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دارد معرف غنای مسيح  اود پادشاه قهرمان بزرگ اين کتاب است، و وقتی که در نور گام بر مید»

داد. بخش  هائی است که زندگی او را با ايمان و ستيزه گره می پادشاه است. بخش اول اين کتاب حاوی پيروزی

ا از راه ايمان منحرف هائی است که او متحمل شد، آنگاه که موفقيت و کاميابی او ر دوم کتاب حاوی شکست

 «کرد و درهای خودمختاری را بر وی گشود.

 (George Williams) جرج ويليامز —

 برای معرفی رجوع کنيد به کتاب اول سموئيل.

 گزارش
 (11ـ1رسيدن داود به قدرت )فصول  .1

 الف( سوگ داود بر مرگ سموئيل و يوناتان )فصل اول(

 (7ـ1:1ب( مسح داود به عنوان پادشاه يهودا )

 (11:1الی  2:1ج( درگيری با خاندان شاول )

 د( مسح داود به عنوان پادشاه تمامی اسرائيل )فصل پنجم(

 گردد )فصل ششم( هـ( تابوت عهد به اورشليم بر می

 (7و( عهد خدا با داود )فصل 

 ز( شکست دشمنان اسرائيل )فصل هشتم(

 ح( اظهار شفقت به مفيبوشت )فصل نهم(

 د )فصل دهم(ط( فتوحات ديگر داو

 (11و  11سقوط داود )فصول  .1

 (11الف( جنايت عليه بتشبع و اوريا )فصل 

 (11ب( اعتراف نزد خداوند )فصل 

 (11ـ13مشکالت داود )فصول  .3

 (11ـ1:13الف( تجاوز امنون به تامار )

 (31ـ11:13ب( انتقام ابشالوم از امنون و فرار او )

 (11ج( برگشت ابشالوم به اورشليم )فصل 

 (2ـ1:11ورش ابشالوم و فرار داود )د( ش

 (11:11الی  11:11هـ( دوستان و دشمنان داود )
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 (13:17الی  11:11و( مشاوران ابشالوم )

 (2:11الی  11:17ز( مردن ابشالوم و اندوه داود )

 (13ـ1:11ح( برگشت داود از تبعيد )

 ط( گردن کشی و مرگ شبع )فصل بيستم(

 (11ـ11ضميمه )فصول  .1

 (11خاتمه آن )فصل  الف( قحطی و

 (11ب( سرود شکرگزاری داود )فصل 

 (13ج( مردان شجاع داود )فصل 

 (11د( سرشماری داود و نتايج آن )فصل 

 تفسیر

 (11تا  1رسیدن داود به قدرت )فصول . 1

 الف( سوگ داود بر مرگ سموئیل و یوناتان )فصل اول(

از جنگی است که در آن جنگ شاول و  کتاب اول سموئيل داستان خارج شدن داود 11( فصل 11ـ1:1

بود که به صقّلَغ هجوم  عمالیقيوناتان جان خود را از دست دادند، ولی او در ديگر سو مشغول به نبرد با 

(. بعد از فرو نشانيدن غائله صقلغ، قاصدی از شمال با خبر مرگ شاول با 31آورده بودند )اول سموئيل فصل 

اد سوگواری ـ به نزد داود آمد. او چگونگی يافتن شاول را به داود شرح داد ـ نم خاکستر برسرو  لباس دریده

اش تکيه داده بود. سپس گفت که شاول از او  که چگونه در هنگام نزديک شدن نيروهای دشمن، بر نيزه

معرفی کرده است. آنگاه شاول از او خواسته است که به او  عمالیقپرسيده است تو کيستی و او خود را يک 

حسان کرده و او را بکشد تا به دست دشمن کشته نشود و او هم درخواست شاه را پذيرفته و او را کشته است. ا

در تضاد است، در آنجا آمده است که  31اين روايت از مرگ شاول با روايت مندرج در اول سموئيل فصل 

های اين قاصد عماليقی،  گفتهترين تفسير برای رفع اين تضاد اين است که  شاول خودکشی کرد. قابل پذيرش

دهد.  شود و به او پاداش می کرده است که داود از ديدن قاتل شاول خوشحال می دروغ بوده است. او تصور می

گرفت و عصر همان روز دستور داد قاصد عماليقی را به خاطر اينکه با دست  ماتمولی در عوض داود عميقاً 

 ت، اعدام کنند.خود پادشاه مسح شدۀ اسرائيل را کشته اس

(. يکی از داليلی که شاول سلطنت خود را از دست داد 17عمالقه دشمنان ديرينه اسرائيل بودند )خروج 

ای از عمالقه  (. عده11اين بود که در اجرای کامل خشم خداوند نسبت به عمالقه، کوتاهی نمود )اول سموئيل 
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ده بودند. بنابراين وقتی اين شخص عماليقی به اردو اخيراً توسط داود و مردانش به خاطر تاراج صقلغ کشته ش

 آمد و اطالع داد که شاول را کشته است، اندکی جای تعجب است که چرا به جای گرفتن پاداش، اعدام شد.

منشی داود بود که به جای شادی نمودن از مرگ شاول، به  ای از بزرگ ( و اين قطعاً نشانه12و  17:1

 تلخی گريست.

 نويسد: ، تعادلی را در ميان داود و مسيح ديده است و می(O. von Gerlach) چاو. ُون گرال

( انتظار 11:11اندوه عمیق به خاطر مرگ شاول، همانطوری که از یابیشیان )اول سموئیل 

رفت، از ناحیه مردی بود که خود سالهای سال و حتی در هنگام مرگش مورد دشمنی و آزار  می

انشین داود بر سقوط اورشلیم گریست، حتی در آن هنگام که خود در قرار گرفت، همانطوری که ج

 معرض نابودی بود.

يا  «کتاب یاشر»)سرود کمان( برای شاول نوشت که در  «نشید قوس»تحت عنوان ای  مرثیهآنگاه داود 

ت آمده است که احتماالً مجموعه شعری در رابطه با مردان بزرگ خاندان اسرائيل بوده اس« کتاب صادق»

دانيم، اين کتاب اکنون وجود ندارد و قطعاً در زمرۀ  (. تا آنجا که ما می13:11)همچنين رجوع کنيد به يوشع 

 کتب الهامی کتاب مقدس، نبوده است.

 (7ـ1:1ب( مسح داود به عنوان پادشاه یهودا )

 شهرهای یهودا حبرون یکی ازبا مردن شاول، اسرائيل بدون پادشاه شد. داود از خدا هدايت طلبيد و به 

رفت. در آنجا اهالی يهودا جمع شده و او را به عنوان پادشاه خود مسح کردند. وقتی که به داود اطالع دادند 

اند، بالفاصله داود پيام تشکرآميزی برای آنها فرستاد، و  شاول را با حرمت تمام دفن کرده اهل یابیش جلعادکه 

را به عنوان پادشاه خود بشناسند، آنچنانکه اهالی يهودا، شناخته  به طور غيرمستقيم از آنها دعوت کرد که او

 بودند.

 (11:1الی  2:1ج( درگیری با خاندان شاول )

و  ابنیر سردار لشکر شاول( ولی همه قبايل اسرائيل داود را به عنوان پادشاه خود، قبول نداشتند. 11ـ2:1

نام داشت به عنوان پادشاه اسرائيل اعالم نمود. داود  عموی او، تنها پسر باقی مانده شاول را که اِيشبُوَشت

 دو سالبود. ايشبوشت هم تنها  حبرونبر قبيله يهودا سلطنت کرد و پايتخت آنجا  هفت سال و شش ماهمدت 

بر يازده قبيله ديگر اسرائيل سلطنت کرد. شايد ابنير توانسته بود در مدت پنج سال فلسطينيان را از اسرائيل 

 و تخت سلطنت شاول را به پسرش ايشبوشت تفويض نمايد. بيرون راند

داود هيچگاه حق خود را مبنی بر پادشاهی بر اسرائيل ادعا نکرد، و در اين بحبوحه هم سکوت کرد. او 

توانست  جريان امور را به دستان خداوند سپرده بود. اگر يهّوه او را به عنوان پادشاه مسح کرده بود، می

و گرداند و سلطنت را به او بدهد. عيسی مسيح خداوند نيز منتظر وقت پدر است تا بر دشمنانش را مطيع ا
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ها قبول دارند، ولی روزی  سراسر جهان سلطنت نمايد. اينک سلطۀ او را بر جهان تعداد اندکی از انسان

زبانی اقرار کند هر زانوئی از آنچه در آسمان و بر  زمین و زیر زمین است خم شود، و هر »خواهد آمد که در آن 

 (11و  11:1)فيلپيان  «که عیسی مسیح خداوند است ـ برای تمجید خدای پدر

، سردار یوآب بن صرویه( روزی ابنير بن نير، سردار لشکر اسرائيل )يازده قبيله اسرائيل(، با 17ـ11:1

د کرد که بعضی از مستقر شدند، ابنير پيشنها برکهبرخورد نمود. آنها در دو طرف يک  جبعونلشکر داود در 

جوانان طرفين با هم زورآزمائی کنند تا ببينند کدام يک از طرفين دارای برتری نظامی هستند. ولی جوانان دو 

جنگ طرف به جای اينکه باهم زورآزمائی کنند، يکديگر را کشتند. در نتيجه بقيه افراد دو طرف با هم وارد 

 کست خوردند و گريختند.ش ابنیر، و در اين جنگ مردان بسیار سخت شدند

پرداخت تا او را ابنیر که بسيار چابک بود، به تعقيب  عسائیل( يکی از برادران يوآب به نام 13ـ12:1

بکشد. نخست ابنير خواست او را فريب دهد و او را تشويق کرد که سرباز جوانی را تعاقب کند. چنين به نظر 

خواست چنين کند تا مبادا دشمنی  را بکشد، ولی نمی عسائیلد توان دانست که به سادگی می می ابنیررسد که  می

بيشتر يوآب را موجب شود. اما عسائيل حرف او را گوش نکرد، بار دوم هم ابنير به او تذکر داد، ولی او باز 

 نیزه خود زد.هم گوش نکرد و به تعقيب ابنير پرداخت. اين بار ابنير به خاطر دفاع از خودش او را با 

رسيدند. در آنجا ابنير  تل اَّمهَ ، به تعقيب ابنير ادامه دادند تا به ابیشایو برادر ديگرش  یوآب( 31ـ11:1

توان به دو طريق  مجدداً از يوآب خواست که به اين جنگ و گريز غيرضروری خاتمه دهد. پاسخ يوآب را می

(، همگی با 11بود )ر.ک آيه تفسير کرد. يک معنيش اين است که اگر ابنير درگيری اوليه را شروع نکرده 

بس اعالم کرده بود،  رفتند. و معنی ديگرش اين است که اگر ابنير آتش های خود می صلح و سالمت به خانه

بس موافقت  کشيدند. به هر صورت يوآب با آتش آنگاه جوانان در روز ديگر از تعقيب برادران خود دست می

رسيدند، جائی که مرکز پادشاهی ايشبوشت بود. در  اردنرود واقع در شرق  محنایمبه  ابنیر و کسانشکرد. 

و سربازانش با دادن نوزده نفر تلفات، که  یوآباز مردان ابنير کشته شدند و  سیصد و شصت نفراين جنگ 

 شده بودند، به حبرون باز گشتند. مفقود

، در حالی که خاندان شد می تر قویروز  ( داود در طی هفت و نيم سال اقامتش در حبرون، روزبه1ـ1:3

های  شدند. خانواده داود زياد شده بود. وقتی او به حبرون آمد، دو زن داشت به نام می ضعیفروز  شاول روزبه

. داود عليرغم ارادۀ خدا، چهار بار ديگر ازدواج کرد. زنان ديگر داود عبارت بودند از ابیجایلو  اخینوعم

اين شش زن دارای شش پسر شد و سه تن از اين پسران باعث اندوه او او از  َعّجلَه.و  ابیطال، حجیت، َمعَکه

 )او بعداً دارای پسران ديگر شد(. اََدونّیاو  اَبشالّومو  َعّمونشدند ـ 

پسر شاول بود، مشغول استحکام موقعيت سياسی خود بود، چون  ایشبوشتکه در خدمت  ابنیر( 11ـ1:3

کنيز شاول ارتباط  ِرّصفهَ د است. ايشبوشت ابنير را متهم کرد که با کرد که توازن قدرت به نفع داو مشاهده می
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کرد مبنی بر اينکه ابنير درصدد است کنترل يازده  برقرار کرده است، و احتماالً اين رابطه را دليلی تصور می

دانيم  یقبيله اسرائيل را در دست بگيرد. در اين ماجرا اگر ابنير خطا کرده است يا نکرده است، ما چيزی نم

چون به شدت آن را تکذيب کرد و وفاداری خود را نسبت خاندان شاول اعالم نمود. ايشبوشت قدرت مقاومت 

آيا من »( بدين معنی است 2)آيه  «آیا من سر سگ برای یهودا هستم»در برابر ابنير را نداشت. عبارت 

 «ا وفادار بودم؟ارزش و ذليل هستم که پيش از اين نسبت به خاندان يهود همان خائن بی

فرستاد و دادن تمامی اسرائيل را به او پيشنهاد کرد. داود قبل  داودنزد  ابنیر، قاصدانی( سپس 11ـ11:3

، همسر اول خود را که به زور از او گرفته بودند، طلب نمود، میکال دختر شاولاز موافقت با پيشنهاد  ابنير، 

تحکيم نمايد. ايشبوشت فروتنانه با اين تقاضا موافقت کرد و  با اين اميد که ادعای خود را نسبت به پادشاهی

از او جدا کرده و به داود باز گردانيد. بدين ترتيب زندگی فَلطیئیل را در ميان غم و اندو شوهرش  میکال

 نامه او، گشوده شد. تر، و فصل تاريک ديگری در زندگی خصوصی داود پيچيده

و ساير قبايل اسرائيل که تابع ايشبوشت بودند رفت و به آنها  انبنیامی( سپس ابنير به قبيله 11ـ17:3

دهد. از آنجا که واکنش اين  نجات می فلسطینیاناعالم نمود که داود پادشاه موعود خداست که آنها را از دست 

ای بر تمامی اسرائیلنمودن  جمعقبايل ظاهراً مساعد بود، ابنير داود را مالقات کرد و آمادگی خود را برای 

 شان به داود، اعالم نمود. اعالم وفاداری

به حبرون رسيد  یوآب ( در همان هنگالم که ابنير داود را ترک کرد تا نقشه خود را انجام دهد،31ـ11:3

و از ماجرای مالقات ابنير با داود اطالع يافت. از شنيدن اين ماجرا ناراحت شد و پادشاه را مالمت کرد که 

خبر از داود سربازانش را به دنبال ابنير فرستاد و او را به  ئی کرده است. سپس بيچرا از يک جاسوس پذيرا

حبرون باز گردانيدند. به محض اينکه ابنير وارد حبرون شد، يوآب با تظاهر به يک گفتگوی خصوصی، ابنير 

ترتيب يوآب، با کشيد، ولی نيت او کشتن ابنير به انتقام خون برادرش عسائيل بود. بدين  دروازهرا به کنار 

او را کشت و انتقام برادرش عسائيل را گرفت و به تصور خودش دشمنی  شکم ابنیروارد کردن ضربه به 

« شهر ملجاء»قهار را چون فرمانده سپاه شاول، نابود کرد. مثل اينکه يوآب متوجه نبود که شهر حبرون، 

کسی که بر »جمله  (.11ـ11:31اعداد شد )ر.ک  بايست نخست محاکمه می است، جائی که ابنير حداقل می

)عصا(، « Staff»به جای  NASBاحتماالً اشاره به شخص مفلَوج است. در ترجمه  11در آيه  «عصا تکیه کند

«Distaff »کسی که بر زن صفت تکيه کند. ترجمه »شود:  اش در اينجا می آمده است که معنیRSV گويد  می

هم معنی  Distaffبرای جنگ و کارزار بزرگ ناشايسته است ) يعنی کسی که« کسی که بر دوک تکيه کند»

نيز « زن صفت»ريسند، و همچنين به معنی  پيچند و دور دوک می دهد که پشم را دورش می آلتی را می

 باشد(. می
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( داود برای مرگ ابنير ماتم عظيمی گرفت، ولی هيچ اقدامی در جهت مخالف با يوآب که ابنير 31ـ31:3

آميز ابنير داود را به شدت متأثر کرده بود، چونکه دالوری و قدرت او  انجام نداد. مرگ حقارت را کشته بود،

آيا ابنير بايد »اين بوده باشد که  33شايسته يک مرگ پرافتخار بود. شايد منظور داود از سخنان مندرج در آيه 

و پاسخ سؤالش را داد: « ؟دانست چگونه از خودش دفاع کند مرد، کسی که نمی چون احمقی ناآزموده می

مردم از اندو پادشاه فهميدند که او دستی در قتل  «خير! او قربانی فريب شد. قربانی يک نقشه شريرانه شد.»

