

3:5
خرو14:6
اعد5:26

6:5
2پاد29:15؛7:16

1توا26:5

6:5
2پاد29:15؛7:16

1توا26:5

7:5و8
اعد34:32
یوش2:12

7:5و8
اعد34:32
یوش2:12

9:5
یوش8:22و9

9:5
یوش8:22و9

10:5
1توا18:5ـ21

10:5
1توا18:5ـ21

11:5
اعد34:32ـ36

یوش24،11:13

11:5
اعد34:32ـ36

یوش24،11:13

16:5
1توا29:27

16:5
1توا29:27

17:5
2پاد28،16:14؛
32،5:15و33

17:5
2پاد28،16:14؛
32،5:15و33
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وارث  وهم ببرد برابرسهم دو پدر دارایی از هم که
تبدیل بزرگ قبیلهای به باشدکه ابراهیم نسل رهبری
شدهبود.اماگناهشاوراازحقوقومزایایشمحروم
ازآنکه قبل تباهیکشاند. به را ساختوخانوادهاش
تسلیموسوسهشوید،بهدقتبهعواقبفجیعیکهگناه

ممکناستدرزندگیشماودیگرانداشتهباشد،توجه
کنید.

2:5اینرهبرازقبیلهیهودا،همبهداودپادشاهوسلسله
مسیحای یعنی عیسی، به هم و دارد، اشاره او سلطنتی

موعود،بزرگترینفردازنسلداود.



18سپاهمشترکرئوبین،جادونصفقبیلةمنسیاز760ر44سربازشجاعو
تعلیمدیدهومسلحتشكیلشدهبود.19آنهابهجنگحاجریان،یطور،نافیش
ونودابرفتند.20ایشاندعاكردندوازخداكمکخواستندوخداهمبه
آنان متحدان و داشتند.پسحاجریان توكل او بر زیراكه دادشانرسید،
شكستخوردند.21غنایمجنگیكهبدستآمدعبارتبوداز:000ر50شتر،
000ر250گوسفند،000ر2االغو000ر100اسیر.22عدةزیادیازدشمنان
همدرجنگكشتهشدند،زیراخدابرضدآنهامیجنگید.پسمردمرئوبین

تازمانتبعیدشان،درسرزمینحاجریانساكنشدند.

نسلمنسی
23افرادنصفقبیلةمنسیبسیارزیادبودندودرمنطقةواقعدربینباشان،بعل

حرمون،سنیروكوهحرمونساكنشدند.
24اینهارؤسایطوایفایشانبودند:

عافر،یشعی،الیئیل،عزریئیل،
ارمیا،هودویاویحدیئیل.

هریکازآنهارهبرانیقویوشجاعومعروفبهشمارمیآمدند،25ولی
راكهخدا بتهایكنعانیها آنها نبودند. اجدادشانوفادار بهخدای نسبت
پادشاه فول اسرائیل، خدای 26پس میپرستیدند. بود برده بین از را آنها
آشوررا)كهبهتغلتفالسرمعروفبود(برانگیختواوبهآنسرزمین
حملهكردومردانرئوبین،جادونصفقبیلةمنسیرااسیرنمودوآنهارا
بهحلح،خابور،هاراوكنارنهرجوزانبردكهتابهامروزدرآنجاساكن

هستند.

18:5
اعد3:1
18:5

اعد3:1
19:5

توا31:1؛10:5
19:5

توا31:1؛10:5
20:5

یوش42:10
2توا11:14ـ13

مز10:9

20:5
یوش42:10

2توا11:14ـ13
مز10:9
22:5

یوش10:23
2پاد6:17
2توا8:32

22:5
یوش10:23
2پاد6:17
2توا8:32

23:5
تث9:3؛48:4

23:5
تث9:3؛48:4

25:5
خرو15:34
2پاد7:17

25:5
خرو15:34
2پاد7:17

26:5
2پاد29،19:15

26:5
2پاد29،19:15
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18:5ـ22سپاهیانرئوبین،جاد،ومنسیدرجنگپیروز
شدند،زیرابرخداتوکلداشتند.اگرچهآنهابهعنوان
سربازازاستعدادومهارتبرخورداربودند،امادعاکردند
وازاوهدایتخواستند.تواناییهایذاتیوباالییکه
خدابهمامیدهد،ابزارهاییهستندکهبایدبرایاوبهکار
بهخدا ما نبایدجایگزینتوکل اماهرگز گرفتهشود،
گردد.وقتیمابهجایتوکلبهخدا،بههوش،استعداد،
وقوتخوداتکامیکنیم،راهرابرایتکبرمیگشاییم.
درمواجههباموقعیتهایدشوار،درپیارادهخداباشید
وهدایتوقدرتاورابطلبید.مزمور7:20میفرماید:
»برخیبهعرابههایخودمیبالندوبرخیدیگربهاسبهای

خویش،ولیمابهخداوند،خدایخودفخرمیکنیم.«
22:5تبعیدیکهاینجابهآناشارهشده،اسارتدهقبیله

شمالیاسرائیلدرسال722ق.م.میباشد.اینقبایلهرگز
بهموطنخودبازنگشتند.اینماجرادر2پادشاهان29:15

تا41:17یافتمیشود.
برای رهبر، و بهعنوانجنگجو مردان، این  24:5و25
شهرت خود، رهبری قابلیتهای و بینظیر مهارتهای
فوقالعادهایدربینمردمبهدستآوردهبودند،امادر
در را خدا آنها بودند: قابلیت مهمترین فاقد خدا نظر
اولویتزندگیخودقرارندادهبودند.شمااگربکوشید
کرده تعیین جامعه که موفقیت و شهرت معیارهای به
واقعی هدف گرفتن نادیده خطر در یابید، دست است
قرارخواهیدگرفت،یعنیخشنودیخداواطاعتازاو.
درآخر،فقطخدااستکهقلبمارامیآزمایدومقام

ماراتعیینمیکند.



نسلالوی

پسرانالویاینهابودند:6
جرشون،قهاتومراری.

2پسرانقهاتاینهابودند:
عمرام،یصهار،حبرونوعزیئیل.

به داشت پسر چهار هارون بودند. عمرام فرزندان مریم و موسی 3هارون،
نامهای:

ناداب،ابیهو،ایلعازاروایتامار.
4نسلالیعازاربهترتیباینهابودند:

فینحاس،ابیشوع،5بقی،عزی،6زرحیا،مرایوت،7امریا،اخیطوب،8صادوق،
اخیمعص،9عزریا،یوحانان،10عزریا)عزریاكاهنخانةخدابودخانهایكهبه
دستسلیماندراورشلیمبناشد.(11امریا،اخیطوب،12صادوق،شلوم،13حلقیا،
عزریا،سرایاو14و15یهوصادق)وقتیخداوندمردمیهوداواورشلیمرابدست

نبوكدنصراسیركرد،یهوصادقهمجزواسرابود.(
16چنانكهقباًلگفتهشد،جرشون،قهاتومراریپسرانالویبودند.17لبنیو

شمعیپسرانجرشونبودند.18پسرانقهات،عمرام،یصهار،حبرون،عزیئیل
بودند.19محلیوموشیپسرانمراریبودند.

20نسلجرشونبهترتیباینهابودند:لبنی،یحت،زمه،21یوآخ،عدو،زارح
ویاترای.

22نسلقهاتبهترتیباینهابودند:عمیناداب،قورح،اسیر،23القانه،ابیآساف،
اسیر،24تحت،اوریئیل،عزیاوشائول.

25القانهدوپسرداشت:عماسایواخیموت.26نسلاخیموتبهترتیباینها
بودند:القانه،صوفای،نحت،27الیآب،یروحام،القانهوسموئیل.
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بهخدادرخیمهعبادت  قبیلهالویبرایخدمت  1:6
وقف 23ـ26( )1تواریخ معبد در بعد و 3و4(، )اعداد
،)3:6( بود الوی نسل از که هارون شدند. تقدیس و
که فرمود مقرر خدا شد. اسرائیل اعظم کاهن اولین
بقیه باشند. هارون نسل از باید بعدی کاهنان تمامی
مردانخاندانالوی،بهکاهناندروظایفمتعددخیمه
به تعلیمکالمخدا با و میدادند، یاری معبد یا عبادت
مردموتشویقایشانبرایاطاعتازآن،بهآنهاکمک

میکردند.
3:6کسانیکهنامآنهادراینجاآمده،درماجرایخروج
نقشاصلیراایفاکردند.ماجرایهاروندرکتابهای
خصوصیات میشود. یافت اعداد و الویان، خروج،

شخصیتیاودرتوضیحاتفصل32خروجآمدهاست.
اسرائیل تاریخ انبیاورهبران بزرگترین از موسییکی
اعداد،و اودرکتابهایخروج،الویان، ماجرای بود.
تثنیهیافتمیشود.خصوصیاتشخصیتیاودرتوضیحات
فصل16خروجآمدهاست.ماجرایمریم،خواهرموسی،
درخـروجفصل2؛20:15و21؛اعدادفصل12؛1:20،
وخصوصیاتشخصیتیاودرتوضیحاتفصل13اعداد
خدا از نااطاعتی بهخاطر ابیهو و ناداب میشود. یافت
کاهن العازار هارون، از بعد .)10 )الویان شدند کشته
اعظمبعدیاسرائیلشد)اعداد24:20ـ28(،وایتاماردر
شکلگیریمراسمعبادتیخیمهعبادتنقشمهمیایفا

کرد)اعداد33،28:4؛8:7(.



28یوئیلپسرارشدسموئیلوابیاپسردوماوبود.
29و30نسلمراریبهترتیباینهابودند:محلی،لبنی،شمعی،عزه،شمعی،هجیا

وعسایا.
31داودپادشاهپسازآنكهصندوقعهدرادرعبادتگاهقرارداد،افرادیرا
انتخابكردتامسئولموسیقیعبادتگاهباشند.32پیشازآنكهسلیمانخانة
خداوندرادرشهراورشلیمبناكند،اینافرادبهترتیبدرخیمةعبادتاین
خدمتراانجاممیدادند:33هیمانرهبرگروهازطایفةقهاتبود.نسبنامةاو
كهازپدرشیوئیلبهجدشیعقوبمیرسیدعبارتبوداز:هیمان،یوئیل،
عماسای، مهت، القانه، 35صوف، توح، الیئیل، یروحام، 34القانه، سموئیل،
38یصهار، قورح، ابیآساف، اسیر، 37تحت، صفنیا، عزریا، یوئیل، 36القانه،

قهات،الویویعقوب.
اومیایستاد. بودودرطرفراست او 39آسافخویشاوندهیمان،دستیار
نسبنامةآسافكهازپدرشبركیابهجدشالویمیرسیدعبارتبوداز:
آساف،بركیا،شمعی،40میكائیل،بعسیا،ملكیا،41اتنی،زارح،عدایا،42ایتان،

زمه،شمعی،43یحت،جرشون،الوی.
44ایتاندستیاردیگرهیمانازطایفةمراریبودودرطرفچپاومیایستاد.
نسبنامةاوكهازقیشیبهجدشالویمیرسیدعبارتبوداز:ایتان،قیشی،
عبدی،ملوک،45حشبیا،امصیا،حلقیا،46امصی،بانی،شامر،47محلی،موشی،

مراریوالوی.
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28:6وقتیسموئیلرهبروسخنگویخداشد،اسرائیل 
برلبهپرتگاهقرارداشت.چندفصلآخرکتابداوران
نتیجه قومکه وسقوط اخالقی فساد از روشنی تصویر
همانفسادبود،ارائهمیدهد.اماسموئیلبهکمکخدا،
تقریبًابهتنهاییقومراازنابودینجاتدادوجانتازهای
داد نشان مردم به او بخشید. اسرائیل بهحیاتروحانی
کههمگیبهطورمشترکبایدبهخداایمانداشتهباشند
وهرقومیکهبهاومتکیباشد،اهدافحقیقیخودرا
خواهدیافتوبهآنهاخواهدرسید؛بدینساناوایشانرا
و ماجرایسموئیل، بقیه از برایآگاهی متحدساخت.
برایاطالعازاینکهاوچگونهقوانینحکومتبرقومرا
براساساصولروحانیوضعکرد،کتاباولسموئیلرا
بخوانید.خصوصیاتشخصیتیاودرتوضیحاتفصل8از

کتاباولسموئیلیافتمیشود.
31:6داودپادشاهبرایواردکردنموسیقیدرعبادت،
کارهایزیادیانجامداد.اوگروهموسیقیوگروهسرود
ایجادکردتابهطورمرتبدرمعبدانجاموظیفهکنند)25(.

در مهارتیکه بهخاطر بود، پسرجوانی داود زمانیکه
پادشاه بهخدمتدردربارشائول نواختنچنگداشت،
پذیرفتهشدهبود)1سموئیل15:16ـ23(.اوبسیاریازاشعار

کتابمزامیررانیزنوشت.
31:6و32بنایانوصنعتگران،ساختمانمعبدراساخته
بودند،ووظایفمراقبتازآنبهکاهنانوالویانسپرده
مردم، از دیگری گروه خدمت زمان حاال و بود. شده
برایخدا را مهارتهایخود بودکه یعنیسرایندگان
بهکاربگیرند.دراینجابهنامبرخیازسرایندگاناشاره
شدهاست.برایاینکهجایمهمیدربدنایماندارانداشته
باشید،حتمًانبایدخداخدمتخاصیرابرایشمامقرر
به دستیارانکاهنانکه بنایان،صنعتگران، باشد. کرده
اجرایمراسمعبادتیکمکمیکردند،گروهنوازندگان،
ارائه کمکهایچشمگیری همگی سرایندگان، گروه و
دادند.خدامجموعهمنحصربهفردیازمهارتهارابهشما
دادهاست.ازآنهابرایخدمتبهاودرکلیسایشاستفاده

کنید.



48سایرخدماتخیمةعبادتبعهدةالویاندیگربود.49ولیخدماتزیربعهدة
هارونونسلاوبود:تقدیمهدایایسوختنی،سوزاندنبخور،تماموظایف
مربوطبهقدساالقداسوتقدیمقربانیهابرایكفارةگناهانبنیاسرائیل.
آنهاتماماینخدماتراطبقدستوراتموسیخدمتگزارخداانجاممیدادند.
زرحیا، عزی، 51بقی، ابیشوع، فینحاس، العازار، بودند: اینها هارون 50نسل

52مرایوت،امریا،اخیطوب،53صادوقواخیمعص.
54و55طایفةقهاتكهازنسلهارونبودند،نخستینگروهیبودندكهقرعه
بهنامشاندرآمدوشهرحبروندرسرزمینیهوداباچراگاههایاطرافشبه
ایشاندادهشد.56)مزارعوروستاهایاطرافآنقباًلبهكالیبپسریفنهبه

ملكیتدادهشدهبود.(
نیز اینشهرها بود، پناهگاه ازشهرهای برشهرحبرونكه 57و58و59عالوه
باچراگاههایاطرافشبهنسلهاروندادهشد:لبنه،یتیر،اشتموع،حیلین،
دبیر،عاشانوبیتشمس.60ازطرفقبیلةبنیامیننیزشهرهایجبع،علمت
وعناتوتباچراگاههایاطرافشانبهایشاندادهشد.پسجمعًاسیزدهشهر
بهطایفهقهاتدادهشد.61همچنینبرایبقیةطایفةقهاتدهشهردرسرزمین

غربیقبیلةمنسیبهقیدقرعهتعیینشد.
62خاندانهایطایفةجرشونسیزدهشهربهقیدقرعهازقبیلههاییساكار،اشیر،

نفتالیونصفقبیلهمنسیدرباشاندریافتنمودند.
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49:6هارونونسلاوفرامینیراکهخدادرموردعبادت 
ازطریقموسیدادهبود،دقیقوموبهمواجراکردند.آنها
فقطبهفرامینیعملنکردندکهاطاعتازآنهامطابقمیل
ایشانبود.دقتکنیدکهوقتیجزئیاتمهممربوطبه
طریقهحملصندوقعهدنادیدهگرفتهشد،چهاتفاقیبر
سرُعزاافتاد)1تواریخ6:13ـ10(.مانبایدبهطورگزینشی
ودلبخواهیازخدااطاعتکنیم،یعنینبایدبهبرخیاز
نادیدهبگیریم.کالمخدا فرامینعملکنیموبرخیرا
فقطصاحباختیارقسمتهاییاززندگیکهخودتعیین

میکنیمنیست،بلکهبرتمامجوانبآنحاکمیتدارد.
49:6برایکسباطالعاتبیشتردربارهکاهنان،نگاه

کنیدبهتوضیحاتمربوطبهالویان1:8.
اسرائیل، بنی قبایل سایر خالف بر الوی قبیله  54:6
بلکه نبرد. میراث به را موعود سرزمین از بخشی هیچ
الویانموظفبودنددرسراسرکشورپخششوندتابه
همهقبایلدرامرعبادتخداکمککنند.ازاینرو،در
بخشهاییکهبهسایرقبایلاختصاصیافتهبود،شهرهایا

مزارعیبهالویاندادهشد)یوشع14:13؛21(.
58:6خدابهاسرائیلیهاگفتهبودکهوقتیواردسرزمین

موعودشدند،شهرهاییرابهشهرهایپناهگاهتخصیص
دهند)اعداد35(.هدفازایجادشهرهایپناهگاه،تأمین
جایامنبرایکسانیبودکهبهطورغیرعمدمرتکب
قتلمیشدند.زمانیکهخدااینحکمراداد،شایداهمیت
وارد حتی اسرائیلیها زیرا نبود، محسوس چندان آن
به دستوراتی خدا گاه بودند. نشده هم موعود سرزمین
به که نمیکنیم احساس لحظه همان در که میدهد ما
اهمیت به میتوانیم بعدًا اما میشوند. مربوط ما زندگی
از برخی که میکنیم فکر اگر ببریم. پی دستورها آن
درسهایکتابمقدسدرحالحاضربهزندگیمامربوط
نمیگردد،ایندلیلنمیشودکهآنهاراکناربگذاریم.
اطاعتازخدادرزمانحالممکناستفراهمکنندهراه

گریزیدرزمانآیندهباشد.
61:6اسرائیلیهاقرعهمیانداختندتاتصمیمگیری،بدون
دخالتانسانودردستخداباشد.قرعهکشیمانندتاس
ریختنیااَشکالدیگرقرعهریختنصورتمیگرفت.
قرعهکشیفقطبعدازگرفتنهدایتخدادردعاانجام
میگرفت)برایکسباطالعاتبیشتردربارهقرعهکشی،

نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبهیوشع8:18(.



63ازطرفقبایلرئوبین،جادوزبولوندوازدهشهربهقیدقرعهبهخاندانهای
مراریدادهشد.

64بهاینترتیببنیاسرائیلاینشهرهاراباچراگاههایاطرافشانبهالویان
به بهقیدقرعه نیز بنیامین قبیلةیهودا،شمعونو اهدایی دادند.65شهرهای

ایشاندادهشد.
66-69قبیلةافرایماینشهرهاوچراگاههایاطرافآنهارابهخاندانهایطایفةقهات
داد:شكیم)یكیازشهرهایپناهگاهكهدركوهستانافرایمواقعبود(،جازر،
یقمعام،بیتحورون،ایلونوجترمون.70ازسرزمینغربیقبیلةمنسی،دوشهر

عانیروبلعامباچراگاههایاطرافآنهابهخاندانهایدیگرقهاتدادهشد.
71شهرهایزیرباچراگاههایاطرافشانبهخاندانهایطایفةجرشوندادهشد:
و باشان زمین در جوالن شهرهای منسی: قبیلة شرقی سرزمین طرف از

عشتاروت؛
72ازقبیلةیساكار:قادش،دابره،73راموت،عانیم؛

74ازقبیلةاشیر:مشآل،عبدون،75حقوق،رحوب؛
76ازقبیلةنفتالی:قادشدرجلیل،حمونوقریتایم.

77شهرهایزیرباچراگاههایاطرافشانبهخاندانهایطایفةمراریدادهشد:
78و79ازقبیلةزبولون:رمونووتابور؛ازقبیلةرئوبیندرشرقروداردنمقابل

شهراریحا:باصردربیابان،یهصه،قدیموتومیفعت؛
80ازقبیلةجاد:راموتدرناحیةجلعاد،محنایم،81حشبونویعزیر.

نسلیساکار

پسرانیساكار:توالع،فوه،یاشوب،شمرون.7
2پسرانتوالعكههریکازآنهارئیسیکطایفهبود:

عزی،رفایا،یریئیل،یحمای،یبساموسموئیل.
درزمانداودپادشاه،تعدادكلمردانجنگیاینطایفهها600ر22نفربود.

3یزرحیاپسرعزیبود.یزرحیاوچهارپسرشبهنامهایمیكائیل،عوبدیا،
زیادی پسران و زنان 4آنها بودند. طایفهای رئیس هریک یشیا، و یوئیل
داشتندبطوریكهتوانستند000ر36مردبرایخدمتسربازیبفرستند.5تعداد
كلمردانیكهازقبیلةیساكاربرایخدمتسربازیآمادگیداشتند000ر87

جنگجویزبدهبودكهنامتمامآنهادرنسبنامهنوشتهشد.

نسلبنیامین
6پسرانبنیامیناینهابودند:بالع،باكرویدیئیل.

نفررئیس پنج این بالع:اصبون،عزی،عزیئیل،یریموت،عیری. 7پسران
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طایفهبودند.تعدادسربازاناینطوایفبه034ر22نفرمیرسیدكهنامآنها
درنسبنامهنوشتهشد.

ابیا، یریموت، عمری، الیوعینای، الیعازار، یوعاش، زمیره، باكر: 8پسران
عناتوتوعلمت.9تعدادسربازاناینطایفهبه200ر20نفرمیرسیدكهنام

آنهاهمراهنامرؤسایطوایفدرنسبنامهثبتشد.
ایهود، بنیامین، یعیش، بودند: اینها بلهان پسران بود. یدیعئیل پسر 10بلهان

كنعنه،زیتان،ترشیشواخیشاحر.
داشتند. جنگی مرد 200ر17 كه بودند یدیعئیل طوایف رؤسای 11اینها

12شوفیهاوحوفیهاازنسلعیربودندوحوشیهاازنسلاحیر.

نسلنفتالی
بلهه،كنیز نوههای نفتالی:یحصیئیل،جونی،یصروشلوم.)اینها 13پسران

یعقوببودند.(

نسلمنسی
14پسرانمنسیكهازكنیزاوكهارامیبود،بدنیاآمدند،اسرئیلوماخیر)پدر
جلعاد(بودند.15ماخیرازمیانشوفیهاوحوفیهابرایخودزنگرفت.او

خواهریبهناممعكهداشت.
صلفحادیكیدیگرازفرزندانمنسیبودكهفقطچنددخترداشت.

فارش را او نام و زایید پسری داشت نام معكه هم او كه ماخیر 16زن
داشتند. نام راقم و اوالم پسرانش و بود شارش برادرش اسم گذاشتند.
17بدانپسراوالمبود.اینهاپسرانجلعاد،نوههایماخیرونبیرههایمنسی

بودند.
ابیعزر ایشهود، نامهای: به آورد بدنیا پسر سه جلعاد( )خواهر 18همولكه

ومحله.
19اخیان،شكیم،لقحی،انیعامپسرانشمیداعبودند.

نسلافرایم
20و21نسلافرایمبهترتیبعبارتبودنداز:شوتالح،بارد،تحت،العادا،تحت،

زاباد،شوتالح،عازروالعاد.
العادوعازرقصدداشتندگلههایجتیهاراكهدرآنسرزمینساكنبودند
افرایم 22پدرشان شدند. كشته آنجا روستاییهای بدست ولی كنند، غارت
مدتزیادیبرایآنهاماتمگرفتواقوامشبهدلداریاوآمدند.23پساز
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آن،زنافرایمحاملهشدهپسریزاییدوبهیادآنمصیبتناماورابریعه
)یعنی»فاجعه«(گذاشتند.

24نامدخترافرایم،شیرهبود.شیره،بیتحورونپایینوباالواوزینشیره
رابناكرد.

25افرایمپسردیگریداشتبهنامرافحكهنسلاوعبارتبودنداز:
راشف،تالح،تاحن،26لعدان،عمیهود،الیشمع،27نونویهوشوع.

روستاهای و بیتئیل شامل میكردند زندگی آن در آنها كه 28ناحیهای
اطرافشبودكهازطرفشرقتانعرانوازسمتغربتاجازروروستاهای
حوالیآنامتدادمییافت.شهرهایدیگراینناحیهشكیموایهبادهكدههای

اطرافآنهابودند.
29قبیلةمنسیكهازنسلیوسفپسریعقوببودند،شهرهایزیرونواحی

اطرافآنهارادراختیارداشتند:بیتشان،تعناک،مجدووُدر.

نسلاشیر
30پسراناشیرعبارتبودنداز:یمنه،یشوه،یشویوبریعه.اشیردختریبه

نامسارحنیزداشت.
31پسرانبریعهعبارتبودنداز:حابروملكیئیل)پدربرزاوت(.

32پسرانحابرعبارتبودنداز:یفلیط،شومیروحوتام.حابردختریبهنام
شوعانیزداشت.

33پسرانیفلیطعبارتبودنداز:فاسک،بمهالوعشوت.
34پسرانشومیربرادریفلیطاینهابودند:

روهجه،یحبهوارام.
35پسرانبرادراوهیالمعبارتبودنداز:صوفح،یمناع،شالشوعامال.

36پسرانصوفحعبارتبودنداز:سوح،حرنفر،شوعال،بیری،یمره،37باصر،
هود،شما،شلشه،یترانوبئیرا.

38پسرانیترعبارتبودنداز:یفنه،فسفاوآرا.
39پسرانعالعبارتبودنداز:آرح،حنیئیلورصیا.

و آزموده كار جنگاورانی بودند، طایفهها سران كه اشیر فرزندان 40همة
در كه طایفه این جنگی مردان تعداد میشدند. محسوب برجسته رهبرانی

نسبنامهثبتگردید000ر26نفربود.
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بود  اسرائیل بزرگ رهبران از یکی یوشع  25:7ـ27
کرد. رهبری و هدایت موعود سرزمین به را قوم که

ماجراییوشعدرکتابیوشعنقلشدهاست.خصوصیات
شخصیتیاودرتوضیحاتفصل1یوشعیافتمیشود.



نسلبنیامین

فرزندانبنیامینبهترتیبسناینهابودند:بالع،اشبیل،اخرخ،2نوحه8
ورافا.

5جیرا، اخوخ، نعمان، 4ابیشوع، ابیهود، جیرا، ادار، بودند: اینها بالع 3پسران
شفوفانوحورام.

6و7پسراناحوداینهابودند:نعمان،اخیاوجیرا.اینهارؤسایطوایفیبودندكه
درجبعزندگیمیكردند،امادرجنگاسیرشدهبهمناحتتبعیدشدند.جیرا

)پدرعزاواخیحود(ایشانرادراینتبعیدرهبریكرد.
8و9و10شحرایمزنانخودحوشیموبعراراطالقداد،ولیاززنجدیدخود

خوداشدرسرزمینموآبصاحبفرزندانیبهاسامیزیرشد:
رؤسای پسران این تمام مرمه. و یعوص،شكیا ملكام، میشا، ظبیا، یوباب،

طوایفشدند.
11حوشیم،زنسابقشحرایم،ابیطوبوالفعلرابرایشزاییدهبود.

12پسرانالفعلعبارتبودنداز:عابر،مشعاموشامد.)شامدشهرهایاونوو
لودوروستاهایاطرافآنهارابناكرد.(

13پسراندیگراوبریعهوشامع،رؤسایطایفههاییبودندكهدرایلونزندگی
میكردند.آنهاساكنانجترابیرونراندند.

14و15و16پسرانبریعهاینهابودند:اخیو،شاشق،یریموت،زبدیا،عارد،عادر،
میكائیل،یشفهویوخا.

