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 عرفيم

بائي  یت و زی یام داراي ماه تواریخ ا تاب    خودخاص ك

اجد یك ارزش اخالقي است، چونكه وباشد و گذشته از آن  مي

ات خداست. بدین ی  اي هر چیز دیگري بجز نفننشان دهندة 

اي آنچه هست كه امروز ما خود را فنمعني كه نشان دهندة 

 دلگرمي داریم. در عالم مسیحت هم بدان بدان آویخته و

ات خدا ی  ارد شده است، اما نوهائي  در این روزگار خدشه

آرامش خود را  ،ل ناپذیر است و كساني كه ایمان دارندلخ

 نهند. در اطمینان به اهداف خدا، بنا مي

 ویلیام كلي

I فرد كتاب تواریخ ایـام در  ـ جایگاه منحصربه

 كانون

كه  ست  بوده ا بزرگ  تاب  يك ك صل  يام در ا تواريخ ا تاب  ك

خري قدس عآ تاب م خش ك بهبن ب ست. اخود  ري را  صاص داده ا خت

نوان ع ني ع ميبمع قايع»شود  ري آن  فاتر و بارت « د به ع يا 

عبارتسات  Lxxتر عنوان اين كتاب در ترجمه يونااني  اديبانه

 ای كه متأسفانه عنواني گمراه كنناده «حذفيات»=  Omissionsاز 

سي عالي انگلي نوان  ست. ع شده از  ،ا ته  مبرگرف ني  ۀترج التي

 باشد. مي Vulgateقديم كتاب مقدس به نام 

که به اين ظر  يام،  ن تواريخ ا تاب اول  گاه اول ك در ن

تاب دو سموئيل و ك تاب اول و دوم  كراري از ك تواريخ  مت

 ،رسد ايام تكراري از كتاب اول و دوم پادشاهان، به نظر مي

مي پيش  سؤال  ين  صي  ا يز خا چه چ يام  تواريخ ا تاب  كه ك يد  آ

 واهد بگويد؟خ مي

تفاوت اساسي كتاب تواريخ ايام با كتاب سموئيل و كتاب 

تاب كه آن ك ست  شاهان در اين به  پاد بر جن ند  يد دار ها تأك
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كه كتاب تواريخ ايام تكيه دارد بر  تاريخي امور، در حالي

بدين ترتيب كتاب تواريخ ايام متمركز  .جنبه روحاني امور

هم شينانش و  سلطنت داود و جان بر  ست  بد و  ا بر مع نين  چ

با  طه  ياتي در راب حاوي جزئ تاب  ين ك يايش. ا سم ن مرا

سيقي يان، مو نان، الو نان، آوازه كاه نان  دا نان و نگهبا خوا

اند. تشريح كامل  است كه در كتب سموئيل و پادشاهان نيامده

اورشليم، تهيه و تدارك براي ساختن  هانتقال تابوت عهد ب

سط ب شده تو جام  صالحات ان بد و ا كوي مع شاهان ني خي از پاد ر

صه هودا، از شاخ تاب  ي ين ك ست. در ا تاب ا ين ك بارز ا هاي 

ا سلسله داود مدنظر قرار گرفته بحكومت شمالي در برخوردش 

انگيز آمون،  هاي غم است. وقايع اين كتاب حتي شامل سرگذشت

نين  هم چ يا و  شالوم، ادون تداداب مييسل ار شد.  مان،  با

يام تواريخ ا تب  نابراين ك يك  ب جه  هيچ و کرار به  ير ت غ

قايع ن حاني يضروري و سيري رو كه تف مذکور ست، بل قايع  از و

 باشد. كتب پيش از خود مي در

وقايع حكومت هر پادشاهي به طور منظم در يك پيداست که 

و  5:97باا  41:92گردياد رر.ك اول پادشااهان  كتاب ضابط ماي

يره(. و كه بدو...... غ ست  بوده ا بع  مين من شك از ه ن 

شاهان  ازي ئها خشب سموئيل و پاد تب  تاب ك با ک بق  که منط

می يام  شند تواريخ ا تاب با خي ك ست. بر يده ا ستخراج گرد ، ا

تر از  تر و جامع د كه كاملننشين تواريخ ايام را به نقد مي

كه شامل تاريخ شابه نيست، چون هاي مهم دورة  كتب تاريخي م

يق روحاني ا درك عمبباشد. به هر حال ويليام كلي  خود، نمي

ند خو يام مان تواريخ ا تاب  نه ك كه چگو ست  شان داده ا د ن

هاي روح القدس  هستتمامي كتب الهامي تنها منعكس كننده خوا

 باشد: مي

اند،  ت كه در كتاب تواریخ ایام گرد آمدهااین مجموعه شهاد
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بایست نارسا باشند. خدا  ، یعني در واقع ميدشنبانارسامي 

ست آن را تكمیل كند، ولي اگر چنین توان داشت مي اگر خوش مي

كرد. خدا خود بدین امر  كرد خارج از نظم خود رفتار مي مي

رضا داد كه احساس خود را از ویراني اسرائیل، با ارائه 

اي اطالعات از این و آن سو، نشان  قطعات نارسا، شامل پاره

دهد. در واقع هیچ چیزي كامل نیست. این دو كتاب كه تواریخ 

اي از این اصل مهم است. فهم این  شوند چكیده میده ميایام نا

گرند ن كتاب براي كساني كه صرفًا با دید طبیعي بدان مي

بسیار مشكل است. در حالي كه این كتاب الهام شده از روح 

 خداست و باید با بصیرت روحاني با آن برخورد نمود.