)يوآب و ابيشای(  پسران مرویهابنير ندارد. در واقع داود در حضور جمع نارضايتی خود را از شرارت 

آنها را مجازات کند. در فصل سوم اين کتاب ديديم که خدا  اعالم کرده بود و از خداوند درخواست نمود که

گناه و دسيسه انسانی را برای تفويض پادشاهی به داود به کار برد. خدا حتی از خشونت انسانی برای تمجيد 

 (.11:71کند )مزامير  نام خود استفاده می

ش او رهبر نيرومند ( مرگ ابنير موجب تضعيف حاکميت ايشبوشت گرديد. به محض اينکه ارت7ـ1:1

آنها به بهانۀ  ، قد علم کرده و پادشاه را ترور کردند.ریکابو  بَعنَههای  خود را از دست داد، دو شورشی به نام

از آيه ششم  RSVوارد خانۀ ايشبوشت شده و او را هنگام خواب نيمروزی ترور کردند. ترجمه  گندمگرفتن 

شاهده کردند که دربان مشغول پاک کردن گندم است و در و م»گويد:  مشابه ترجمه سپتورجنت است و می

زند، بنابراين ريکاب و بَعنَه برادرش به درون خزيدند و ايشبوشت را کشتند. اين  عين حال دارد چرت می

 بود. مفیبوشتجريان موجب شد که تنها يک پسر برای تاج و تخت شاول باقی بماند و او نوجوانی لنگ به نام 

کنند، سر  پس از کشتن ايشبوشت، با تصور اينکه التفات داود را متوجه خود می بَعنَه وریکاب ( 11ـ2:1

آنها را برانگيخته است تا  خداونداو را بريده نزد داود فرستادند. اين مردان شرير براين باور بودند که 

ه بود که شريعتش را دانست! خدا آنان را مأمور نکرد مرتکب چنين جنايتی شوند. ولی داود بهتر از آنها می

نقض کرده و پادشاه مسح شده خودش را از سلطنت خلع نمايند. خدا به خوبی قادر بود وعدۀ خود را به داود، 

تر و گناهکارتر از کسی هستند که ادعا  ها تحقق بخشد. داود به آنها گفت بسی مجرم بدون دخالت تروريست

آنها را بکشند. سپس اجساد آنها را به جهت عبرت  کرد شاول را کشته است، و بالفاصله دستور داد می

 ، دفن کردند.قبر ابنیررا با حرمت و احترام در  ایشبوشتديگران در معرض ديد عام قرار دادند، و سر 

 د( مسح داود به عنوان پادشاه تمامی اسرائیل )فصل پنجم(

دا پيوسته و با داود به عنوان پادشاه ( سپس يازده قبيله اسرائيل به داود اعالم وفاداری کرده به يهو1ـ1:1

، 11ـ13:11ذيحّق اسرائيل، بيعت کردند. اسامی کسانی که برای بيعت نزد داود آمدند در کتاب اول تواريخ 

، ادامه يافت، که با هفت سال و سی و سه سالآمده است. بدين ترتيب سلطنت داود بر اسرائيل متحد شروع و 

 ع دوران پادشاهی او چهل سال شد.اندی حکومت او به يهودا، مجمو
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آيه سوم حاوی سومين مسح شدن داود است. او نخست توسط سموئيل نبی مسح شد )اول سموئيل 

( و اينک برای آخرين بار به عنوان پادشاه 1:1(، سپس به عنوان پادشاه يهودا در حبرون مسح شد )13:11

 سراسر اسرائيل مسح گرديد.

بود. اين یبوسیان پادشاه پس از مسح شدن بازپس گرفتن قلعۀ صهيون از ( اولين اقدام نظامی 11ـ1:1

کنند و  از آن محافظت میکوران و لنگان انگاشتند که گويا  جنگجويان کافر، شهر خود را چنان نفوذناپذير می

از آن رسانی شهر پيدا کرد و به مردانش فرمان داد که  ]نه سربازان ورزيده[. داود نقطه نفوذی در سيستم آب

کردند، نفوذ کنند.  نقطه به قنات زيرزمينی که يبوسيان از آن قنات برای رساندن آب به شهر استفاده می

شد، عوض شد و مرکز  نيز ناميده می شهر داودکه  اورشلیماستراتژی جنگی داود موفق شد و نام يبوس به 

رجزخوانی يبوسيان در آيه ششم است  بخش آخر آيه هشتم در رابطه با حکومتی تمامی اقوام اسرائيل گرديد.

بخشی از  ِملُّو« کوران و لنگان داخل خانه نشوند.»مبنی بر اينکه « جملۀ نغز گرديد»که بعداً تبديل به يک 

کتاب اول تواريخ حاکی از اين است که يوآب حملۀ  11استحکامات شهر مقدس بود )مندرجات فصل 

 را به عنوان فرمانده سپاه داود، تحکيم بخشيد(. آميزی به آن شهر برد و موقعيت خود موفقيت

، مصالح و کارگران الزم را برای ساختن يک بارگاه برای صورپادشاه غيريهودی  حیراِم( 11ـ11:1

گرفت و اين عصيانی  اورشلیمرا در  کنیزان و زنان دیگریداود در اورشليم، به اورشليم فرستاد. سپس داود 

برای او آوردند. سلسلۀ  پسران و دخترانو اين زنان  17:17سفر تثنيه بود برعليه شريعت مندرج در 

پادشاهی مسيحائی با پادشاهی سليمان يکی از پسران داود، ادامه يافت. دو ليست ديگر حاوی نام پسران داود 

 2ـ1:3 در اورشليم با اندکی اختالف )عمدتاً در تلفظ نام با ليست سوم( در کتاب مقدس وجود دارد )اول تواريخ

 (.7ـ3:11و 

( فلسطينيان هراسان از اتحاد اسرائيل و حکومت قوی مرکزی آن، تصميم گرفتند به اسرائيل 11ـ17:1

در جنوب اورشليم جمع کردند. داود با اطمينان از  وادی رفائیانحمله کنند. آنها نيروهای خود را در 

ناميد « بعل فراصیم»شکست داد و آن مکان را  ای که از خدا يافته بود به دشمن حمله کرد و آنها را پيروزی

ـ حاشيه(. خداوند در  NASB)ترجمه « الفتوح فتح»( يا NKIV)ترجمه « بعل شکست»شود  که معنی آن می

هائی که فلسطينيان در آن مکان ترک کرده بودند به دست داود  ای ايجاد کرد. بت آغاز در صفوف دشمن رخنه

 های بعد نباشند. ( تا سنگ مصادمی برای نسل11:11دند )اول تواريخ ( و سوزانيده ش11افتاده )آيه 

جمع شده و اسرائيل را به جنگ تهديد کردند.  وادی رفائیان( مدتی بعد فلسطينيان دوباره در 11ـ11:1

منتظر باشد و آنگاه که  درختان توتبزند و نزديک دور نيروهای دشمن  عقباين بار خداوند به داود گفت از 

شنيد، خواهد دانست که خداوند به جنگ با فلسطينيان آمده  های فلسطینیان را در سر درختان توت قدمآواز 

ِجبَعه احتماالً همان جبعون بايد باشد تارومار کرد.  جازرتا  است. نتيجه اين شد که داود دشمن را از ِجبَعه
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هدايت خدا را در جنگ اول )آيه  (. توجه داشته باشيد که داود11:11حاشيه و اول تواريخ  NKJV)ترجمه 

(. ما بايد دائماً ارادۀ خدا را در همه چيز جويا باشيم. 13( دليل تأئيد خداوند از جنگ دوم ندانست )آيه 11

 استراتژی خدا در جنگ اول حمله مستقيم و در جنگ دوم، کمين بود.

 گردد )فصل ششم( هـ( تابوت عهد به اورشلیم بر می

ششم، بالفاصله بعد از وقايع فصل پنجم اتفاق نيافتادند. کتاب دوم سموئيل هميشه وقايع مذکور در فصل 

 وقايع را به ترتيب تاريخی ننوشته است.

بود. اين تابوت توسط  1و  1:7( آخرين باری که ما نام تابوت عهد را شنيديم در اول سموئيل 7ـ1:1

ها از آن واقعه گذشته بود، و  َعه قرار داشت. سالدر ِجب خانه ابینادابفلسطينيان پس فرستاده شده بود و در 

سپس داود تصميم گرفت آن را به اورشليم بياورد تا اينکه اورشليم عالوه بر مرکز سياسی مرکز دينی اسرائيل 

)همان قريه يعاريم مذکور در اول  بََعلی یهودااز مردان اسرائيلی به سمت  سی هزار نفرشود. بنابراين با 

خدا قبالً مقرر کرده بود که تابوت عهد بايست توسط  گرديد تا تابوت عهد را به اورشليم بياورد. سموئيل( عازم

ساخت  نوای  (. ولی داود ارابه1:7حمل شود )اعداد  قهات بنیگذشت بر دوش  های آن می هائی که از حلقه ميله

، نيکون آمده است( 1:13ول تواريخ )در ا خرمنگاه ناکونای عظيم تابوت عهد را به  و همراه با شادی و هلهله

و تابوت عهد در خطر سقوط قرار  لغزیدندکردند  آورد. در آنجا گاوهائی که ارابه تابوت عهد را حمل می

اگرفت. بنابراين  تابوت عهد را با دست نگه داشت که سقوط نکند. از آنجا که لمس کردن  ابینادابپسر  ُعزِّ

(، ُعّزا بالفاصله پس از لمس تابوت عهد به 11:1منوع شده بود )اعداد تابوت عهد حتّی برای کاهنان نيز م

 دست خدا کشته شد.

شود که چرا خدا ُعّزا را به خاطر لمس تابوت عهد نابود کرد، در حالی که  اين سؤال اکثراً مطرح می

هر »ال چنين باشد که رسد که پاسخ اين سؤ شدند؟ به نظر می کردند و نابود نمی فلسطينيان اکثراً آن را لمس می

بايست از  داوری می« شود. تر باشد، برای هر شرارتی به سرعت داوری می چقدر که انسان به خدا نزديک

 خانه خدا شروع شود.

توانیم به داوری خدا بنشینیم چونکه فاقد حس  آیا کاری که خدا انجام داد، خیلی شدید بود؟ ما نمی

هد تا زمان آمدن عیسی به منزلۀ حضور مرئی خوِد خدا تقدس و عظمت مهیب او هستیم. تابوت ع

بود. ُعّزا از این نکته غفلت کرد. مرگ ُعّزا آخرین درسی بود که به اسرائیلیان داده شد تا معبد 

با گفتار و کردار « نام تو مقدس باد...»کنیم  جالل خدای خود را جّدی بگیرند. آیا وقتی ما دعا می

    دهیم؟ خود، نیّت خود را نشان می

 (Scripture Unionهای روزانه  از یادداشت)

( داود از مجازات ُعّزا توسط خدا اندوهگين شد و موقتاً از بردن تابوت به شهر خودداری کرد و 11ـ2:1

 ، احتماالً در نزديکی اورشليم، قرار داد.خانۀ عوبید ادومآن را در 
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 اش را برکات عظيم بخشيد. ادوم بود او و خانه خداوند در مدت سه ماهی که تابوت عهد در خانه عوبيد

( وقتی اين خبر به گوش داود رسيد، تصميم گرفت که تابوت عهد را به اورشليم بياورد. شرح 11ـ11:1

بدين ترتيب آمده است که در طی اين سه ماهی که تابوت در خانۀ  11ـ13:11اين ماجرا در کتاب اول تواريخ 

رسی کتاب مقدس پرداخته بود تا چگونگی حمل و نقل تابوت عهد را فرا گيرد. عوبيد ادوم بود، داود به بر

بنابراين ارابه نو را به کناری نهاد و به جای آن مقرر شد که تابوت بر شانۀ الويان حمل شود. پس از اينکه 

رد پسند پيش رفتند و مطمئن شدند که نحوۀ حمل تابوت عهد، مو شش قدمحامالن تابوت عهد با احتياط کامل 

کنان در پيش تابوت حرکت  ها رقص را قربانی کرد، سپس در خيابان ها گاوان و پرواریخدا است، آنگاه داود 

در اين زمان نوشته شده باشد(.  12رسد که مزمور  قرار دهند )به نظر می شهر داودکرد تا آن را موقتاً در 

آن روز داود  کرد. د به حضور خداوند، رقص میبا تمامی قوت خوشخص پادشاه آنقدر به هيجان آمده بود که 

 ایفود کتان ملبس بود.به جای اينکه لباس معمولی شاهانه خود را بپوشد، به 

ديد که ايفود  پشت پنجرههمسر داود در هنگام ورود تابوت عهد به شهر، داود را از  میکال( 13ـ11:1

ت. وقتی داود به خانه آمد ميکال رقص او را در دهد که شايسته يک پادشاه نيس پوشيده و کارهائی انجام می

در آيه بيستم، با توجه به آيه چهاردهم، کندن کسوت « برهنه»آور خواند )منظور از عبارت  مالء عام شرم

شاهنشاهی است(. داود به او گفت که رقص او گويای شادی او در خداوند بوده و اظهار داشت که نخواسته 

 پستو از نظر خود  حقیرر خدائی پنهان کند. او خود را در حضور انسان است شادی خود را برای امو

بود. ميکال به جهت چنين ديدگاه  معظمکه ميکال به آنها اشاره کرده بود  کنیزانیگردانيد، اما از نظر 

اين يک يادآوری ضروری است مبنی بر اينکه روح انتقاد،  تا روز وفاتش صاحب اوالد نشد. ای منتقدانه

 کند. هی را در انسان خاموش میثمرد

 (7و( عهد خدا با داود )فصل 

( داود احساس کرد که چقدر ناشايسته است که خودش در بارگاه پرشکوهش بياسايد، در حالی که 1ـ1:7

ای برای تابوت  قرار گرفته است. بنابراين نيّت خود را مبنی بر ساختن خانه ها میان پرده، در تابوت عهد

اعالم نمود. ناتان نخست نيّت او را ستود، سپس در اين مورد با خدا مشورت کرد، آنگاه  نبیناتان عهد، به 

 و به او اطالع داد که داود مجاز نيست که معبدی برای يهّوه بسازد. کالم خداوند بر ناتان نازل شد

خیمه نون در يادآوری نمود که خدا از زمان خروج بنی اسرائيل از مصر تا ک ناتان( خداوند به 11ـ1:7

تر بود تا  بوده است. مادام که بنی اسرائيل در حرکت و جنبش و جابجائی بودند، خيمه برای آنان مناسب ساکن

 معبد. زمان استقرار يک معبد، هنوز نرسيده بود.