17و18افرادزیرهمپسرانالفعلبودند:زبدیا،مشالم،حزقی،حابر،یشمرای،
یزلیاهویوباب.

19و20و21پسرانشمعی:یعقیم،زكری،زبدی،الیعینای،صلتای،ایلیئیل،ادایا،
برایاوشمرت.

22-25پسرانشاشق:یشفان،عابر،ایلیئیل،عبدون،زكری،حانان،حننیا،عیالم،
عنتوتیا،یفدیاوفنوئیل.

26پسرانیرحام:شمشرای،شحریا،عتلیا،27یعرشیا،ایلیاوزكری.
28اینهارؤسایطوایفیبودندكهدراورشلیمزندگیمیكردند.

29یعیئیل،شهرجبعونرابناكردودرآنجاساكنشد.نامزناومعكهبود.
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8:8ـ10درعهدعتیقگاهبهطالقوچندهمسریاشاره 
شده،بدونآنکهانتقادیازآنشود.اینبدانمعنانیست
15:2و16 مالکی میگیرد. سرسری را طالق خدا که
میفرماید:»پسمواظبباشیدکهبههمسرخودخیانت
طالق از من میفرماید: اسرائیل خدای خداوند، نکنید.
در طالق گرچه که کرد تشریح مسیح دارم.« نفرت

»موسی نبود: این خدا اولیه اراده اما بود، جایز گذشته
چنینگفتزیرامیدانستشماچقدرسنگدلوبیرحم
هستید.امااینچیزینبودکهخداونددرآغازخلقتدر
نظرداشت«)متی8:19(.تصورنکنیدکههرکاریکه
درجاهایمختلفدرکتابمقدسبهآناشارهشدهاما

محکومنشدهاست،موردتأییدقراردارد.



30پسرارشداوعبدوننامداشتوپسراندیگرشعبارتبودنداز:صور،
قیس،بعل،ناداب،31جدور،اخیو،زاكر32ومقلوتپدرشماه.
تماماینخانوادههاباهمدرشهراورشلیمزندگیمیكردند.

33نیرپدرقیس،وقیسپدرشائولبود.
یهوناتان،ملكیشوع،ابینادابواشبعلپسرانشائولبودند.

34مفیبوشتپسریوناتانومیكاپسرمفیبوشتبود.
35پسرانمیكا:فیتون،مالک،تاریع،آحاز.

36آحازپدریهوعده،ویهوعدهپدرعلمتوعزموتوزمریبود.زمریپدر
موصابود.

37موصاپدربنعا،بنعاپدررافه،رافهپدرالعاسهوالعاسهپدرآصیلبود.
38آصیلششپسرداشت:عزریقام،بكرو،اسماعیل،شعریا،عوبدیاوحانان.

39عیشقبرادرآصیلسهپسرداشت:اوالم،یعوشوالیفلط.
40پسراناوالمجنگاورانیشجاعوتیراندازانیماهربودند.اینمردان150پسر

ونوهداشتند،وهمهازقبیلةبنیامینبودند.

3ـیهودیانیکهازتبعیددربابلبازگشتند

اصلونسبتماماسرائیلیهادركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«9
نوشتهشد.

مردمیهودابسبببتپرستیبهبابلتبعیدشدند.2نخستینگروهیكهازتبعید
بازگشتندودرشهرهایقبلیخودساكنشدند،شاملخاندانهاییازقبایل
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متناقضی  زندگی اسرائیل، پادشاه اولین شائول،  33:8
خصوصیات و 9ـ31، 1سموئیل در او ماجرای داشت.
شخصیتیاشدرتوضیحاتمربوطبهفصل13ازکتاب
اولسموئیلیافتمیشود.یوناتان،پسرشائول،درست
درنقطهمقابلپدرشبود.باآنکهاووارثبرحقتاج
وتختبود،اماتشخیصدادکهداود،همانکسیاست
کهخدابرایپادشاهیبراسرائیلبرگزیدهاست.یوناتان
داود به اوشدوحتی داود،دوست به بهجایحسادت
او، قتل برای شائول قصدهای سوء از تا کرد کمک
شده نقل 14ـ31 1سموئیل در یوناتان ماجرای بگریزد.
است.خصوصیاتشخصیتیاودرتوضیحاتفصل21از

کتاب1سموئیلیافتمیشود.
1:9ازنظرترتیبتاریخی،اینفصلمیتوانستدرپایان
تبعیدیهایی نام به کتابدومتواریخقراربگیرد،زیرا
اشارهمیکندکهازاسارتدربابلبازگشتند.نویسنده
کتابتواریخاینفصلرادراینجاگنجاندهتانشاندهد
قومدرزماناوونیازایشانبهاطاعتازخداهمچون

یکملت،برایاواهمیتویژهایدارد.اطاعتازخدا
درستهمانچیزیبودکهباعثشدهبوداسرائیلیهابه

قومیبزرگتبدیلشوند.
1:9عواقببتپرستیگریبانگیرتمامقومیهوداشد.
بتپرستیصرفًاسجدهکردندرمقابلمجسمههایچوبی
یاسنگینیست؛اهمیتبیشتردادنبههرچیزیبهغیر
یا شهرت، پول، ثروت، نظیر است، بتپرستی خدا، از
تحسین. درخور نیکوکاری یا خوب دوست یک حتی
باآنکههمهدریهودابتپرستنبودند،اماهمهقومبه
اسارتبردهشدند.گناهعدهای،برهمهاثرگذاشت.حتی
اگرمادرگناهیکهعمومیتداردسهیمنباشیم،امابازاز
کسانیکهمرتکبآنمیشوند،تأثیرخواهیمپذیرفت.
اینگناهنمیشوم.« کافینیستکهبگوییم:»مرتکب
مابایدعلنًامخالفتخودراباگناهاناجتماعخودبیان

داریم.
2:9فقطدوقبیلهاز12قبیلهاسرائیلازتبعیدبازگشتند،

یعنییهوداوبنیامین)عزرا5:1(.



اسرائیل،كاهنان،الویانوخدمتگزارانخانةخدابودند.3ازقبیلههاییهودا،
بنیامین،افرایمومنسیعدهایبهاورشلیمبازگشتندتادرآنجاساكنشوند.

4و5و6ازقبیلةیهوداخاندانهایزیركهجمعًا690نفربودنددراورشلیمسكونت
گزیدند:

خاندانعوتای)عوتایپسرعمیهود،عمیهودپسرعمری،عمریپسرامری،
امریپسربانیبود(ازطایفهفارص)فارصپسریهودابود(؛
خاندانعسایا)عسایاپسرارشدشیلونبود(ازطایفةشیلون؛

خاندانیعوئیلازطایفةزارح.
7و8و9ازقبیلةبنیامینخاندانهایزیركهجمع956نفربودنددراورشلیمسكونت

گزیدند:
خاندانسلو)سلوپسرمشالمنوةهودویانبیرةهسنوآهبود(؛

خاندانیبنیا)یبنیاپسریروحامبود(؛
خاندانایله)ایلهپسرعزیونوةمكریبود(؛

خاندانمشالم)مشالمپسرشفطیانوةرعوئیلونبیرةیبنیابود(.
10و11كاهنانیكهدراورشلیمساكنشدند،اینهابودند:

یدعیا،یهویاریب،یاكینوعزریا)پسرحلقیا،حلقیاپسرمشالم،مشالمپسر
صادوق،صادوقپسرمرایوت،مرایوتپسراخیطوب(.عزریاسرپرستخانة

خدابود.
12یكیدیگرازكاهنانعدایانامداشت.)عدایاپسریروحام،یروحامپسر

فشحور،فشحورپسرملكیابود.(
كاهندیگرمعسایبود.)معسایپسرعدیئیل،عدیئیلپسریحزیره،یحزیره

پسرمشالم،مشالمپسرمشلیمیت،مشلیمیتپسرامیربود.(
13اینكاهنانوخاندانهایشانجمعًا1760نفرمیشدند.همگیایشانشایستگی

خدمتدرخانهخداراداشتند.
14و15و16الویانیكهدراورشلیمساكنشدندعبارتبودنداز:

شمعیا)پسرحشوب،نوهعزریقامونبیرةحشبیاكهازطایفةمراریبود(:
بقبقر؛حارش؛جالل؛

متنیا)پسرمیكا،نوهزكریونبیرةآساف(؛
عوبدیا)پسرشمعیا،نوةجاللونبیرةیدوتون(؛

برخیا)پسرآساونوةالقانهكهدرناحیةنطوفاتیانساكنبود(.
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10:9و11وقتیمابهخدمتخدافکرمیکنیم،معمواًل 
سایر و سرودخوانی، تعلیم، موعظه، همچون خدماتی
سمتهایمشخصرهبریبهذهنمامیرسد.اماعزریا

سرپرستمعبدبود،وازبینسایراشخاصکهسمتهای
مهمتریداشتند،فقطبهاواشارهشدهاست.هرسمتیکه

درکلیسادارید،برایخداحائزاهمیتاست.



17و18نگهبانانیكهدراورشلیمساكنشدندعبارتبودنداز:
شلوم)رئیسنگهبانان(،عقوب،طلمونواخیمانكههمهالویبودند.ایشان
هنوزمسئولنگهبانیدروازةشرقیكاخسلطنتیهستند.19نسلشلومازقوری
وابیاسافبهقورحمیرسید.شلوموخویشاونداننزدیكشكهازنسلقورح
بودندجلودروازةخانةخدانگهبانیمیدادند،درستهمانطوركهاجدادشان
مسئولنگهبانیدرورودیخیمةعبادتبودند.20درآنزمانفینحاسپسر
العازار،بركارآنهانظارتمیكردوخداوندبااوبود.21زكریاپسرمشلمیا

مسئولنگهبانیدرورودیخیمهعبادتبود.
22تعدادنگهبانان212نفربود.آنهامطابقنسبنامههایشانازروستاهاانتخاب
شدند.اجدادآنهابوسیلةداودپادشاهوسموئیلنبیبهاینسمتتعیینشدهبودند.
23مسئولیتنگهبانیدروازههایخانةخداوندبعهدةآنهاوفرزندانشانگذاشتهشده
بود.24ایننگهباناندرچهارطرفخانةخداوندشرقوغرب،شمالوجنوب
مستقرشدند.25خویشاوندانایشانكهدرروستاهابودندهرچندوقتیكباربرای
یکهفتهبجایآنهانگهبانیمیدادند.26ریاستنگهبانانراچهارالویبعهده
داشتندكهشغلهایشانبسیارحساسبود.آنهامسئولیتاطاقهاوخزانههایخانه
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17:9و18نگهبانانازچهارورودیاصلیمعبدمحافظت
بهرویکسانی را دروازهها وهرروزصبح میکردند
کهمیخواستندبرایعبادتواردمعبدشوند،میگشودند.
بهعالوه،آنهاسایرکارهایروزانهرانیزانجاممیدادند
تامعبدبیوقفهبهکارخودادامهدهد؛آنهامعبدراتمیز
و میساختند، آماده تقدیم برای را قربانیها میکردند،
بهمعبدهدیهمیشد،بر نقدیراکه مسؤولیتهدایای

عهدهداشتند)22:9ـ32(.
نگهبانانمیبایستافرادیقابلاعتماد،صادق،ووفادار
باشند)26:9(.افرادیکهدرکلیسایشمامسؤولهدایا
وسایل از نگهداری به مربوط کارهای به و هستند
میشود انجام آن در که اموری و کلیسا ساختمان
عالقمندند،خدمتبزرگیمیکنندوبایدآنهارابهخاطر

قابلاعتمادبودنوخدمتیکهانجاممیدهند،ستود.
انتخابشده نگهبانان»مطابقنسبنامههایشان«  22:9
ثابت نسبنامهها به مربوط اسناد روی از اگر بودند.
نمیشدکهفردازنسلابراهیماست،اوبرایکاردرمعبد
واجدشرایطشمردهنمیشد.اگرناماودراسنادمربوطه
وجودداشت،تنهادرصورتقابلاعتمادوامینبودن،
انتخابمیشد.مابایدازهمیناصلبرایانتخابخادمین
را کسانی و کنیم پیروی خود کلیساهای کارمندان و
برگزینیمکهقابلاعتمادندوایمانووفاداریعمیقی

به کنید نگاه )همچنین میدهند نشان خود از خدا به
1تیموتاؤس2:3ـ7(.

22:9ـ32کاهنانوالویانوقتزیادیبرایعبادت
میداشتند. مبذول آن به بسیاری توجه و میگذاشتند
میدادند انجام را دشواری نسبتًا وظایف نهتنها آنها
بلکه است(، آمده 1ـ9 الویان در وظایف این )شرح
ازلوازمکوچکوبزرگومتعددمعبدنیزنگهداری
میکردند.هرچیزیکهبهعبادتمربوطبود،بهدقت
آمادهونگهداریمیشدتاهممردموهمایشان،بتوانند
عبادت به خدا، بر دلخود و فکر ساختن متمرکز با

بپردازند.
یک هفتهای که است ساده خیلی ما، شلوغ دنیای در
ساعتبدونآنکهازقبلبهفکرعبادتباشیم،باعجله
عبادتخودراانجامدهیم.دراینیکساعتمابهیاد
درباره ؛ داشتهایم هفته طول در که میافتیم مشکالتی
میکند؛ خطور ذهنمان به که میکنیم دعا چیزهایی
نمیکنیم. فکر میخوانیم، که سرودی کلمات به و
انجام بانظموترتیب ما اماخدامیخواهدکهعبادت
شود)1قرنتیان40:14(.درستهمانطورکهماخود
میکنیم، آماده مهمانان یا خود نامزد مالقات برای را
بایدبادقتخودرابرایمالقاتباپادشاهخودآماده

سازیم.



خدارابعهدهداشتند.27خانههایایشاننزدیکخانةخدابودچونمیبایستآن
رانگهبانیمیكردندوهرروزصبحزوددروازههارابازمینمودند.

28بعضیازالویانمسئولنگهداریظروفیبودندكهبرایقربانیكردناز
آنهااستفادهمیشد.هرباركهاینظروفرابهجایخودبرمیگرداندند،با
دقتآنهارامیشمردندتاگمنشوند.29دیگرانمأمورحفظاثاثخانةخداو
نگهداریازآردنرم،شراب،روغنزیتون،بخوروعطریاتبودند.30بعضی
ازكاهنان،عطریاتتهیهمیكردند.31متتیا)یكیازالویانوپسربزرگ
شلومقورحی(،مسئولپختننانیبودكهبهخداتقدیممیشد.32بعضیازافراد

خاندانقهاتمأمورتهیةنانمقدسروزسبتبودند.
داشتند. بعهده را موسیقیخانةخدا مسئولیت ازخاندانهایالوی 33برخی
سراناینخاندانهادراتاقهاییكهدرخانةخدابود،زندگیمیكردند.ایشان

شبوروزآمادةخدمتبودندومسئولیتدیگرینداشتند.
34تمامافرادیكهدرباالنامبردهشدند،طبقنسبنامههایشان،سرانخاندانهای

الویبودند.اینرهبراندراورشلیمزندگیمیكردند.

نسبنامهشائول
35یعیئیلشهرجبعونرابناكردودرآنجاساكنشد.نامزناومعكهبود.
36پسرارشداوعبدونوپسراندیگرشعبارتبودنداز:صور،قیس،بعل،
این بود. شمام پدر 38مقلوت مقلوت. و زكریا اخیو، 37جدور، ناداب، نیر،

خانوادههاباهمدراورشلیمزندگیمیكردند.
39نیرپدرقیس،قیسپدرشائول،وشائولپدریوناتان،ملكیشوع،ابینادابو

اشبعلبود.
40یوناتانپدرمفیبوشت،مفیبوشتپدرمیكا،41میكاپدرفیتون،مالک،تحریع
وآحاز،42آحازپدریعره،یعرهپدرعلمت،عزموتوزمری،زمریپدر
موصا،43موصاپدربنعا،بنعاپدررفایا،رفایاپدرالعاسهوالعاسهپدرآصیل

بود.
44آصیلششپسرداشتبهاسامی:

عزریقام،بكرو،اسماعیل،شعریا،عوبدیاوحانان.

27:9
1توا30:23ـ32

27:9
1توا30:23ـ32

29:9
1توا29:23

29:9
1توا29:23

30:9
خرو23:30ـ25

30:9
خرو23:30ـ25

32:9
الو5:24ـ8

32:9
الو5:24ـ8

33:9
1توا31:6ـ47؛1:25

33:9
1توا31:6ـ47؛1:25

35:9
1توا29:8ـ32

35:9
1توا29:8ـ32

39:9
1توا33:8ـ38

39:9
1توا33:8ـ38

41:9
1توا35:8ـ37

41:9
1توا35:8ـ37

اولتواریخ9 1031

خدمتشان  که اسرائیلیها از بسیاری برای  33:9و34
در را جایگاه مهمترین عبادت بود، خدا خانه در
زندگی اصلی قسمت باید عبادت داشت. زندگیشان
هفته در دقیقه چند فقط اینکه نه دهد، تشکیل را ما
رابهآناختصاصدهیم.مانیزاگردرهرشرایطیاز

حضوروهدایتخداآگاهباشــیموفکرمــانمتوجه
خدمتبهاوباشـد،میتوانــیمدرهمهاوقــاتعبـادت
کنیم.مابایدتمامزندگیخودراحولعبادتبناکنیم،
روزانهمان شلوغ برنامه از جزئی فقط را آن آنکه نه

بسازیم.



بـسلطنتداود)1:10تا30:29(
داودبرتمامیاسرائیلپادشاهمیشودوشهراروشلیمراتسخیرمیکند.خدابهاووبه
قوموعدهبرکتمیدهد،امااجازهساختمعبدرابهاونمیدهد.درعوض،اومقدمات
ساختآنرافراهممیسازد.داودباوجودافتوخیزهایگاهوبیگاه،قدمبهقدمبا
خداراهمیرود،وصادقانهمیخواهدکهمطیعخداباشد.ازموفقیتهاوشکستهایداود
میآموزیمکهچقدرمهماستکهتمامیقلبخودرابهخداتسلیمکنیموبهاواجازه
بدهیمکهدرمرکززندگیماقراربگیرد؛همچنینمیآموزیمکهتالشهرروزهبرای

اطاعتازارادهاوتاچهحدمهماست.

1ـداودپادشاهتمامیاسرائیلمیشود
مرگشائول

فلسطینیهابااسرائیلیهاواردجنگشدندوآنهاراشكستدادند.10
اسرائیلیهافراركردندودردامنةكوهجلبوعتلفاتزیادیبجای
ابینادابوملكیشوعرا گذاشتند.2فلسطینیهاشائولوسهپسراویوناتان،
محاصرهكردندوهرسهراكشتند.3عرصهبرشائولتنگشدوتیراندازان

فلسطینیدورشراگرفتندواورامجروحكردند.
4شائولبهمحافظخودگفت:»پیشازاینكهبدستاینكافرهابیفتمورسوا

شوم،توباشمشیرخودتمرابكش!«
ولیآنمردترسیداینكاررابكند.پسشائولشمشیرخودشراگرفته،خود
رابرآنانداختومرد.5محافظشائولچوناورامردهدید،اونیزخودرا
رویشمشیرشانداختومرد.6شائولوسهپسراوباهممردندوبهاین

ترتیبخاندانسلطنتیشائولبرافتاد.
شكست اسرائیل سپاه كه شنیدند یزرعیل درة ساكن اسرائیلیهای 7وقتی
خوردهوشائولوپسرانشكشتهشدهاند،شهرهایخودراترکكردندو

گریختند.آنگاهفلسطینیهاآمدندودرآنشهرهاساكنشدند.
و شائول جنازة رفتند، كشتهشدگان غارت برای فلسطینیها كه بعد 8روز

پسرانشرادركوهجلبوعپیداكردند.
9آنهااسلحةشائولراگرفتندوسراوراازتنجداكرده،باخودبردند.سپس
اسلحهوسرشائولرابهسراسرفلسطینفرستادندتاخبركشتهشدنشائولرا
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1:10وقایعفصلهای1ـ9،تاریخاسرائیلراازخلقت
حاال، و میگیرد. فرا ق.م.( 586( بابــل به تبعید تا
نویسندهبااشارهبهنخستینپادشاهاسرائیل،یعنیشائول،

میکند. آغاز را اسرائیل پادشاهان سرگذشت شرح
اما میشود، شروع شائول مرگ با تواریخ اول کتاب
کتاباولسموئیلتمامسالهایسلطنتاورادربردارد.



بهبتهاومردمفلسطینبرسانند.10آنهااسلحةشائولرادرمعبدخدایانخود
گذاشتندوسرشرابهدیوارمعبدبتداجونآویختند.

11وقتیساكنانیابیشجلعادشنیدندكهفلسطینیهاچهبالییبرسرشائول
آوردهاند،12مرداندالورخودرافرستادندوایشانجنازةشائولوسهپسراو
رابهیابیشجلعادآوردندوآنهارازیردرختبلوطبخاکسپردندویک

هفتهبرایایشانروزهگرفتند.
13مرگشائولبهسببنافرمانیازخداوندومشورتبااحضاركنندةارواح
بود.14اوازخداوندهدایتنخواستوخداوندهماورانابودكردوسلطنتش

رابهداودپسریسیداد.
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10:10فلسطینیهامعتقدبودندکهداجون،مهمترینبت 
میشود. محصول فراوانی باعث و میباراند باران ایشان،
وقتیفلسطینیهادرسرزمینحاصلخیزکنعانساکنشدند،
معابدیرابرایداجونساختند.درزمانخشکسالی،مردم
بهداجونالتماسمیکردندکهبهآنهارحمکند،وحتیتا
مرحلهقربانیکردنفرزندانشاندرمعابداوپیشمیرفتند.
درزمانفراوانی،برایبرگزاریانواعوحشیانهبرنامههای
تفریحی،نظیرتمسخروتحقیراسرا،ازمعابداستفادهمیشد
)داوران23:16ـ30(.اماداجون،مانندسایربتها،درمقابل

خدایحقیقیویکتاناتوانبود)1سموئیل1:5ـ7(.
اجساد که رزمندگانی قهرمانانه اقدام  11:10و12
باید کردند، دفن و گرداندند باز را پسرانش و شائول
داده، ما به خدا که رهبرانی به که کند ترغیب را ما
احتراممیگذاشت، بهمقامشائول احترامبگذاریم.داود
حتیزمانیکهشائولشرارتمیورزیدوآشکارابااو
دشمنیمیکرد)1سموئیل26(.چقدرآساناستکهاز
کسانیکهدررأسکلیساقراردارندانتقادکنیموفقط
ضعفهایآنهاراموردتوجهقراردهیم.مانبایدگناهرا
نادیدهبگیریم،امابایدبهمقامکسانیکهدررأسقرار
دارنداحترامبگذاریم،چهایناشخاصمقاماتکلیسایی
12:5و13 1تسالونیکیان در دولتی. مقامات چه باشند،
دستورالعملهاییبرایاحترامگذاشتنبهرهبرانکلیسایی
ارائهشدهاست.دررومیان1:13نیزدستورالعملهاییدر

مورداحترامبهرهبرانحکومتیدادهشدهاست.
13:10و14نااطاعتیشائول،همجنبهتعمدیداشتو
همجنبهسهوی؛اونهتنهامرتکبخطاشد،بلکهازانجام
عملدستنیزغفلتورزید.اوباتالشبرایارتکاب
قتل،نادیدهگرفتندستورهایخدا،وهدایتگرفتناز
یکجادوگر،تعمدًاازخدانااطاعتیکرد.اودرامراداره
کشور،ازطلبیدنهدایتخداغفلتورزیدوبااینکار
سهواًازخدانااطاعتیکرد.اطاعتنیزهمچوننااطاعتی،

همتعمدیاستوهمسهوی.کافینیستکهفقطازهر
چیزیکهنادرستاستاجتنابکنیم،بلکهبایدفعاالنهو

آگاهانههرچیزیراکهدرستاست،تعاقبکنیم.
13:10و14آیاشائولهیچوقتازخداطلبهدایت
اما کرد؟در1سموئیل5:28شائولطلبهدایتکرد،
مطابقاینآیاتاوچنیننکرد.پاسخاینتناقضآشکار
دردرکانگیزههایشائولنهفتهاست.اوزمانیبهناچار
ازخدادرخواستمیکردکهخودشهمهچیزرابهروش
نشدمگر متوسل بهخدا اوهرگز بود. خودشآزموده
وقتیکههیچراهدیگریوجودنداشتکهبهآنروی
آورد.ووقتیدرآخرازخداسؤالکرد،خداازپاسخ
دادنبهاواجتنابورزید.شائولفقطازرویانگیزههای
خودخواهانهخداراپیرویمیکرد،وخدااورابهخاطر

سرسختیوسرکشیهمیشگیاشردنمود.
داود شائول، سلطنت سالهای بیشتر طول در  14:10
مجبوربودخودراازاومخفیکند)1سموئیل30-19(.
دراینمدت،داودفرصتهاییداشتکهشائولرابکشد
)1سموئیل24و26(وتاجوتختیراکهخدابهاووعدهداده
بود،بهدستگیرد)1سموئیل1:16-13(.اماداودبهوعده
خدااعتمادداشتکهبرطبقآن،اودرزمانمناسبیکهخدا
مقررکردهپادشاهخواهدشد.باداودنبودکهتصمیمبگیرد
چهوقتیسلطنتشائولبهپایانبرسد.بااینپیکار،خدابه
سلطنتشائولدرستزمانیکهوعدهدادهبود،خاتمهداد.

نابود را او هم میگوید:»خداوند آیه این چرا 14:10
کرد،«درحالیکهشائولخودشبهزندگیاشپایانداد
و بهخاطرسرسختی را شائول )1سموئیل3:31و4(؟خدا
سرکشیاشردکردهبود)1سموئیل22:15و23(واورا
بهخاطرگناهانشمجازاتنمودهبود)1سموئیل16:28ـ19(.
خداترتیبیدادکهشائولدرجنگشکستبخوردوبمیرد
وپادشاهیاشازخانداناوگرفتهشود.اگرشائولخودشبه
زندگیاشپایاننمیداد،سربازانفلسطینیاورامیکشتند.



داوداورشلیمراتسخیرمیکند

رهبراناسرائیلبهحبروننزدداودرفتندوبهاوگفتند:»ماگوشت11
واستخوانتوهستیم؛2حتیزمانیكهشائولپادشاهبود،سپاهیانما
راتوبهجنگمیبردیوبسالمتبرمیگرداندی؛وخداوند،خدایتفرموده

استكهتوبایدشبانورهبرقوماوباشی.«
3پسدرحبرونداوددرحضورخداوندبارهبراناسرائیلعهدبستوایشان
همانطوركهخداوندبهسموئیلفرمودهبود،اورابعنوانپادشاهاسرائیلانتخاب
كردند.4سپسداودوآنرهبرانبهاورشلیمكهمحلسكونتیبوسیهابود
بهشهر آنها ازورود یبوس اهالی 5ولی رفتند. نامیدهمیشد، نیز یبوس و
جلوگیریكردند.پسداودقلعةصهیونراكهبعدبه»شهرداود«معروف
شد،تسخیركرد6وبهافرادخودگفت:»اولینكسیكهبهیبوسیهاحمله
كند،فرماندةسپاهخواهدشد.«یوآبپسرصرویهاولینكسیبودكهبه
یبوسیهاحملهكرد؛پسمقامفرماندهیسپاهداودبهاودادهشد.7داوددر
آنقلعهساكنشدوبهمینجهتآنقسمتازشهراورشلیمراشهرداود

نامیدند.
وسعت بیرون سمت به بود قلعه اطراف كه را شهر قدیمی بخش 8داود
روزبروز ترتیب این 9به كرد. تعمیر را اورشلیم شهر بقیة یوآب و داد
برقدرتونفوذداودافزودهمیشد،زیراخداوند،خدایقادرمتعالبااو

بود.