ای بود مبنی  قيدوشرط خود را با داود، به ناتان نبی فاش ساخت. اين عهد وعده ( خداوند عهد بی11ـ11:7

 و کرسی سلطنت او تا ابد پایدارنکه داود، پسری خواهد داشت )سليمان( که او معبد را خواهد ساخت. بر اي
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خود را از او دريغ نخواهد  رحمتخواهد بود، و اگر مرتکب گناه شود، خدا او را تأديب خواهد نمود، ولی 

 داشت.

و  تا ابد پایدار خواهد شدداود  کرسیو  خانه سلطنت( عهد خدا با داود مبنی بر اين بود که 17و  11:7

نسل او بر تخت پادشاهی خواهند نشست. دودمان داود از زمان اسارت در بابل منقطع شده بود، اما وقتی 

 (Jensen) گردد، احياء خواهد شد. تفسير جنسن عيسی مسيح ذّريه داود برای سلطنت بر روی زمين باز می

 چنين است:

سازد، ولی افتخار ساختن معبد نصیب پسرش سلیمان شد. بدون خواست معبدی برای خدا ب داود می

ها، راه را  شک ویژگی کار داود در زندگی جنگ برای خدا بود، نه ساختن. ولی داود با این جنگ

ها  برای دیگری گشود تا معبدی برای ستایش خدا، بنا نهد، که آرزوی داود بود. بعد از اینکه جنگ

ید، سلیمان پسر داود با مصالحی که داود آماده کرده بود، معبد را تمام شد و آرامش حکمفرما گرد

سلیمان نماد مسیح  اش بر دشمن بزرگ. ساخت. داود نماد مسیح است در زمان زحماتش و غلبه

ها. مسیح سنگ بنای کلیسا است که معبد  ها و کشمکش است در جالل خودش و بعد از پایان رنج

های ما  ها و کشمکمش رای این معبد پر جالل خدا از طریق رنجحقیقی خداست. اینک مصالح الزم ب

 گردد. تأمین می

( داود با اعتماد عميق به عهد فيض خدا به خيمه موقتی رفت و قربانی شکرگزاری گذرانيد و 11ـ12:7

 نويسد: در اين مورد می (Blaikie) باليکی دعا کرد و دعای او در اين آيات، آمده است.

از اینکه خدا شخصی گمنام از یک خانواده گمنام را برای پادشاهی برگزیده است,  داود پیش از این

کند: چگونه شد که مرا اینچنین رفیع  اظهار تعجب کرده بود، و اینک نیز دیگر بار اظهار تعجب می

کند، اظهار تعجب  ساختی؟ و نسبت به آینده نیز که خدا سلطنت را در خاندان او مستحکم می

 نماید. می

سازد که خدا آنچنان به داود محبت نمود که به انسان حکم فرموده  يه نوزدهم اين حقيقت را آشکار میآ

 بود، يکديگر را محبت کنند.

 ز( شکست دشمنان اسرائیل )فصل هشتم(

( نخستين سياست داود به عنوان پادشاه اسرائيل پاک کردن مملکت از ساکنان کافر  بود که بر 1و  1:2

 کردند. اين سياست موجب وسيع شدن هرچه بيشتر قلمرو اسرائيل گرديد. او شورش می عليه پادشاهی

( را از فلسطينيان پس 1:12)ّجت ـ اول تواريخ  البالد اُمّ را شکست داد و فلسطینیان به عنوان نمونه، داود 

(، و 11ـ11:11 گرفت. ّجت همان جائی بود که داود خود را در آنجا به ديوانگی زده بود )ر.ک اول سموئيل

را شکست داد و دوسوم از ساکنان آنجا را کشت و يک سوم را زنده  موآباينک پادشاه آن ديار شد. همچنين 

 نگه داشت. موآبيان احتماالً نسبت به اسرائيل خيانت کرده بودند.
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ميان را که در صوبه ، پادشاه َهَدد َعَزر ( فتوحات بعدی داود در قلمرو سوريه بود. او نخست2ـ3:2

از او ، بیست هزار پیادهو  هفتصد سوارو  ارابهواقع شده بود، شکست داد و يک هزار  دمشقو  حمات

 گرفت.

های ساق پا، به نحوی که  )پی کردن يعنی که بريدن تاندون هایش را پی کرد های ارابه جمیع اسبسپس 

را برای صد ارابه  نگه داشت. وقتی حيوان ديگر برای امور جنگی قابل استفاده نباشد( و تنها صد اسب سالم 

های دمشق به کمک هََدد َعَزر آمدند، داود بيست و دو هزار نفر از اراميان را کشت و سوريه را  ای که سوريه

خراجگذار اسرائيل نمود. سپس داود با سپرهای طال که از سپاهيان هََدد َعَزر گرفته بود، به اورشليم باز 

 گشت.

نقره به داود برای پيروزی بر هََدد َعَزر تبريک گفت و هدايائی از  حماتمسايه پادشاه ه توعی 11ـ1:2

ها به غنيمت  ها و طالهائی که در جنگ برايش فرستاد. اين ظروف فلزی همگی به انضمام نقره برنج وطال  و

 گرديدند و بعداً در معبد از آنها استفاده شد. وقف خداوندگرفته شده بود 

 وادی ملحرا در  آرامیاناز  هیجده هزارگويد که داود  شود. آيه می ادی مشاهده می( در اينجا تض13:2

را در وادی ملح  ادومیاننوشته شده که ابشای هيجده هزار نفر از  11:12کشت. اما در کتاب اول تواريخ 

، در باستانی و نسخه سوری LXXهای عهد عتيق عبری مانند  کشت. واقعيت اين است که در بعضی از نسخه

 ، از ادوميان نام برده شده است.13:2دوم سموئيل 

در رابطه با فتح مرقوم در دوم سموئيل نوشت، با توجه  ای  برای خویش تذکرهولی اين واقعيت که داود 

رسد. کتاب اول تواريخ  به اينکه اين عمل در کتاب اول تاريخ به ابشای نسبت داده شده، غيرمعمول به نظر می

افتد، داود به عنوان فرماندۀ کل قوا،  ح داود نوشته شده. شايد آنچنانکه غالباً در جنگ اتفاق میمعموالً در مد

فتوحات افسر ارشد لشکرش را به حساب خود گذاشته است. اما در اول تواريخ فرماندهی جنگ به عهدۀ 

القدس توجهش  حابشای است، حتی گرچه تاريخ نگار که معموالً تکيه بر داود داشته است، باهدايت رو

خوانيم که  معطوف به رهبر واقعی آن نبرد بوده است. مورد پيچيده ديگر اين است که در مزمور شصتم می

 «يوآب برگشته، دوازده هزار نفر از ادوميان را در وادی ملح کشت.»

 نويسد: در اين مورد می (Eugene Merrill) ايوجين مريل

ات جنگی کلی تحت فرماندهی ابشای بوده است و اینکه شاید این تفاوت با توجه به اینکه عملی

 پذیر باشد. یوآب، با سربازان تحت فرماندهی خود دو سوم ادومیان را کشته است، توجیه

 ادومیان بندگان داود شدند،و همچنين چون جميع  ادوم گذاشترا بر  قراوالن( اين واقعيت که داود 11:2

 مندرجات مربوط به آن در کتاب تواريخ ايام.تأئيدی است بر مندرجات آيه سيزدهم و 
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بر اسرائيل  انصاف( بنابراين پادشاهی و قدرت داود به سرعت گسترش يافت و داود با عدل و 12ـ11:2

یوآب سردار لشکر و اند:  سلطنت کرد. بعضی از کارگزاران مهم در پادشاهی داود در اين آيات نام برده شده

)احتماالً همان ابياتار است که اشتباهاً اخيملک نوشته شده است ـ و اخیملک  صادوق ویهوشافات، وقایع نگار 

هم کاهن بودند.  پسران داودرئيس محافظان و  بنایاهو و سرایا، کاتب و کاهنانتوجه کنيد به مندرجات بعد( 

معرفی  ارابیاتاخيملک پسر  1: 11و  11:12شود. در کتاب اول تواريخ  در آيۀ هفدهم هم مشکلی مشاهده می

ترين  به عنوان پسر اخيملک نام برده شده است. ساده ابیاتاراز  11:11شده است، ولی در کتاب اول سموئيل 

بردار در آياتی که اخيملک به عنوان پسر ابياتار معرفی  راه حل اين مشکل اين است که ممکن است نسخه

 ها را برعکس نوشته باشد. شده، نام

آيد اين است که هر نسلی دارای  براساس رسوم عهد عتيق به وجود میبه هر حال مشکل ديگری که 

باشند، يعنی نوه نام پدربزرگ را دارد و يا بالعکس. بدين ترتيب در هر زمان خاصی امکان  های مشابه می نام

و اين وجود داشته است که همکار کاهن صادوق ابياتار يا اخيملک باشد. رابطه ابياتار و اخيملک به عنوان د

 (.1:3همکار کاهن ظاهراً مانند رابطه بين حنّا و قيافا در دوران خداوند ما عيسی مسيح بوده است )ر.ک لوقا 

وقتی شاول اخيملک و پسرش را در نوب کشت، تنها ابياتار زنده ماند. وقتی که داود پادشاه شد، ابياتار 

 را به عنوان کاهن اعظم منتصب نمود ولی صادوق را عزل ننمود.

 ( اظهار شفقت به مفیبوشت )فصل نهم(ح

( و به دنبال فرصتی 17ـ11:11( داود عهد خود را با يوناتان به خاطر آورد )اول سموئيل 13ـ1:1

گشت تا به عهد خود وفا نمايد. بنابراين درصدد برآمد تا ببيند کسی از خاندان شاول باقی مانده است يا نه.  می

به نام مفيبوشت باقی  پسر لنگیيشين بود به داود اطالع داد که از يوناتان که خادم پادشاه پ صیباشخص به نام 

کند. داود او را به اورشليم احضار کرد و  در بخش شرقی رود اردن زندگی می لودبارمانده است که در 

ا و فرمان داد که دارائی خانوادگيش به او باز گردانيده شود و او را برسر سفره شاهانه خود نشانيد و صيب

 گماشت.مفیبوشت  پسرانش را به خدمت 

مفيبوشف تصوير يک بذر متحول نشده است که در زمين عقيم قرار گرفته است )معنی لودبار احتماالً، 

ای از خاندان  در آيه چهارم يعنی فريفته شده(. او رانده شده ماکیراست( و فريفتۀ گناه است )« بدون علف»

د به حضور پادشاه بيايد و لطف او را نسبت به خود طالب شود، چونکه از ساقط شدۀ شاول بود. او قادر نبو

هر دو پا فلج بود. ولی پادشاه فياض او را فرا خواند تا رحمت خود را به او نشان داده و او را متبارک سازد.  

است. ما هم هماهنگی اين مرحله با نجات بديهی  مفيبوشت به ناگاه خود را بسيار غنی و همنشين پادشاه ديد.

مانند  مفيبوشت ناتوان بوديم )ناتوان از آمدن به حضور خدا(؛ ما هم مانند  مفيبوشت ناتوان بوديم )بخشی از 
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يک نژاد ساقط شده(. اما توسط فيض خدا مورد لطف خدا قرار گرفتيم. ما به عضويّت در خانوادۀ خدا و 

 ارث شدن با مسيح سرافراز گرديديم. هم
 

 آنگیز، ائی و شگفتمحبتی آنچنان خد

 طلبد، تمامیت قلب و تمامیت زندگی مرا می

 هر چه که دارم!

 (Isaac Watts) اسحاق واتس —

 ط( فتوحات دیگر داود )فصل دهم(

که زمانی داود را مورد لطف خود قرار داده بود، درگذشت. اين همان  عمونپادشاه  ناحاش( 1ـ1:11

(. احتماالً ناحاش داود 11را شکست داده بود )اول سموئيل ی است که شاول در آغاز سلطنتش او «ناحاش»

شد. اينک داود  را در دوران تبعيدش کمک کرده بود، چونکه در ظاهر امر شاول دشمن او و داود محسوب می

فرستاد که به جای  حانون پسر ناحاشخواست که لطف او را جبران کند، بنابراين قاصدان خود را نزد  می

به فرستادگان داود مشکوک  سروران بنی عموننت نشسته بود، تا به او تسليت بگويد، اما پدرش بر تخت سلط

اند. بنابراين حانون دستور دا د ريش آنها را تراشيده و  شدند و تصور کردند که آنها برای جاسوسی آمده

ان تحقير شدۀ خود را ديد، هايشان را چاک بزنند و آنها را به نزد داود باز گردانند. داود وقتی که فرستادگ جامه

 بسيار عصبانی شد.

عمون متوجه قبح عمل خود و خشم داود شدند، برای جنگ با اسرائيل آماده شدند.  ( وقتی که بنی2ـ1:11

( استخدام کردند. بدين ترتيب سربازان 11واقع در شمال )ر.ک اول تواريخ: آرام بنابراين بيست هزار نفر از 

 در مقابل دو ارتش قرار گرفتند ـ ارتش آرامی و ارتش بنی عمون. ،یوآبداود تحت فرماندهی 

 گويد: چنين می 7و  1:11در رابطه با ناهماهنگی آيه ششم و اول تواريخ  (John Haley) جان هلی

های کوچکی در آرام بودند، کشور پادشاهی  مانند صوبه و طوب که سلطان نشین« بیت رحوب»

 ن ترتیب اسامی و تعداد سربازان به قرار زیر است:النهرین بود. بدی کوچکی در بین

 

 دوم سموئیل

 

 نفر 11.111 های بيت رحوب و صوبه آرامی

 نفر 11.111 های طوب آرامی

 نفر 1.111 های معکه آرامی

 نفر 33.111 جمع

 یخاول توار

 

 نفر 31.111 های صوبه و غيره آرامی
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 [1.111] های معکه )تعداد داده نشده( آرامی

 نفر 33.111 جمع

 

سربازان خود را به دو گروه تقسيم کرد. او خود فرماندهی گروهی از بهترين سربازان  یوآب( 11ـ1:11

فرماندهی گروه دوم را در مقابله با بنی عمون بر عهده گرفتند.  یوآببرادر  ابیشاها و  را در مقابله با آرامی

روه نياز به کمک داشت گروه ديگر به کمک او بشتابد. هر دو فرمانده توافق کردند که در صورتی که يک گ

ها به گوش بنی  وقتی که يوآب و سربازانش به آنها حمله کردند، گريختند. وقتی خبر فرار آرامی ها آرامیاما 

 نشينی کرده و به شهر )احتماالً ربا( برگشتند. عمون رسيد، آنها نيز ترسيده و عقب

واقعه آراميان نيروهای خود و نيروهای کمکی را از ساير اياالت  ( کوتاه مدتی پس از اين11ـ11:11

واقع در شرق رود اردن )محل دقيق آن مشخص نيست(  حیالمآرام جمع کرده و برای جنگ با اسرائيل در 

و  هفتصد ارابه اردو زدند. ارتش داود نيز به آنجا وارد شده و آنها را شکست داد. ارتش اسرائيل در اين نبرد 

تلفات را هفت هزار ارابه و چهل هزار پياده  12:11را نابود کردند )کتاب اول تواريخ  هزار سوارچهل 

 11.111نويسد که در آن جنگ هنگ سواره نظام شامل  نوشته است. ويليامز در رابطه با اين ناهماهنگی می

سنگين بوده است(.  ارابه 7.111سرباز و  11.111ارابه سبک و هفت هنگ پياده نظام شامل  711سرباز؛ 

و ديگر از بنی عمون  داود صلح کردهها را نسبت به قدرت داود متقاعد نمود، بنابراين با  اين نبرد آرامی

 تقاضای کمک نکردند.

 (11و  11سقوط داود )فصول . 1

 (11الف( جنایت علیه بتشبع و اوریا )فصل 

، لغزش سنگين داود را از سه (Matthew Henry) ( مفسر معتبر  کتاب مقدس آقای ماتيو هنری1ـ1:11

( و 3؛ )«آسائی افراط او در تنبلی و تن( »1؛ )«غفلت داود از موقعيتش( »1جهت بررسی کرده است: )

به جنگ برود، يوآب را به مقابله با بنی عمون فرستاد و  انقضای سالداود به جای اينکه در « چشم چرانی.»

يک روز  شود. های بزرگ می بيهودگی غالباً منتهی به وسوسهاوقات  خودش به آسايش در خانه پرداخت.

بارگاهش ايستاده بود و از آنجا زنی زيبا را ديد که مشغول شستن خويش است. داود  در پشت بام، داود عصر

 اوریاو همسر  بَتَشبَعبا ديدن آن زن وسوسه شد و به تفحص در مورد او پرداخت و مشخص شد که نام او 

باشد. داود به دنبال آن زن فرستاد و با او مرتکب زنا شد. زن پس از  ان دالور ارتشش میيکی از جنگجوي

مدتی بعد بتشبع متوجه شد  خانه خود برگشت.عمل زنا براساس رسوم طهارت، خود را طاهر ساخته و به 

 باشد. حامله است و به داود اطالع داد که حامله می
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را از جبهه احضار  اوریاا بر گناه خودش سرپوش بگذارد. نخست ای کشيد ت ( آنگاه پادشاه نقشه13ـ1:11

خواهد از پيشرفت يوآب در جنگ اطالع يابد و بعد از اينکه اوريا گزارشات جبهه  کرد و وانمود کرد که می

را به اطالع داود رسانيد، داود به او پيشنهاد کرد که به خانه رفته و استراحت کند، با اين اميد که شب را با 

زنش خواهد خوابيد و وقتی که بچه متولد شد اوريا تصور خواهد کرد که بچه اوست. ولی اوريا نقشه داود را 

خوابيد. اوريا فکر کرد که شايسته نيست در  نزد در خانه پادشاهاش برود  عقيم گذاشت و به جای اينکه به خانه

کرد تا به  را مستود در عين نااميدی اوريا خانه استراحت کند، در حالی که قوم او در جنگ بود. روز بعد دا

اش نرفت. صداقت و وفاداری اوريا در تناقض کامل با  اش برود، اما اين سرباز وفادار باز هم به خانه خانه

 رفتار پادشاه بود.

ترسيد توسط اوريا مکتوبی برای يوآب فرستاد  الوقوعش می ( سپس داود که از رسوائی قريب17ـ11:11

ای بود شامل دستور قتل اوريا که توسط خودش به يوآب تسليم شد. پادشاه به يوآب فرمان داده بود  مهـ و اين نا

، جائی که مرگ اوريا حتمی بود، در اين صورت اوريا زنده «اوریا را در مقدمۀ جنگ سخت بگذارید»

ری ترتيب داد که کشته مانست تا طفلی را که متولد خواهد شد، از آن خود نداند. يوآب صحنه جنگ را طو نمی

روی داد، و سربازان اوريا که در مرکز به جلو حرکت  شدن اوريا قطعی بود. او به قوای خود فرمان پيش

کردند به سادگی مورد هدف تيراندازان بنی عمون که در روی قلعه قرار داشتند، قرار گرفتند. از نظر جنگ 

و بسياری از سربازان وفادار به داود، استراتژی  ای احمقانه بود، اما در حذف اوريا چنين استراتژی

 آميزی بود. موفقيت

دانست که پادشاه از شکست نظامی در آن  ( وقتی که يوآب گزارش واقعه را به داود داد، می11ـ12:11

دانستيد که  مگر نمی «چرا برای جنگ به شهر نزدیک شدید؟»جنگ عصبانی خواهد شد، و خواهد گفت 

(. بنابراين يوآب با 11ـ11:1چنين کاری کرد و کشته شد؟ )ر.ک داوران  )یربوشت( پسر جدعون ابیملک

، چون «ات اوریای حتّی نیز مرده است بنده»بينی خشم پادشاه به فرستادگان گفت پادشاه را آگاه کنيد که  پيش

 فهميده بود شنيدن اين خبر خشم پادشاه را راجع به شکست نظامی آن جنگ، تسکين خواهد داد.

( قاصدان آنچنانکه يوآب گفته بود، خبر را به داود رسانيدند. سپس داود يوآب را دلداری داده 11ـ11:11

پذير است، و مرگ اوريا نبايدپيشروی را مختل کند،  و به او گفت: در جنگ اين مسائل اجتناب

تا گناه بزرگ خود را با  ترتيب داود منافقانه کوشيد بدين «کند. تفاوت هالک می شمشیر این وآن را بی»چونکه

 ناپذير بودن مرگ، سرپوش نهد. تقدير و اجتناب توسل به

بعد از ايام سوگواری مرسوم برای اوريا، داود از بتشبع خواستگاری کرد و او را به زنی گرفت و مدتی 

 بعد طفل متولد شد.

اقت و صحت آن علت اینکه کتاب مقدس این صحنه از زندگی داود را گزارش داده است، همانا صد

اند، به  است. این گزارش بصیرتی صمیمانه در مورد مردم خدا و اینکه واقعاً چگونه افرادی بوده
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 Scripture يادداشت روزانه) باشد. دهد، که شامل تصاویری زشت و زیبا از شخصیت آنان می ما می

Union) 

 (11ب( اعتراف نزد خداوند )فصل 

 31افتاده است. مزامير  11و  11ای يکساله در بين فصول  که فاصله ( معموالً عقيده براين است1ـ1:11

نزد ناتان نبی سپس  باشد. حاصل اندوه و تأسف داود و سنگينی دست خداوند بر او، در اين مدت می 11و 

مرد ثروتمندی که گوسفندان بسيار داشت، »داود آمد و مشکلی را با داود مطرح کرد و نظر او را جويا شد: 

که ميهمانی بر او وارد شد، دريغش آمد يکی از گوسفندان خود را کشته و از ميهمانش پذيرائی کند، و وقتی 

به جای آن ماده بره کوچکی را که متعلق به يک مرد فقير بود گرفت و آن را کشت و از ميهمان خود پذيرائی 

بنابراين با عصبانيت اعالم کرد که آن تر از گناه خود داوری کند،  توانست گناه ديگران را ساده داود می «کرد.

بايد چهار برابر  آنچه که از آن مرد فقير گرفته است، به او رد نمايد و مجازات او مرگ  مرد ثروتمند می

کسی که چنين کاری کرده است، »است. ناتان با عصبانيت انگشت اتهام خود را به سوی داود گرفت و گفت: 

برخورد نمود، تو را پادشاه ساخت، تو را ثروتمند ساخت، هر چيزی را که تو هستی. خدا با فيض خود با تو 

 «طلبيد به تو د اد. اما تو بتشبع را از اوريا گرفتی و او را کشتی تا گناه خود را بپوشانی. دلت می

( آنگاه خداوند، مجازات گناه پادشاه را اعالم کرد: شمشير از خانه داود، دور نخواهد شد، 11ـ11:11

( و پسری که از بتشبع 11:11داود در پيش چشم او مورد تجاوز قرار خواهند گرفت )ر.ک دوم سموئيل  زنان

آنگاه داود به زانو در افتاد و توبه کرد و به گناهان خود برضد خداوند، اعتراف کرد.  کند، خواهد مرد. پيدا می

 نويسد: در تفسير اين آيات می (Morgan) مورگان

در آیه سیزدهم. کسی که صادقانه به گناهش اعتراف کند، این امکان « نیز» توجه کنید به عبارت

 سازد که گناه او را از او دور کند. را برای خدا فراهم می

ناتان بالفاصله به داود اطمينان داد که جريمه گناه او بخشوده شده است و او نخواهد مرد ولی عواقب گناه 

د آنچنانکه در مورد آن مرد ثروتمند فتوا صادر کرده بود، چهار برابر او به دنبالش خواهد آمد. در واقع داو

(، ابشالوم 13اش مرد، پسرش امنون ُمرد )فصل  (: بچه1:11آنچه را که ستانده بود رد کرد )ر.ک خروج 

 (. 1( و ادونيا اعدام شد )اول پادشاهان 12کشته شد )فصل 

د به دعا و روزه گرفتن پرداخت. او شديداً محزون ، داوبیمار شد( وقتی که پسر کوچک داود 13ـ11:11

تواند  اش ديگر نمی بود، ولی وقتی فهميد که بچه مرده است، روزۀ خود را شکست و غذا خورد و گفت که بچه

منبع اعتماد عظيمی برای والدينی است که  13شود. آيه  اش محلق می باز گردد، ولی روزی خودش به بچه

 نويسد: در اين مورد می (Matthew Henry) ماتيو هنری دهند. خود را از دست می کودکان کوچک و شيرخوارۀ

های کوچک خود را که در سن شیرخوارگی از  والدین ایماندار دلیل بزرگی بر این امید دارند که بچه

ای است که خدا به ما و نیاکان ما داده است  اند، در دنیای دیگر ببینند، چونکه این وعده دست داده
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کنند، و مانند طفالن سبک  این وعده شامل کسانی است که توبه کرده و به گناه خود اعتراف می و

 شوند. بار می

روند،  ميرند، به بهشت می هائی که قبل از رسيدن به سن تکليف می توانيم اطمينان داشته باشيم بچه ما می

 (11:11)متی  «ان( استملکوت آسمانی از مثل اینها )کودک»چونکه عيسی مسيح فرموده است: 

داود شناخت عميقی از ذات خداوند به دست آورد و بدان وسيله به داوری خدا گردن نهاد. داود قبل از 

اش باز  دانست که يهّوه خدای رحمت است. ولی بعد از مردن بچه اش خدا را ستايش کرد، چون می مردن بچه

دالت است. او آنچه را که در پشت سرش بود دانست که يهّوه خدای ع هم خدا را ستايش کرد، چون می

دانست که خدا او را  فراموش کرد و نظم خدائی را گردن نهاد و چشم به آينده دوخت. او نااميد نشد، چون می

 متبارک ساخته است.

ناميدند که  سلیمان( بتشبع زن داود بار ديگر حامله شده و پسری برای داود زائيد و او را 11و  11:11

دیدیاخداوند مقرر شد جانشين پدرش داود باشد. ناتان نبی سليمان را از سوی  ََ  )مقبول يهّوه( ناميد. َی

رسيم که به علت گناه داود، متوقف مانده بود. چنين به نظر  می ربّه( اينک به داستان حمله به 31ـ11:11

بود )ژوزفوس و نسخه ها بود تصرف کرده  رسد که يوآب تمام شهر را بجز بخشی از شهر که در بلندی می

NKJV را محاصره و تسخير آن را قطعی نمود(. سپس به داود پيام فرستاد که شهر آبها گويند که يوآب  می

بيايد و کار را يکسره کند و سهم خود را انجام دهد. يوآب آدم دمدمی مزاجی بود. گاهی قدرت واقعی ذاتی 

نصيب داود شد و  ربهو طراح نابکاری بود. افتخار فتح باک  داد، ولی رويهمرفته زرنگ، بی خود را نشان می

های گرانبها بود، و  و مزين به سنگ یک وزنه طالپادشاه ربه را صاحب شد، تاجی که وزنش  تاج طالئی

 بسياری غنايم ديگر.

( اساتيد کتاب مقدس در اينکه اين آيه شارح مجازات ظالمانه بنی عمون توسط داود است و يا 31:11

وعی بيگاری ظالمانه در رابطه با امور کشاورزی و صنعتی است، توافق نظر ندارند. شق دوم بيشتر تشريح ن

 خوانی دارد. با روش داود نسبت به دشمنانش هم

 (11ـ11مشکالت داود )فصول . 1

 (11ـ1:11الف( تجاوز امنون به تامار )

ن پسر ديگر داود از همسر از همسرش ميکال بود، در حالی که امنو داودپسر  ابشالوم( 11ـ1:13

ديگرش به نام اخينوعم بود، يعنی در واقع برادر ناتنی بودند. امنون عاشق تامار خواهر ابشالوم و خواهر 

بستر شود. اما او دختری متقی و باکره بود. در اين ميان  ای بود که با او هم ناتنی خود شد و درصدد طرح نقشه

او پيشنهاد  ن ـ آيه سوم( که از وضع آشفته امنون آگاه شد، راه حلی بهشخصی به نام يوناداب )پسرعموی امنو
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مريضی بزند و از پدرش تقاضا کند که خواهرش تامار او را پرستاری  کرد وآن اين بود که امنون خود را به

 کرد. کند. اين نقشه اجرا شد و امنون تامار را به عنوان پرستار به اطاق خود کشيد و به اجبار به او تجاوز

مام از خود راند، آنچنانکه غالباً در ( امنون بعد از ارتکاب اين خيانت، تامار را با خواری ت11ـ11:13

خواست خود را از  اند. امنون می شود. شهوت و نفرت بسيار به هم وابسته ها واقع می بازی اين گونه هوس

دست تامار خالص کند، ولی تامار مايل به ترک آنجا نبود. بنابراين امنون تامار را به زور بيرون کرد، با اين 

تامار بيرون آمده و جامۀ سوگ پوشيد. خبر ماجرا به گوش « ه برفت، از دل برود.آنکه از ديد»اميد که هر 

 ابشالوم رسيد.