1:11
2سمو6،3،1:5
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3:11
1سمو12،3،1:16و13

4:11
یوش63،8:15

داو21:1

4:11
یوش63،8:15

داو21:1

6:11
2سمو16:8

6:11
2سمو16:8

9:11
2سمو1:3

9:11
2سمو1:3
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1:11و2جزئیاتمربوطبهنحوهبهقدرترسیدنداود، 
دردومسموئیلبهطورکاملتریبیانشدهاست.کتاب
به برایرسیدن داود آنکه با تأکیدمیکندکه تواریخ
افراد از بعضی از متعدد،حتی افراد ازتالشهای قدرت،
خانوادهشائولسودجست،اماخدابودکهاورابهقدرت
رساند.خداهنوزبرتاریخحاکمیتمطلقدارد،ووقایعی
راکهدرتاریخرویمیدهد،درراستایانجامارادهاش
هدایتمیکند.کتابتواریخنشانمیدهدکهمهمنیست
کهانسانهابرایسدکردنکارخداچهکارهاییانجام
میدهند،زیراخدادرهرصورتبرهمهوقایعکنترل

داردوارادهاشرابهواسطهآنهاعملیمیکند.
3:11و4داودپیشازتسخیراورشلیم،بهمدتهفت
تمام پادشاه باالخره بود.وقتی یهودا پادشاه نیم و سال
مسح را او سموئیل که زمانی از سال 20 شد، اسرائیل
وعدههای 1:16ـ13(. )1سموئیل میگذشت بود، کرده

خداارزشانتظارکشیدنرادارد.
هم و سیاسی دالیل به بنا هم را اورشلیم داود  4:11

دالیلنظامیانتخابکرد.اورشلیمنزدیکمرکزکشور
بودوبهخاطرقرارداشتنبررویمرزجداکنندهقبایل
ازهم،درقلمرو»بیطرف«واقعبود.ازاینروموقعیت
جغرافیاییاورشلیمحسادتهایقبیلهایراکاهشمیداد.
ازطرفی،اورشلیمرویکوهبلندیقرارداشتکهحمله
بهآنرامشکلمیساخت)برایکسباطالعاتبیشتر
دربارهشهراورشلیم،مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوط

به2سموئیل6:5(.
مستقیم نتیجه در پادشاه داود شهرت و قدرت  9:11
توکلهمیشگیاوبهخداافزایشمییافت.برعکس،از
قدرتوشهرتشائولپادشاهکاستهمیشد،زیرااوهمه
نادیده را خدا و میخواست خودش برای را افتخارات
فکر در که آنانی 17:15ـ26(. )1سموئیل میگرفت
کسباسمورسمبرایخودهستند،درخطرازدست
دادنهمانشهرتیهستندکهدرآروزیآنند.مابایدبه
فکرپرهیزکاری،صداقت،وفضیلتباشیم،وشهرترا

بهخداواگذارکنیم.



شجاعترینجنگجویانداود
10ایناستاسامیسربازانشجاعداودكههمراهقوماسرائیلاورامطابقكالم

خداوند،پادشاهخودساختندوسلطنتاورااستوارنمودند:
11یشبعام)مردیازاهالیحكمون(فرماندةافسرانشجاعداودپادشاهبود.او

یكباربانیزهخودسیصدنفرراكشت.
12العازارپسردودو،ازخانداناخوخدررتبةدومقرارداشت.13اودرجنگی
كهبافلسطینیهادرَفسَدمیمدرگرفت،داودراهمراهیمیكرد.درمحلی
به پا نیاوردندو تاب فلسطینیها اسرائیلدربرابر بود،سپاه كهمزرعةجو
فرارگذاشتند،14ولیالعازاروافرادشدرآنمزرعةجودربرابرفلسطینیها
ایستادگیكردندوآنهاراشكستدادندوخداوندپیروزیبزرگینصیب

ایشاننمود.
15درحالیكهعدهایازفلسطینیهادردرةرفائیماردوزدهبودند،سهنفراز
سیسردارشجاعداودپیشاوكهدرغارعدوالمپنهانشدهبود،رفتند.16داود
درپناهگاهخودبودواردویفلسطینیهادربیتلحممستقرشدهبود.17در
اینهنگامداودگفت:»چقدردلممیخواهدازآبچاهیكهنزدیکدروازة
بیتلحماستبنوشم!«18پسآنسهسردارقلباردویفلسطینیهاراشكافته،
ازآنگذشتندوازآنچاهآبكشیدندوبرایداودآوردند.ولیداودآن
آبراننوشید،بلكهآنراچونهدیهبهحضورخداوندریخت19وگفت:»نه
ایخدا،مناینآبرانمینوشم!اینآب،خوناینسهنفراستكهبرای

آوردنشجانخودرابهخطرانداختند.«
20ابیشایبرادریوآب،فرماندةآنسهنفربود.اویكبارباكشتنسیصدنفربا
نیزةخود،مانندآنسهنفرمعروفشد.21هرچندابیشایرئیسآنسهدالور

ومعروفترازایشانبود،ولیجزوآنسهنفرمحسوبنمیشد.
متهورانه بودوكارهای معروفی قبصئیل،سرباز اهل یهویاداع 22بنایاپسر
انجاممیداد.بنایادوسردارمعروفموآبیراكشت.اوهمچنیندریک
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12:11ـ14اقدامالعازارروندجنگراتغییرداد.وقتی 
همهکسانیکهدراطرافشبودندفرارکردند،اودرآن
مزرعهایستادگیکردوخداونداورانجاتداد.درهر
ایستادگی از را ما میتواند ترس کشمکشی، و جنگ
برایخداوسهیمشدندرپیروزیهایاوبازدارد.در
برابرترسخودبایستید.اگردرخدااستوارباشیدودرراه

اوایستادگیکنید،پیروزینصیبتانخواهدشد.
بلندپایهترین و شجاعترین سردار، سی این  15:11

افسرانسپاهداودبودند.
برای فقط را خود جان مرد سه این  15:11ـ19

تشخیص داود انداختند. خطر به داود ساختن خشنود
آنها وفاداری از برخاسته او به آنها وفاداری که داد
آشامیدنی هدیه بهعنوان را آب اینرو از است. خدا به
شایسته خدا تنها که دهد نشان تا ریخت زمین روی
و دادند، داود به را آب آنها است. وفاداریای چنین
این که همانطور درست داد. خدا به را آن هم داود
مردانبرایخدمتبهداوددستبهجانبازیزدند،مانیز
برایخدمتبهسایرمسیحیان،بایدعالئقخودراکنار
بگذاریم)1یوحنا16:3(.باخدمتبهدیگران،خدارانیز

خدمتمیکنیم.



روزبرفیبهحفرهایداخلشدوشیریراكشت.23یكباربایکچوبدستی
یکجنگجویمصریراكهقدشدومترونیمونیزهاشبهكلفتیچوب
نساجانبود،ازپایدرآورد.آنمصرینیزهایدردستداشتوبنایانیزه
راازدستاوربودوویراباآننیزهكشت.24اینبودكارهایبنایاكه
اورامانندسهسردارارشدمعروفساخت.25اوازآنسینفرمعروفتر
بودولیجزوسهسردارارشدمحسوبنمیشد.داوداورابهفرماندهیگارد

سلطنتیگماشت.
26-47سربازانمعروفدیگرداودپادشاهاینهابودند:

عسائیل)برادریوآب(،
الحانان)پسردودو(اهلبیتلحم،

شموتاهلهرور،
حالصاهلفلونی،

عیرا)پسرعقیش(اهلتقوع،
ابیعزراهلعناتوت،

سبكایاهلحوشات،
عیالیاهلاخوخ،

مهرایاهلنطوفات،
حالد)پسربعنه(اهلنطوفات،

اتای)پسرریبای(ازجبعةبنیامین،
بنایااهلفرعاتون،

حورایاهلوادیهایجاعش،
ابیئیلاهلعربات،
عزموتاهلبحروم،
الیحبایاهلشعلبون،

پسرانهاشماهلجزون،
یوناتان)پسرشاجای(اهلحرار،
اخیام)پسرساكار(اهلحرار،

الیفال)پسراور(،
حافراهلمكرات،

اخیااهلفلون،
حصرواهلكرمل،
نعرای)پسرازبای(،
یوئیل)برادرناتان(،
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مبحار)پسرهجری(،
صالقاهلعمون،

نحرایاهلبیروت)اوسالحدارسرداریوآببود(،
عیرااهلیتر،

جارباهلیتر،
اوریااهلحیت،

زاباد)پسراحالی(،
قبیلةرئوبین )اوجزوسیویکرهبر قبیلةرئوبین از عدینا)پسرشیزا(

بود.(
حانان)پسرمعكه(،

یوشافاطازاهالیمتنا،
عزیااهلعشتروت،

شاماعویعوئیل)پسرانحوتام(اهلعروعیر،
یدیعیئیل)پسرشمری(،

یوخا)برادریدیعیئیل(ازاهالیتیص،
الیئیلاهلمحوی،

یریبایویوشویا)پسرانالناعم(،
یتمهاهلموآب،

الیئیل،عوبیدویعسیئیلاهلمصوبات.

جنگجویانبهداودملحقمیشوند

وقتیداودازدستشائولپادشاهخودراپنهانكردهبود،عدهای12
ازسربازانشجاعاسرائیلیدرصقلغبهاوملحقشدند.2همةاینها

1:12
1سمو2:27و3

2:12
داو15:3؛16:20

1:12
1سمو2:27و3

2:12
داو15:3؛16:20
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1:12صقلغشهریدرفلسطینبودکهداودبرایمخفی 
کردنخودازشائولبهآنجاگریختهبود.اخیش،حاکم
جنگجوی اینکه از بود خوشحال منطقه، آن فلسطینی
مشهوراسرائیلیبهسرزمیناوپناهندهشدهاست.امااو
نمیدانستکهداودفقطوانمودمیکندکهبهاووفادار
است.اخیششهرصقلغرابهداودوخانوادهوسپاهیان
چندان مکان داود، محل 5:27ـ7(. )1سموئیل داد او
دورافتادهاینبود،وبسیاریازمریدانوفاداراودرآنجا

بهاوملحقشدند.
که کارآزمودهای جنگجویان با را خود داود  1:12
برجستهتریننفراتسپاهاسرائیلبودند،احاطهکردهبود.
چهویژگیهاییآنهاراشایستهکردهبودکهجنگجوو

خادمداودباشند؟)1(آنهابرایکاملکردنمهارتهای
مدت به نیزه( یا سنگ، قالب کمان، )با خود جنگی
طوالنیسختتمرینکردهبودند؛)2(آنهاازنظرروانی
محکمومصممبودند)آنهادلشیرداشتند(؛)3(ازنظر
بدنیترکیببینقصیداشتند)مانندغزالچابکبودند(؛
داودکرده و بهخدا راوقفخدمت آنهاخود )4( و
افرادزیردستخود تهدید بودند.رهبرانضعیفمورد
کهکارآمدهستند،قرارمیگیرند.امارهبرانقویخود
رابابرجستهترینافراداحاطهمیکنند.آنهاازتواناییو

مهارتپیروانخودهراساننمیشوند.
1:12ـ7تمامجنگجویانیکهدراینجاازآنهانامبرده
شده،ازقبیلهبنیامینبودند.حتیافرادقبیلهخودشائول



درتیراندازیوپرتابسنگبافالخنبسیارمهارتداشتندومیتوانستند
دستچپخودرامثلدستراستشانبكارببرند.آنهامانندشائولازقبیلة

بنیامینبودند.
3-7رئیسآناناخیعزرپسرشماعهاهلجبعاتبود.بقیةافرادعبارتبودند

از:
یوآش)برادراخیعزر(؛یزیئیلوفالط)پسرانعزموت(؛براكهوییهواهل
عناتوت؛یشمعیااهلجبعون)جنگجویشجاعیكهدرردیفیابرترازآن
سیسرداربود(؛ارمیا،یحزیئیل،یوحانانویوزاباداهلجدیرات؛العوزای،
یریموت،بعلیا،شمریاوشفطیااهلحروف؛القانه،یشیا،عزرئیل،یوعزرو

یشبعامازطایفهقورح؛یوعیلهوزبدیا)پسرانیروحام(اهلجدور.
8-13سربازانشجاعقبیلةجادنیزنزدداودبهپناهگاهاودربیابانرفتند.ایشان
درجنگیدنبانیزهوسپربسیارماهربودند،دلشیرداشتندومثلغزالكوهی

چابکوتیزروبودند.ایناستاسامیایشانبهترتیبرتبه:
عازر،عوبدیا،الیآب،مشمنه،ارمیا،عتای،الیئیل،یوحانان،الزاباد،ارمیاو

مكبنای.
14اینافرادهمهسرداربودند.كمتوانترینآنهاارزشصدسربازمعمولیرا
داشتوپرتوانترینایشانباهزارسربازحریفبود!15آنهادرماهاولسال،
كنارههای ساكنان و گذشتند رود از میكند، طغیان اردن رود هنگامیكه

شرقیوغربیرودراپراكندهساختند.
به 17داود داودآمدند. نزد یهودا بنیامینو قبیلههای از نیز 16افراددیگری
استقبالایشانرفتوگفت:»اگربهكمکمنآمدهاید،دستدوستیبهم
میدهیمولیاگرآمدهایدمراكههیچظلمینكردهامبهدشمنانمتسلیمكنید،

خدایاجدادمانببیندوحكمكند.«
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)1سموئیل1:9و2(اوراترککردندتابهداودکمک 
کنندکهپادشاهتماماسرائیلشود.برایآنهامحرزبودکه

خداداودراانتخابکردهتارهبربعدیاسرائیلشود.
2:12تیراندازانوسنگاندازانازسالحهایمخصوصی
اما نداشت، هیبتی چندان فالخن میکردند. استفاده
نازک چرم فالخن بود. کشندهای سالح جنگ در
به بز موی یا چرم از تسمهای که بود کیسهایشکلی
سر دور را چرمی تسمه بود؛ وصل آن طرف دو هر
قرار کیسهای چرم درون که را سنگ و میچرخاندند
کمان و تیر از میکردند. پرتاب هدف بسوی داشت،
هزارانسالبودکهاستفادهمیشد.سرتیرهاراازسنگ،
فلزهنوزدر استخوانمیساختندزیراصنعت یا چوب،

انحصارفلسطینیهابود)1سموئیل19:13و20(.بدنهتیررا
ازنییاچوبمیساختند،وزهکمانراازرودهحیوانات

تهیهمیکردند.
8:12مردانبنیامینیتیراندازانوسنگاندازانماهری
بودند،درحالیکهجنگجویانقبیلهجاددراستفادهازسپر
ونیزهمهارتداشتند.بدنهنیزههایاسرائیلیچوبیبودو
سرنیزههایآنهاازاستخوانیاسنگبود.بدنهنیزههای
و بود؛ آهنی آنها نیزههای سر و بود مفرغی فلسطینی
داشت. چرمی روکش که بود چوب از آنها سپرهای
سپرهایبزرگراغالبًاسالحدارحملمیکردکهوظیفه
اصلیاشحفاظتازجنگجوییبودکهسالحشراحمل

میکرد.



18سپسروحخدابرعماسای)كهبعدرهبرآنسینفرشد(آمدواوجواب
داد:»ایداود،مادراختیارتوهستیم.ایپسریسی،ماطرفدارتومیباشیم.

بركتبرتووبرتمامیارانتباد،زیراخدایتباتوست.«
پسداودآنهاراپذیرفتوایشانرافرماندهانسپاهخودكرد.

19بعضیازسربازانقبیلةمنسیبهداودكههمراهفلسطینیهابهجنگشائول
میرفت،ملحقشدند.)اماسردارانفلسطینیبهداودوافرادشاجازهندادند
كههمراهآنهابروند.آنهاپسازمشورتبایكدیگرداودوافرادشراپس
فرستادند،چونمیترسیدندایشانبهشائولبپیوندند(20وقتیداودبهصقلغ
میرفت،اینافرادازقبیلةمنسیبهاوپیوستند:عدناح،یوزاباد،یدیعیئیل،
میكائیل،یوزاباد،الیهووصلتای.اینافرادسردارانسپاهمنسیبودند.21ایشان
جنگاورانیقویوبیباکبودندوداودرادرجنگباعمالیقیهایمهاجم
اینكهسرانجامسپاه تا بهداودمیپیوستند كمکكردند.22هرروزعدهای

بزرگونیرومندیتشكیلشد.
23ایناستتعدادافرادمسلحیكهدرحبرونبهداودملحقشدندتاسلطنت

شائولرابهداودواگذاركنند،درستهمانطوركهخداوندفرمودهبود:
24-37ازقبیلةیهودا800ر6نفرمجهزبهنیزهوسپر؛

ازقبیلةشمعون100ر7مردزبدةجنگی؛

18:12
داو10:3؛34:6

1توا17:2

18:12
داو10:3؛34:6

1توا17:2

19:12
1سمو3:29و4

19:12
1سمو3:29و4

21:12
1سمو1:30

21:12
1سمو1:30

22:12
یوش13:5ـ15

22:12
یوش13:5ـ15

23:12
2سمو3:2و4

1توا14:10؛10:11

23:12
2سمو3:2و4

1توا14:10؛10:11
24:12

2سمو8:2و9؛17:8
1توا53،8:6؛2:12

استر13:1
مز2:12

24:12
2سمو8:2و9؛17:8
1توا53،8:6؛2:12

استر13:1
مز2:12
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عمل  چگونه عهدعتیق زمان در روحالقدس  18:12
میکرد؟هروقتکهالزمبودکارمهمیانجامبگیرد،
خدایکنفررابرایانجامآنبرمیگزید،وروحقدرتو
تواناییالزمرابهاومیداد.روحبهبصلئیلتواناییهنری
)خروج1:31ـ5(،بهیفتاحقابلیتنظامی)داوران29:11(،
بهداودقدرتفرمانروایی)1سموئیل13:16(،وبهزکریا
بر اینجاروحالقدس نبوت)2تواریخ20:24(داد. اقتدار
اهدافی انجام بهمنظور میگیرد. قرار داود جنگجویان
روز از اما گرفت. قرار آنها تکتک بر روح خاص،
قرارگرفت ایمانداران برهمه بعد،روح به پنطیکاست

)اعمال14:2ـ21(.
این میشد. نامیده خدا« »سپاه داود، سپاه  22:12
و داود، بزرگ جنگجویان شهرت بهواسطه عده
مشـاهده برای که اشتیاقی و او، پیروزیهـای اخبار
انجـامارادهخدادرپادشاهشدِناوداشتند،جذبوی
افراد و بزرگ جنبشهای جذب غالبًا مردم میشدند.
ما هستند. آنها عاملین که میشوند مصممی و شجاع
بشر نجات یعنی بزرگترینجنبش، عاملین ایمانداران،
هستیم.اگرماشجاع،مصمم،وباایمانباشیم،دیگران

جذبمامیشوندتادرکارنجاتانسانهابهماملحق
گردند.

24:12ـ37دراعداد47:1ـ50،خدابهالویانگفتکه
در آنها نام باشند.پسچرا معاف نظام ازخدمت باید
فهرستسپاهیانداودقراردارد؟باآنکهآنهاازخدمت
نظاممعافبودند،امااینجاقویًاازداودحمایتکردند
به داود کنند تاکمک شدند خدمت وارد داوطلبانه و

پادشاهیبرسد.
20032:12سردارازقبیلهیساکار،موقعیتجنگیرا
خوبتشخیصمیدادند؛بههمینجهت،دانشوقدرت
تشخیصآنها،بازویتصمیمگیریقومراتشکیلمیداد.
امروزنیزبهاندازهآنزمان،رهبرانبرایآنکهبتوانند
بهترینتصمیماترادرکلیساپیادهکنند،ضرورتدارد
کهازاتفاقاتیکهدرجامعهرویمیدهد،آگاهباشند.
آگاهیازوقایعجاری،جهتگیریهایروز،ونیازهای
زمانحاضر،بهفردکمکمیکندکهافکارونگرشهای
میکندکه رهبرانکمک به این کند. رادرک مردم
تصمیماتعاقالنهایبرایکلیسااتخاذکنندوبدانندکه

چطورپیغامخدارابهزندگیخودمرتبطسازند.



ازقبیلةالوی600ر4نفر،شاملیهویاداع،سرپرستخاندانهارونبا700ر3
نفروصادوقكهجنگاوریجوانوبسیارشجاعبودبا22سردار؛

ازقبیلةبنیامین،همانقبیلهایكهشائولبهآنتعلقداشت،000ر3مردكه
اكثرآنهاتاآنموقعنسبتبهشائولوفادارماندهبودند؛

ازقبیلةافرایم800ر20مردجنگیونیرومندكههمهدرطایفةخودمعروف
بودند؛ازنصفقبیلةمنسی000ر18نفركهانتخابشدهبودندتابیایندوداود

رابرایپادشاهشدنكمکكنند؛
ازقبیلةیساكار200سردار،باافرادزیردستخود)اینسردارانموقعیت
برای اسرائیلیهارا جنگیراخوبتشخیصمیدادندومیدانستندچگونه

جنگبسیجكنند(؛
ازقبیلةزبولون000ر50مردجنگیكارآزمودهومسلحكهنسبتبهداود

وفاداربودند؛
ازقبیلةنفتالی000ر1سردارو000ر37سربازمجهزبهنیزهوسپر؛

ازقبیلةدان600ر28سربازآمادةجنگ؛
ازقبیلةاشیر000ر40سربازتعلیمدیدهوآمادةجنگ؛

ازآنسویروداردن)محلسكونتقبایلرئوبینوجادونصفقبیلةمنسی(
000ر120سربازمجهزبهانواعاسلحه؛

38تماماینجنگجویانبراییکهدفبهحبرونآمدندوآناینكهداودرابر
تماماسرائیلپادشاهسازند.درحقیقت،تمامقوماسرائیلباپادشاهشدنداود
موافقبودند.39اینافرادجشنگرفتندوسهروزباداودخوردندونوشیدند.
مردم 40همچنین بودند. دیده تدارک ایشان برای خانوادههایشان قباًل چون
اطرافازسرزمینیساكار،زبولونونفتالیخوراکبرپشتاالغوشتر
وقاطروگاوگذاشته،آوردهبودند.مقدارخیلیزیادیآرد،نانشیرینی،
كشمش،شراب،روغنوتعدادبیشماریگاووگوسفندبرایاینجشن

آوردهشد،زیرادرسراسركشورشادیوسروربود.

38:12
2سمو1:5ـ3
1توا33:12

38:12
2سمو1:5ـ3
1توا33:12

40:12
1سمو18:25

40:12
1سمو18:25
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بود.  نفر بر000ر300 بالغ سربازان این تعداد  38:12
هدفواحدآنهانشاندادنحمایتهمهجانبهازداودو
پادشاهساختناوبود.خدااینمردانراگردهمآورده
بودونیرویایشانرابریکهدفواحدمتمرکزکرده
بود.کلیساهااغلبنیرویخودراباامتحانکردِنراههای
از باید آنها کار، این بهجای میدهند. هدر به مختلف
خدابخواهندکهتوجهشانرامعطوفهدفاصلیسازند،
هدفیکهکلیسارابناخواهدکردوخداراجاللخواهد

مانند اهدافخود از باید داد.کلیساهاوسایرگروهها
سپاهداودآگاهباشند.

40:12مردمآمادهتغییربودند.آنهادیگرتحملرهبری
از بقدری آنها نداشتند. را خدا از شائول نااطاعتی و
باگشادهدستی بهشوقآمدهبودندکه تاجگذاریداود
درجشنشرکتکردند.سخاوتمندبودنبرایبرگزاری
مراسمشادعبادتیکاردرستوبهجاییاست.خداخالق

شادیاست،ودرجشنهایماباماخواهدبود.



2ـداودصندوقعهدرابهاورشلیممیآورد
ُعزابهصندوقعهددستمیزندومیمیرد

داودپسازمشورتبافرماندهانسپاه،2خطاببهمرداناسرائیل13
كهدرحبرونجمعشدهبودندچنینگفت:

نیز ما وخداوند،خدای سازید پادشاهخود مرا دارید قصد »حالكهشما
پادشاهیمراقبولفرمودهاست،بیاییدبرایتمامبرادرانماندرسراسراسرائیل
پیغامبفرستیموآنهاراباكاهنانوالویاندعوتكنیمكهبیایندوبهجمع
ماملحقشوند.3بیاییدبرویموصندوقعهدخدارابازآوریم،زیراازوقتی

كهشائولپادشاهشدبهآنتوجهنكردهایم.«
4همهاینپیشنهادراپسندیدندوباآنموافقتكردند.5پسداودتماممردم
راازسراسرخاکاسرائیلاحضارنمودتاوقتیكهصندوقعهدخداوندرااز

قریةیعاریممیآورند،حضورداشتهباشند.
6آنگاهداودوتمامقوماسرائیلبهبعله)كههمانقریهیعاریمدریهوداست(
روی و میشود نامیده خداوند نام به كه را خداوند عهد تاصندوق رفتند
صندوق،مجسمةدوفرشتهقراردارد،ازآنجابیاورند.7پسآنراازخانة
ابیناداببرداشتندوبرعرابهاینوگذاشتند.عزاواخیو،گاوهایعرابهرا
میراندند.8آنگاهداودوتمامقومباسرودهمراهباصدایبربطوعود،دف

3:13
1سمو1:7و2

3:13
1سمو1:7و2

5:13
1سمو21:6؛1:7

2سمو1:6
1پاد65:8
1توا3:15

5:13
1سمو21:6؛1:7

2سمو1:6
1پاد65:8
1توا3:15

6:13
یوش9:15
2پاد15:19

6:13
یوش9:15
2پاد15:19

7:13
1سمو1:7

7:13
1سمو1:7

8:13
1توا16:15

8:13
1توا16:15
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1:13بهبعدشرحموازیماجرایبازآوردنصندوقعهد 
در2سمو5و6،نشانمیدهدکهطرحهایساختمانیداود
»پیشازاینکه«صندوقعهدرابهاورشلیمبیاوردخاتمه
آوردن باز ماجرای تواریخ کتاب نویسنده بود. یافته
که بود این قصدش زیرا آورده، اول را عهد صندوق
موفقیتهایروحانیداودورابطهاشراباخدابرجسته

سازد،نهاینکهشرحتاریخیدقیقیارائهدهد.
1:13داودبرایمشورتباتمامفرماندهانخودوقت
صرفمیکرد.اوبهعنوانپادشاه،باالترینمقامراداشت
ومیتوانستخودشدستوراتراصادرکند،اماترجیح
میداددیگرانراهمدرامررهبریدخالتدهد.شاید
او تصمیمات از متفقًا سایرین که بود دلیل همین به
حمایتمیکردند)1:13ـ5(.وقتیدررأسکاریقرار
داریم،وسوسهمیشویمکهتصمیماتییکطرفهبگیریمو
نظراتخودرابردیگرانتحمیلکنیم.امارهبرانکارآمد
را دیگران و میدهند دیگرانگوش نظرات به بهدقت

تشویقمیکنندکهدرتصمیمگیریشرکتنمایند.
میشد. نامیده نیز خدا صندوق عهد، صندوق  3:13
معبد اتاق مقدسترین یعنی قدساالقداس، در صندوق
قرارداشت،ومقدسترینشیءومظهرایمانعبرانیها

بود.صندوقعهد،جعبهبزرگیبودکهلوحهایسنگی
کهخدادهفرمانرارویآننوشتهبود،درآنقرارداشت
)خروج10:25ـ22(.داوداورشلیمرامرکزسیاسیخود
قراردادهبود)4:11ـ9(.وحاالبهاینامیدکهاورشلیمرا

مرکزعبادتیقومسازد،صندوقعهدرابهآنجاآورد.
3:13صندوقعهدسالهایمتمادیدرقریةیعاریمبود.
خدا به اسرائیل بیتوجهی مظهر صندوق، به بیتوجهی
بود.آوردنصندوقبهمرکزحیاتاسرائیل،بیانگرعالقه
قومکه به اینحقیقت یادآوری برای بود پادشاه داود
بهچیزهاییکه بیتوجهی است. آنهاخدا بنیادحقیقی
یادآورخدابرایماهستند،مثلکتابمقدس،کلیسا،و
باشیم. بیتوجه نیز خدا به که شد خواهد باعث غیره،
نبایدفراموشکنیمکهخداراهمیشهمرکززندگیخود

قراردهیم.
8:13عبادتدرعهدعتیقچیزیبیشازمراسمآرامو
سنگیِنعبادتیبود.شادیونشاطداودبههنکامپرستش
کتابمقدس نظر از موسیقی، و رقص با همراه خدا
مناسبی تعادل از باید ما عبادت است. پسندیدهای کار
باشیم جدی و کنیم تعمق باید ما گاه باشد؛ برخوردار
)خروج14:19(،وگاهنیزبایدشوروحرارتازخود



وسنج،وشیپوردرحضورخداباتمامقدرتبهشادیپرداختند.9اماوقتی
بهخرمنگاهكیدونرسیدند،پایگاوهالغزیدوعزادستخودرادرازكرد
تاصندوقعهدرابگیرد.10دراینموقعخشمخداوندبرعزاافروختهشدو
اوراكشت،چونبهصندوقعهددستزدهبود.پسعزاهمانجادرحضور
خدامرد.11داودازاینعملخداوندغمگینشدوآنمكانرا»مجازاتعزا«

نامیدكهتابهامروزهمبهاینناممعروفاست.
12آنروز،داودازخداترسیدوگفت:»چطورمیتوانمصندوقعهدخدارا
بهخانهببرم؟13بنابراینتصمیمگرفتبجایشهرداود،آنرابهخانةعوبید
ادومكهازجتآمدهبود،ببرد.14صندوقعهدسهماهدرخانةعوبیدماندو

خداوندعوبیدوتماماهلخانةاورابركتداد.

پیروزیبزرگداود

حیرام،پادشاهصورقاصدانینزدداودفرستاد.همراهاینقاصدان14
برایداود تا نیزفرستاد باچوبدرختانسرو بنایانی نجارانو
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نشاندهیموشادیکنیم.عبادتنیزمانندزندگیباید
متعادلباشد.کلیسایشمابهچهچیزینیازدارد،تعمق

بیشتریاشادیوپایکوبیبیشتر؟
زده دست عهد صندوق به او مرد؟ ُعزا چرا  10:13
بود. مرگ مجازاتش که بود گناهی کار این و بود،
عهد، صندوق حمل و جابهجایی نحوه درباره خدا
)اعداد5:4ـ15(،ودر بود دستورالعملهایخاصیداده
اینجابهایندستورالعملهابیتوجهیشد.الویانمسؤول
را صندوق باید آنها و بودند، عهد صندوق جابهجایی
بهواسطهچوبهاییکهآنهاراازحلقههایرویصندوق
حمل خود دوش روی و میداشتند بر میدادند، عبور
میزد. دست بهصندوق نبایدکسی هرگز  میکردند.
آوردنصندوقرویعرابه،عملیبودبهشیوهفلسطینیها
از )1سموئیل1:6ـ8(.اگرچهعزاصادقانهقصدداشت
صندوقحفاظتکند،امابایدباعواقبگناهشروبهرو
میشد؛وبهداودنیزیادآوریشدکهاطاعتاوازقوانین

خدامهمترازشورواشتیاقاواست.
عهد، صندوق به زدن دست بهخاطر ُعزا  10:13ـ14
که را جایی یعنی ادوم، عوبید خانه خدا اما مرد. فوراً
این صندوقعهددرآنجانگهداریمیشد،برکتداد.
اومظهرکامل نشانمیدهد: را امرقدرتدوگانهخدا
بزرگ برکات عدالت. کامل مظهر نیز و است محبت
نصیبکسانیمیشودکهازفرامیناواطاعتمیکنند،
امامجازاتگریبانگیرکسانیمیشودکهازاونااطاعتی

یادرطول یافوری اینمجازاتممکناست میکنند.
زمانانجامبگیرد،امادرهرصورتانجامخواهدگرفت.
میکنیم برکاتی به معطوف فقط را خود توجه ما گاه
بهمامیدهد،درحالیکهوقتیگناهمیکنیم کهخدا
ازیادمیبریمکه»افتادنبهدستهایخدایزندهبسیار
وحشتناکخواهدبود«)عبرانیان31:10(.باوجوداین،
مواقعدیگرهمآنقدربهمرگومحکومیتتوجهمیکنیم
کهبرکاتشراازدستمیدهیم.درموردخدادیدگاهی
تکبُعدینداشتهباشید.خدادرکناربرکاتیکهمیدهد،
ازشمامیخواهدکهمطابقبامعیارهایاوزندگیکنیدو

بهانصاف،راستیوعدالتعملنمایید.
11:13داود،همازدستخداخشمگینبودوهماز
صندوق نقل و حمل در که دانست او خودش. دست
عهدمرتکباشتباهیشدهاست،وعصبانیبودازاینکه
عهد، صندوق شادمانه گرداندن باز برای او برنامههای
بامرگیکنفرخاتمهیافتهبود.اماخشماوفروکش
گذاشت ادوم عوبید خانه در را عهد صندوق و کرد،
اورشلیم به آن رساندن نحوه درباره بتواند که وقتی تا
بهدستوراتی دادکه امکان او به امر این بکند. فکری
کهخدادرموردحملونقلصندوقعهددادهبود،پی
خدا فرامین مطابق عهد صندوق بعدی جابهجایی ببرد.

انجامگرفت.
برای بهساختنمعبد 1:14حیرامپادشاهبرایکمک

سلیماننیزالواروصنعتگرفرستاد)2تواریخ1:2(.



كاخیبسازند.2پسداودفهمیدكهخداوندبخاطرقومخوداسرائیل،اورا
پادشاهساختهاستوبهسلطنتشاینچنینعظمتیبخشیدهاست.

3داودپسازآنكهبهاورشلیمنقلمكاننمود،زنانبیشتریگرفتوصاحب
دخترانوپسراندیگریشد.4-7فرزنداناوكهدراورشلیمبدنیاآمدنداینها
نافج، نوجه، الیفالط، الیشوع، یبحار، سلیمان، ناتان، شوباب، شموع، هستند:

یافیع،الیشامع،بعلیاداع،الیفلط.

داودبرفلسطینیهاپیروزمیشود
8وقتیفلسطینیهاشنیدندداود،پادشاهاسرائیلشدهاست،نیروهایخودرابرای
جنگبااوبسیجنمودند.وقتیداوداینراشنیدسپاهخودرابرایمقابلهبا
دشمنجمعكرد.9فلسطینیهابهدرةرفائیمآمده،درآنجاپخششدند.10داود
ازخداسؤالكرد:»اگربهجنگآنهابرومآیامراپیروزخواهیساخت؟«

خداوندجوابداد:»بلی،تورابردشمنپیروزخواهمساخت.«
11پسداوددربعلفراصیمبهفلسطینیهاحملهكردوآنهاراشكستداد.داود
گفت:»خدابدستمندشمنانماراشكستداد!اوچونسیالببرآنهارخنه
كرد.«بههمینسببآنمحلرابعلفراصیم)یعنی»خدایرخنهكننده«(
نامیدند.12فلسطینیهاتعدادزیادیبتبرجایگذاشتندوداوددستوردادآنها

4:14
2سمو14:5
1توا5:3ـ8

4:14
2سمو14:5
1توا5:3ـ8

9:14
1توا15:11؛13:14

9:14
1توا15:11؛13:14
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2:14خدابهداودعزتوموفقیتبخشید،امانهصرفًا 
بهخاطرپیروزیهاییکهاوشخصًابهدستآوردهبود.
داودمتوجهشدکهخدااورابهیکدلیلخاصبرکت
دادهاست:برایشادیقومخدا!مااغلبوسوسهمیشویم
منافعخودمان برای فقط داراییخود یا موقعیت از که
استفادهکنیم.بهجایاینکار،بایدبهیادداشتهباشیمکه
موقعیتوداراییماازخدااست،تابهاینوسیله،ماباعث

شادیوبرکتنهتنهاخود،بلکهدیگراننیزبشویم.
3:14گرفتنزنانوکنیزانزیاددرآنزماندربین
خانوادههایسلطنتیدرخاورمیانهمرسومبود،امامطلوب
و قدرت متعدد زنان 24:2(.گرفتن )پیدایش نبود خدا
نفوذبیشتریبرایداودبهارمغانآورد،اماازطرفدیگر
باعثدرگیری،حسادت،وحتیقتلدرخانوادهاششد.
)برایاینکهبدانیدتعددزوجاتچهعواقبدیگریدارد،

مراجعهکنیدبهجدولموجوددر2سموئیل13(.
8:14ـ16نقشهجغرافیاییاینجنگدر2سموئیلفصل5

آمدهاست.
10:14داودقبلازآنکهبهجنگبرود،باخدامشورت
کردوطالبحضوروهدایتاوشد.بسیاریاوقاتتاوقتی
کهکاماًلدرمشکلقرارنگیریم،بهخدامتوسلنمیشویم.
ودرآنوقتدیگرعواقباعمالمانگریبانگیرمانشده

است.شماچهوقتازخداطلبکمکمیکنید؟آیااز
درماندگیبهعنوانآخرینراهچارهبهاومتوسلمیشوید؟
امابهجایاینکار،ازهماناولنزداوبروید!شمانیزمانند
برخوردار ازکمکشگفتانگیزخدا داودممکناست

شویدوازمشکلیبزرگرهاییپیداکنید.
مقابل در داود قاطع و سریع واکنش همین  12:14
اینکار با او اوپادشاهبزرگیساخت. از بتهابودکه
فرموده اطاعتمیکردکهدرآنخدا ازشریعتخدا
که را ستونهایی بشکنید، را کافران »قربانگاههای بود:
میپرستندخردکنیدومجسمههایشرمآورراتکهتکه
در قصور .)5:7 )تثنیه بسوزانید« را بتهایشان نموده،

نابودیبتها،بزرگترینضعفجانشینانداودبود.
جنگ از یادگاریهایی میخواستند سربازان  12:14
برایخودنگهدارند،اماداودبهآنهادستوردادکهبتهارا
بسوزانند.تنهاواکنشمناسبدرمقابلگناه،ازمیانبر
داشتنکاملآناست.شمانمیتوانیدپیروخداباشیدو
درعینحال،بهقسمتهاییاززندگیگذشتهتانبچسبید
کهمانعازپیرویازاومیشود.خدابایددرمرکزافکارو
اعمالتانباشد.هرچیزیکهاینجایگاهرادرزندگیتان
اشغالکندازمیانبردارید،وباسرسپردگیکاملازاو

پیروینمایید.



رابسوزانند.13فلسطینیهاباردیگربازگشتندودردرةرفائیمپخششدند.
14داودبازهمازخداسؤالكردكهچكاركندوخدادرجواباوفرمود:»از
روبروبهآنهاحملهنكنبلكهدوربزنوازمیاندرختانتوتبهایشانحمله
كن!15وقتیصدایپاییبرسردرختانتوتشنیدیآنگاهحملهراشروع
كن،زیرااینعالمتآناستكهمنپیشاپیششماحركتمیكنمولشكر
فلسطینیهاراشكستمیدهم.«16پسداودمطابقدستورخداعملكرده،سپاه
فلسطینیهاراازجبعونتاجازرسركوبنمود.17بهاینترتیبشهرتداوددر

همهجاپخششدوخداوندترساورادردلتمامملتهاجایداد.

الویانصندوقعهدرابهاورشلیممیبرند

داودبرایخودچندكاخسلطنتیدرشهرشساختویکخیمة15
تازههمبرایصندوقعهدخدادرستكرد.2آنگاهچنیندستور
داد:»كسیغیرازالویهانبایدصندوقعهدرابردارد،چونخداوندایشانرا
برایهمینمنظورانتخابكردهاست.آنهاخدمتگزارانهمیشگیاوهستند.«
مراسم در تا نمود احضار اورشلیم بهشهر را اسرائیل قوم تمام داود 3پس
انتقالصندوقعهدبهخیمةجدیدشركتكنند.4-10ایناستتعدادكاهنان

والویانیكهدراورشلیمحاضرشدند:
120نفرازطایفةقهاتبهسرپرستیاوریئیل؛
220نفرازطایفةمراریبهسرپرستیعسایا؛
130نفرازطایفةجرشومبهسرپرستییوئیل؛

200نفرازخاندانالیصافانبهسرپرستیشمعیا؛
80نفرازخاندانحبرونبهسرپرستیایلیئیل؛

112نفرازخاندانعزیئیلبهسرپرستیعمیناداب.
11سپسداودصادوقوابیاتاركاهناناعظمواوریئیل،عسایا،یوئیل،شمعیا،
ایلیئیلوعمینادابرهبرانالویانرابحضورخواست12وبهایشانگفت:
باسایربرادرانتقدیس »شماسرانطایفههایالویانهستید؛پسخودرا

13:14
1توا9:14
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که  جدیدی موقعیت هر در تقریبًا داود  13:14ـ16
هدایتکند. را او تاخدا دعامیکرد قرارمیگرفت،
پیشرفتهایتازه،عالوهبرخطراتتازه،چالشهایتازهای
نیزبههمراهدارد.مادرهرموقعیتیبایدطالبهدایت
از که کرد خواهد کمک ما به این زیرا باشیم، خدا
خطراتاحتمالیبهدورباشیم.تصورنکنیدکهارادهخدا
یانحوهعملکرداودرزندگیتانهمیشهیکسانخواهد
طالب میکند، تغییر شرایط و اوضاع وقتی اگر بود.
رهبریخداباشید،دیگرتغییراتایجادشدهراتهدیدی

برایزندگیتانتلقینخواهیدکرد،بلکهآنهارافرصتی
خواهیددانستتابهآنوسیلهخدابهطرقجدیدعمل

کند.
حمل برای تا کردند تقدیس را خود کاهنان  12:15
تقدیسدر معنی باشند. داشته را صندوقآمادگیالزم
بهطور کاهنان است. شدن جدا معنای به اصلی زبان
با تقدیس کردند. جدا بدی و گناه از را خود نمادین
مراسمیخاصصورت با جامههایشان و تن شستشوی

میگرفت)اعداد5:8ـ8(.



كنیدتاصندوقعهدخداوند،خدایاسرائیلرابهخیمهایكهبرایشآماده
كردهامبیاورید.13دفعةپیشبهسبباینكهشماالویهاآنراحملنكردید

واینبرخالفدستورخدابودخداوندماراتنبیهكرد.«
14پسكاهنانوالویانخودراتقدیسكردندتاصندوقعهدخداوند،خدای
به بیاورند.15آنگاهالویها،همانطوركهخداوند بهمحلجدید اسرائیلرا
موسیفرمودهبود،چوبهایحاملصندوقعهدرارویدوشخودگذاشتند

وآنراحملنمودند.
16داودبهرهبرانالویاندستوردادكهازمیانالویاندستةموسیقیتشكیل
بخوانند. بلندوشادسرود باصدای بنوازندو بربطوسنج تاعودو دهند
هیمان بنوازند: مفرغی سنجهای تا كردند تعیین را افراد این 17-21رهبران،
)پسریوئیل(،آساف)پسربركیا(وایتان)پسرقوشیا(ازطایفةمراری.برای
كمکبهایشاناینافرادنیزتعیینشدندتابانواختنعودایشانراهمراهی
و بنایا الیآب، عونی، یحیئیل، شمیراموت، یعزیئیل، بین، زكریا، كنند:

معسیا.
براینواختنبربطنیزاشخاصزیرانتخابشدند:متتیا،الیفلیا،مقنیا،عزریاو

همچنینعوبیدادومویعیئیلكههردوازنگهبانانخیمهبودند.
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13:15واقعهایکهداودبهآناشارهمیکند،درهمین
کتاب8:13ـ11و2سموئیل1:6ـ11ثبتشدهاست.وقتی
پای اورشلیممیآوردند، به صندوقعهدرارویعرابه
گاوهاییکهعرابهرامیکشیدند،لغزید.ُعزاکهسعیکرد
بادستشصندوقرانگاهدارد،فورًاکشتهشد.اشتباهکار
بهخاطراشتیاقداودبرایانتقالصندوقعهدنبود،بلکه
بهدستورالعملهای یا داود بود. درشیوهجابهجاییآن
خاصیکهدرشریعتخدادربارهنحوهجابهجاییصندوق
عهدوجودداشتبیاعتناییکرد،یاازآنهابیاطالعبود.
ازقرارمعلومحاالاوبهاشتباهشپیبردهبودوحاضر
بودآنرااصالحکند.هدفازاینرویداد،دادِندرسی
الهیبهتمامیاسرائیلبوددرخصوصاینکهداودتحت
پیدا اجازه داود اگر موجود. وضع نه و بود خدا تأثیر
میکردکهصندوقخدارابابیاعتناییجابهجاکند،این
نشان ایمانشان مورد در مردم به را چیزی چه او کار

میداد؟
جابهجایی برای داود اول تالش وقتی  13:15ـ15
صندوقعهدباشکستمواجهشد)1تواریخ8:13ـ14(،او
درسمهمیگرفت:وقتیخدادستورالعملهایمشخصی
کنیم. عمل آنها به دقیقًا که است آن عاقالنه میدهد،
اینبارداودخاطرنشانساختکهالویانصندوقعهد

راحملکنند)اعداد5:4ـ15(.شایدماکاماًلبهعللیکه
اینرا اما نبریم، درپسدستوراتخداوجودداردپی
میدانیمکهحکمتاوکاملوداوریاوبریازاشتباه
او کالم دانستن او، دستورالعملهای دانستن راه است.
است.کودکانتاوقتیبهبزرگسالینرسند،علتهمه
دستورالعملهایوالدینشانرانخواهندفهمید؛مانیزهمه
دستورالعملهایخدارادرایندنیادرکنخواهیمکرد.
پسبهترآناستکهاولازخدااطاعتکنیم،وبعددر

پیدانستنعلتهاباشیم.
منظور این برای موسیقی بزرگ گروه  16:15ـ25
تشکیلشدکهبههنگامرویدادهایبزرگ،مردمبهطور
شایستهایآنرویدادهاراهمراهیکنند.موسیقیشور
وهیجانرابهاوجخودمیرساند،قلبوفکرمردمرا
معطوفآنرویداد را ایشان توجه تعالیمیبخشید،و
رویداد آن میشد باعث موسیقی طرفی، از میساخت.
تاسالهادرخاطرهآنهاحکشود.شروعهرکاریبا
پرستشخداسببمیگرددکهتشویقشویمبهبهترین
وجهبرایخداکارکنیم.عادتشکرگزاریازخدارا
درخودتقویتکنیدکهدراینصورتدررویارویی
باهرکاریازشادیوقوتبیشتریبرخوردارخواهید

بود.



22رهبرسرایندگانكننیارئیسالویانبودكهبخاطرمهارتشانتخابشد.
23بركیاوالقانهمحافظصندوقعهدبودند.24شبنیا،یوشافاط،نتنئیل،عماسای،
شیپور عهد پیشاپیشصندوق بودند، كاهن همه كه الیعزر و بنایا زكریا،

مینواختند.عوبیدادومویحییازصندوقعهدمواظبتمیكردند.
25آنگاهداودوبزرگاناسرائیلوسردارانسپاهباشادیفراوانبهخانةعوبید
ادومرفتندتاصندوقعهدرابهاورشلیمبیاورند.26آنهاهفتگاووهفتقوچ
قربانیكردند،زیراخداالویانراكمکكردتاصندوقعهدرابتوانندحمل
كنند.27داودوالویانیكهصندوقعهدراحملمیكردند،سرایندگانوكننیا
رهبرسرایندگان،همهلباسهاییازكتانلطیفپوشیدهبودند.داودنیزلباس
مخصوصكاهنانرابرتنكردهبود.28بهاینترتیببنیاسرائیلباهلهلهوشادی
وصدایسرناوشیپور،سنجوعودوبربط،صندوقعهدرابهاورشلیمآوردند.

داودكه زن میكال شد، اورشلیم وارد خداوند عهد 29هنگامیكهصندوق
دخترشائولپادشاهبود،ازپنجرهنگاهمیكرد.وقتیداودرادیدكهباشادی

میرقصددردلخوداوراتحقیركرد.

داودخداراشکروسپاسمیگوید

داود16 كه خیمهای به را عهد صندوق بنیاسرائیل ترتیب این به
برایشبرپاكردهبود،آوردندودرحضورخداقربانیهایسوختنی
وسالمتیتقدیمكردند.2درپایانمراسمقربانی،داودبنیاسرائیلرابهنام
خداوندبركتداد.3سپساوبههریکاززنانومردانیکقرصنان،یک

نانخرماویکنانكشمشیداد.
4داودبعضیازالویانراتعیینكردتادرجلوصندوقعهدقرارگیرندو
برای آنانیكه بگویند. وسپاس باسرودشكر را اسرائیل خداوند،خدای
سنج كه عده این )سرپرست 5آساف بودند: اینها شدند تعیین اینخدمت
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22:15کنَنیامهارتیراکهدرموسیقیداشت،تقویت 
کردهبود،وهمینامرموجبشدکهفرصتهایبیشتری
ذاتی مهارتهایی شما آیا شود. نصیبش خدمت برای
داریدکهبتواندرخدمتبهخدابهکارگرفت؟بگذارید
کننیانمونهایبرایترغیبشماباشدکهمهارتهایخود
راتقویتکنیدوبهبودبخشیدتابتوانیدآنهارابهعنوان

هدایاییارزشمندبهخداوندتقدیمکنید.
خالصانه و کمال و تمام ابراز برای داود  29:15
شکرگزاریازخدا،حاضربودعدهایبهاوبهدیدهتحقیر
بنگرند.درمقابل،میکالبقدریازعملکردبهدورازشأن
ومرتبهداودمنزجرشدکهنتوانستبهخاطربرگرداندن

صندوقعهدبهاورشلیمشادیکند.طرزابرازاحساسات
اما برسد، بهنظر تحقیرآمیز مؤمنینشاید از برخی قلبی
ابراز از نباید ترتیب، همین به بپذیریم. را آنها باید ما
احساساتخودبهخدابهشکلیکهمناسببهنظرمیرسد،

بترسیم.
4:16بعضیازالویانتعیینشدهبودندتابهطوردائمی
حمدوثنابهحضورخداتقدیمکنند.حمدوشکرگزاری
بایدجزءهمیشگیزندگیماباشد،نهاینکهفقطدراعیاد
دائمًا که بگیرید تصمیم گوییم. سپاس را خدا مذهبی
خداراحمدبگویید؛دراینصورتخواهیدآموختکه

برکاتاوحقمسلمشماوبدهیخدابهشمانیست.



بنایا، الیآب، متتیا، یحیئیل، شمیراموت، یعیئیل، مینواخت(،زكریا، هم
عوبیدادومویعیئیل.اینافرادعودوبربطمینواختند.6بنایاویحزیئیلكه

كاهنبودند،همیشهدرجلوصندوقعهدشیپورمینواختند.
7درآنروز،داودگروهسرایندگانراتشكیلدادتادرخیمةعبادتبرای

شكروسپاسخداوندسرودخوانند.آسافرهبرگروهسرایندگانبود.
8سرودیكهآنهامیخواندنداینبود:

خداوندراشكركنیدوناماورابخوانید؛
كارهایاورابهتماممللجهاناعالمنمایید.
9دروصفاوبسراییدواوراستایشكنید؛
ازكارهایشگفتانگیزاوسخنبگویید.

10ایطالبانخداوندشادینمایید
وبهناممقدساوفخركنید!

11خداوندوقوتاوراطالبباشید

وپیوستهحضوراورابخواهید.
12و13ایفرزندانبندةخدایعقوب،
وایپسرانبرگزیدةاواسرائیل،

آیاتومعجزاتاورا
وفرامینیراكهصادرمیكند،بهیادآورید.

14اوخداوند،خدایماست،
وقدرتشدرتمامدنیانمایاناست.
15عهداوراهمیشهبیادداشتهباشید

عهدیكهباهزارانپشتبستهاست؛
16عهداوراباابراهیم،

ووعدةاورابهاسحاق!
17اوبایعقوبعهدبست

وبهاسرائیلوعدهایجاودانیداد.
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صرفًا  که نکردهاید احساس حال به تا آیا  7:16ـ36
گفتِن»متشکرم«بهخدا،برایسپاسگزاریازاوکافی
زیر سرود در حقیقی شکرگزاری عامل چهار نیست؟
وجوددارد:)1(بهیادآوردنکارهاییکهخداانجامداده
است؛)2(بازگوکردنآنهابهدیگران؛)3(نشاندادن
جاللخدابهدیگران؛و)4(تقدیمهدایاییازوجودو
وقتواموالخودبهاو.خودراعادتدهیدکهحمدو

سپاسخداراتماموکمالابرازکنید.

8:16قسمتهایمتعددیازاینسرودمشابهمزامیرذیل
است:8:16-22مشابهمزمور1:105-15؛23:16-33با

مزمور96؛34:16-36بامزمور1:106و47و48.
15:16ـ18اینعهدباابراهیمبستهشد)پیدایش18:15ـ21(،
یعقوب و 24:26و25( )پیدایش اسحاق به سپس و
سرزمین که داد وعده خدا رسید. 13:28ـ15( )پیدایش
کنعان)فلسطین(رابهنسلآنهابدهد.اوهمچنینوعده

دادکهمسیحایموعودازتبارآنهاظهورخواهدکرد.



18اوگفت:»سرزمینكنعانرابهشمامیبخشم
تاملکومیراثتانباشد.«

19بنیاسرائیلقومیكوچکبودند
ودرآندیارغریب؛

20میانقومهاسرگردانبودند
وازمملكتیبهمملكتیدیگرراندهمیشدند.

21اماخداوندنگذاشتكسیبهآنهاصدمهبرساند،
وبهپادشاهانهشداردادكهبرایشانظلمنكنند:

22»برگزیدگانمراآزارندهید!
برانبیایمندستستمدرازنكنید!«

23ایمردمرویزمین،دروصفخداوندبسرایید!
هرروزاعالمكنیدكهاونجاتمیدهد!

24شكوهوجاللاورادرمیانملتهاذكركنید،
وازمعجزاتاودرمیانقومهاسخنبگویید.

25خداوندعظیماست،اوراستایشكنید؛

اوبرترازتمامخدایاناست،ویرااحترامنمایید.
26خدایانسایرقومهابتهاییبیشنیستند،

اماخداوندماآسمانهاراآفریدهاست.
27شكوهوجاللدرحضوراوست،

وقدرتوشادمانیدرخانةاو.
28ایتمامقومهایرویزمین،خداوندراتوصیفنمایید؛

قدرتوشكوهاوراتوصیفنمایید؛
29عظمتنامخداوندراتوصیفنمایید!

باهدایابهحضورشبیایید،
اورادرشكوهقدوسیتشبپرستید!

30ایتماممردمرویزمین،درحضوراوبلرزید،
درحضوراوكهدنیارااستوارنمودهاست!
31آسمانشادیكندوزمینبهوجدآید،

تمامقومهابگویند:»اینخداونداستكهسلطنتمیكند.«
32دریاوموجوداتشغرشنمایند،

صحراوحیواناتشوجدكنند،
33درختانجنگلباشادیبسرایند،

درحضورخداوندكهبرایداوریجهانمیآید.
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34خداوندراسپاسگویید،زیرااونیكوستومحبتشابدی.