 (11ـ11:11ب( انتقام ابشالوم از امنون و فرار او )

( ابشالوم به خاطر تسلی دادن به خواهرش تامار به او گفت موضوع را زياد جدی نگيرد، ولی در 11:13

در آنکه اميد ازدواجی در آينده داشته باشد  کشيد. تامار در خفت و خواری بی دل نقشه انتقام از امنون را می

. اين احتماالً بدان معنی است که او ديگر ازدواج نکرد. شهوت گناهی است که خانه برادر خود ابشالوم ماند

 کند. دار می معصوميّت را لکه

ی امنون را تنبيه نکرد و سکوت او ول بسیار غضبناک شد( هر چند که داود از شنيدن اين جريان 11:13

 دانستند. احتماالً بدان جهت بود که خودش کمتر از امنون گناهکار نبود و همه اين را می

دانست، اما دستش بسته بود. گناه عمدی ابتکار عمل،  داود وظیفه خود را در این مورد خاص می

 (Scripture Unionروزانه  های يادداشت) ستاند. آزادی سخن گفتن و شهادت را از انسان می

( و وارث تاج و تخت داود بود، داود 1:3زاده داود )اول تواريخ  ممکن است اين واقعيت که امنون نخست

 را تحت تأثير قرار داده باشد.

( ابشالوم صبر کرد تا فرصت الزمه برای انتقام از امنون را به دست آورد. دو سال از آن 11ـ11:13

شد. اصرار ابشالوم  ئيل انجام می چينی گوسفندان مانند هر سال در نزديکی بيت اسم پشمماجرا گذشته بود. مر

بری خوشايند داود نبود، چون احتماالً نگران جان پسرش امنون  مبنی بر حضور پسران پادشاه در مراسم پشم

يعهد داود بود، به بود. ولی ابشالوم موفّق شد که همۀ پسران پادشاه از جمله امنون را که فرزند اول و ول

کند. در اين مراسم طبق يک قرار قبلی خادمان ابشالوم بر سر امنون ريخته و او را به قتل دعوت مراسم 

 رسانيدند. بقيه شاهزادگان از ترس جان به اورشليم گريختند.

ار شد. را کشته است! ديگر باره داود عزادپسرانش ( آنگاه به داود خبر رسيد که ابشالوم تمام 31ـ31:13

کشته شده است و ابشالوم به خاطر تامار از او  امنون خبر را تصحيح کرد و به داود گفت که تنها، یوناداباما 

 انتقام گرفته است. پسران داود به اورشليم باز گشته و ماتم گرفتند.
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ر کرد و تلمای پد در سوريه که مادرش زندگی می جشور( و اما ابشالوم از ترس جان به 31ـ37:13

امنون از ابشالوم بزرگتر و  زندگی کرد. جشوردر سه سال اش پادشاه آنجا بود، گريخت. ابشالوم  بزرگ اسمی

 داود پادشاهتا زمان مرگش وليعهد داود بود. با مرگ امنون ابشالوم رويای وليعهدی را در خود پرورش داد. 

يافت، اظهار عالقه نمود که بار ديگر  پس از اينکه اندوهش در اثر گذشت زمان نسبت به مرگ امنون تسکين

 ابشالوم را ببيند.

 (11ج( برگشت ابشالوم به اورشلیم )فصل 

دانستند  متوجه شد که داود مايل است که ابشالوم به اورشليم برگردد. ولی اهالی اورشليم می یوآب( 1:11

اود را از آوردن ابشالوم به که ابشالوم قاتل است و بايد اعدام گردد. بنابراين تصور عدم پذيرش ملت، د

 اورشليم باز داشت.

لحم( را با شرايطی مشابه  )نزديک بيت زنی دانشمند از تقوعبرای رفع اين مشکل  یواب( 7ـ1:11

وضعيت خانوادگی داود، به نزد داود آورد. آن زن تظاهر به عزاداری نموده و به داود گفت يکی از پسرانش، 

خواهند پسر ديگرش را که زنده مانده است بکشند. بدين ترتيب نام  مردم میپسر ديگرش را کشته است. اينک 

 محو خواهد شد. حال تکليف او چيست؟ بر روی زمیناو  اعقابو 

( پادشاه به آن زن گفت به خانه برگردد و منتظر پاسخ او بماند، باشد که راهی برای تبرئه قاتل 13ـ2:11

گيرد، به دام  داود بود، به اين اميد که داود را با تصميمی که می پيدا کند، ولی آن زن خواهان پاسخ فوری

بياندازد. آن زن عواقب بخشش پادشاه را بر خود پذيرفت ولی تصميم را به عهده پادشاه گذاشت. داود پادشاه 

دام ای داد، آن زن داود را به  به او قول داد که اين فرزند او خواهد ماند. به محض اينکه داود چنين وعده

، آوارۀ خوددارد، پس به چه سبب پسر  انداخت و گفت اگر پادشاه اين احسان را نسبت به پسر او مرئی می

 بخشد؟ خواند و او را نمی ابشالوم را به نزد خود نمی

آنچه که آن زن بدان تظاهر نمود، تصویری از وضعیت داود بود. یک پسر کشته شده و بستگان و 

(. اما تصمیم داود نشان دهنده 7که او را کشته است، کشته شود )آیه  خواهند پسر دیگر فامیل می

ها  رأفت و جلوگیری از یک سلسله خونریزی بود که اکثراً در خاورمیانه و در میان بسیاری از نسل

ادامه داشته است. ولی اصرار آن زن در نقل داستان اشاره به وضعیت حاکم بین داود و ابشالوم 

به گناهی که مرتکب شده بود، و بخشش خدا را در یافته بود، متعهد بود که  بود. داود با توجه

 (Scripture Unionهای روزانه  يادداشت) اش، ابشالوم را مجدداً بپذیرد. فرزند آواره

چون آبی است که بر روی زمین ریخته ( منظور آن زن اين بود که آنچه که اتفاق افتاده است، 11:11

توان اين آب را جمع کرد و يا امنون را زنده کرد. زندگی  امنون بود که ديگر نمیو منظور او مرگ  شد،

حاکی از اين است که  11های طوالنی نمائيم. آخرين بخش آيه  تر از آن است که آن را صرف کشمکش کوتاه

هکار آمرزيده و تا گنا کند تدبیرها میگيرد )آنچنانکه داود فهميده بود(، بلکه  خدا فوراً جان گناهکار را نمی

 کند، پس چرا پادشاه چنين نکند؟ اصالح شود. اگر خدا چنين می
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( آن زن به پادشاه گفت که با اين انتظار نزد پادشاه آمده است که او نيز چون خداوند رحمت 13ـ11:11

به  خواست که پادشاه آورد. او رحمت و بخشايش پادشاه را در مورد پسرش به دست آورده بود و اينک می می

ها طرح يوآب است، و آن زن نيز حدس پادشاه را  پسر خود رحمت آورد. پادشاه حدس زد که تمام اين نقشه

تأئيد کرد. بدين ترتيب داود پادشاه به يوآب دستور داد ابشالوم را عليرغم اينکه توبه نکرده بود، به اورشليم 

باشد( عملی غيرمنصفانه از سوی داود بود و باز گرداند. اين کار )پذيرش ابشالوم بدون اينکه توبه کرده 

 بايست بهای آن را بپردازد. می

( ابشالوم دو سال تمام در اورشليم زندگی کرد، بدون اينکه اجازه داشته باشد به حضور پدرش 33ـ11:11

 برود )تشريح زيبائی و موهای ابشالوم، مندرج در اين آيات فاکتوری بود برای جلب محبت مردم اسرائيل(.

بعد از دو سال ابشالوم سعی کرد با يوآب تماس برقرار کند، باشد که مقدمات مالقات با پدرش را فراهم سازد، 

يوآب را به آتش کشيدند. اين مسئله  مزرعه جوولی يوآب تماس با او را رد کرد، بنابراين ابشالوم دستور داد 

 بشالوم را با پدرش فراهم ساخت.موجب شد که يوآب سريعاً دست به کار شده و مقدمات مالقات ا

هفت سال از زمانی که تامار مورد تجاوز قرار گرفته بود و پنج سال از مرگ امنون گذشته بود. ابشالوم 

مدت پنج سال پدرش را نديده بود. هر چند داود او را بخشيده بود و به جای اينکه او را مجازات کند، به 

ا که اتفاق افتاده بود، فراموش نکرده بود. ولی وقتی که داود و ابشالوم اورشليم باز گردانيده بود، ولی آنچه ر

سرانجام يکديگر را مالقات کردند، ابشالوم بخشش کامل خود را از داود، گرفت. سپس ابشالوم احسان پدرش 

( استفاده 12ـ11را به خود جلب کرد و از احسان پدر به عنوان سکوی پرتابی برای شروع انقالب )فصول 

 مود. داود از خون پسر خود درگذشت، ولی ابشالوم در عوض نقشه قتل پدر را کشيد.ن

 کارهای يوآب تماماً بر اين محور بود که از لطف داود و ابشالوم که پادشاه آينده بود، برخوردار شود.

 (12ـ1:11د( شورش ابشالوم و فرار داود )

پيدا شد. بدين ترتيب مردانی گرد خويش جمع کرد ( از آن به بعد سودای پادشاهی در دل ابشالوم 1ـ1:11

کرد که  ايستاد و چنان عمل می شد( می )جائی که مسائل شرعی و حقوقی حل و فصل می کنار دروازهو به 

گوئی تنها کسی در اسرائيل است که نگران بهبود اوضاع مردم است. او عمالً پدرش را در حل و فصل 

گفت اگر خودش پادشاه بود، مردم آن انصاف و  کرد و می تاهی میموارد قانونی و شرعی محکوم به کو

 فريفت. را می دل مردان اسرائیلکردند. بدين ترتيب ابشالوم  عدالتی را که شايسته آنان بود، دريافت می

(، ابشالوم NKJV، آرامی، ژوزفوس و حاشيه بر LXX)برطبق نسخه  چهار سال( بعد از گذشت 11ـ7:11

برود. حبرون قبل  حبرونکه در هنگام تبعيدش کرده بود، از داود اجازه گرفت که به نذری ی با تظاهر به ادا

از آن مرکز حکومت اسرائيل بود، ولی داود مرکز حکومت را به اورشليم انتقال داده بود. در ضمن حبرون 

مبنی بر جانشينی پادشاه که همراه ابشالوم بودند از نيّت واقعی ابشالوم  دویست نفریآن  زادگاه ابشالوم بود.
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( و بسياری ديگر در اين 31:13يکی از مشاوران داود و پدربزرگ بتشبع )ر.ک  اخیتوفلدانستند!  چيزی نمی

اش  به ابشالوم پيوستند. شايد هدف اخيتوفل در پيوستن به ابشالوم، گرفتن انتقام از داود بود که به نوه فتنه

 ده بود.بتشبع آن رفتار ناشايست را به عمل آور

( داود از اين توطئه آگاه شد و فهميد که موقعيت خطرناک است. آنگاه با گروهی از همراهان 12ـ13:11

در خارج  بیت مرحقرا جمع کرده در  اهل خانهتصميم به ترک اورشليم گرفت. بدين ترتيب داود بالفاصله 

 در اورشليم ماندند. ی خانهنگهدارپادشاه برای  کنیزهایاز  ده تناز شهر اورشليم ساکن شد. اما 

 (11:11الی  11:11هـ( دوستان و دشمنان داود )

( در ميان کسانی که همراه داود اورشليم را ترک کردند گروهی فلسطينی بودند که ّجت را 11ـ11:11

ضا کرد از داود تقا اتای ّجتیبود. وقتی  اِتای ّجتیترک کرده بودند و به داود پيوسته بودند. يکی از اين افراد 

همراهش برود، پادشاه به او اصرار نمود که برگردد. گذشته از آن او يهودی نبود، او يک تبعيدی بود و 

منصرف نشد. او مصمم بود که  اتایها به مقامی رسيده بود و موقعيت داود نيز بسيار نامطمئن بود. اما  تازگی

اود وفاداری اين شخص غيريهودی را با اجازه آمد. د به پادشاه بپيوندد، ديگر برايش مهم نبود چه پيش می

هر جائی که آقایم پادشاه خواه در موت و »گفت  اتایدادن به او در همراه بودن پادشاه در تبعيد، پاداش داد و 

ايمانداران بايد، همچون اتای که پادشاه را در ايام مطرود  «خواه در زندگی، باشد، بندۀ تو آنجا خواهد بود.

 ت کرد، پادشاه پادشاهان را متابعت کنند.بودنش، متابع

و به سوی درۀ اردن  عبور کردندواقع در شرق اورشليم  نهر قدرون( پادشاه و همراهان از 13:11

رفتند، جائی که هزاران سال بعد بزرگترين پسر داود در هيئت يک پادشاه مطرود، چادرجاپای او نهاد )يوحنا 

رای نجات جان خويش گريخت و مسيح از وادی قدرون عبور کرده و عبور کرد و ب قدرون(. داود از 1:12

 رفت تا زندگی خود را فديه دهد تا بسياری نجات يابند. برای دعا وارد باغ جتسيمانی شد و می

از شهر بيرون آمدند تا همراه داود به تبعيد  تابوت عهدکه کاهنان بودند با  ابیاتارو  صادوق( 11ـ11:11

اجازۀ برگشت به او خواهد داد. همچنين  خداوندآنها را به اورشليم باز گردانيد به اين اميد که بروند. اما داود 

کمک بيشتری به او خواهد بود )به عنوان ستون پنچم در ميان  اورشلیمبه کاهنان گفت که وجود آنها در 

رابطه با شورش ابشالوم  مردان ابشالوم(. داود گفت در حاشيه رود اردن توقف خواهد کرد و منتظر اخبار در

 خواهد ماند.

اش متأثر شود، فروتنانه خود را به خدا سپرد تا خدا اجازۀ عمل به  داود به جای اينکه از تبعيد ناخواسته

خوانيم که  او بدهد. مزمور سوم بر  اساس عنوانش در بيان اين واقعه سروده شده است. در اين مزمور می

 ناپذير است. آورند، تزلزل ها به او هجوم می طوفان توکل داود به خدا در هنگامی که



 

 

- 23 - 

های  باال رفته و برای شکست نقشه کوه زیتون( داود با همراهان وفادارش با اندوه بسيار از 37ـ31:11

داود را در قله کوه زيتون مالقات کرد.  حوشای آر کیاخيتوفل که با داود دست به يکی کرده بود، دعا کردند. 

تقاضا کرد به اورشليم برود و تظاهر به وفاداری نسبت به ابشالوم بنمايد. حوشای بدين ترتيب داود از حوشای 

که در اورشليم  ابیاتارو  صادوقتوانست به کمک  های اخيتوفل را خنثی کند. حوشای می توانست نقشه می

شالوم وارد اورشليم شد بودند اخبار مهم را توسط پسران کاهنان به داود برسانند. حوشای درست هنگامی که اب

 تا حکومت را در دست بگيرد، وارد اورشليم شد.