35بگویید:»ایخداینجاتدهندةما،مارانجاتده،
ماراجمعكنوازمیانقومهابرهان،

تاناممقدستوراسپاسگوییموبافخزتوراستایشكنیم.«
36ازازلتاابد،برخداوند،خدایاسرائیلسپاسباد!
وهمهگفتند:»آمین«وخداوندراستایشكردند.

37داودترتیبیدادكهآسافوهمكارانالویاوبطورمرتبدرجاییكه
صندوقعهدخداوندنگهداریمیشدخدمتكنندوكارهایروزانةآنجارا
انجامدهند.38عوبیدادوم)پسریدوتون(باشصتوهشتهمكارشنیزبه
ایشانكمکمیكرد.عوبیدادوموحوسهمسئولنگهبانیازدروازههابودند.
39درضمنخیمةعبادتقدیمیكهدرباالیتپةجبعونبودبههمانصورت
باقیماند.داود،صادوقكاهنوهمكارانكاهناورادرآنخیمهگذاشتتا
خداوندرادرآنجاخدمتكنند.40آنهاهرروزصبحوعصر،رویقربانگاه،
قربانیهایسوختنیبهخداوندتقدیممیكردند،همانطوركهخداونددرتورات
بهبنیاسرائیلفرمودهبود.41داودهیمانویدوتونوچندنفردیگرراهم
كهانتخابشدهبودندتعیینكردتاخداوندرابخاطرمحبتابدیاشستایش
كنند.42آنهابانواختنشیپوروسنجوسایرآالتموسیقی،خداراستایش

میكردند.پسرانیدوتونكناردروازهمیایستادند.
43پسازپایانمراسم،مردمبهخانههایشانرفتندوداودبازگشتتاخانةخود

راتبرکنماید.

خدابهداودوعدهبرکتمیدهد

پسازآنكهداوددركاخسلطنتیخودساكنشد،روزیبهناتان17
نبیگفت:»مندراینكاخزیباكهباچوبسروساختهشدهاست

34:16
مز1:106؛1:136

34:16
مز1:106؛1:136

35:16
مز47:106و48

35:16
مز47:106و48

36:16
تث15:27

1پاد56،15:8
نح6:8

مز18:72

36:16
تث15:27

1پاد56،15:8
نح6:8

مز18:72
37:16

2توا14:8
عز4:3

37:16
2توا14:8
عز4:3
38:16

1توا14:13؛10:26
38:16

1توا14:13؛10:26
39:16
1پاد4:3

1توا11:15

39:16
1پاد4:3

1توا11:15

40:16
خرو38:29
اعد3:28و4

40:16
خرو38:29
اعد3:28و4

41:16
1توا33:6؛1:25

2توا13:5

41:16
1توا33:6؛1:25

2توا13:5

42:16
1توا7:25

2توا6:7؛27:29

42:16
1توا7:25

2توا6:7؛27:29

1:17
2سمو1:7و2

1:17
2سمو1:7و2

اولتواریخ17،16 1049

بودند،درمعبد  او 37:16آسافوالویانیکههمکار
خدمتمیکردندوهرروزمشغولانجاموظایفخوددر
آنجابودند.انجامکارخداصرفًاانجامامورمذهبینیست.
کارخداشاملسایرامورضرورینیزمیشود.حتیاگراین
فرصتبهشمادستندهدکهتعلیمدهیدیاموعظهکنید،خدا
میتواندشمارابهخدمتبگیرد.چهکارهاییجزوخدمت
خدااست؟کمکبهانسانها،محبتنشاندادنبهایشان،
گوشدادنبهدرددلشان،دعاکردنبرایمردم،نظافتو
پذیراییوسرودخواندندرکلیسا،برنامهریزیکردنو
رسیدگیبهاموراداریکلیساوبسیارکارهایدیگر،همگی
میتوانندجزوخدمتخدابهشمارآیند.راههاییراپیداکنید

کهازآنطرقهرروزخداراخدمتکنید.

39:16باآنکهخمیهعبادتهنوزدرجبعونبود،داود
صندوقعهدرابهاورشلیمآورد.اودرنظرداشتخیمه
عبادتوصندوقعهدرادرمعبدجدیددراورشلیمباهم
عبادتی مرکز یگانه تا معبدیکهمیرفت متحدسازد،
اسرائیلباشد.امامعبدتاپیشازعهدسلیمانساختهنشد.
دراینفاصله،اسرائیلدومرکزعبادتیودوکاهناعظم

داشت)11:15(،یکیدرجبعونویکیدراورشلیم.
1:17داوداحساسگناهمیکردکهخودشدرکاخ
زندگیکند،اماصندوقعهدکهمظهرحضورخدابود،
بود، بهجا داود اشتیاق شود. نگهداری خیمه یک در
تعیین خدا برای خانهای ساختن برای او که زمانی اما
کردهبود،درستنبود.خدابهداودفرمودکهخودش



زندگیمیكنم،درحالیكهصندوقعهدخداونددریکخیمهنگهداری
میشود!«

2ناتاندرجوابداودگفت:»آنچهراكهدرنظرداریانجامبدهزیراخدابا
توست.«

3ولیهمانشبخدابهناتانفرمود4كهبرودوبهخدمتگزاراوداودچنین
بگوید:»توآنكسینیستیكهبایدبرایمنخانهایبسازد.5زیرامنهرگز
بیرون ازمصر بنیاسرائیلرا ازآنزمانكه نبودهام. درساختمانیساكن
آوردمتابهامروزخانةمنیکخیمهبودهاستوازجاییبهجایدیگردر
حركتبودهام.6درطولاینمدتهرگزبههیچكدامازرهبراناسرائیلكه
آنهارابرایشبانیقومخودتعییننمودهبودم،نگفتمكهچرابرایمخانهای

ازچوبسرونساختهاید؟
7»وحالخداوندقادرمتعالمیفرمایدكهوقتیچوپانسادهایبیشنبودیو
درچراگاههاازگوسفنداننگهداریمیكردی،تورابهرهبریقوماسرائیل
برگزیدم.8هرجاییكهرفتهایباتوبودهامودشمنانترانابودكردهام.تو
راازاینهمبزرگترمیكنمتایكیازمعروفترینمرداندنیاشوی!9و10برای
قومخودسرزمینیانتخابكردمتادرآنسروسامانبگیرند.اینوطنآنها
خواهدبودوقومهایبتپرستدیگرمثلسابقكهقوممنتازهوارداین
سرزمینشدهبود،برآنهاظلمنخواهندكرد.توراازشرتمامدشمنانتحفظ
خواهمكرد.اینمنمكهخانةتورامیسازم.11وقتیتوبمیریوبهاجدادت
ملحقشوی،منیكیازپسرانتراوارثتاجوتختتومیسازموحكومت
اوراتثبیتمیكنم.12اوهمانكسیاستكهخانهایبرایمنمیسازد.من
سلطنتاوراتابهابدپایدارمیكنم.13منپدراوواوپسرمنخواهدبودو
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مطابق که پذیرفت داود و )3:17و4(، نسازد را معبد
نسبی رفاه اگرشمادر دارد. بر قدم زمانیخدا برنامه
زندگیمیکنیددرحالیکهکارخدا،خانهیاخادمین
اوباکمبودهاییمواجهاند،شایدخداازشمامیخواهد
کهتغییریدراینوضعایجادکنید.مانندداود،دراز
بینبردننابرابریهاپیشقدمباشید،اماخودرابابرنامه

زمانیخداهماهنگسازید.
3:17ـ14خدانمیخواستکهیکجنگجومعبدشرا
بسازد)4:28؛1پادشاهان3:5(.داودبهدستورخدابرای
متحدساختنقوم،خونهایزیادیریختهبود.ازاینرو،افتخار
کشوری داود شد. سلیمان پسرش، نصیب معبد ساختن
متحدوبدونجنگونزاعرابرایسلیمانبرجایگذارد،

کشوریکهبرایشروعساختنمعبدیزیباآمادهبود.

10:17خداوعدهدادکهدشمنانداودراسرکوبکند.
فصلهای18ـ20بیانمیکندکهچگونهخدابهاینوعده

عملکرد.
12:17ـ14چرابعدازآنکهخدااینوعدهجاودانیراداد،
اسرائیلیهاعاقبتازسرزمینموعودبهاسارتبردهشدند؟
وعدهایکهخدابهداودداد،دوقسمتداشت.قسمتاول
شرطیبود:تاوقتیکهنسلداودازاحکامخداپیروی
کنندواوراجاللدهند،همیشهمیتوانستندبراسرائیل
حکومتکنند.قسمتدومغیرشرطیبود:سلطنتیکی
ازپسرانداودتابهابدپایدارخواهدبود.اینپسر،عیسی
مسیحبود.قسمتاولوعدهبهاطاعتوفادارانهنسلداود
بستگیداشت.قسمتدومدرهرصورتوقطعنظراز

نحوهعملکردنسلداودعملیمیشد.



محبتمنازاودورنخواهدشد،آنطوركهازشائولدورشد.14تابهابداو
رابرقومخودوسرزمیناسرائیلخواهمگماشتوفرزندانشهمیشهپادشاه

خواهندبود.«
15پسناتاننزدداودبازگشتوآنچهراكهخداوندفرمودهبودبهاوباز

گفت.

داوددردعاخودراتسلیمخدامیکند
16آنگاهداودبهخیمةعبادترفتودرآنجانشسته،درحضورخداوندچنین
دعاكرد:»ایخداوند،منكیستموخاندانمنچیستكهمرابهاینمقام
وعدهها نیز من آیندة نسل به بلكه نكردی اكتفا هم این 17به رساندهای؟
دادی.ایخداوند،تومراازهمةمردمسرافرازتركردهای.18دیگرچهبگویم
كهتومیدانیمنناالیقهستمولیباوجوداینسرافرازمكردهای.19این
انجام را اینكارهایبزرگ داود بخاطرخدمتگزارت بودكه تو خواست
نشنیدهایم دهیووعدههایعظیمرانصیبخدمتگزارتگردانی.20هرگز
كهخداییمثلتووجودداشتهباشد!توخدایبینظیریهستی!21درسراسر
دنیا،كدامقوماستكهمثلقومتو،بنیاسرائیل،چنینبركاتییافتهباشد؟
توبنیاسرائیلرارهانیدیتاازآنهابرایخودقومیبسازیونامتراجالل
دهی.بامعجزاتعظیم،مصررانابودكردی.22بنیاسرائیلراتابهابدقومخود

ساختیوتوایخداوند،خدایایشانشدی.
23»ایخداوندباشدآنچهكهدربارةمنوخاندانموعدهفرمودهای،بهانجام
رسد.24اسمتوتابهابدستودهشودوپایداربماندومردمبگویند:خداوندقادر
متعال،خدایاسرائیلاست.توخاندانمراتابهابدحفظخواهیكرد.25ای
خداوندمن،توبهمنوعدهدادیكهخاندانمتابهابدبرقومتوسلطنتكند.
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کرد،  خدا حضور به که دعایی در داود  16:17ـ27
ستایش را خدا )16:17ـ18(، ساخت متواضع را خود
نمود)19:17و20(،برکاتاوراموردتصدیققرارداد
را خدا فرامین و وعدهها و تصمیمات و )21:17و22(،

پذیرفت)23:17و24(.
با بلکه دلگیری، با نه مقابلخدا در داود  16:17ـ27
تواضععمیقواکنشنشانداد.اینپادشاهکهدشمنانش
راشکستدادهبودومحبوبمردمشبود،گفت:»من
کیستم...کهمرابهاینمقامرساندهای؟«داودمتوجهبود
نیکی نیز ما حقیقیاست.خدادرحق پادشاه کهخدا
میکند.مانیزمانندداودبایدخودرامتواضعسازیمو
جاللرابهخدابدهیموبگوییم:»ایخداوند،خداییمثل

وقتیخدا بینظیریهستی!« توخدای ندارد! تووجود
مقررمیکندکهطرحهایشماراکسدیگریبهمرحله
اجرادرآورد،آیادراینصورتنیزمیتوانیدباچنین

تواضعیدرمقابلخواستاوسرفرودآورید؟
اهمیت مصر از اسرائیل خروج به داود اشاره  21:17
داشته تواریخ اول کتاب اولیه خوانندگان برای خاصی
از بزرگ خروج دومین آستانه در یا آنها زیرا است،
اسارتدربابلوبازگشتبهاسرائیلبودند،یابهتازگی
یاد به بودند. شده فلسطین وارد و شده خارج بابل از
آوردنوعدههاورحمتوحفاظتخداطیاولینخروج،
باز بهاسرائیل باردیگر تا تشویقیبودبرایتبعیدیها

گردند،درستهمانطورکهخداوعدهدادهبود.



بههمینسبباستكهجرأتكردهامچنیندعاییدرحضورتبنمایم.26ای
خداوندتوواقعًاخداهستیوتواینچیزهایخوبرابهمنوعدهفرمودهای.
27ایخداوند،بگذاراینبركتهمیشهازآنفرزندانمنباشدزیراوقتیتو

بركتمیدهی،بركتتوابدیاست.«

3ـفتوحاتنظامیداود
داوددشمنانزیادیراشکستمیدهد

پسازچندیبازداودبهفلسطینیهاحملهكرده،آنهاراشكستداد18
وشهرجتوروستاهایاطرافآنراازدستایشانگرفت.

داودهمچنینموآبیهاراشكستدادوآنهاتابعداودشده،بهاوباجوخراج
میدادند.

3درضمن،داودنیروهایهددعزر،پادشاهصوبهرادرنزدیكیحماتدرهم
شكست،زیراهددعزرمیكوشیدنواحیكناررودفراترابهچنگآورد.
4دراینجنگداودهزارعرابه،هفتهزارسربازسوارهوبیستهزارسرباز
پیادهرابهاسیریگرفت.اوصداسببرایعرابههانگهداشتورگپای
بقیةاسبانراقطعكرد.5همچنینبابیستودوهزارسربازسوریكهاز
دمشقبرایكمکبههددعزرآمدهبودند،جنگیدوهمةآنهاراكشت.
6داوددردمشقچندینقرارگاهمستقرساختومردمسوریهتابعداودشده،
بهاوباجوخراجمیپرداختند.بهاینترتیبداودهرجامیرفت،خداونداو
راپیروزیمیبخشید.7داودسپرهایطالیسردارانهددعزررابرداشتوبه

1:18
2سمو1:8

1:18
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داوددشمنانشرا 
سرکوبمیکند

داودبهکمکخداوند،
حکـــومت قلمــرو
گســترش را خـــود
گرفتن با او میداد.
را فلسطینیها جت،
سرکوبکرد،موآب
رابهتصرفدرآورد،
ودرجنگهاییکهدر
شمالتامناطقصوبه
درگرفت، وحمات
سوریه )و شد پیروز
راکهبرایکمکبه
ایناقوامدشمنآمده
بود،شکستداد(،و
سایراقوامیراکهدر
و عّمون همسایگی
داشتند، قرار عمالیق

تابعخودساخت.

2:18در2سموئیل1:8و2اشارهشدهکهداوددوسوم
موآبیهاراکشت.جدهاو،روتموآبیبود.

عوض در و بخشید، پیروزی داود به خدا  6:18و14
داودباعدلوانصافحکومتکرد.اگرچهخداوعده
امادر ندادهاست، ما به را نظامی نبرد پیروزیدرهر
سلطنت چگونگی از نشانهای داود، درخشان موفقیت
حکومتی و کامل پیروزی میبینیم: را مسیح آینده
بزرگی جالل و شکوه از داود پیروزی اگر عادالنه.
و باشکوه مسیح بیشترحکومت بود،چقدر برخوردار
پرجاللخواهدبود.اطمینانماایناستکهازطریق
ایمانشایستگیآنراپیدامیکنیمکهبهعیسیمسیح
پیوندبیابیم.آنروزکهبااوسلطنتکنیم،درجاللاو

سهیمخواهیمشد.
دریافت پادشاه توعو از هدایایی داود وقتی  11:18
اینکههمه به باعلم بهخداوقفکرد، داشت،آنهارا
چیزازاواستوبایدبرایاوبهکارگرفتهشود.خداچه
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دریایمدیترانه
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اورشلیم



اورشلیمبرد.8درضمنمقدارزیادیمفرغازطحبتوكانشهرهایهددعزر
گرفته،آنهارانیزبهاورشلیمبرد.)بعدهاسلیمانازاینمفرغبرایساختن
لوازمخانةخداوحوضوستونهایواقعدرآناستفادهكرد.(9توعو،پادشاه
پیروزشدهاست،10پسرش برلشكرهددعزر حمات،وقتیشنیدكهداود
هدورامرافرستادتاسالمویرابهاوبرساندواینپیروزیرابهاوتبریک
بگوید،چونهددعزروتوعوباهمدشمنبودند.هدورامهدایاییازطالو
نقرهومفرغبهداودداد.11داودهمةاینهدایاراباطالونقرهایكهخود
ازادومیها،موآبیها،عمونیها،فلسطینیها،عمالیقیهابهغنیمتگرفتهبود

وقفخداوندكرد.
12ابیشای)پسرصرویه(هجدههزارسربازادومیرادردرةنمکكشت.13او
درسراسرادوم،قرارگاههاییمستقركردوادومیهاتابعداودشدند.داودبه

هرطرفمیرفتخداوندبهاوپیروزیمیبخشید.
14داودباعدلوانصافبراسرائیلحكومتمیكرد.15فرماندةسپاهاویوآب
)پسرصرویه(ووقایعنگاراویهوشافات)پسراخیلود(بود.16صادوق)پسر
اخیطوب(واخیملک)پسرابیاتار(هردوكاهنبودندوسرایامنشیدربار
داود پسران بود. داود سلطنتی گارد فرماندة یهویاداع( )پسر 17بنایا بود.

مشاوراندرباربودند.

جنگسپاهداودباعّمونیها

او19 تخت بر پسرش و مرد عمون پادشاه ناحاش، چندی از پس
نشست.2داودپادشاهپیشخودفكركرد:»بایدرسمدوستیرابا
حانون،پسرناحاشبجاآورم،چونپدرشدوستباوفایمنبود.«پسداود

نمایندگانیبهدربارحانونفرستادتابهاوتسلیتبگویند.
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15:18

1توا6:11

1:19
2سمو1:10

1:19
2سمو1:10

اولتواریخ19،18 1053

چیزیبهشمادادهاست؟همههدایاواموالخودراوقف 
اوکنیدوبرایجاللاوبهکارببرید.

اشاره آنها به اینفصل همهجنگهاییکهدر 13:18
شده،نشانمیدهدکهچطورخداپیوستهبهداودپیروزی
میبخشید.افرادبیایمانفکرمیکنندکهپیروزیدراثر
دست به اقبال، و بخت اندکی نیز و خودشان، مهارت
میآید.همانطورکهداودبهنقشیکهخدادرپیروزیاش

داشتپیبرد،مانیزبایداینحقیقترااذعانداریم.
17:18کریتیهاوفلیتیهااحتمااًلگروهیازسربازان
بیگانهبودندکهدرزمانیکهداودازدستشائولفرار
میکرد،بهاوملحقشدهبودند.آنهادرطولسلطنتداود
بهاووفادارماندند)2سموئیل17:15و18(وجزءگارد

سلطنتیاوشدند.

1:19سرزمینعّموندرشرقفلسطینقرارداشت.این
قومبهطرزیناپسندوزشتپابهعرصهوجودگذاشت:
با لوط آمیزش اثر در که بود بنعّمی قوم، مؤسس
عمونیها 30:19ـ38(. )پیدایش آمد وجود به دخترش
کهدشمنانهمیشگیاسرائیلبودند،درزمانداورانبه
اوجقدرتخودرسیدند.داوداولینرهبرنظامیاسرائیل
بودکهآنهاراازمیانبرد.آنهاسالهایمتمادی،دیگر

نتوانستندمزاحمتیایجادکنند.
سوء کرد. تعبیر غلط را داود منظور حانون  2:19و3
باعثشدگرفتارمصیبتگردد. او اندازه از بیش ظن
تجربیاتگذشته،میتواندبهآسانیشخصرادچارسوء
سؤال برایش حرکتی هر که طوری کند، افراطی ظن
برانگیزمیشودوحدسهاییبیمورددربارهانگیزههای



ولیوقتینمایندگانبهعمونرسیدند،3بزرگانعمونبهحانونگفتند:»این
اشخاصبهاحترامپدرتبهاینجانیامدهاند،بلكهداودآنهارافرستادهاستتا
پیشازحملهبهما،شهرهاراجاسوسیكنند.«4ازاینرو،حانونفرستادههای
داودراگرفته،ریششانراتراشید،لباسشانراازپشتپارهكردوایشانرا

نیمهبرهنهبهكشورشانبرگردانید.
5نمایندگانداودخجالتمیكشیدندبااینوضعبهوطنمراجعتكنند.داود
چوناینخبرراشنید،دستوردادآنهادرشهراریحابمانندتاریششانبلند

شود.
6مردمعمونوقتیفهمیدندبااینكار،داودرادشمنخودكردهاند،سیو
چهارتننقرهفرستادندتاازمعكهوصوبه،واقعدرسوریه،عرابههاوسواره
نظاماجیركنند.7بااینپولسیودوهزارعرابهوخودپادشاهمعكهوتمام
سپاهاورااجیركردند.ایننیروهادرمیدبااردوزدندوسربازانحانونپادشاه
همكهازشهرهایعمونجمعشدهبودند،درآنجابهایشانپیوستند.8وقتی
داودازاینموضوعباخبرشد،یوآبوتمامسپاهاسرائیلرابهمقابلهباآنها
فرستاد.9عمونیهاازدروازههایشهرخوددفاعمیكردندونیروهایاجیر

شدهدرصحرامستقرشدهبودند.
10وقتییوآبدیدكهبایددردوجبههبجنگد،گروهیازبهترینرزمندگان
خودراانتخابكرده،فرماندهیآنهارابعهدهگرفتتابهجنگسربازان
سوریبرود.11بقیةسربازانرانیزبهبرادرشابیشایسپردتابهعمونیهاكه

ازشهردفاعمیكردند،حملهكند.
12یوآببهبرادرشگفت:»اگرازعهدةسربازانسوریبرنیامدمبهكمک
منبیا،واگرتوازعهدةعمونیهابرنیامدی،منبهكمکتومیآیم.13شجاع
باش!اگرواقعًامیخواهیمقومخودوشهرهایخدایخودرانجاتدهیم،

امروزبایدمردانهبجنگیم.هرچهخواستخداوندباشد،انجاممیشود.«
گذاشتند. فرار به پا سوریها كردند، حمله سربازانش و یوآب 14وقتی

7:19
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دیگرانمیزند.امامادرارتباطخودبادیگران،درهمان 
حالکهبایدمحتاطوعاقلباشیم،نبایدتصورکنیمکه
هرعملیکهازدیگرانسرمیزند،مقصودبدیدرپس

آننهفتهاست.
تراشیده داشتند. ریش همیشه یهودی مردان  4:19و5
شدنریش،آنهمبهشکلیخشونتبار،بهاندازهکافی
برایاینمردهاخجالتآوربود،اماعالوهبراین،آنهارا
نیمهبرهنهنیزروانهکردند.رفتارحانونباعثتحقیراین

مردهاشدوتوهینیبودبهاسرائیل.

6:19حانونبهجایآنکهاشتباهشرابپذیردودرپی
بخششومصالحهباشد،سیوچهارُتننقرهخرجکرد
تاخودراازعواقبخطایشمحفوظنگاهدارد.اینکار
برایاوسنگینتمامشد)1:20ـ3(.پوشاندنخطااغلب
برایمانسنگینترتماممیشودتاوقتیکهآنراصادقانه
میپذیریم.بهجایآنکهباگرفتنحالتتدافعی،وضعرا
بدترکنید،بهمحضآنکهبهاشتباهخودپیبردید،درپی
بخششومصالحهباشید.بااینکارخودودیگرانرااز

رنجوعذابفراواننجاتخواهیدداد.



15عمونیهانیزوقتیدیدندمزدورانسوریفرارمیكنند،آنهاهمگریختندو
تاداخلشهرعقبنشینینمودند.سپسیوآببهاورشلیممراجعتكرد.

16سوریهاوقتیدیدندنمیتواننددرمقابلاسرائیلیهامقاومتكنند،سربازان
سوریشرقرودفراترانیزبهكمکطلبیدند.فرماندهیایننیروهابعهدة

شوبکفرماندةسپاههددعزربود.
17داودچوناینراشنید،همةسربازاناسرائیلیراجمعكرده،ازروداردن
گذشتوبانیروهایدشمنواردجنگشد.18ولیسوریهابازهمگریختند
را سوری پیاده هزار چهل و سوار عرابه هزار هفت سربازانش و داود و
كشتند.شوبکنیزدراینجنگكشتهشد.19وقتیپادشاهانمزدورهددعزر
دیدندكهسربازانسوریشكستخوردهاند،باداودصلحنموده،بهخدمتاو

درآمدند.ازآنپسدیگرسوریهابهعمونیهاكمکنكردند.

سپاهداودعّمونیهاراشکستمیدهد

سالبعددرفصلبهار،فصلیكهپادشاهانمعمواًلدرگیرجنگهستند20
یوآبسپاهاسرائیلرابسیجكردوبهشهرهایعمونیهاحملهبرد،
اماداودپادشاهدراورشلیمماند.یوآبشهرربهرامحاصرهنموده،آنراگرفت
وویرانكرد.2وقتیداودبهمیدانجنگآمد،تاجگرانبهایپادشاهعمونیرا
ازسراوبرداشتوبرسرخودگذاشت.اینتاجحدودسیوپنجكیلووزن
داشتوازطالوجواهراتقیمتیساختهشدهبود.داودغنیمتزیادیازشهر
ربهگرفتوباخودبرد.3داود،مردمآنشهررااسیركرده،ارهوتیشهوتبر
بدستشاندادوآنهارابهكارهایسختگماشت.اوبااهالیشهرهایدیگر

عموننیزهمینطورعملكرد.سپسداودوقشوناوبهاورشلیمبازگشتند.

جنگداودبافلسطینیها
4پسازمدتیبازجنگیبافلسطینیهادرجازردرگرفت.سبكایحوشاتی،

سفایراكهیکغولفلسطینیبود،كشتوفلسطینیهاتسلیمشدند.
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داد،  روی هنگام این در بتشبع و داود زنای  1:20
ماند اروشلیم بهجنگ،در بهجایرفتن موقعیکهداود
تواریخ اول کتاب در ماجرا این 11و12(. )2سموئیل
گنجاندهنشدهاست،شایدبهاینعلتکههدفاصلیاین
کتاب،نشاندادِنتوجههمیشگیخدابهقوماسرائیلوبه
معبدبهعنوانمظهرحضوراودرمیانآنهامیباشد.ماجرای
داودوبتشبعدرراستایاینهدفنبود.ماجرایسرکشی
ابشالومنیزکهدربیناینفصلوفصلبعدیاتفاقافتاد،به

همینعلتذکرنشدهاست)2سموئیل15ـ18(.
1:20چرابهارفصلیبودکهپادشاهانمعمواًلدرگیر

متخاصمدرطولزمستانطرح پادشاهان بودند؟ جنگ
نقشهجنگهایآیندهرامیکشیدند.سپس،وقتیهوا و
مساعدمیشد،خشمفروخوردهونیرویانباشتهشدهخود
رادرجنگتخلیهمیکردند.درانتظار»بهارهای«آینده
زندگیخودباشید،یعنیمواقعیکهدرآنهابیشازهر
موقعدیگرینسبتبهمسائلاطرافخودحساسهستید.
دروجودخود که را وخشمی تلخیها و ترس سپس
این که بگیرید تصمیم و کنید اعتراف خدا به دارید،
حاالتمنفیراازخوددورکنیدوبگذاریدخداشمارا

شفادهد.



5درطیجنگدیگریبافلسطینیها،الحانان)پسریاعیر(،لحمیراكهبرادر
جلیاتجتیبودونیزهایبهكلفتیچوبنساجهاداشت،كشت.

6و7یکبارهموقتیفلسطینیهادرجتبااسرائیلیهامیجنگیدند،یکغول
فلسطینیكهدرهردستوپایشششانگشتداشت،نیروهایاسرائیلی
رابهستوهآورد.آنگاهیوناتان،برادرزادةداودكهپسرشمعابود،اورا

كشت.
8اینسهمردكهبهدستداودوسربازاناوكشتهشدند،ازنسلغولپیكران

جتبودند.

داودمردانجنگیرامیشمارد

شیطانخواستاسرائیلرادچارمصیبتنماید،پسداودرااغوا21
كردتااسرائیلراسرشماریكند.2داودبهیوآبوسایررهبران
را جنگی مردان و بروید اسرائیل سراسر »به داد: دستور چنین اسرائیل

سرشماریكنیدونتیجهرابهمنگزارشدهید.«
3یوآبجوابداد:»خداوندلشكرخودراصدبرابرافزایشدهد.همةاین
سربازانمالپادشاههستند،پسچراآقایممیخواهددستبهسرشماریبزند

واسرائیلراگناهكارسازد؟«
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بر  زیرا آورد، بار به مصیبت داود سرشماری  1:21
خدا فرمان به اعداد کتاب در که سرشماریای خالف
آن برای سرشماری این 1و2(، )اعداد گرفت صورت
بودکهداودبتواندبهقدرتسپاهشافتخارکند.داودبا
ارزیابیمیزانقدرتنظامیخود،کمکمبرقدرتنظامی
اطمینان با میتوانیم ما خدا. قدرت بر تا میکرد تکیه
خاطربهخدااتکاکنیم،یامغرورشویمازاینکهخدامارا
برایانجاممقاصدبزرگبهکارگرفتهاست؛بینایندو

حالتخطباریکیوجوددارد.
1:21ازمتنکتابمقدسچنینبرمیآیدکهشیطان
داودرامجبوربهگرفتنتصمیمبرایسرشماریکرد.آیا
شیطانمیتواندمردمراواداردکهخطاکنند؟نه،شیطان
فقطباایجادطرحسرشماریدرذهنداود،اوراوسوسه
اماعملیکردنوسوسهباداودبود.اززمانباغ کرد؛
عدن،شیطانهمیشهمردمراوسوسهکردهاستکهگناه
اما نبود، خدا شریعت برخالف داود سرشماری کنند.
انگیزهاوازانجامسرشمارینادرستبودوآن،افتخار
کردنبهسپاهقدرتمندشبود؛درحالیکهاوفراموش
کردهبودکهقدرتواقعیاشازخداسرچشمهمیگیرد.
حتییوآب،کهازنظراخالقیاتشخصبرجستهاینبود،

تشخیصدادکهاینسرشماریگناهاست.درسیکهاز
اینعملکردداودمیگیریمایناستکهعملیکهشاید
ذاتًانادرستنباشد،اگرباانگیزههایینظیرطمع،تکبر،
یاخودخواهیانجامگیرد،میتواندگناهآلودباشد.اغلب
اینانگیزههایمااستکهموجبگناهمیشود،نهاعمال
انگیزههای انجامکاری، به اقدام از قبل باید ما.همیشه

خودرابسنجیم.
1:21ـ3داوددرداموسوسهشیطانافتاد.خداازطریق
مشورتیکهیوآبداد،راهفراریازایندامبرایداود
اورافروزاننگه اماتکبرآتشکنجکاوی مهیاکرد،
به باشد، خدا قدرت به آنکه بهجای او ایمان داشت.
باعث میتواند کنجکاوی و غرور بود. خودش قدرت
و بدانیم خودکفا را خود ما اگر بشود. نیز ما سقوط
متکی خودمان قدرت به فقط خدا، به توکل بدون
باشیم،خیلیزودگرفتارتوطئههایشیطانمیشویم.ما
برای میدهیم. دست از را خود امنیت خودکفایی در
تا بررسیکنید را قلبیخود تمایالت ازوسوسه، فرار
پیببریدچراوسوسههایبیرونیاینقدرجذابند.)برای
کسباطاعاتبیشتردربارهفرارازوسوسه،نگاهکنید

به1قرنتیان13:10(.



سراسر دستور، آن مطابق یوآب پس نكرد. عوض را نظرش پادشاه 4اما
خاکاسرائیلرازیرپاگذاشتوپسازسرشماریبهاورشلیمبازگشت.5او
گزارشكارراتقدیمپادشاهكرد.تعدادمردانجنگیدرتماماسرائیلیک
میلیونوصدهزارنفربودكهازاینعدهچهارصدوهفتادهزارنفرازیهودا
بودند.6ولییوآبازقبیلههایالویوبنیامینسرشمارینكرد،زیرابادستور

پادشاهمخالفبود.
7اینكارداوددرنظرخداگناهمحسوبمیشد،پساواسرائیلرابسبب
آنتنبیهنمود.8آنگاهداودبهخداعرضكرد:»بااینكاریكهكردمگناه

بزرگیمرتكبشدم.التماسمیكنماینحماقتمراببخش.«
9خداوندبهجاد،نبیداودفرمود:10»برووبهداودبگوكهمنسهچیزپیش

اومیگذارمواومیتواندیكیراانتخابكند.«
11جادپیشداودآمدوپیغامخداوندرابهاورسانده،گفت:»بیناینسه،

یكیراانتخابكن:12سهسالقحطی،یاسهماهفرارازدستدشمن،یاسه
روزمرضمهلکوكشتاربوسیلةفرشتةخداوند.دراینبارهفكركنوبه

منبگوكهبهخداچهجوابیبدهم.«
13داودجوابداد:»درتنگناهستم.بهتراستبدستخداوندبیفتمتابدست

انسان،زیرارحمتخداوندبسیارعظیماست.«
مردند. نفر هزار هفتاد و فرستاد اسرائیل بر مهلكی مرض خداوند 14پس
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داود  وقتی دارد. همراه به مسؤولیت رهبری،  7:21
مرتکباشتباهشد،قومشعواقبناشیازآنرامتحمل
خدا با سرشماری، برای تصمیمگیری در داود شدند.
قوم و نداد، یوآبگوش مشورت به یا نکرد مشورت
بهسختیلطمهدید.وقتیدرمقابلتصمیماتمهمقرار
میگیریم،اولبایدهدایتخدارابطلبیم.خداممکناست
بهشکل اغلب اما بدهد، بهچندینطریق را دعا پاسخ
مشورتدیگرانعملمیکند.باآنکهشنیدنمشورتیکه
برخالفنقشههایمااستسختاست،اماممکناست

ماراازعواقبدردناکنجاتدهد.
8:21وقتیداودمتوجهگناهششد،مسؤولیتآنرا
بهعهدهگرفت،وقبولکردکهاشتباهکرده،وازخدا
خواستکهاوراببخشد.بسیاریازمردمدوستدارند
بدون کنند، زندگیخودضمیمه به را برکاتش و خدا
آنکهگناهیاخطایشخصیخودرابپذیرند.امااعترافو
توبهبایدقبلازطلبیدنبخششانجامبگیرد.مامانندداود
بایدکاماًلمسؤولیتاعمالمانرابهعهدهبگیریموپیش
ازآنکهانتظارداشتهباشیماوماراببخشدوبهعملخود

درزندگیمانادامهدهد،بایدبهآنهااعترافکنیم.

زنجیروار میگیرد، صورت گناهی وقتی  13:21و14
پیامدهاییبهدنبالدارد.خداگناهمارامیبخشدبهشرط
آنکهازاوبخواهیم؛اماپیامدهایاینگناِهبخشیدهشده،
دیگربهجریانافتادهاست.داودازخداتقاضاکردکه
بهاورحمکند،وخدابابازداشتنفرشتهازانجامکامل
رامستجاب او برایکشتنداشت،دعای مأموریتیکه
کرد.باوجوداین،پیامدهایگناهداود،صدمهسختیوارد
کردهبود.خداهمیشهگناهانمارامیبخشدوغالبًابرای
کاستنپیامدهایتلخآنهادخالتمیکند،امااثرنامطلوب
آنهاباقیمیماند.پیشازآنکهدستبهاقدامیبزنیم،الزم
استپیامدهایاحتمالیآنرامدنظرقراردهیم؛اینکار

میتواندماودیگرانراازرنجواندوهزیادبرهاند.
داود گناه بهخاطر بیگناه نفر 000ر70 چرا  14:21
اهمیت انسانها فرد فرد زندگی برای ما جامعه مردند؟
زیادیقائلمیشود.امادرزمانهایقدیم،بزرگخانواده
رهبری تحت افراد نماینده پادشاه یا و قبیله رهبر یا
خودبود؛انتظارمیرفتکهمردمنهفقطدرموفقیتها
و شکستها در بلکه باشند، سهیم ایشان پیروزیهای و
مجازاتهایشاننیز.داودبهخاطرگناهیکهمرتکبشد



كار این از خداوند اما كند. نابود را اورشلیم تا فرستاد فرشتهای 15سپس
متأسفشدوبهفرشتةمرگچنیندستورداد:»كافیاست!دستنگهدار!«
دراینهنگامفرشتةخداونددرزمینخرمنكوبیشخصیبهنامارونةیبوسی
ایستادهبود.16داودفرشتةخداوندرادیدكهبینزمینوآسمانایستادهو
شمشیرشرابطرفاورشلیمدرازكردهاست.پسداودوبزرگاناورشلیم

پالسپوشیدندودرحضورخداوندبهخاکافتادند.
17داودبهخداگفت:»منمقصروگناهكارهستم،زیرامنبودمكهدستور
سرشماریدادم.امااینمردمبیچارهچهكردهاند؟ایخداوند،منوخاندان

مرامجازاتكنولیقومخودراازبیننبر.«
18فرشتةخداوندبهجاددستوردادبهداودبگویدكهدرزمینخرمنكوبیارونة
یبوسی،قربانگاهیبرایخداوندبسازد.19پسداودرفتتابهدستورخداوند
عملكند.20ارونهكهمشغولكوبیدنخرمنگندمبودوقتیرویخودرا
برگرداندفرشتةخداوندرادید.چهارپسراوازترسدویدندوخودراپنهان
كردند.21ارونه،داودپادشاهرادیدكهبطرفاومیآید.پسفوریدستاز

كوبیدنخرمنكشیدودرحضورپادشاهبخاکافتاد.
22داودبهارونهگفت:»زمینخرمنكوبیخودرابهمنبفروش؛قیمتآن
هرچهباشدبهتومیدهم.میخواهمدراینجابرایخداوندقربانگاهیبسازم

تااینبالرفعشود.«
23ارونهبهپادشاهگفت:»آنراپیشكشمیكنم.همهچیزدراختیارشماست
گاوبرایقربانی،خرمنكوببرایروشنكردنآتشقربانیوگندمبرای

هدیةآردی.همهرابهپادشاهتقدیممیكنم.«
24پادشاهجوابداد:»نه،منتمامقیمتآنرامیپردازم،چوننمیتوانممال
تورابگیرموبهخداوندهدیهكنم.نمیخواهمچیزیكهبرایمنمفتتمام

شده،بحضورخداوندتقدیمكنم.«
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مستحقمجازاتبود،امامرگاومیتوانستبهاغتشاش 
سیاسیوتجاوزاتسپاهیاندشمنبینجامدکهمتعاقبآن
صدهاهزارنفرکشتهمیشدند.درعوض،خداازروی
فیضخود،ازگرفتنجانداودصرفنظرکرد.همچنین
خدانزولبالبراسرائیلرامتوقفساخت،بهطوریکه

بیشترمردماسرائیلازمرگرهاییپیداکردند.
به و کنیم کار هم با که آفریده بهگونهای را ما خدا
یکدیگروابستهباشیم.اینراچهعادالنهبدانیمچهندانیم،
افرادگروهمعمواًلازگناهانرهبرگروهلطمهمیبینند.به
همینشکل،اعمالماچهبخواهیمچهنخواهیم،هیمشهبر
سایریناثرمیگذارد.مانمیتوانیمبهطورکاملبهقصد

انبیا، نمیدانیم ما ببریم. پی مجازاِتسخت این از خدا
سرانقوم،وسایرمشاوریندرطولوقوعاینرویدادکجا
بودندونمیدانیمکهآیاآنهاباپادشاهموافقبودندیانه.
امامیدانیمکهاتکایصرفبهقدرتنظامی،بتپرستی
است.هرچیزیکهجایخدارابگیرد،گناهآلوداستو

گناهبهمرگمیانجامد.
22:21ـ24وقتیداودخواستزمینارونهرابخردتا
قربانگاهیدرآنجابسازد،اوباسخاوتمندیآنرابهداود
هدیهکرد.اماداودنپذیرفتوگفت:»نمیتوانممالتو
رابگیرموبهخداوندهدیهکنم.«داودمیخواستقربانی
دادن بر دارد داللت قربانی کلمه کند. تقدیم خدا به



25پسداودششصدمثقالطالبهارونهپرداخت.26ودرآنجابرایخداوند
یکقربانگاهساختورویآنقربانیهایسوختنیوسالمتیتقدیمكرد.
و آسمان از آتش فرستادن با هم خداوند و كرد دعا خداوند نزد سپس
سوزانیدنقربانیهایرویقربانگاه،اورامستجابفرمود.27آنگاهخداوندبه
فرشتهدستوردادكهشمشیرشراغالفكند.28داودچوندیدكهخداوند
تقدیم او به قربانیهایی آنجا در دیگر بار است، داده را دعایش جواب

كرد.
29درآنهنگامخیمةعبادتكهموسیدربیابانآنرادرستكردهبود،و
نیزقربانگاه،درباالیتپهجبعونقرارداشت،30ولیداودنمیتوانستبرای

دعابهآنجابرود،زیراازشمشیرفرشتةخداوندمیترسید.

4ـداودمقدماتساختنمعبدرافراهممیکند
داودمصالحساختنمعبدراآمادهمیکند

سپسداوددركنارقربانگاهیكهساختهبود،ایستادوگفت:»این22
همانجاییاستكهبایدخانةخداوندبناشودواینقربانگاهبرای

قربانیهایقوماسرائیلخواهدبود.«
2داودتمامساكنانغیریهودیاسرائیلرابرایساختنخانةخدابكارگرفت.
ازبینآنهاافرادیرابرایتراشیدنسنگتعیینكرد.3اومقدارزیادیآهن
تهیهكردتاازآنمیخوگیرهبرایدروازههادرستكنند.اوهمچنینبقدری
مفرغتهیهكردكهنمیشدآنراوزننمود!4مردانصوروصیدوننیزتعداد

بیشماریالوارسروبرایداودآوردند.
باید 5داودگفت:»پسرمسلیمان،جوانوكمتجربهاستوخانةخداوند
پرشكوهودردنیامعروفوبینظیرباشد.بنابراین،منازحاالبرایبنایآن

تدارکمیبینم.«
پسداودپیشازوفاتش،مصالحساختمانیزیادیرافراهمساخت6وبهپسر

خودسلیمانسفارشكردخانهایبرایخداوند،خدایاسرائیلبناكند.
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چیزیکهبهبهاینیرویاوقتیاپولماتمامشود.آیا 
ازچیزی مایهگذاشتن بهای به بهخدا برایماخدمت
بدون داریم که چیزی مازاد از اینکه یا میشود، تمام
دردسربهاوخدمتمیکنیم؟اگرچیزیراکهبرایمان
مفتتمامشدهبهخدابدهیم،ایننشاندهندهوفاداریما

بهاونیست.
قطعه بهخرید منتهیشد داود اشتباهمصیبتبار  1:22
زمینیکهمیبایستمحلساختمعبدخداگردد،معبدی
کهمظهرحضورخدادربینقومشبود.هربارکهمردم

بهمعبدمیرفتند،بهخاطرمیآوردندکهخداپادشاهحقیقی
آنهااستوهرکسیدیگریازجملهپادشاه،انساناست
میتواند خدا داد. قرار گناه معرض در و جایزالخطا و
حتیاعمالگناهآلودمارابرایاهدافنیکبهکارگیرد،
بهشرطآنکهازاعمالخودپشیمانودرپیبخششاو
باشیم.وقتیبهگناهانخوداعترافمیکنیم،راهبرایخدا

بازمیشودتاازوضعیتیبد،نتایجنیکیبهوجودآورد.
انتخاب 5:22داودقباًلسلیمانرابرایجانشینیخود

کردهبود.



7داودبهسلیمانگفت:»ایپسرم،منخودممیخواستمخانهایبرایخداوند،
خدایخودبسازم،8اماخداوندبهمنفرمودكهچونجنگهایبزرگكردهام
ودستمبهخونانسانهایزیادیآلودهشدهاست،نمیتوانمخانةاورابسازم.
بهتومیدهمكهمردیصلحجو بهمنوعدهداده،فرمود:پسری او 9ولی
خواهدبودومنشرتمامدشمنانراازسراوكمخواهمكرد.ناماوسلیمان
یعنی»صلح«خواهدبود.درطیسلطنتاوبهقوماسرائیلصلحوآرامش
خواهمبخشید.10اوخانهایبرایمنبناخواهدكرد.اوپسرمنومنپدراو
خواهمبود،وپسرانونسلاوراتابهابدبرتختسلطنتاسرائیلخواهم

نشاند.
تا سازد كامیاب را تو و باشد تو همراه خداوند پسرم، ای حال 11»پس
همانطوركهفرمودهاستبتوانیخانةخداوند،خدایترابسازی.12خداوندبه
توبصیرتوحكمتعطاكندتاوقتیپادشاهاسرائیلمیشویتمامقوانین
ودستوراتاورابجاآوری.13چوناگرمطیعدستوراتواحكامخداوندكه
توسطموسیبهبنیاسرائیلدادهاستباشی،اوتوراموفقمیگرداند.پس

قویودلیرباش،وترسوواهمهراازخوددوركن!
14»منباتالشزیادسههزاروچهارصدتنطالوسیوچهارهزارتننقره
جمعآوریكردهام،واینعالوهبرآهنومفرغبیحساب،الواروسنگی
استكهبرایخانةخداوندآمادهساختهام.تونیزبایدبهاینمقداراضافه
كنی.15توسنگتراشهاوبّناهاونّجارهاوصنعتگرانماهربسیاربرایانجامهر
نوعكاریدرخدمتخودداری.16ایشاندرزرگریونقرهسازیوفلزكاری

مهارتبسیاردارند.پسكارراشروعكن.خداوندباتوباشد!«
17سپسداودبهتمامبزرگاناسرائیلدستوردادكهپسرشرادرانجاماین
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بنا او بهدست بهداودفرمودکهمعبد 7:22ـ10خدا
نخواهدشد،بلکهاینکاربرعهدهپسرش،سلیمانخواهد
بود.داودبابزرگواری،پاسخمنفیخدادرموردساختن
افتخارساختنمعبدازآن اینکه معبدراپذیرفت.اواز
برای را مقدمات بلکه نکرد، حسادت میشود پسرش
اوگذاشته برعهده راکه تاکاری سلیمانآمادهکرد
باید امروز ما بههمینشکل، برساند. بهانجام بود، شده
برایفرزندانمان برایآمادهکردنراه اقداماتالزمرا
بهعملبیاوریمتاایشاندرآیندهبهدعوتخداپیببرند
وارادهاورادرزندگیخودعملیسازند.فرزندانمادیر
یازودبایدتصمیمخودرابگیرند.اماماباتجهیزکردن
آنهاباابزارمناسب،میتوانیمبهآنهاکمککنیم،یعنی
بهآنهابیاموزیمکهچطوردعاکنند،چگونهکالمخدارا

بخوانند،وفرقمیاندرستونادرستراتشخیصدهند
وبهاهمیتکلیساپیببرند.

12:22و13داودآموختکهبرایخشنودساختنخدا
وقفکاملبهاوالزماست؛یعنی،اطاعتازاو»باتمام
نیرویخود«)19:22(.واینمستلزمگرفتنتصمیمات
درست داشتنوضعیت هم و مناسب(، )داوری درست
فقط که نیست کافی است. اشتیاق( و جرأت، )وقت،
او بایدکاماًلوقف قلبشما بدانیمخداچهمیخواهد؛
حواسش و هوش تمام که »کسی فرمود: عیسی باشد.
نیست« خدمت این الیق نباشد، من به خدمت متوجه
)لوقا62:9(.هرچیزیراکهحواسشماراازتوجهبه
خداپرتمیکند،ازخوددورسازید،وباتماموجوداو

راخدمتکنید.



كاركمکكنند.18داودبهآنانگفت:»خداوند،خدایشماباشماست.او
ازهرطرفبهشماصلحوآرامشبخشیده،زیرامنبهیاریخداونددشمنان
اینسرزمینراشكستدادموآنهااالنمطیعشماوخداوندهستند.19پسبا
تمامنیرویخودخداوند،خدایخویشرااطاعتكنید.دستبكارشویدو
خانةخداوندرابسازیدتابتوانیدصندوقعهدوسایراشیامقدسرابهخانة

خداوندبیاورید!«

داودوظایفالویانراتعیینمیکند

وقتیداودپیروسالخوردهشدپسرشسلیمانرابرتختسلطنت23
اسرائیلنشاند.

2داودتمامرهبراناسرائیلوكاهنانوالویانراجمعكرد.3سپسدستورداد
كهازالویانسرشماریبعملآید.تعدادكلمردانالویسیسالهوباالتر،
سیوهشتهزارنفربود.4داودفرماندادكهبیستوچهارهزارنفراز
آنهابركارساختمانخانةخداوندنظارتكنند،ششهزارنفرقاضیومأمور
اجراباشند،5چهارهزارنفرنگهبانخانةخداوچهارهزارنفردیگرباآالت

موسیقیكهاوتهیهكردهبودخداوندراستایشكنند.
6سپسداودآنهارابرحسبطایفههایالوی،بهسهدستهتقسیمكرد:جرشون،

قهاتومراری.
7دستةجرشونازدوگروهبهنامهایپسرانشلعدانوشمعیتشكیلشده
بود.8و9ایندوگروهنیزازششگروهدیگرتشكیلشدهبودندكهبهنام
پسرانلعدانوشمعیخواندهمیشدند.اسامیپسرانلعدانیحیئیل،زیتامو
یوئیلبود.ایشانرهبرانخاندانلعدانبودند.اسامیپسرانشمعیشلومیت،

حزیئیلوهارانبود.
10خاندانهایشمعیبهاسمیحت،زینا،یعوشوبریعه)چهارپسرشمعی(

نامیدهمیشدند.11یحتبزرگترازهمهبودوبعدزینا.امایعوشوبریعهباهم
یکخاندانراتشكیلمیدادند،چونهیچكدامپسرانزیادینداشتند.
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تاجگذاری  درباره بیشتر اطالعات کسب برای  1:23
تختش و تاج حفظ برای او که کوششهایی و سلیمان

کرد،مراجعهکنیدبهاولپادشاهانفصلهای1و2.
1:23اگرچهداودنتوانستمعبدرابسازد،اماتوانست
مقدماتکاررافراهمکند،ودراینکارنیزباجدیت
اونهتنهابودجهومصالحالزمبرایساختن عملکرد.
امور بیشتر ترتیب بلکه کرد، جمعآوری را خدا خانه
اجراییمعبدومراسمعبادتیآنرانیزداد.خوانندگان
این و میکردند، بازسازی را معبد تواریخ کتاب اولیه

ایشان برای حتمًا آن ساخت مراحل درباره اطالعات
که میدهد نشان بعدی فصل پنج است. بوده ارزشمند

سازماندهیبرایخدمتمؤثرضروریاست.
3:23چرااینسرشماریقابلقبولبود،اماسرشماری
قبلیچنیننبود)21(؟اینسرشماریفقطازالویانیعنی
ازکسانیکهبرایخدمتبهخداوقفشدهبودند،بهعمل
آمدوازآنبرایسازماندهیکاربنایمعبداستفادهشد.
اساساینسرشماریبرخالفسرشماریقبلیکهازمردان

جنگیبهعملآمد،برغروریاخودکفاییاستوارنبود.



و یصهار،حبرون پسرانشعمرام، نامهای به ازچهارگروه قهات 12دستة
عزیئیلتشكیلشدهبود.

13عمرامپدرموسیوهارونبود.هارونونسلاوبرایخدمتمقدستقدیم
قربانیوهدایایبنیاسرائیلبهحضورخداوندانتخابشدندتاپیوستهخداوند

راخدمتكنندوبنیاسرائیلرابهنامخداوندبركتدهند.
14و15جرشوموالعازارپسرانموسی،مردخدانیزجزوقبیلةالویبودند.16بین

پسرانجرشوم،شبوئیلرهبربود.17العازارفقطیکپسرداشتبهنامرحبیا.
رحبیارهبرخاندانخودبودوفرزندانبسیارداشت.

18ازپسرانیصهار،شلومیترهبرخاندانبود.
19پسرانحبرونعبارتبودنداز:یریا،امریا،یحزیئیلویقمعام.

20پسرانعزیئیل،میكاویشیابودند.
21مراریدوپسرداشتبهنامهایمحلیوموشی.العازاروقیسپسرانمحلی
عموهایخود، پسر با دخترانش نداشت. پسری مرد العازار 22وقتی بودند.
یعنیپسرانقیسازدواجكردند.23موشیهمسهپسرداشت:محلی،عادرو

یریموت.
24هنگامسرشماری،تماممردانالویكهبیستسالهیاباالتربودند،جزو
اینطوایفوخاندانهااسمنویسیشدندوهمهبرایخدمتدرخانةخداوند

تعیینگردیدند.
و بخشیده آرامش و صلح ما به اسرائیل خدای »خداوند، گفت: 25داود
برایهمیشهدراورشلیمساكنشدهاست.26پسدیگرلزومینداردالویان
27به كنند.« حمل دیگر مكان به مكانی از را آن لوازم و عبادت خیمة
ساله بیست قبیلةالوی مردان تمام داود دستور آخرین طبق ترتیب این
خانة خدمت در كه بود این الویان 28وظیفة شدند. سرشماری باالتر، و
خداوندكاهنانراكهازنسلهارونبودند،كمکكنند.نگهداریحیاطو
اتاقهایخانةخداونیزطهارتاشیاءمقدسنیزبعهدةایشانبود.29تهیةنان

13:23
خرو20:6؛1:28؛6:30
اعد25:3ـ30؛58:26و59

13:23
خرو20:6؛1:28؛6:30
اعد25:3ـ30؛58:26و59

14:23
تث1:33
14:23

تث1:33

21:23
1توا19:6ـ21

21:23
1توا19:6ـ21

24:23
اعد17:10و21

1توا3:23

24:23
اعد17:10و21

1توا3:23

25:23
1توا18:22

25:23
1توا18:22

26:23
اعد15،5:4؛9:7

26:23
اعد15،5:4؛9:7

29:23
الو20:6و21؛35:19و36؛

5:24
1پاد48:7
1توا31:9

29:23
الو20:6و21؛35:19و36؛

5:24
1پاد48:7
1توا31:9
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14:23چکیدهمطالبیکهاینجادربارهموسیبیانشده، 
ایناستکهموسی»مردخدا«بود.چهتوصیفپرمغزی!
مردیازنخداکسیاستکهزندگیاشمنعکسکننده

حضور،برتری،وقدرتخداباشد.
28:23ـ32کاهنانوالویاندردرونومحوطهمعبدبه
کارهایمختلفیاشتغالداشتند.کاهنانمسؤولتقدیمقربانی
بودند.الویانبرایکمکبهکاهنانتعیینشدهبودند.آنها
کارشیخ،شماس،سرایدار،دستیار،پادو،تعمیرکارراانجام
میدادند.همکاهنانوهمالویانازقبیلهالویبودند؛اما

کاهنانعالوهبرآنمیبایستبهخاندانهارونمنتسب
باشند،یعنیبهاولینکاهناعظماسرائیل)خروج1:28ـ3(.
کاهنانوالویانازطریقدهیکاسرائیلیهاودرآمدبعضی
ازشهرهاییکهبهآنهادادهشدهبود،معاشخودراتأمین
میکردند.عبادتدرمعبد،بدونتالشمشترککاهنانو
الویانممکننبود.آنهاوظایفمتفاوتیداشتند،اماکار
بود.هر اهمیتیکسانیبرخوردار از نقشهخدا آنهادر
کاریکهبرایخدمتخدادرکلیساانجاممیدهید،برای

عملکردسالمکلیساحائزاهمیتاست.