با توشه فراوانی از غذا و  صیبا خادم مفیبوشت( بعد از اينکه داود از قله کوه زيتون فرود آمد، 1ـ1:11

وغ شراب، و دو االغ آراسته، داود را مالقات نمود، وقتی داود احوال مفيبوشت را از او پرسيد، صيبا به در

پسر يوناتان به اميد بازگشت پادشاهی به خاندان شاول و وليعهدی خودش در اورشليم مانده  (17:11) گفت که

 مفيبوشت به صيبا داده شود. مایملکاست. داود اين دروغ را باور کرد و دستور داد که 

شروع به  شمعیام به نخاندان شاول  رسيد، يکی از قبايل بحوریم( وقتی داود از راه اريحا به 11ـ1:11

يکی از افسران داود، خواست که  ابشایناسزا گفتن به داود نمود و او را متهم به کشتار خاندان شاول کرد. 

همانجا شمعی را بکشد ولی پادشاه به او اجازه نداد. داود بر آن عقيده بود که شايد خداوند شمعی را فرستاده 

ه پسرم ابشالوم قصد جانم را دارد، پس چه جای تعجب است که دهد و اشاره کرد وقتی ک دشناماست تا او را 

عضوی از خاندان شاول قصد کشتن مرا داشته باشد؟ همچنين شايد داود مرگ اوريا را به ياد آورد و نتيجه 

پايه نيست. داود اميدوار بود که عداوت بيش از حد شمعی شايد موجب شود  های شمعی بی گرفت که تهمت

رفتند شمعی همچنان به تعاقب و  مت آورد. وقتی که داود و همراهانش به سوی اردن میخداوند به او رح

داد. سرانجام پادشاه تبعيد شده به رود اردن رسيد و در آنجا  سنگ باران آنها و خاک افشانی ادامه می

 استراحت کردند.

 (11:17الی  11:11و( مشاوران ابشالوم )

رديم، به جائی که ابشالوم وارد شده و قصد دارد زمام امور را در گ ( اينک به اورشليم بر می11ـ11:11

رود و شديداً به او اظهار وفاداری  وارد اورشليم شده و به نزد ابشالوم می حوشایدست بگيرد. در اين وقت 

 پذيرد. شود ولی سرانجام او را می کند. در گام اول ابشالوم نسبت به وفاداری او مشکوک می می

اولين توصيه اخيتوفل به ابشالوم اين بود که با ده کنيز داود که برای نگهداری خانه در ( 13ـ11:11

اند، بخوابد. چنين عملی هرچند ناشايست بود ولی تحقيری غير قابل بيان نسبت به داود محسوب  اورشليم مانده

ساخت.  مهيا میساخت و راه را برای تصاحب تاج و تخت  شد، که امکان هرگونه آشتی را منتفی می می

، با کنيزان پدرش اسرائیل نظر تمامی بنیابشالوم توصيه اخيتوفل را پذيرفت و به بام حرم پادشاهی رفت و در 

 تحقق يافت. 11و  11:11خوابيد، بدين ترتيب نبّوت ناتان نبی در 
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ود انجام داده راهکار اخيتوفل در آن روزها بسيار منفور بود، ولی ابشالوم بالفاصله، آنچنانکه پدرش دا

شويم که  بود، آن سفارش را انجام داد. ولی وقتی به ياد آوريم که اخيتوفل پدربزرگ بتشيع بود، متوجه می

 چگونه ميل انتقام او را وادار به اخذ چنين تصميمی نمود.

د که موفق شده بود، ديگر بار به ابشالوم توصيه کر ابشالوماش با  ( اخيتوفل که در اولين مشاوره1ـ1:17

را برگزيده و به داود حمله کند و او را بکشد و پيروانش را به اورشليم باز  دوازده هزار نفراجازه دهد او 

 گرداند.

را طلبيده و از او  حوشای ارکی( ابشالوم از طرح اخيتوفل راضی شد، اما تصميم گرفت که 11ـ1:17

. حوشای اظهار داشت مشورتی که اخيتوفل نيز نظرخواهی کند. اين فرصتی بود که حوشای در انتظارش بود

مثل خرس زخمی در انتظار حمله و انتقامند  داود و مردانشاز آن گذشته  این مرتبه خوب نیست،داده است، 

تر از آن است که شب را در ميان لشکريانش  و به شدت با دشمنان خواهند جنگيد، گذشته از آن داود عاقل

کند و اگر حمله اخيتوفل موفق نباشد مردم اسرائيل وحشت  ای پنهان می وشهباشد، بلکه خود را در غاری در گ

شوند و فرصتی که ابشالوم به دست آورده است، بر باد خواهد رفت. حوشای يک طرح جايگزين ارائه  زده می

وجود نمود ولی در واقع طرحی بود که اين فرصت را برای داود به  داد که حاکی از وفاداری او به ابشالوم می

آورد که هرچه دورتر بگريزد و مرگ احتمالی ابشالوم هم در اين طرح مطرح بود. او به ابشالوم يک  می

بسيج عمومی شامل تمام نيروهای اسرائيل را تحت فرماندهی خوِد ابشالوم پيشنهاد داد. چنين ارتشی 

د بود. ابشالوم طرح حوشای را بود و حمله يا فرار داود در مقابل اين ارتش غيرممکن خواه ناپذير می شکست

 (.31:11پذيرفت و طرح اخيتوفل را رد کرد، آنچنان که داود، دعا کرده بود )

رسانيد و به آنها گفت داود را آگاه  صادوق و ابیاتار کاهنبالفاصله خبر را به  حوشای( 17ـ11:17

خبر را به پسرانشان که در  سازند که از رود عبور کرده و به سالمت دورتر برود. کاهنان توسط يک کنيز

 و در حوالی شهر توقف کرده بودند، رسانيدند. عین روجل

از اين مالقات مخفيانه آگاه شد و خبر را به ابشالوم رسانيد. اما پسران  غالمی( با اين وجود 11ـ12:17

 آنهاکنندگان  تعاقب لحم پنهان کردند تا اين که ، خود را در چاه خشکی در بيتاخیَمَعس ویوناتان کاهنان يعنی 

سپس از چاه بيرون آمده و به سالمت گريختند و خبر را به داود رسانيدند. داود و تمامی همراهانش از  بروند.

رود اردن گذشتند و اين مرز طبيعی را بين خود و نيروهای ابشالوم پشت سر نهادند. سپس داود به سوی 

 شهری در سرزمين جلعاد رفت. محتایم

اش با شکست مواجه شد، و چون حدس زد که داود در اين جنگ  اخيتوفل چون ديد نقشه( اما 13:17

آويز کرد. اخيتوفل چه در حيات و چه در  اش خود را حلق شود، به شهر خود باز گشت و در خانه موفق می

 مرگش تصويری از يهودای اسخريوطی بود.
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 (2:11الی  11:17ز( مردن ابشالوم و اندوه داود )

فرمانده لشکرش کرده بود، از اردن تا جلعاد به تعقيب  یوآبرا به جای  عماسا( ابشالوم که 11ـ11:17

( ولی از نظر 17:1بود )ر.ک اول تواريخ  اسماعیلیپدرش پرداخت. پدر عماسا از ابتدای تولدش يک نفر

ر عموی داود از شد. او )عماسا( خواهرزادة داود و پسرخالة او و اولين پس مذهبی يک اسرائيلی محسوب می

 يوآب بود.

اردو زد، سه مرد با مقدار کافی غذاهای فاسد نشدنی برای داود و  محتایم( وقتی که داود در 11ـ17:17

 برزالئی.و شوبی، ماکیر سربازانش نزد او آمدند، اين سه مرد عبارت بودند از 

احسان پادشاه را رد کرده بود پادشاه گذشتۀ بنی عمون بود. برادر شوبی به نام حانون  ناحاشپسر  شوبی

هر چند از ابتدای تولد يک  شوبیو بدان جهت بنی عمون را درگير مصيبت بزرگی نمود )فصل دهم(. اما 

طرف بود بيش از يهوديان هوای پادشاه را داشت، بدين جهت بسياری از غيريهوديان او را از خود  نفر بی

 (.11:1راندند )ر.ک يوحنا 

(. او 1ـ3:1مت  مفيبوشت بود، تا اينکه داود  مفيبوشت را به اورشليم آورد )ها در خد سال ماکیر

آنهائی که امکانات خود را برای ياری  کرد هرچند که مفلوج و پادشاهی مخلوع بود. مفيبوشت را خدمت می

ز نهند از محبت صد چندان او، آنگاه که در جالل خود با رسانيدن به هدف واالی مسيح در اختيار او می

 شوند. گردد، برخوردار می می

بود، پذيرائی کرد. او مرد بسيار ثروتمندی بود و چونکه  محتایمداود را در تمام ايامی که در  برزالئی

(. داود در بستر مرگش به 31ـ31:11های او از داود به منزلۀ تربيت او بود ) پيرمرد و حکيم بود حمايت

ای اعطا نمايد )اول پادشاهان  را در بارگاه منصب شايستهسليمان پسرش وصيت کرد که پسران برزالئی 

کند و آنها را در ملکوت خود مفتخر خواهد  اند، فراموش نمی (. مسيح کسانی را که به او خدمت کرده7:1

 نمود.

و  ابیشای، و دستۀ دوم را به یوآب( داود ارتش خود را به سه بخش تقسيم کرد، دستۀ اول را به 1ـ1:12

سپرد، و خوِد پادشاه نيز قصد همراهي با سپاهش را در جنگ پيش رو را داشت، ولی  آتایا به دستۀ سوم ر

سرداران داود او را تشويق کردند که در شهر بماند، و در صورتی که نياز به کمک داشتند، به کمک آنها 

به خاطر من با »ه رفتند به آنها سفارش اکيد نمود ک بشتابد. هنگامی که سپاهيان داود از شهر بيرون می

 «ابشالوم جوان به رفق رفتار نمائید.

در شرق اردن و نزديک محتايم آغاز شد. تلفات سپاهيان  جنگل افرایم( جنگ بين طرفين در 1ـ1:12

ابشالوم در آن روز عمدتاً به دليل موقعيت جنگ در جنگل، به بيست هزار نفر رسيد. ارتش داود در اين جنگ 

ابشالوم به جنگل گريخت اما در حين فرار در حالی که بر قاطرش سوار بود سرش  پيروز شد، به طوری که
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های بزرگ بلوط گير کرد و قاطر از زيرش گريخت و او بين زمين و آسمان معلق ماند. بدين ترتيب  بين شاخه

 آن بخش از بدن ابشالوم که پرباد بود کوبيده شد و اين به معنی سقوط او بود.

موقعيت ابشالوم را به يوآب اطالع داد، مورد سرزنش يوآب قرار گرفت که چرا  ( کسی که11ـ11:12

داد. قاصد توضيح داد که هرچقدر پول  کشت ده مثقال نقره به او می ابشالوم را نکشته است و چنانچه او را می

اه خبرش به کشت خواه ناخو کرد، چون اگر ابشالوم را می شد، از دستور پادشاه سرپيچی نمی به او داده می

ها  اش از اين صحبت توانست از او نزد پادشاه شفاعت کند. يوآب که حوصله رسيد، و يوآب ديگر نمی داود می

دار همراهش فرمان داد ابشالوم را  ابشالوم زد و به ده جوان سالح سه تیر به شکمسر رفته بود به محل رفت 

خيريت پادشاه بود. داود بارها از مجازات پسرانش  بکشند. تمام اين جريانات بر ضد فرمان شاه ولی در جهت

 پوشی کرده بود، بنابراين، اين مهم به عهدۀ ديگران محّول شد. به خاطر جرائمی که مرتکب شده بودند، چشم

( به محض اينکه ابشالوم کشته شد، يوآب دستور توقف جنگ را صادر کرد، چونکه وظيفۀ 12ـ11:12

 های بسیار توده سنگانداختند و با  ای بزرگ در جنگل حفرهجسد ابشالوم را در  اصلی او به اتمام رسيده بود.

( ولی آنها احتماالً مرده بودند و ابشالوم وارثی نداشت. در نتيجه 17:11ابشالوم سه پسر داشت ) پوشاندند.

ه تا امروز ملک که احتماالً در نزديک اورشليم قرار داشت ساخته بود کوادی برای خود بنای يادبودی در 

 شود. ابشالوم خوانده میید )زمان نگارش کتاب( به نام او 

داوطلب شد که خبر کشته شدن ابشالوم را به داود برساند، اما يوآب او را  اَخیَمَعس( 13ـ11:12

(، و اگر خبر مرگ ابشالوم را به داود 17بازداشت. اَخيَمَعس به آوردن اخبار خوب مشهور بود )آيه 

را مأمور رسانيدن  کوشیرسانيد. بنابراين يوآب  ر واقع نه يک مژده، بلکه خبر بدی به او میرسانيد، د می

خبر به داود کرد. ولی وقتی که کوشی به دنبال کارش رفت، اَخيَمَعس به يوآب اصرار کرد که او هم برود، 

ه هر کس خبر کشتن ابشالوم حتی اگر پاداشی هم از داود نگيرد برايش مهم نيست )اَخيَمَعس بر اين باور بود ک

گيرد!(. باالخره يوآب با تقاضای او موافقت کرد و او هم به راه افتاد و به سرعت  را به داود بدهد، جايزه می

 کوشی را پشت سر گذاشت.

خبر  بان دیدهمنتظر رسيدن خبر از جبهه جنگ بود که  در میان دو دروازه( از آن سو داود 31ـ11:12

ای ديگر. وقتی که داود شنيد که دونده اول شبيه  شود و به دنبال او دونده ارد نزديک میای د داد که دونده

اَخيَمَعس است، خود را برای شنيدن يک خبر خوش آماده کرد، چونکه اَخيَمَعس درگذشته هميشه حامل اخبار 

داود احوال ابشالوم  خوش بود. اَخيَمَعس پيش آمد و خبر سرکوبی شورش را به اطالع داود رسانيد. ولی وقتی

 هنگامه عظیمیرا از او پرسيد، جرئت بيان حقيقت را به خود نداد و پاسخی مبهم به داود داد مبنی بر اينکه 

 داند. ديده است اما چيزی از جزئيات آن نمی
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اند. پادشاه از او  رسيد، به داود اطالع داد که دشمنانش شکست خورده کوشی( ولی وقتی که 33ـ31:12

دشمنان آقایم، پادشاه، و هر که برای »به احوال ابشالوم پرسيد ولی پاسخ دوپهلوی کوشی مبنی براينکه راجع 

بدين معنی بود که ابشالوم مرده است. اين خبر موجب اندوه فراوان داود « ضرر تو برخیزد، مثل آن جوان باشد

م اندوه بزرگی در زندگی داود بود و خوانيم. مردن ابشالو می 33شد و نوحه او را در مرگ ابشالوم در آيه 

 مشکل است بپذيريم که داود يوآب را به خاطر مرگ ابشالوم بخشيده باشد.