مقدس،آردبرایهدیةآردی،نانهایفطیر،پختنوآغشتهكردنهدایابه
روغنزیتونووزنكردنهدایانیزجزووظایفالویانبود.30ایشانهر
روزصبحوعصردرحضورخداوندمیایستادندوباسروداوراستایش
میكردند.31همینكارراهنگامتقدیمقربانیهایسوختنیدرروزسبت
وماهنووجشنهایسالیانهانجاممیدادند.الویانمؤظفبودندبهتعداد
مناسبوبهطریقتعیینشدهبطورمرتبخدمتكنند.32ایشانازخیمة
عبادتوخانةخداوندمواظبتمینمودندوكاهنانراكهازنسلهارون

بودند،كمکمیكردند.

داودکاهنانراگروهبندیمیکند

كاهنانكهازنسلهارونبودنددردوگروهبهنامهایالعازارو24
ایتامار)پسرانهارون(خدمتمیكردند.نادابوابیهوهمپسران
هارونبودند،ولیقبلازپدرخودمردندوپسرینداشتند.پسفقطالعازار
وایتامارباقیماندندتاخدمتكاهنیراادامهبدهند.3داودبانظرصادوق
را هارون نسل ایتامار(، طایفة )نمایندة اخیملک و العازار( طایفة )نمایندة

برحسبوظایفایشانبهچندگروهتقسیمكرد.
4نسلالعازارشانزدهگروهبودندونسلایتامارهشتگروه،زیراتعدادمردان
ایتامار نسل العازاروهمدر نسل بود.5همدر بیشتر العازار نسل رهبردر
مقاماتبلندپایةروحانیبودند؛بنابراینبرایاینكهتبعیضپیشنیاید،قرار
شدبهقیدقرعهوظائفهرگروهتعیینشود.6نسلالعازاروایتاماربهنوبه
قرعهكشیدند.سپسشمعیایالوی،پسرنتنئیل،كهمنشیبوددرحضور
پادشاه،صادوقكاهن،اخیملکپسرابیاتار،وسرانكاهنانوالویاناسامی

31:23
الو2:23ـ4

اش13:1و14

31:23
الو2:23ـ4

اش13:1و14

32:23
اعد53:1؛38،6:3

1توا27:9

32:23
اعد53:1؛38،6:3

1توا27:9

1:24
خرو23:6

2:24
الو2:10

1:24
خرو23:6

2:24
الو2:10

6:24
1توا16:18؛31:24

6:24
1توا16:18؛31:24

اولتواریخ24،23 1063

1:24مراسممعبدازسازماندهیبسیاردقیقیبرخوردار 
زمینه بلکه نشد، خدا روح کار مانع امر این اما بود،
با کنید )مقایسه ساخت فراهم عبادت برای منظمی
برنامهریزی که میکنیم فکر گاه ما .)40:14 1قرنتیان
وسازماندهی،فعالیتهاییغیرروحانیهستندکهممکن
انتظام و نظم اما شوند. عبادتخودجوش از مانع است
میتواندبهماکمککندکهبدونحواسپرتیودغدغه
ماخود برقرارکنیم.همانطورکهوقتی ارتباط باخدا
راپیشاپیشباعقلودرایتآمادهمیسازیم،ازشادی،
آزادی،وآرامشبرخوردارمیشویم،نظمهمباعثجالل

خدامیشود.
3:24ایناخیملکپسرابیاتارونوهآناخیملکیاست
کهجزوآنکاهنانیبودکهبهدستورشائولقتلعام
و ابیاتار داود، زمان در 11:22ـ18(. )1سموئیل شدند

صادوقهردوکاهناعظمبودند:یکیدراورشلیمخدمت
میکرد،یعنیدرجاییکهصندوقعهدخدانگهداری
میشد،ودیگریدرجبعونودرخیمهعبادت.ازاین
پیر ابیاتار وقتی برمیآیدکه آیه16:18چنین آیهو
شد،پسرشاخیملکبعضیازوظایفپدرشرابرعهده

گرفت.
4:24نسلالعازر)برخالفنسلایتامارکهبه8گروه
تقسیمشد(،بهسهدلیلبه16گروهتقسیمشد:)1(العازار
کشته ابیهو، و ناداب بزرگش، برادر دو آنکه بهخاطر
شدهبودند)الویان10(ازحقوقفرزندارشدبرخوردار
از برابر دو سهم داشتن شامل ارشد فرزند حقوق بود.
از بیشتر تعداد، حیث از او نسل )2( بود. پدری مال
نسلایتاماربود.)3(نسلاوازتواناییرهبریبیشتری

برخورداربود.



ووظایفایشانرانوشت.7-18بیستوچهارگروهبهحكمقرعهبهترتیب
زیرتعیینشدند:

1یهویاریب؛2یدعیا؛3حاریم؛4سعوریم؛
الیاشیب؛ 11 شكنیا؛ 10 یشوع؛ 9 ابیا؛ 8 هقوص؛ 7 میامین؛ 6 ملكیه؛ 5

12یاقیم؛13حفه؛
14یشبآب؛15بلجه؛16امیر؛17حیزیر؛

18هفصیص؛19فتحیا؛20یحزقیئیل؛21یاكین؛22جامول؛23دالیا؛24معزیا.

7:24
نح4:12
لو5:1

7:24
نح4:12
لو5:1
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این24گروهکاهناندرسال از 7:24ـ18هریک
را سال بقیه آنها میکردند. خدمت معبد در هفته دو
درشهرهایخودشانبهخدمتمیپرداختند.درزمان
عیسی،اینشیوههنوزپابرجابود)لوقا5:1ـ9(.زکریا

که زمانی بود. اخیا( )یا ابیا گروه اعضـای از یکی
اوظاهر بر فرشتهای فرارسید، معبد اودر نوبتکار
خواهد یحیی نام به پسـری که کرد پیشگویی و شد

داشت.

وظایفتعیینشدهدرمعبد
افراد این همه پادشاه داود
تمام با تا گماشت کار به را
کنند وظیفه انجام خود نیروی
)1تواریخ17:22ـ19(.خدانهفقط
بهانبیاوکاهنان،بلکهبهافرادی
نیازداردکه ازهرزمینهکاری

کاراوراانجامدهند.

وظایفاداری

خدمتبهخدا

وظایفعبادتی

امورمالی

امورهنری

امورحفاظتی

وظایففردی

ناظران
مأموریناجرایی

قاضیها
مسؤولینامورعمومی

کاهنان
انبیا

دستیارانبرایتقدیمقربانی
دستیارانبرایطهارت

مناسک

تهیهکنندگاننانمقدس
وزنکنندگانهدایا

سرایدارها

مسؤولیننگهداریخزانه
مسؤولیننگهداریهدایا

نوازندگان
سرایندگان

نگهبانانمعبد
نگهباناندروازههاوانبارها

منشی
کاهنمخصوصپادشاه
نبیمخصوصپادشاه

رئیسنگهبانان
ناظرخزانه

1تواریخ4:23و5
1تواریخ4:23و5
1تواریخ4:23و5

1تواریخ29:26و30

1تواریخ1:24
1تواریخ1:25

1تواریخ29:23ـ31
1تواریخ27:23و28

1تواریخ29:23
1تواریخ29:23
1تواریخ28:23

1تواریخ20:26
1تواریخ26:26ـ28

1تواریخ6:25
1تواریخ7:25

1تواریخ5:23
1تواریخ12:26ـ18

1تواریخ6:24
1تواریخ4:25
1تواریخ2:25
1تواریخ1:26

1تواریخ23:26و24



19هریکازاینگروههاوظایفخانةخداوندراكهدرابتداخداوندبوسیلة
جدآنهاهارونتعیینفرمودهبود،انجاممیدادند.

20ازبقیةنسلالویاینهارئیسخاندانبودند:ازنسلعمرام،شبوئیل؛ازنسل
نسل از 22ازنسلیصهار،شلوموت؛ یشیا؛ 21ازنسلرحبیا، شبوئیل،یحدیا؛

شلوموت،یحت.
23پسرانحبرونعبارتبودنداز:یریا،امریا،یحزیئیلویقمعام.

24و25ازنسلعزیئیل،میكا؛ازنسلمیكا،شامیر؛ازنسلیشیا)برادرمیكا(،
زكریا.

26و27ازنسلمراری،محلیوموشیویعزیا؛ازنسلیعزیا،بنووشوهموزكور
وعبری؛28ازنسلمحلی،العازار)كهپسرینداشت(29وقیس؛ازنسلقیس،

یرحمیئیل؛30ازنسلموشی،محلیوعادرویریموت.
اینافرادازخاندانهایالویبودند.31وظایفآنهاهممثلفرزندانهارون
بدوندرنظرگرفتنسنومقامشانبهقیدقرعهتعیینگردید.اینعملدر
حضورداودپادشاه،صادوق،اخیملک،ورهبرانكاهنانوالویانانجامشد.

وظایفنوازدگان

داودپادشاهورهبرانقوماشخاصیراازخاندانآسافوهیمانو25
یدوتونانتخابكردندتابههمراهیبربطوعودوسنجپیامهای

خدارااعالنكنند.اسامیآنهاونوعخدمتشانبشرحزیراست:
2زكور،یوسف،نتنیاواشرئیله)پسرانآساف(كهتحتسرپرستیآساف

بودند.آسافبهدستورپادشاه،پیامخداوندرااعالنمیكرد؛
3جدلیا،صری،اشعیا،حشبیاومتتیا)پسرانیدوتون(كهبهسرپرستیپدرشان

وبههمراهیبربطهاپیامخداوندرااعالنمیكردندواوراباسرودستایش
مینمودند؛

4هیمان:بقیا،متنیا،عزیئیل،شبوئیل،یریموت،حننیا،حنانی،الیاته،جدلتی،
5خدا هیمان(. )پسران محزیوت و هوتیر ملوتی، یشبقاشه، عزر، روممتی

19:24
1توا25:9
19:24

1توا25:9

23:24
1توا19:23

23:24
1توا19:23

31:24
1توا5:24و6

31:24
1توا5:24و6

1:25
2پاد15:3

1توا39،33:6؛16:15

1:25
2پاد15:3

1توا39،33:6؛16:15

3:25
1توا41:16و42

3:25
1توا41:16و42

4:25
2سمو11:24

1توا9:21

4:25
2سمو11:24

1توا9:21
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شامل  نبوت نیست. آینده پیشگویی فقط نبوت  1:25
نیز خدا پیغام موعظه و پرستشی سرودهای خواندن
میشود)1قرنتیان1:14-۳(.نبیمیتواندنوازنده،کشاورز
)عاموس1:1(،زن)2پادشاهان14:22(،یارهبر)تثنیه10:34(
یاهرکسیباشدکهباشجاعتوباصراحتازجانبخدا
سخنمیگویدومیکوشدمردمرابهپرستشوعبادتخدا
ترغیبنماید.داودازبینگروهبزرگیازنوازندگان،کسانی
راانتخابکردکهتواناییاستثناییدرآشکارکردنخداو
تشویقسایرینبرایسرودخواندنازخودنشاندادهبودند.

1:25ـ7برایشرکتدرمراسمعبادتیدرخیمهعبادت،
میکردند نبوت برخی داشت. وجود زیادی راههای
)1:25(،بعضیرهبریدعارابرعهدهداشتند)3:25(و
سایرینمینواختندومیسرودند)6:25و7(.خدامیخواهد
کههمهافرادقومشدرعبادتشرکتجویند.شایدشما
استادنوازندگی،نبی،یامعلمنباشید،اماخدامیتواندازهر
چیزیکهبرایتقدیمبهاودارید،استفادهکند.عطایای
خاصخودراپرورشدهیدوبرایخدمتبهخداازآنها

استفادهکنید)رومیان3:12ـ11؛1قرنتیان29:12ـ31(.



اینچهاردهپسررابههیمانكهنبیمخصوصپادشاهبود،بخشیدهبودتا
طبقوعدهاشبههیمانبهاوعزتوقدرتدادهباشد.هیمانسهدخترنیز

داشت.
6تماماینمردانبهسرپرستیپدرانشاندرخانةخداوندسنجوعودوبربط
ترتیبخداراخدمتمیكردند.آسافویدوتونو این به مینواختندو
هیمانمستقیماازپادشاهدستورمیگرفتند.7تماماینافرادوالویانیكهبا
و تربیتشده دروصفخداوند سراییدن برای میكردند ایشانهمكاری
درنواختنسازهاماهربودند.تعدادكلگروهآنها288نفربود.8وظایف
مخصوصسرایندگان،بدوندرنظرگرفتنسنوتجربه،بهقیدقرعهتعیین

شد.

6:25
1توا16:15و19؛5:23

6:25
1توا16:15و19؛5:23

8:25
1توا13:26

8:25
1توا13:26
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موسیقیدرزمان

کتابمقدس
که داده توضیح بهروشنی پولس
اشیاءووسایلبهخودیخودخوب
یابدنیستند)نگاهکنیدبهرومیان14
مثاًل 7:14و26،8(. 1قرنتیان و
آنچهمهماست،عبادتخداوندیا
کمکبهدیگراناستبهواسطه
وسایلایندنیا،ازجملهموسیقی.
موسیقیراخداایجادکردوآن
به او پرستِش برای میتوان را
موسیقیای آیا نمود. تقدیم او
میدهید، یاگوش مینوازید که
خدا با رابطهتان بر مثبت تأثیر

میگذاردیاتأثیرمنفی؟

مواردبرجستهاستفادهازموسیقیوآوازدرکتابمقدس

یوبالپدرهمهموسیقیداناناست.

مریموسایرزناندرمدحخداسراییدندورقصیدند.

کاهنبایدزنگولههاییبهلبهدامنشمیآویخت.

صندوقعهدبانواختنشیپورهمراهیمیشد.

اریحاباصدایشیپورهاسقوطکرد.

تاجگذاریپادشاهباموسیقیهمراهیمیشد.

دردربارپادشاهموسیقیدانانحضورداشتند.

بهنظرمیرسیدکهنظرشائولدرموردموسیقیبرگرفتهازنظر
اقوامبتپرستبود.

اززمانداودبهبعد،استفادهازموسیقیدرعبادت،سازماندهی
بیشتریپیداکرد.موسیقیایکهدرمعبدازآناستفادهمیشد،

اصالحشد.

برایستایشخداوندهمهبایدازهمهچیزاستفادهمیکردند.
که وقتی تا کرد پیدا ادامه کنایس در عبادت عهدجدید، در
مسیحیانرادرآنجانپذیرفتند.ازاینرو،میراثغنیموسیقی
در موسیقی به که حقیقت این ماند. بهجا یهودیت مذهبی
عهدجدیدکمتراشارهشدهاستتادرعهدعتیق،بدینمعنانیست

کهدرعهدجدیدازاهمیتکمتریبرخورداربود.
عیسیوشاگردانسرودمخصوصعیدراخواندند.

پولسوسیالسدرزندانسرودخواندند.

مابهعنوانواکنشمثبتدرمقابلکاریکهخداونددرزندگی
ماانجامداده،بایدبرایاوبسراییم.

محلآیات
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خروج1:15ـ21

خروج34:28و35

اعداد6:31

یوشع4:6ـ20

1پادشاهان39:1و40

جامعه8:2

1سموئیل5:10ـ8
1سموئیل14:16ـ23

1تواریخ16:15ـ24
1تواریخ4:16ـ7
1تواریخ11:5ـ14

مزمور150

متی30:26

اعمال25:16

افسسیان19:5و20
کولسیان16:3
یعقوب13:5



9-31قرعةاولبهنامیوسفازخاندانآسافافتاد.
دوم:جدلیاوپسرانوبرادرانش،12نفر؛
سوم:زكوروپسرانوبرادرانش،12نفر؛

چهارم:یصریوپسرانوبرادراناو،12نفر؛
پنجم:نتنیاوپسرانوبرادرانوی،12نفر؛
ششم:بقیاوپسرانوبرادراناو،12نفر؛

هفتم:یشرئیلهوپسرانوبرادرانش،12نفر؛
هشتم:اشعیاوپسرانوبرادراناو،12نفر؛

نهم:متنیاوپسرانوبرادرانش،12نفر؛
دهم:شمعیوپسرانوبرادرانوی،12نفر؛

یازدهم:عزیئیلوپسرانوبرادراناو،12نفر؛
دوازدهم:حشبیاوپسرانوبرادراناو،12نفر؛
سیزدهم:شبوئیلوپسرانوبرادرانش،12نفر؛
چهاردهم:متتیاوپسرانوبرادرانوی،12نفر؛
پانزدهم:یریموتوپسرانوبرادراناو،12نفر؛

شانزدهم:حننیاوپسرانوبرادراناو،12نفر؛
هفدهم:یشبقاشهوپسرانوبرادرانوی،12نفر؛

هیجدهم:حنانیوپسرانوبرادرانش،12نفر؛
نوزدهم:ملوتیوپسرانوبرادرانوی،12نفر؛

بیستم:ایلیاتهوپسرانوبرادراناو،12نفر؛
بیستویكم:هوتیروپسرانوبرادرانش،12نفر؛
بیستودوم:جدلتیوپسرانوبرادراناو،12نفر؛

بیستوسوم،محزیوتوپسرانوبرادراناو،12نفر؛
بیستوچهارم،روممتیعزروپسرانوبرادرانش،12نفر.

وظایفنگهبانانمعبد

شدند،26 تعیین خدا خانة نگهبانی برای كه افرادی قورح طایفة از
اینهابودند:مشلمیاپسرقوریازخاندانآساف،وهفتپسراو
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9:25ـ31سرایندگانبه24گروهتقسیمشدندتاتعدادشان 
کند برابری بودند، گروه 24 که الویان گروههای با
)7:24ـ18(.تقسیمبندیکارکنانبهبرنامهریزیکارمعبد
نظمبخشید،وباآسانترکردنامرآموزشکیفیتکار
معبدراباالبرد،وبهعبادتتنوعدادزیراهرگروهبرای
بسیاری به امر فعالیتمیکرد،وهمین مدتمشخصی
فرصتمیدادتادرفعالیتهایمعبدشرکتداشتهباشد.

1:26معبد4000نگهبانداشت)4:23و5(کهنگهبان
و بودند الوی همه آنها میشدند. نامیده نیز دروازه
بسیاریازکارهایدیگررانیزانجاممیدادند.بعضیاز
وظایفآنهاشاملایناموربود:)1(بازگرداندِنوسایل
وابزارهاییکههرروزمورداستفادهقرارمیگرفتو
یقینحاصلکردنازاینکهآنهاراپسازاستفادهسر
جایشانقراردادهاند؛)2(نگهداری،مرتبکردن،وحفظ



كهبهترتیبسنعبارتبودنداز:زكریا،یدیعیئیل،زبدیا،یتنیئیل،عیالم،
یهوحانانوالیهوعینای.

4و5هشتپسرعوبیدادومكهبهترتیبسنعبارتبودنداز:شمعیا،یهوزاباد،
یوآخ،ساكار،نتنئیل،عمیئیل،یساكاروفعلتای.اینهشتپسرنشانةبركت

خدابهعوبیدادومبودند.
6و7پسرانشمعیاهمهمردانیتواناودرمیانطایفةخودمعروفبودند.اسامی
ایشان،عتنی،رفائیل،عوبیدوالزابادبود.برادراناوالیهووسمكیاهممردانی

توانابودند.
8همةافرادخاندانعوبیدادوممردانیتواناوواجدشرایطبرایاینكاربودند.

9هیجدهپسروبرادرمشلمیاهممردانیقابلبشمارمیآمدند.
10ازطایفةمرارینیزحوسهباپسرانشبهنگهبانیخانهخداتعیینشدند.پسران
حوسهعبارتبودنداز:شمری)هرچنداوپسرارشدنبوداماپدرشاورارهبرسایر

پسرانخودكرد(،11حلقیا،طبلیاوزكریا.خاندانحوسهجمعًاسیزدهنفربودند.
12نگهبانانخانةخداوندبرحسبخاندانخودبهگروههاتقسیمشدندتامثل
به بدونتوجه سایرالویاندرخانةخداوندخدمتكنند.13تمامخاندانها،
بزرگییاكوچكیشان،قرعهكشیدندتامشخصشودهریکازآنهاكدام
یکازدروازههارابایدنگهبانیكنند.14نگهبانیدروازةشرقیبهاسممشلمیا،
نگهبانیدروازةشمالیبهنامپسرشزكریاكهمشاورداناییبود،15ونگهبانی
دروازةجنوبیبهاسمعوبیدادومدرآمد.پسرانعوبیدادومازانبارهامواظبت
میكردند.16نگهبانیدروازةغربیودروازهشلكت)كهبهجادةسرباالییباز
میشد(،بهنامشفیموحوسهدرآمد.وظیفةنگهبانیبهنوبتتعیینمیشد.
17هرروزششنفردردروازةشرقی،چهارنفردردروازةشمالی،چهارنفردر
دروازةجنوبی،وچهارنفردرانبارها)دونفردرهرانبار(نگهبانیمیدادند.
18هرروزبراینگهبانیدروازةغربیششنفرتعیینمیشدند،یعنیچهارنفر

برایجادهودونفربرایخوددروازه.
19نگهبانانخانةخداازطایفههایقورحومراریانتخابشدند.

10:26
1توا38:16

10:26
1توا38:16

13:26
1توا31،5:24؛8:25

13:26
1توا31،5:24؛8:25
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غذاییکهبهمصرفکاهنانمیرسیدیابرایقربانیاز 
آناستفادهمیشد؛)3(مواظبتازاثاثیهمعبد؛)4(مخلوط
کردنبخوریکههرروزسوزاندهمیشد؛)5(مسؤولیت
بیشتر اطالعات )برایکسب تقدیممیشد هدایاییکه
دربارهنگهباناندروازه،نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوط

به17:9و18(.
تاریخ طول در جامعه در کودکان موقعیت  5:26
ارج مورد بسیار اوقات بعضی است؛ داشته نوسانهایی

میگرفتند قرار بدرفتاری مورد گاه و بودند، احترام و
چنین کتابمقدس اما میشد. پایمال حقوقشان و
خدا برکت را کودکان بلکه نمیدهد، نشان را نوسانی
میخواندوهرگزبهآنهابهچشمباریسنگیننمینگرد

)مزمور3:127ـ5؛مرقس13:10ـ15(.
نشان این میشدند. نامیده معبدخادم نگهبانان  12:26
میدهدکههرکسیکهبهکارخداوندکمکمیکند،

خادمحقیقیخدااست.



وظایفسایرکارکنان
20بقیةالویانبهرهبریاخیامسئولنگهداریخزانةخانةخداوانبارهدایای
ازرهبرانخاندان نیزكه بودند.21و22زیتامویوئیل،پسرانیحیئیل وقفی
بشمارمی ازمسئولینخزانةخانهخداوند بودند ازطایفهجرشون و الدان

آمدند.
23ازطایفةعمرام،یصهار،حبرونوعزیئیلنیزمسئولینیتعیینشدند.

24شبوئیل،ازطایفةجرشومپسرموسی،ناظرخزانهبود.25یكیازخویشاوندان
اوشلومیتبود.)شلومیتپسرزكری،زكریپسریورام،یورامپسراشعیا،
اشعیاپسررحبیا،رحبیاپسرالعازاروالعازاربرادرجرشومبود.(26شلومیت
اینخزانههدایایی وبرادرانشتعیینشدندتاازخزانهمراقبتنمایند.در
و طوایف رؤسای یعنی رهبران سایر و پادشاه داود كه میشد نگهداری
نیزفرماندهانسپاهوقفكردهبودند.27ایناشخاصقسمتیاز خاندانهاو
آنچهرادرجنگبهغنیمتمیگرفتندوقفمیكردندتاصرفهزینههای
خانةخداوندشود.28شلومیتوبرادرانشدرضمنمسئولنگهداریهدایایی
بودندكهبوسیلةسموئیلنبی،شائولپسرقیس،ابنیرپسرنیر،یوآبپسر

صرویه،ودیگرانوقفشدهبود.
29كننیاوپسرانشكهازطایفةیصهاربودند،وظایفیدرخارجازخانهخدا

بعهدهداشتند.آنهاازمسئولینومقاماتقضاییبودند.
همه ازخویشاوندانشكه نفر هفتصد و هزار و طایفةحبرونحشبیا 30از
افرادیكاردانبودند،تعیینشدندتادرآنقسمتازخاکاسرائیلكهدر

غربروداردنبودمسئولامورمذهبیومملكتیباشند.
31یریاسرپرستتمامطایفةحبرونبود.درسالچهلمسلطنتداودپادشاه،
درنسبنامههایطایفهحبرونبررسیبعملآمدومعلومشدافرادكاردان
اینطایفهدریعزیزجلعادمیباشند.32پسداودپادشاهدوهزاروهفتصدنفر
ازخویشاوندانیریاراكهافرادیكاردانوازرؤسایخاندانبودند،انتخاب
نمودتامسئولامورمذهبیومملكتیناحیةشرقروداردنكهقبایلرئوبین،

جادونصفقبیلهمنسیدرآنجابودند،باشند.

20:26
1توا22:26و24

20:26
1توا22:26و24

29:26
1توا4:23
29:26

1توا4:23

30:26
1توا17:27

30:26
1توا17:27

31:26
1توا11:19؛19:23

31:26
1توا11:19؛19:23
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این  اما بود. پیروزمند سپاه حق جنگی غنائم  27:26
سربازانسهمخودراازتمامغنائمجنگیبهمعبدمیدادند
تاوفاداریخودرابهخداابرازدارند.مابهجایآنکهبهفکر
اینباشیمکهطبقوظیفهچهچیزیبایدبهخدابدهیم،باید

ماننداینسربازانبهاینفکرکنیمکهچهچیزیمیتوانیم
بهاوبدهیم.آیاچیزیکهبهخدامیدهید،ازرویانجام
وظیفهاست،یاازرویشعفوشادمانی؟آنچهمیدهید،

بهخاطرشادیومحبتتانبهخداوهمنوعانتانباشد.



فرماندهانسپاه

سپاهاسرائیلازافرادورؤسایخاندانهاوطایفههاوبزرگانتشكیل27
یافتهبودوشاملدوازدهسپاهمیشد.هرسپاهكهمتشكلاز24000
نفربود،بهنوبت،سالییکماهبهخدمتفراخواندهمیشد.فرماندهاناین

سپاهیان،بهترتیبماهخدمت،عبارتبودنداز:
2و3ماهاول:یشبعام،پسرزبدیئیل،ازطایفةفارص؛

4ماهدوم:دودایاخوخی)معاوناومقلوتنامداشت(؛
5و6ماهسوم:بنایا،پسریهویاداعكاهناعظم)بنایاهمانكسیاستكهفرماندة

سیسردارداودبود؛پسرشعمیزابادازفرماندهانسپاهاوبود(؛
7ماهچهارم:عسائیل،برادریوآب)بعدازاوپسرشزبدیاجایاوراگرفت(؛

8ماهپنجم:شمهوتیزراحی؛
9ماهششم:عیرا،پسرعقیشتقوعی؛

10ماههفتم:حالصفلونیازقبیلةافرایم؛
11ماههشتم:سبكایحوشاتیازطایفهزارح؛
12ماهنهم:ابیعزرعناتوتیازقبیلةبنیامین؛
13ماهدهم:مهراینطوفاتیازطایفهزارح؛
14ماهیازدهم:بنایافرعاتونیازقبیلةافرایم؛

15ماهدوازدهم:خلداینطوفاتیازنسلعتنیئیل.