( اندوه داود در مرگ ابشالوم به حدی بود که پيروزی را در کام مردم تبديل به ماتم نمود. آنها 2ـ1:11

آشفته از اين اوضاع از پادشاه گله کرد و  اند. يوآب احساس کردند که به جای اينکه پيروز باشند، قربانی شده

دهد، و نسبت به کسانی که  رسد داود دشمنان خود را به پيروان وفادار خود ترجيح می شاکی شد که به نظر می

کند و سپس تهديد کرد چنانچه داود بالفاصله محبت خود را نسبت به  لطفی می اند بی زندگيش را نجات داده

گذارند. داود نيز تقاضای يوآب را  کنند و تنهايش می به او پشت می شبآنها همان مردمش اعالم نکند، همۀ 

 با مردم صحبت کرد.دروازه شهر پذيرفت و در 

 (11ـ1:11ح( برگشت داود از تبعید )

( در اين موقع سرزمين اسرائيل دچار اغتشاش شد. همه مردم با هم در بحث و جدل بودند. داود 11ـ1: 11

را از دست فلسطينيان نجات داده بود، اينک در تبعيد بود و ابشالوم حاکم خودگمارده کشته شده  پادشاه که آنها

پس االن شما چرا در »پرسيدند:  بود. اينک وقت آن رسيده بود که داود به تاج و تخت خود برسد و می

 ای برای کليسای امروز است. و اين سؤال شايسته «نمائید؟ بازآوردن پادشاه تأخیر می

کنند که او به سلطنت برگردد، دو کاهن  ( وقتی داود شنيد که ده قبيله اسرائيل اظهار تمايل می11ـ11:11

اش، آخرين کسانی باشند که خواهان برگشت  فرستاد و پرسيد چرا بايد وابستگان خونی مشایخ یهودارا نزد 

 پادشاه باشند؟ يهودا ابشالوم را در قيامش بسيار کمک کرده بود.

تصميم گرفت يوآب را از فرماندهی لشکر برکنار کنند )احتماالً بدين جهت که ابشالوم را کشته بود(  داود

را به جای او منصوب کند. عماسا خواهرزادۀ داود بود که قبالً فرمانده لشکرابشالوم بود. از ديدگاه  عماساو 

دهد و حکومت داود مايل  ا پاداش میرسيد که داود وفاداران را مجازات و عاصيان ر ظاهری چنين به نظر می

مایل نسبت به داود،  دل مردان یهودا را مثل یک شخص ]واحد[به ثبات سياسی نيست. ولی اين حرکت 

 و همگی يکدل و يک زبان پيام خوشامد به داود فرستادند. گردانید

مت زده بود، با شتاب که به ابشالوم ته صیباکه پيش از اين داود را دشنام داده بود و  شمعی( 13ـ11:11

به رود اردن آمدند تا پادشاه برگشته از تبعيد را مالقات کنند. عذر تقصير شمعی احتماالً صادقانه نبود، بلکه 

وقتی اين صحنه را ديد  ابیشای خواست اينک که داود در موضع قدرت است، از مجازات فرار کند. صرفاً می

ه خاطر ناسزائی که به پادشاه گفته بود بکشد. اما داود او را به هيجان آمده و از داود خواست که شمعی ب
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ساکت کرد و در عوض به شمعی قول داد که در امان خواهد ماند، ولی ناسزاهای شمعی را فراموش نکرد. او 

 (.1و  2:1بعدها به سليمان دستور داد با اين مرد بنيامينی بددهان و هتاک قاطعانه برخورد کند )اول پادشاهان 

وارد شد. از ظاهر او پيدا بود از آغاز تبعيد شدن داود  پادشاههم برای مالقات با مفیبوشت  ( 31ـ11:11

به او زده بود، به شاه وفادار بود. پادشاه  صیباتاکنون، ماتم گرفته است. او واقعاً عليرغم تهمت ناروايی که 

 صیبامفيبوشت توضيح داد که از خادمش  نخست او را مالمت کرد که چرا همراه او به تبعيد نيامده است. 

را بيارايد )زين کند( تا به ديدار پادشاه برود، اما صيبا کوتاهی کرد و او نتوانسته کاری  االغشخواسته بود 

به او تهمت ناروا زده است، ولی  صیباانجام دهد، چونکه  مفيبوشت مفلوج بود. او صراحتاً اظهار داشت که 

سپارد. وقتی داود غيرمنصفانه فرمان داد که صيبا و   است همه چيز را به دست او میحال که پادشاه برگشته 

او »بين خود تقسيم کنند، پسر مفلوج يوناتان وفاداری قلبی خود را با اين جمله نشان داد:  زمین رامفيبوشت 

 «)صیبا( همه را بگیرد چونکه آقایم، پادشاه به سالمتی به خانه خود برگشته است.

يکی ديگر از دوستان واقعی داود بود. او همان کسی  جلعادی هشتاد سالهپيرمرد  بَرِزالئی( 31ـ31:11

از پادشاه مراقبت کرده بود و اينک در راه اردن به داود پيوسته بود. داود او را دعوت  محتایماست که در 

به علت  برزالئیواهد آورد. اما کرد تا با او به اورشليم بيايد و به او قول داد که از او مراقبت به عمل خ

، ضعف ذائقه و شنوائی، اين دعوت را نپذيرفت و همراه نیک و بدبين تمیز کهولت سن و ناتوانی خودش در 

را  ِکمهامرفت و سپس به شهر خود باز گشت. او يکی از همراهان خود به نام  اندکی بعد از اردنبا پادشاه 

 ود به اورشليم برود، و داود با خوشحالی قبول کرد.)شايد پسرش( پيشنهاد کرد که همراه دا

و نيمی از ساير قبايل اسرائيل تشکيل شد تا پادشاه را به  تمامی قوم یهودا( جمع کثيری از 13ـ11ـ11

 اورشليم برسانند.

ای در بازگردانيدن پادشاه، آنهم بدون دعوت از ده قبيله ديگر در  نظر به اينکه قوم يهودا جايگاه شايسته

خویش گفت که داود  پيوستن به خودشان، به دست آورده بودند، کشمکش درون قومی فزونی گرفت. يهودا می

اند. ده قبيله  اند نفعی بيشتر از ديگران به دست نياورده آنهاست و از اينکه داود را به اورشليم باز گردانيده

ای بود از يک  های يهودا نشانه گوئی . درشتگفتند حق ما نسبت به داود، ده برابر يهودا است ديگر اسرائيل می

 مشکل جدی که در پيش روی آنان نهفته بود.

 ط( گردن کشی و مرگ شبع )فصل بیستم(

از قبيله بنيامين )و احتماالً يکی از بستگان شاول( سخنان  َشبُع( در اين ميان مرد شريری به نام 1ـ1:11

مّدعی  مردان یهوداگردانيد و اين آغاز يک شورش بود. جميع  ( را بل گرفته و به آنها باز11: 11يهودا ) بنی

بودند که داود از آن ايشان است. اينک شبع با گستاخی اعالم نمود که ده قبيله اسرائيل ديگر سهمی از داود 

ندارند و باز گشتند و تنها قبيله يهودا داود را مشايعت نمودند. وقايع بعد حاکی از اين است که شبع پيروان 
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اشاره به آن دسته از اسرائيليان است که داود را ترک کرده  «تمام مردان اسرائیل»نسبتاً کمی داشت. عبارت 

 و به شبع پيوستند.

( وقتی به اورشليم رسيدند، پادشاه ده کنيزی را که برای حفاظت خانه در اسرائيل بجا نهاده و بعداً 3:11

ای تحت نظر )محروس( زندگی کنند  د ترتيبی داد که آنها در خانهحرمت کرده بود، يافت. داو بشالوم آنها را بی

 ماندند. بیوهو ديگر نزد آنها نرفت و آنها تا آخر عمر 

فرمانده شورشی ابشالوم، فرمانده سپاه  عماسا( اينك يوآب از فرماندهی لشکر معزول شده بود و 7ـ1:11

جمع کند تا شبع رهبر شورشيان را  سه روزر عرض را د مردان یهوداداود بود. پادشاه به عماسا دستور داد 

ای چند، عماسا نتوانست در موعد مقرر وظيفه خود را انجام دهد،  تعقيب و دستگير نمايند. به داليل ناگفته

سازد شبع را  ای که فراهم می دستور داد فرماندهی سپاه را به عهده گرفته و با دسته ابیشابنابراين داود به 

باز دارد. يوآب نيز در زمرۀ کسانی بود که همراه  شهرهای حصارداراو را از پناه گرفتن در تعقيب کند تا 

 ابيشای بودند.

رسيدند، عماسای که در جبعون بود  جبعوندر سنگ بزرگی ـ الف( وقتی که گروه ابيشای به  11ـ2:11

اين اثنا غالف شمشير از بندش  به استقبال عماسای رفت و در ردای جنگیبه استقبال آنها آمد. يوآب ملبس به 

رسد که او عمداً  رها گشت و به زمين افتاد و يوآب ناچار شد شمشيرش را به دست بگيرد. چنين به نظر می

غالف شمشيرش را جدا کرده بود تا شمشير را در دست داشته باشد. او با شمشير در دست به سوی عموزادۀ 

سا را گرفت )رسم متداولی در آن زمانه برای اظهار خوش باورش رفت و با اظهار صميميت ريش عما

، سپس با دست ديگر شمشير خود را با يک ضربت در شکم بوسیدصميميت( و او را به آغوش کشيد و 

 عماسا فرو برد و او را مجروح کرد.

از حرکت  غلطید میان خون خود میدر  میان راهـ ب( افراد گروه با مشاهدۀ عماسای که در  13ـ11:11

 از ماندند و حرکت نکردند تا زمانی که عماسای در شرف مرگ را به کناری کشيدند و رويش را پوشانيدند.ب

 مروم»رسانيد. اين شهر در شمال آبهای  بیت َمعَکه( تعقيب شبع گروه را به شمال و شهر 11ـ11:11

(Merom) ».وآب شهر را محاصره اين شهر به خاطر ساکنين دانايش مشهور بود. وقتی که ي واقع شده بود

يوآب را صدا زد و از او تقاضای مالقات نمود. يوآب آن زن را پذيرفت  دیوار شهراز باالی  زنی حکیمکرد، 

را که در اسرائيل هميشه به دانائی و حکمت  شهر و مادریخواهد  و آن زن از يوآب پرسيد که چرا می

که فقط به دنبال شبع رهبر شورشيان است که در المثل بوده است، نابود کند. وقتی يوآب به او گفت  ضرب

اینک سر »کند که شبع را بکشند و قول داد که:  شهر پنهان شده است، آن زن گفت اهالی شهر را متقاعد می

و  کرنا را نواخته به محض اينکه اين امر تحقق يافت يوآب  «شبع را از روی حصار نزد تو خواهند انداخت.

 شورش شبع احتماالً در طی يک هفته سرکوب شد. اورشلیم باز گشتند. به
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( را به جای او 1:11( و بعد ابيشا را )13:11( داود يوآب را معزول و نخست عماسای )11ـ13:11

 منصوب نموده بود. اما يوآب دوباره منصب خود را به عنوان فرمانده سپاه به دست آورد.

است، با تغييرات اندکی که همان ليستی است که در  آمده 11ـ13اسامی فرماندهان مهم پادشاه که در آيات 

يا  شیوا کاتب؛ نگار یهوشافات، وقایع، محافظ داود؛ یوآب، سردار سپاه؛ بنایاهومذکور است:  12ـ11:2

)در ليست پيشين کاهنان صادوق و اخيملک بودند(. تنها فرق موجود با صادوق و ابیاتار، کاهنان تندنويس، 

است، و نامی  کاهن داودبه عنوان  عیرایبه عنوان رئيس ماليات گيرندگان و  ادورام ليست پيشين اضافه شدن

 از پسران داود به عنوان کاهن در اينجا به ميان نيامده است.

 (11ـ11ضمیمه )فصول . 1

باقيمانده کتاب سموئيل در واقع نوعی ضميمه است که به تشريح وقايع برجسته در ايام پادشاهی داود 

 يابد(. باشند )نظم تاريخی اين وقايع در کتاب اول پادشاهان ادامه می ، هرچند که فاقد نظم تاريخی میپردازد می

 (11الف( قحطی و خاتمه آن )فصل 

( اولين رويداد  ايام داود، قحطی بود که سه سال ادامه يافت. وقتی داود در حضور خداوند علت 1:11

نقض کرد، نازل کرده  جبعونیاندليل اينکه شاول عهدش را با کرد، خداوند گفت قحطی را به  سؤالقطعی را 

است. اين قوم کافر و خدانشناس يوشع را فريب داده بودند که قرارداد صلح با آنها منعقد کند. اما شاول 

برآمد، و اين حقيقتی است که قبالً در عهد عتيق اشاره نشده  جبعونیانقرارداد را فسخ کرد و درصدد نابودی 

ای در کشتار جبعونيان به عهده  شايد اشاره به نسل شاول باشد که نقش عمده «خاندان خونریز»بارت است. ع

( و بدين جهت مجازات آنها عادالنه بود. شايد ظاهراً تنبيه ملتی برای خيانتی که يک نفر 1تا  1داشتند. )آيات 

ها قبل از آن همين قوم به خداوند  قرندر گذشته انجام داده و اينک درقيد حيات نيست، عادالنه نباشد، ولی 

(، و قحطی به اين سبب 11و  11:1ای نخواهند زد )ر.ک يوشع  سوگند ياد کرده بودند که به جبعونيان صدمه

 آمد که اين سوگند نقض شده بود. گذشت زمان تأثيری در اجرای عدالت خدا ندارد.