رؤسایقبیلهها
16-22رؤسایقبیلههایاسرائیلبهشرحزیربودند:

العازارپسرزكری،رئیسقبیلةرئوبین؛
شفطیاپسرمعكه،رئیسقبیلةشمعون؛
حشبیاپسرقموئیل،رئیسقبیلةالوی؛

صادوق،رئیسخاندانهارون؛
الیهوبرادرداودپادشاه،رئیسقبیلةیهودا؛
عمریپسرمیكائیل،رئیسقبیلةیساكار؛
یشمعیاپسرعوبدیا،رئیسقبیلةزبولون؛

یریموتپسرعزریئیل،رئیسقبیلةنفتالی؛
هوشعپسرعزریا،رئیسقبیلةافرایم؛

یوئیلپسرفدایا،رئیسنصفقبیلةمنسی؛

2:27
2سمو8:23
1توا11:11

2:27
2سمو8:23
1توا11:11

16:27
1توا1:28
16:27

1توا1:28
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33:27و34وقتیابشالومعلیهداودشورشکرد،اخیتوفل 
حوشای پیوست. شورش به و ورزید خیانت داود به

او نصیحت و است، وفادار ابشالوم به که کرد وانمود
باعثسقوطابشالومشد)2سموئیل31:15ـ23:17(.



یدوپسرزكریا،رئیسنصفدیگرقبیلةمنسیدرجلعاد؛
یعسیئیلپسرابنیر،رئیسقبیلهبنیامین؛
عزرئیلپسریروحام،رئیسقبیلةدان.

23داودهنگامسرشماری،جوانانبیستسالیاكمتررابحسابنیاورد،زیرا
خداوندوعدهدادهبودكهجمعیتاسرائیلرامثلستارگانآسمانبیشمار
گرداند.24یوآبسرشماریراشروعكردولیآنراتمامنكرد،چونخشم
خداوندبراسرائیلافروختهشد.لذاآمارنهاییدرسالنامةداودپادشاهثبتنشد.

ناظراناموالپادشاه
عزیا پسر یوناتان و سلطنتی انبارهای سرپرست عدیئیل پسر 25عزموت

سرپرستانبارهایشهرهاوروستاهاوقلعههابود.
كار پادشاه امالک در كه بود كارگرانی سرپرست كلوب، پسر 26عزری
زبدی میكرد. نظارت پادشاه انگور باغهای بر راماتی 27شمعی میكردند.
شفماتیمسئولتهیةشرابوانباركردنآنبود.28بعلحانانجدیریمسئول
باغهایزیتونودرختانافراغدردشتهایهممرزكشورفلسطینبود.یوآش

متصدیذخیرةروغنزیتونبود.
29شطرایشارونیدردشتشارونازرمههانگهداریمیكرد،وشافاطپسر
30عوبیل میچریدند. درهها در كه بود رمههایی نگهداری مسئول عدالئی
اسماعیلیبركارنگهداریشترهاویحدیایمیرونوتیبركارنگهداریاالغها
نظارتمیكردند.31یازیزمسئولنگهداریگلههابود.تماماینمردانناظران

داراییداودپادشاهبودند.
32یوناتانعمویداودمشاوریداناوعالمبودویحیئیل،پسرحكمونیاز

پسرانپادشاهمواظبتمیكرد.
از 34پس بود. پادشاه دوست اركی حوشای و پادشاه مشاور 33اخیتوفل
اخیتوفل،یهویاداع)پسربنایا(وابیاتاربجایاومشاورشدند.فرماندةسپاه

اسرائیلیوآببود.

دستورالعملهایداودبهسلیماندربارهمعبد

داودتماممقاماتمملكتیرابهاورشلیماحضاركرد:رؤسایقبایل28
و امالک و اموال مسئوالن سپاه، دوازده فرماندهان طوایف، و
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پادشاهی  انتقال 1تواریخ دوفصلآخرکتاب 1:28
نویسنده میدهد. شرح را سلیمان به داود از اسرائیل
ضعف نقطـه یا ادونــیا توطئه به تواریــخ کتــاب

یعنی مثبت، نکـات به بلکه نمیکند، اشارهای داود
داود نسل به او وعده و اسرائیل برای خدا نقشه

میپردازد.



گلههایپادشاه،مقاماتدرباروجنگاورانشجاع.2آنگاهداودبرپاایستاده،
چنینگفت:

»ایبرادرانمنوایملتمن!آرزوداشتمخانهایبسازمتاصندوقعهد
خداونددرآنقرارگیرد،وخدایمادرآنمنزلكند.منهرچهبرایاین
بناالزمبود،جمعآوریكردم3ولیخدابهمنفرمود:توخانهایبرایمن

نخواهیساخت،زیرادرجنگخونهایزیادیریختهای.
4»بااینوجود،خداوند،خدایاسرائیلازمیانتماماعضایخانوادةپدرممرا
انتخابكردهاستتاسرسلسلهایباشمكههمیشهبراسرائیلسلطنتخواهد
نمود.خداقبیلةیهودارابرگزیدوازقبیلةیهودا،خانوادةپدرمراوازمیان
پسرانپدرم،مراانتخابكردوبرتماماسرائیلپادشاهساخت.5حالازمیان
پسرانزیادیكهخداوندبهمنبخشیدهاست،سلیمانراانتخابكردهاستتا
بجایمنبرتختبنشیندوبرقومخداوندسلطنتكند.6خداوندبهمنفرموده
است:خانةمراپسرتوسلیمانبنامیكند،چوناوراانتخابكردهامتاپسر
منباشدومنپدراو.7اگربعدازایننیزدستوراتوقوانینمرااطاعتكند،

همانطوركهتابهحالكردهاست،سلطنتاوراتابهابدپایدارمیسازم.
8»پساالندرحضورخدایماودرحضورجماعتاواسرائیلبههمةشما
دستورمیدهمكهاحكامخداوند،خدایخودرابهدقتاجراكنیدتااین
سرزمینحاصلخیزراازدستندهید،بلكهآنرابرایفرزندانخودبهارث

بگذاریدتابرایهمیشهملکآنهاباشد.
9»حالایپسرمنسلیمان،بكوشتاخدایاجدادخودرابشناسیوباتمام
دلوجاناورابپرستیوخدمتكنی.خداوندتمامدلهارامیبیندوهر

2:28
1توا1:17و2

مز7:132
اش1:66

2:28
1توا1:17و2

مز7:132
اش1:66

3:28
1توا4:17؛8:22

اعما46:7و47

3:28
1توا4:17؛8:22

اعما46:7و47

4:28
پیدا8:49

1سمو1:16و6
1توا2:5؛27،23:17

4:28
پیدا8:49

1سمو1:16و6
1توا2:5؛27،23:17

5:28
1توا1:3؛3:14؛9:22و10

5:28
1توا1:3؛3:14؛9:22و10

6:28
2سمو13:7و14

6:28
2سمو13:7و14

7:28
1توا13:22

7:28
1توا13:22

9:28
1سمو7:17
1پاد61:8
1توا17:29
2توا2:15
ار13:29

9:28
1سمو7:17
1پاد61:8
1توا17:29
2توا2:15
ار13:29
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5:28پادشاهیاسرائیلبهخداتعلقداشت،نهبهداود 
یاهرکسدیگری.بدینترتیب،پادشاهاسرائیلنماینده
ارادهخدارابرایقوم خدابودومأموریتداشتکه
عملیکند.خدامیتوانستکسیراکهدوستداشت
باشدسنت آنکهالزم بدون منصوبکند، پادشاهی به
وارث داود کند. رعایت را وراثتی جانشینی مرسوِم
این اما نبود، داود بزرگ پسر سلیمان و نبود، شائول
منصوب پادشاهی به خدا را آنها زیرا نداشت، اهمیت

کردهبود.
8:28داودبهسلیمانگفتکهتماماحکامخداوندرا
بهعملآورندوازفرامیناوپیرویکنندتاامنیتاسرائیل
تضمینشودونسلداودهمیشهبرتختپادشاهیتکیه
زند.وظیفهخطیرپادشاهاینبودکهقوانینخدارامطالعه
کلید کتابمقدس تعالیم نماید. اطاعت آنها از و کند
رسیدنبهامنیت،شادی،وعدالتاست،اماتاکالمخدا

راتفحصنکنید،هرگزبهاینتعالیمدستنخواهیدیافت.
نادیده را او تعالیم و کنیم بیتوجهی خدا اراده به اگر
اگر برایسازندگیکنیم،حتی بگیریم،هرتالشیکه
نامخدارویآنباشد،محکومبهشکستاست.احکام
خدارابامطالعهمرتبکتابمقدسبشناسید،وهرروز

ازآنهااطاعتکنید.
9:28در18:22و19،داودبهرهبرانگفتکهباتمام
وجودازخدااطاعتکنند.وحاالاوبهسلیمانمیگوید
کهخداراباتمامدلوجانبپرستد.خداوقفکاملرا
ما افکار تمایالت،و انگیزهها، قلبها، از او میخواهد.
آگاهاست.اگرماتمایلداشتهباشیمکهاورابشناسیم
وبهاومحبتکنیم،اوباحکمتوهدایتیبیشازحد

تصورمانجوابمیدهد.
9:28هیچچیزرانمیتوانازخدامخفیکرد.اوهر
داود میداند. و میبیند ماهست قلب در راکه چیزی



فكریرامیداند.اگردرجستجویخداباشی،اوراخواهییافت؛ولیاگر
ازاوبرگردیتوراتابهابدطردخواهدكرد.10خداوندتورابرگزیدهاست
تاعبادتگاهمقدسشرابناكنی.پسمواظبباشوبادلگرمیبهاینكار

مشغولشو.«
11آنگاهداودنقشةساختمانخانةخداوطرحفضایاطرافآنرابهسلیمان
داد:انبارها،باالخانهها،اتاقهایداخلیوقدساالقداسبرایتخترحمت.12او
همچنیننقشةحیاطواتاقهایدورتادورآن،انبارهایخانةخدا،وخزانههابرای
نگهداریهدایایوقفشدهرابهسلیمانداد.تمامایننقشههاازطرفروحخدا
بهداودالهامشدهبود.13پادشاهدستوراتدیگریهمدرموردكارگروههای

مختلفكاهنانوالویانونیزساختنوسایلخانةخدابهسلیمانداد.
14داودمقدارطالونقرةالزمبرایساختنهریکازوسایلخانةخداراوزن
كردوكنارگذاشت:15طالونقرهبرایساختنچراغدانهاوچراغها؛16طال
برایساختنمیزهاینانمقدسونقرهبرایمیزهاینقرهای؛17طالیخالص
برایساختنچنگکها،كاسههاوپیالهها،وطالونقرهبرایساختنجامها؛
18طالیخالصبرایقربانگاهبخورومجسمةدوفرشتهایكهبالهایشانروی

صندوقعهدخداوندگستردهبود.
داده من به خداوند ازطرف نقشه این »جزئیات سلیمانگفت: به 19داود
شدومنهمةآنهارانوشتم.20حالقویودلیرباشوكارراشروعكن.

10:28
1توا13:22

10:28
1توا13:22

11:28
خرو40،17:25

11:28
خرو40،17:25

12:28
1توا28،20:26

12:28
1توا28،20:26

13:28
1توا6:23؛1:24

13:28
1توا6:23؛1:24

15:28
خرو31:25

15:28
خرو31:25

18:28
خرو18:25؛1:30

18:28
خرو18:25؛1:30

19:28
1توا12،11:28

19:28
1توا12،11:28

20:28
یوش5:1

1سمو13:20
1پاد37:1
1توا13:22
عبر5:13

20:28
یوش5:1

1سمو13:20
1پاد37:1
1توا13:22
عبر5:13
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ازراهدشواریبهاینحقیقتپیبرد،وآنزمانیبود
کهخداناتانرافرستادتاگناهزناوقتلاوراافشاکند
)2سموئیل12(.داودبهسلیمانگفتکهکاماًلخودرا
دراختیارخداقراردهدووقفاوشود.تالشبرایمخفی
کردنهرنوعفکریاعملیازخدایدانایمطلق،بیمعنا
است.اینبایدباعثشادیماشود،نهترسما،زیراخدا
حتیازبدترینخصوصیاتماآگاهاست،امابااینحال

مارادوستدارد.

و دربارهکارکاهنان دستورالعملها از بعضی  13:28
الویاندرفصلهای23و24یافتمیشود.

بهخاطر که کرد نصیحت را سلیمان داود  20:28
بزرگیکاریکهبهاوبهعنوانپادشاهوسازندهمعبد
ما میتواند ترس ندهد. راه دل به واهمه شده، سپرده
دارد، بهدنبال که خطراتی کار، بزرگی کند. فلج را
از را ما میتواند هستیم، آن در که موقعیتی فشار یا
یافت اینجا در راهدرمانترس دارد.یک باز فعالیت

اصولیکهبایدبراساس
آنهازندگیکرد

داودپادشاهاصولیرابهپسرشسلیماندادتااورادرزندگیهدایتکند)نگاهکنید
بهفرزندش ایناصولرا به1تواریخ9:28و10(.هرپدرومادرمسیحیدوستدارد

آموزشدهد:

شناختشخصیخدا. 1ـ
اطالعداشتنازاحکامخداوپیبردنبهآنچهکهاومیخواهدانجامدهید. 2ـ

پرستشخداباتمامدلوجان. 3ـ
عبادتخداباتمامفکر. 4ـ

وفاداری. 5ـ
مأیوسنشدن. 6ـ



ترسوواهمهراازخوددوركنزیراخداوند،خدایمنباتوستوتورا
تنهانمیگذاردتابتوانیكارساختنخانةخداوندراتمامكنی.21گروههای
كاهنانوالویانآمادههستنددرخانةخداخدمتكنندوصنعتگرانماهر
مشتاقندتورادرهركارییاریدهند.تمامبنیاسرائیلورهبرانشانتحت

فرمانتومیباشند.«

مردمبرایمعبدهدیهمیآورند

»پسرم29 گفت: و كرد گروه آن تمام به رو پادشاه داود آنگاه
سلیمانكهخدااوراانتخابكردهتاپادشاهآیندةاسرائیلباشد،
هنوزجوانوكمتجربهاستوكاریكهدرپیشدارد،كاربزرگیاست.
خانة بلكه نیست، معمولی ساختمان یک بسازد، میخواهد كه عبادتگاهی
خداونداست.2برایبنایخانةخدایخودتاآنجاكهتوانستهامطالونقره،
مفرغوآهن،چوبوسنگجزع،سنگهایگرانقیمتدیگروجواهراتبا
ارزشوسنگمرمرجمعكردهام،3وچوندلبستگیبهخانةخدادارم،تمام
طالونقرةخزانةشخصیخودرابرایبنایآنبخشیدهام.اینعالوهبرآن
مصالحساختمانیاستكهقباًلتدارکدیدهام.4اینهدایایشخصیشاملصد
تنطالیخالصودویستوچهلتننقرةخالصبرایروكشدیوارهای
خانةخدا5وتماملوازمیاستكهبدستصنعتگرانساختهمیشود.حالچه

كسیحاضراستخودراباهرچهدارددراختیارخداوندبگذارد؟«
6و7آنگاهرؤسایقبایلوطوایف،فرماندهانسپاهوناظرانداراییپادشاه،با
اشتیاق170تنطال،340تننقره،610تنمفرغو400ر3تنآهنهدیه

21:28
خرو25:35؛1:36و2

21:28
خرو25:35؛1:36و2

1:29
1توا5:22

1:29
1توا5:22

2:29
1توا3:22

2:29
1توا3:22

4:29
1پاد28:9
1توا14:22

4:29
1پاد28:9
1توا14:22

6:29
1توا25،1:27؛1:28

6:29
1توا25،1:27؛1:28
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میشود:نیندیشیدبهترس؛فقطواردعملشوید.شروع 
هر قسمت ترسآورترین و سختترین اغلب کار

کاریاست.
1:29سلیماندرسال970ق.م.بهپادشاهیرسید.

1:29ایناحتمالوجودداردکهذهنخودرابهبهای
مشغول خدا، قوم یعنی واقعی، کلیسای به بیتوجهی
ساختمانکلیساکنیم.امابیتوجهیبهساختمانکلیسانیز
غلطاست.داودنیزوقتیمیگویدکهمعبد»یکساختمان
معمولینیست،بلکهخانهخداونداست«برایننکتهصحه
میگذارد.اگرچهمابایدازاسرافبیهودهاجتنابکنیم،
امابایدبهخاطرداشتهباشیمکههرساختمانکلیساشاهد
عینیبرایخدااست.ساختمانکلیسایشماچهچیزی

دربارهخدابهدنیامیگوید؟
3:29ـ5داودهمهثروتشرادراختیارکارمعبدقرار
بگیرند، الگو او از که کرد تشویق را دیگران او داد.

هم دادند. انجام را کار این رغبت روی از نیز آنها و
خیمهعبادت)خروج5:35ـ7:36(وهممعبدباهدایای
نداشته را داود ثروت ماشاید بناشدند. مردم داوطلبانه
باشیم،امامیتوانیمازاشتیاقیکهاوبرایدادنداشت،
الگوبگیریم.برایخدامهمنیستکهچقدرداریم؛آنچه

برایاومهماست،اشتیاقمابرایدادنمیباشد.
6:29ـ9اینرهبرانبادادنمشتاقانهثروتخودبرای
ازخود ثروتخود قبال در درستی کارخدا،عملکرد
نشاندادند.پولسدر2قرنتیان7:9،اینعملکردراچنین
توصیفمیکند:»کسیرامجبورنکنیدکهبیشازآنچه
قلبًادرنظرداردبدهد،بلکهبگذاریدهمانقدرکهمایل
که دارد دوست را کسی خدا زیرا نماید هدیه است،
برایخداسخاوت وقتی میکند.« میلکمک روی از
میکنیم،دیگراننیزبهسخاوتکردنترغیبمیشوند.

درهدیهدادنبرایکارخداسخاوتمندباشید.



كردند.8كسانیهمكهسنگهایقیمتیداشتندآنهارابهخزانةخانةخداوند
آورده،بهیحیئیل)پسرجرشون(تحویلدادند.9تمامبنیاسرائیلازاینكه
چنینفرصتیبرایایشانپیشآمدهبودتابااشتیاقهدایاییتقدیمكنند،

خوشحالبودند.داودپادشاهنیزازاینبابتبسیارشادشد.

داودخداراحمدمیگوید
راستایشكرده،گفت:»ایخداوند، 10داوددرحضورآنگروهخداوند
خدایجدمایعقوب،نامتوازازلتابهابدموردستایشباشد!11عظمتو
قدرت،جاللوشكوهوبزرگیبرازندةتوست.ایخداوند،هرچهدرآسمان
وزمیناستمالتوست.سلطنتازآنتوست.توباالتروبرترازهمههستی.
12ثروتوافتخارازتومیآید؛توبرهمهچیزحاكمهستی.قدرتوتوانایی
دردستتواست؛اینتوهستیكهبهانسانقدرتوبزرگیمیبخشی.13ای

خدایما،ازتوسپاسگزاریمونامباشكوهتوراستایشمیكنیم.
14»ولیمنوقوممنچههستیمكهچنینافتخارینصیبماساختهایكهبه
توچیزیبدهیم؟هرچهداریمازتوداریم،وازمالتوبهتودادهایم.15ما
درایندنیاماننداجدادخودغریبومهمانیم.عمرمارویزمینمثلسایه،
زودگذراستودوامیندارد.16ایخداوند،خدایما،تماماینچیزهاییكه
بهتوتقدیمكردهایمتاخانهایبراینامقدوستوساختهشود،ازتوبهما
رسیدهوهمهمالتوست.17خدایمن،میدانمكهتوازقلبانسانهاآگاهی
وكسیراكهبهراستیعملمیكند،دوستداری.منتماماینكارهارااز
صمیمقلبانجامدادهاموشاهدمكهقومتوباشادیواشتیاقهدایایخودرا
تقدیمكردهاند.18ایخداوند،ایخدایاجدادماابراهیمواسحاقویعقوب،
ایناشتیاقراهمیشهدردلقومخودنگهدارونگذارعالقةخودرانسبت
بهتوازدستبدهند.19اشتیاقیدردلپسرمسلیمانبوجودآورتاازجانو

8:29
1توا8:23

8:29
1توا8:23

9:29
1پاد61:8
2قرن7:9

9:29
1پاد61:8
2قرن7:9

11:29
مکا13:5
11:29

مکا13:5

12:29
2توا12:1؛6:20

12:29
2توا12:1؛6:20

15:29
الو23:25

ایو10،2:14

15:29
الو23:25

ایو10،2:14

17:29
1توا9:28
17:29

1توا9:28

18:29
1پاد36:18

18:29
1پاد36:18

19:29
1توا9:28
مز1:72

19:29
1توا9:28
مز1:72
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11:29و12داودبربزرگیخدااذعانداشت.دنیایهمیشه 
درتغییرماراخدایبدونتغییروثابتادارهمیکند.در
دنیاییکهزندگیبهسرعتبادمیگذرد،اشیاءازبینمیروند،
داراییانسانفنامیپذیرد،ودوستانعوضمیشوند؛تنها
چیزیکهواقعًامیتواندرویآنحسابکرد،کنترلخدا
است.محبتاونسبتبهماوهدفیکهاوبرایمادارد،
هرگزتغییرنمیکند.تنهازمانیمیتوانیمصلحوامنیت

واقعیداشتهباشیمکهبهاینامرواقفگردیم.
15:29خداطبیعتجاودانیخودراباعمرزودگذرافراد
قومشمقایسهمیکند.هیچچیزپایدارنیستمگراینکه
ریشهدرشخصیتخداداشتهباشد.اگرعظیمتریناعمال

مادرحضورخدامانندغباریاستکهمحومیشود،پس
از که کنید تمرین باشد؟ باید چیزی چه بر ما اعتماد
دیدابدیتبهزندگیخودبنگریدواولویتهایخودرا
مطابقآنتنظیمکنید.آیاخدادرزندگیشمادراولویت

قراردارد؟
19:29کسیکهدلینیکدارد،مشتاقانهازخدااطاعت
میکند.اینچیزیبودکهداودبرایسلیمانآرزوکرد:
داشتندلیمشتاقبرایخدمتبهخدابیشازهرچیز
دیگراهمیتدارد.آیابرایشماسختاستکهکاری
به میل یاشایدحتی انجامدهیدکهخدامیخواهد؟ را
انجامآنسختتراست؟خدامیتوانددلیمشتاقبهشما



دلتماماوامرتورانگاهداردوبنایخانةتوراكهبرایشتدارکدیدهامبه
اتمامبرساند.«

20سپسداودبهتمامبنیاسرائیلگفت:»خداوند،خدایخودراستایشكنید.«
وتمامجماعتدرحضورخداوند،خدایاجدادخودوپادشاهزانوزدندو

خداوندراستایشكردند.
21روزبعدبنیاسرائیلهزارگاو،هزارقوچوهزاربرهبرایقربانیسوختنی
اینها،قربانیهای ونیزهدایاینوشیدنیبهخداوندتقدیمكردند.عالوهبر
تقسیم قوم تمام بین را آنها گوشت نموده، تقدیم خداوند به نیز دیگری
كردند.22آنهاجشنگرفتندوباشادیفراواندرحضورخداوندخوردندو

نوشیدند.
بنیاسرائیلباردیگرپادشاهیسلیمان،پسر
داودراتأییدكردندواورابعنوانپادشاهو

صادوقرابعنوانكاهنتدهیننمودند.23بهاینترتیبسلیمانبجایپدرش
داودبرتختنشستتابرقومخداوندسلطنتكند.24مقاماتو

فرماندهانسپاهونیزتمامپسرانپادشاهپشتیبانی
خودراازسلیمانپادشاهاعالمداشتند.

25خداوند،سلیمانرادرنظرتمامقوماسرائیل

بسیاربزرگساختوبهاوجاللیشاهانهبخشید،بطوریكهبههیچپادشاه
اسرائیلقبلازاودادهنشدهبود.

داوددرسنپیریوفاتمییابد
26و27داودپسریسیمدتچهلسالپادشاهاسرائیلبود.ازاینچهلسال،
هفتسالدرحبرونسلطنتكردوسیوسهسالدراورشلیم.28اودركمال
پیری،زمانیكهدراوجثروتوافتخاربود،ازدنیارفتوسلیمانبجایاو
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بدهدکهارادهاشراانجامدهید.اگربهعیسیمسیحایمان 
دارید،ایندرشمااتفاقافتادهاست.پولسنوشت:»زیرا
خداخودشدروجودشماکارمیکندتابتوانیدبامیل
ورغبتاورااطاعتنماییدواعمالیرابهجاآوریدکه

موردپسنداواست«)فیلپیان13:2(.
را ثروتش داود که میخوانیم 3:29ـ5 در  25:29
میتوانست سلیمان داد. قرار معبد بنای کار اختیار در
احساساتضدونقیضینسبتبهمیراثخودداشتهباشد،
میراثیکهداودآنرادراختیارطرحساختمانمعبدقرار
دادهبود.اماظاهرًاهدیهپدرشدرنظرشپسندیدهآمد.
مادراینآیهمیبینیمکهسلیمانحتیثروتیبیشاز

ثروتداوداندوخت.بهخاطرنگرشاونسبتبههدیه
دادنبرایکارخداوند،خداازبرخیجنبههاسلیمانرا
برکتداد.اگرکسیبهارادهوکارخدابیشازهرکار

دیگریبهادهد،پاداشخواهدیافت.
پیشی پدرش از جالل و ثروت در سلیمان  25:29
گرفت.میراثداودنتیجهرابطهحیاتیاشباخداوندبود،
واوارزشهایروحانیاشرابهسلیمانمنتقلکرد.ثروت
ومقامیکهماازخودبرایفرزندانمانبهجامیگذاریم،
بههیچوجهبهاندازهمیراثروحانیکهمیتوانیمبهآنها
میراثی نوع چه شما فرزندان نیست. مهم کنیم، منتقل

دریافتخواهندداشت؟



پادشاهشد.29شرحتمامرویدادهایدورانسلطنتداوددركتبسهنبی،یعنی
سموئیل،ناتانوجادنوشتهشدهاست.30ایننوشتههاشرحسلطنتوقدرتاو

وپیشآمدهاییاستكهبرایاوواسرائیلوسایراقوامهمسایهرخداد.
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30:29کتاباولتواریخبهروشنیاهمیتحفظرابطه 
در موجود نسبنامههای میکشد. تصویر به را خدا با
چه روحانی، میراث داشتن به نیاز بر 1ـ9 فصلهای
درگذشتهوچهدرآینده،تأکیدمیکند.قسمتدوم
زنان یا مردان میپردازد. داود زندگی شرح به کتاب
به داود مانند که مییابیم کتابمقدس در را معدودی
خدانزدیکبودهباشند.تماسروزانهاوباخداموجب
و شود قائل پرستش برای زیادی حرمت او که شد

داود زندگی آید. وجود به او در معبد ساختن اشتیاق
اهمیتحفظرابطهنزدیکباخدارابهمانشانمیدهد
کهاینامربامطالعهکالماوواطاعتازآنوداشتن
دیگر، طرف از میشود. میسر او با روزانه مشارکت
کتابدومتواریخ،نشانمیدهدکهاگررابطهنزدیک
ماچقدرسریع بدهیم،زندگی ازدست باخدا را خود
ازنظرروحانی،چه بپیماید)چه میتواندسیرقهقرایی

روانی،وچهاجتماعی(.