ت در قبال ستمی که شاول به آنها روا داشته، اينک ( اما داود جببعونيان را فرا خواند و به آنها گف1ـ1:11

خواهند و نه اينکه کسی به خاطر ايشان در  شاول نمی طالیو  نقرهخواهند؟ آنها گفتند چيزی از  چه می

داود نيز با اين امر  نفر از نوادگان ذکور شاول شدند. هفتاسرائيل کشته شود. بلکه تنها خواستار اعدام 

به  ِرصفَهسليم مفيبوشت به آنها خودداری کرد. اين هفت نواده عبارت بودند از: دو پسر موافقت کرد اما از ت

دختر شاول )در  میراب)اين همان  مفيبوشت پسر يوناتان نيست( و پنج پسر مفیبوشت  و  اَرمونیهای  نام

د، چرا که اوالً تواند ميکال باش آمده است ولی به دو دليل نمی میکالها منجمله گينگ جيمز،  بعضی ترجمه

ر.ک دوم )و ثانياً هيچ فرزندی نداشت  (11:11ر.ک اول سموئيل ) َعدرئیلازدواج کرد و نه با  فلطیميکال با 



 

 

- 31 - 

که در اين آيه به او اشاره شده آن شخصی که بعداً داود را در هنگام فرار از دست  بَرزالئی. و (13:1سموئيل 

 (.17:17ابشالوم کمک کرد، نيست ـ 

به خود پوشانيد و شب و روز از اجساد اعدام شدگان  پالسیکنيز با وفای شاول  ِرصفّهنگاه ( آ11:11

داری را  زنده ای به آنها نرسانند. او اين شب مراقبت به عمل آورد تا الشخورها و ساير حيوانات وحشی صدمه

 داد.تا زمانی که خداوند باران را فرستاد و قحطی پايان يافت، ادامه  ابتدای درواز 

یوناتان و  شاول های  داری اين زن را شنيد تصميم گرفت استخوان زنده ( وقتی داود خبر شب11ـ11:11

 دفن کند. بنیامینشدگان در زمين  بود، آورده و همراه با آن هفت نفر اعدام یابیش جلعادرا که در 

یشبی . در نبرد اول پيکر فلسطينی است های مختلف با پهلوانان غول ( اين بخش شامل جنگ11ـ11:11

آسای فلسطينی را  داود را نجات داد و پهلوان غول ابشایور شد، اما  به قصد کشتن داود به او حمله بَنوب

کشت. از آن به بعد مردم اجازه ندادند که داود برای جنگ با آنها بيرون بيايد. در نبرد دوم در ّجت )يا جزر( 

را  برادر جولیات جتّی، الحانانبه قتل رسيد. در نبرد سوم  یکایسپسر ديگر رافا و برادر يشبی بنوب توسط 

دست و پای او (. در نبرد چهارم، غول ديگر فلسطينی که 1:11بود، کشت )ر.ک اول تواريخ  لحمیکه نامش 

مورخ به شش انگشت اشاره کرده است )به زبان رومی  (Pliny) کشته شد. پلينی هر یک شش انگشت داشت،

sedigitiها موروثی است ين موردی است که در بعضی از خانواده( و ا 

 (11ب( سرود شکرگزاری داود )فصل 

شماری  و برکات بی دشمنانش ، خداوند را برای رهائيش از دست کلمات این سرود( داود با 11ـ1:11

تش را مستحکم های تاج و تخ که به او نشان داده بود، ستايش کرد. اين سرود احتماالً بعد از اينکه داود پايه

نمود، انشاءشده است. شاول مرده بود و حکومت اسرائيل تحت رهبری داود متحد شده بود و دشمنان اسرائيل 

شکت خورده بودند. اين کلمات با اندکی تغيير در مزمور هيجدهم آمده است و در عهد جديد در اشاره به 

در  11و همچنين آيه  13:1در عبرانيان « نمود بر او توکل خواهم»مسيح، از آن نقل قول شده است )آيه سوم: 

 اند(. نقل قول شده 1:11روميان 

 توان به طريق زير خالصه نمود. اين سرود را در قالب يک مزمور مسيحائی می

 (.1ـ1کند )آيات  شنود و مستجاب می ستايش خدا برای اينکه دعاها را می (1

 (.7ـ1مرگ نزديک نجات دهنده )آيات  (1

کنند )آيات  های هاويه، وقتی که نوميدانه از واقعه رستاخيز جلوگيری میجنگ خدا با لشکر (3

 (.11ـ7

 (.31ـ11علل برانگيخته شدن مسيحا توسط خدا از مردگان )آيات  (1

 (.13ـ31کند )آيات  ظهور دوباره مسيحا، که در اين ظهور دشمنانش را نابود می (1
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 (.11ـ11ملکوت مجلل مسيحا )آيات  (1

 تفسير مزمور هيجدهم رجوع فرمائيد.برای اطالعات بيشتر به  (7

 (11ج( مردان شجاع داود )فصل 

( هفت آيه اول اين بخش حاکی از آخرين سخنان زيبای داود است ـ آخرين الهامی که در قالب 7ـ1:13

پردازد که کسی جز مسيحا نيست که  آل می سرود ريخته شده است. او در اين آيات به تشريح يک حاکم ايده

بعد از يک شب طوفانی است. داود به اين نتيجه  ابر صبح بیسپيده دم پرشکوه و مثل يک ملکوت او يک 

يابد که عهد خدا او را مطمئن  گنجد، ولی در اين حقيقت آرامی می رسيده است که خودش در اين تعاريف نمی

)پسران  عالمردان بلیبيانگر داوری مسيح بر  7و  1ساخته است که مسيحا از نسل او خواهد بود. آيات 

 عصيان( است، آنگاه که ملکوت خود را برقرار نمايد.

آمده است. عجيب اينكه نام يوآب در اين ليست  31تا  2( فهرست دليران سپاه داود در آيات 11ـ2:13

افتخارآميز نيامده است، شايد بدين جهت که او ابشالوم را کشته بود. از نام ابنير و عماسا نيز در اين ليست 

ـ 11:11يست. اين ليست مربوط به اواخر سلطنت داود است، در حالی که ليست مشابه در اول تواريخ خبری ن

باشند ولی تشابه فراوانی بين آندو  باشد. هرچند اين دو ليست يکسان نمی مربوط به آغاز سلطنت داود می 17

آمده  11ر اول تواريخ فصل تری در مورد اين مردان و شاهکارهای آنان در تفسي وجود دارد. اطالعات جامع

 است.

 سه مرد دلير ابتدای اين ليست عبارتند از:

)در کتاب اول  هشتصد نفر را در یک وقت کشت.ـ او  َعدینو ِعصنیمعروف به  یَوشیَب بََشبَتَ  (1

 تواريخ، سيصد نفر گفته شده، اما آن عدد احتماالً يک خطای نگارشی است(.

عقب نشينی کرده بودند، )در واقع براي لخت كردن اجساد ـ او در حالی که سربازانش  العازار (1

)احتماالً دستش خسته شد كشتگان رفته بودند( يکتنه با فلسطينيان جنگيد. او آنقدر جنگيد که 

 دچار گرفتگی عضالت شده بود( و نتوانست انگشتان خود را از شمشيرش جدا کند.

کردند ايستاد و با دشمن فرار که مردان اسرائيل ـ او به تنهائی در مقابل فلسطينيان، آنگاه  َشّمهَ  (3

 يافت. ظفر عظیمیجنگيد و 

( در اين آيات به سه نفر از شجاعان لشکر داود، بدون ذکر نام، اشاره شده که هنگامی که 17ـ13:13

از  پنهان شده بود، اشتياق خود را برای نوشيدن آبی َعُدالمو داود در مغاره  فلسطینیان بود در دست لحم بیت

 لشکر فلسطینیان را از میان شکافتهلحم، اعالم نمود، جان خود را به خطر انداخته و  چاه نزديک دروازۀ بيت

و مقداری آب از آن چاه برای داود آوردند. داود به قدری تحت تأثير اين فداکاری قرار گرفت که آب را به 

 آيات فوق را چنين تفسير کرده است: (Williams) ويليامز عنوان قربانی به خداوند بر زمين ريخت.
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کسانی که به عیسی نزدیکند اشتیاق قلبی او را نسبت به سیراب نمودن آفریقا و هندوستان و چین 

کنند و زندگی خود را  شنوند، و مانند این مردان شجاع، پشت به خانه و کاشانه و ثروت خود می می

گال قدرت شیطان اسیر هستند برای او صید های ناتوان را که در چن اندازند تا ملت به خطر می

 لحم در دست فلسطینیان بود. نمایند. آنچنانکه چاه بیت

 ( در اين آيات به دو تن ديگر از مردان شجاع داود اشاره شده است:13ـ12:13

 به آنها اشاره شده است. 11ـ او سيصد نفر را کشت و فرماندۀ سه نفری بود که در آيه  ابیشای (1

ای در يک روز برفی  و دو پهلوان شيرافکن مواب را کشت و يک شير را نيز در حفرها بنایاهو ـ (1

 تر از خودش بود، به قتل رسانيد. از پای در آورد و همچنين يک پهلوان مصری را که مسلح

سی و )يا  سی نفر( در اين آيات به بقيه مردان شجاع داود اشاره شده. تعداد اين مردان شجاع 31ـ11:13

 ( است که نامشان در اين آيات آمده است.هفت نفر

)آيه  سی و هفت نفر( و 11و  13)آيات  سی نفرالزم است توضيحاتی در مورد ارقام داده شده نظير 

برای حواريون، هر چند که « دوازده»ممکن است يک عبارت فنی باشد مانند رقم  31(، داده شود. رقم 31

تواند يک رقم کامالً واقعی باشد، ولی مردان افزوده شده به اين  اند. همچنين می هميشه در يکجا جمع نبوده

، آخرين اوریای ّحتیاند، نظير  توانند احتماالً جايگزين کسانی باشند که در جنگ کشته شده ليست سی نفره، می

 مرّد شجاع مذکور در ليست و شوهر بتشبع.

زنان!(. او متوجه آنهاست به همان  عيسی مسيح خداوند هم مردان شجاع خاص خود را دارد )و همچنين

کردند. بيائيد در هر صفی که هستيم برای  اطمينانی که داود متوجه افراد شجاعی بود که او را خدمت می

 جنگ نيکوی ايمان بجنگيم:

 سربازان مسيح، برخيزيد،

 زره خود را بر  اندام بپوشيد،

 در قدرتی که خدا مهيا کرده است،

 از طريق پسر ازليش،

 

 ی شويد!قو

 در قدرت عظيم خداوند، پايداری کنيد،

 به قّوت خدا، ملبس شويد،

 و سالح کامل خدا را بر بازوی خود بيفکنيد.

 (Charles Wesley) چارلز وسلی —

 (11د( سرشماری داود و نتایج آن )فصل 
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اورشليم  معتقد است که وقايع ثبت شده اين بخش مدتی بعد از فتح (William Crockett) ويليام کروکت

 توسط داود )فصل پنجم( و قبل از آوردن تابوت عهد به شهر مقدس )فصل ششم( صورت گرفته است.

اسرائیل و به داود فرمان داد که يک آمارگيری از مردم  خشم خویش( چنين آمده است که خدا در 1:11

نخست  ين کار وادار نمود.آمده است که شيطان داود را بد 1:11انجام دهد. ولی در کتاب اول تواريخ  یهودا

اش آن را اجراء نمود و خدا آن را مجاز اعالم کرد.  شيطان آن را مطرح نمود، و داود به دليل غرور درونی

 و نه خدا.« شيطان داود را برانگيخت»تفسير کتاب مقدس از آيه اول اين است که 

د، فرماندۀ لشکر داود حدس ( وقتی که پادشاه به يوآب دستور داد که سرشماری را شروع کن1ـ1:11

درستی زد مبنی بر  اين که هدف پادشاه از اين عمل اقناع حس غرور خودش است و سعی کرد که او را از 

اين کار منصرف کند، ولی نتوانست. سرانجام يوآب و مردانش دستور پادشاه را اطاعت کرده و به اطراف 

پانصد جنگی در اسرائيل و  هشتصد هزار مردرشماری زمين رفتند تا مردم را سرشماری کنند، نتيجه اين س

 در يهودا بود. هزار 

خداوند به موسی دستور داده است که هنگام سرشماری، هر کس نيم مثقال  13و  11:31در سفر خروج 

 شود که داود طبق کالم خدا رفتار کرده باشد. ای در اينجا مشاهده نمی نقره به عنوان فديه جان خود بدهد، نشانه

شد که او به تعداد  آنچه که او را وادار به سرشماری مردم اسرائيل نمود، غرور او بود. سرشماری موجب می

 نفراتش در ارتش مباهات کند، و نه به بازوی خداوند.

( بعد از پايان سرشماری، پادشاه متوجه گناه خود شد، و زانو زده بخشش خدا را طلبيد. خدا 11ـ11:11

 فرستاد و سه راه به او پيشنهاد کرد که يکی را برگزيند، باشد که خداوند گناه او را ببخشايد: را نزد او جاد نبی

داود افتادن به  سه روز وبا.( 3فرار از حضور دشمنان؛ ) سه ماه( 1هفت سال  قحطی در زمين؛ )(1) 

 دست خداوند را به جای افتادن به دست انسان برگزيد و چيزی ديگر نگفت.

از قوم هالک شدند.  هفتاد هزار نفررا بر زمين فرستاد، و  وباداوند، به مدت سه روز ( خ11ـ11:11

بازداشت )اُرنان نيز  خرمنگاه آُرونَهدرصدد نابودی شهر اورشليم بود که خدا او را در  فرشته نابودکننده،

حالی که خودش مرتکب کند، در  ناميده شده است(. داود از خداوند پرسيد که چرا مردم اسرائيل را نابود می

مذبحی در خرمنگاه بايست  گناه شده است. پاسخ خدا از طريق جاد نبی به داود رسيد، و آن اينکه داود می

وارد معامله شد تا زمين او را بخرد. هرچند که ارونه ارونه یبوسی بنابراين داود پادشاه با  ارونه برپا کند.

به جهت قربانی و هيزم برای سوخت، بدون  گاوالوه بر خرمنگاه يک نفر غيريهودی بود، اّما آماده بود که ع

های  برای یهّوه خدای خود، قربانی»دريافت هيچ وجهی به داود بدهد. پاسخ داود به احسان ارونه حکيمانه بود 

 «قیمت نخواهم گذرانید. سوختنی بی
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گويد که  می 11:11ل تواريخ )اوخرمنگاه و گاوان را به پنجاه مثقال نقره خرید سرانجام داود پادشاه 

های اطراف  داود ششصد مثقال طال برای خرمنگاه پرداخت ولی بدون شک اين بهائی است که برای زمين

گرديد  بالرفعشد،  های سوختنی بر مذبح گذرانیده قربانیخرمنگاه پرداخت شده است(. به هر حال هنگامی که 

 (.11)آيه 

ای بود که ابراهيم، اسحاق را برای قربانی نمودن به خدا  همان نقطه خرمنگاه ارونه در کوه موريا احتماالً 

آورده بود. معبد سليمان و سپس معبد هرود در زمان عيسی مسيح در اين مکان ساخته شد. امروز اين مکان 

تبديل به مسجد مسلمانان شده است. اين مکان به احتمال قوی جايگاه معبدی خواهد بود که در دوران عذاب 

 رگ و در نهايت در دوران هزاره، بنا خواهد شد.بز

های خاص خود را  کند. داود کوتاهی کتاب مقدس در برخورد با قهرمانان ايمان کامالً صادقانه رفتار می

ايم.  داشت. در کنار ايمانش به گناهان او نيز اشاره شده است. ما نيز همراه با داود از تبعيد به جالل راه پيموده

اند. ولی در تمام  های کمی چون داود در عمق گناه غرق شده اند و انسان می چون داود با خدا بودههای ک انسان

ايم، چونکه او  مند شده های داود بهره اين مراحل خداوند، داود را محافظت فرمود. ما همگی از تجربه

 هايش را در کتابش به نام مزامير ثبت کرده است. تجربه

 گويند: به داوِد کتاب سموئيل و داوِد کتاب مزامير اشاره کرده و می (Matthew Henry) ماتيو هنری

بسیاری موارد در داستان زندگی داود وجود دارند که آموزنده هستند، و مخصوصاً برای قهرمان 

های بسیاری او را بسیار بزرگ و نیکو و بسیار در  داستان که کانون آن است، هرچند که در صحنه

یم، با این وجود باید اعتراف کرد که جالل او پیش از اینکه در تاریخ زندگیش بین خور بهشت می

 بدرخشد در مزامیرش، درخشان است.

 کلمات مزمور چهلم تاريخچه مناسب و مختصری از زندگی داود است:

و  ام، و به من مايل شده، فرياد مرا شنيد. و مرا از چاه هالکت برآورد انتظار بسيار برای خداوند کشيده

هايم را مستحکم گردانيد و سرودی تازه در دهانم گذارد، يعنی  هايم را به صخره گذاشته، قدم از گِل لجن و پای

مزامير داود ) شده بر خداوند توکل خواهند نمود حمد خدای ما را.و بسياری چون اين را ببينند ترسان

 (.3ـ1:11

 

 