به  ست  لي زده ا سرائيل پ يت ا لي از موقع ندی هقرفك  های ب

 ت ادعائي امروز.ي  حيسيت مغشوش معقورن و ممد

تدارك كه  باورم  ین  بر ا من  نابراین  فیض ب صل از   حا

خدا براي مردمش در این روزگار براي كسي كه آن را از 

یدگاه ميماد د ظم و ن ي  خارج از ن ناچیز و  سیار  گرد ب

آن بنگرید متوجه خواهید  به عمققاعده است، ولي وقتي 

نگ  كه هماه یدة خبشد  عه ا ا یك مجمو ست  ست و درخوا دا

كند و ما را بر آن  كامل، ارتباط ما را با خدا قطع مي

یت  مي براي موقع خدا  ساس  با اح كه  جاي این كه ب دارد 

سایش هملكشكننده  سازیم. ن ی شنود  خود را خ شویم،  وا 

هاي اول و دوم تواریخ ایام كتب تاریخي كسل كننده  كتاب

اي  دورهیري روحاني از ها تفس باشند. این كتاب و مبهم نمي

د كه از آدم شروع و تا برگشت بني اسرائیل نباش مقدس مي

ها براي ما  یابد. این كتاب از اسارت در بابل ادامه مي

اند و مورد استفاده براي زندگي  ایمانداران نوشته شده

 باشند. امروز ما مي

II ـ نویسنده 

س شتر مف تاربي نده ك يا گردآور سنده و  عزرا را نوي ب ين 

مي يام  يام  تواريخ ا تواريخ ا تاب  خر ك يه آ ند. دو آ دان

عزرا تاب  يه اول ك قًا دو آ مي را دقي شكيل  سياري  ت هد و ب د

ند.  جود دار تاب و ين دو ك سبكي در ا شابهات  گر از ت دي

هم شدة اين كتاب اطالعات خود را از تعدادي از لنويسندة م

حاوي  هاي مربوط به آن دوران اخذ كرده است. ليست زير كتاب

هاي است كه مورد استفاده نويسنده يا گردآورنده قرار  كتاب

 اند. گرفته

 (41:41فر اخبار سموئيل رائي راول تواريخ ( سِ 9
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 (41:41( اخبار ناتان نبي راول تواريخ 4

 (41:41( اخبار جاد رائي راول تواريخ 3

 (41:1اخياي شيلوني ردوم تواريخ نبو ت  (2

 (41:1وم تواريخ دُوي رائي ردع( رؤياي ي  7

 (97:94( تواريخ ش معياي نبي ردوم تواريخ 6

 (97:94( تواريخ انساب ع دوي رائي ردوم تواريخ 5

( ِمدر س8
1
 (44:93عدوي نبي ردوم تواريخ  

( تااواريخ پادشاااهان اساارائيل و يهااودا ردوم تااواريخ 1

 (34:34؛ 5:45؛ 32:43

 (45:42( ِمدرس تواريخ پادشاهان ردوم تواريخ 93

 (34:34؛ 44:46اي نبي ردوم تواريخ ي( رؤياي اشع99

 (91:33( اخبار حوزاي ردوم تواريخ 94

III ـ تاریخ 

سرائيل  ني ا سارت ب يان ا عد از پا يام ب تواريخ ا تاب  ك

(. ماا باا اساتفاده از 43و  44:36شاد ردوم تاواريخ  نوشته

مه شجره مي نا تاريخ  ها  يقتوانيم  مائيم.  دق يين ن تري را تع

فرد  خرين  شجرهآ تواريخ  در  نام ع ناني راول  به  مه داود  نا

ياا  95هشتمين نسل بعد از يهو ياكين ر= ِيكنيا ا آيه  (42:3

در حدود  و اينباشد.  ، حاشيه( ميNKJVترجمه  95كونيا آيه ي

. با توجه به اينكاه متوساط وده استپيش از ميالد ب 633سال 

پيش از  233عمر هر نسل را بيست و پنج سال بگيريم، به سال 

مي ندرت  ميالد  به  يام  تواريخ ا تاب  يب ك بدين ترت سيم.  ر

تاريخ مي تر از آن  ند دير شده توا شته  كه  نو شد، از آنجا با

سنده صاص داده  نوي سله داود اخت به سل خود را  لم  كه ق اي 

                                                      

 ا كتاب درسي 9
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هاي بعد پادشاه نيز اشاره  است، همان مورخي است كه به نسل

 كرده است.

كتاب تواريخ ايام يكي از  شويم كه بدين ترتيب متوجه مي

يق و نزديك به روزگار عتاست كه در عهد  هائی آخرين كتاب

 ي نبي نوشته شده است.مالك

IV ـ پیشینه و زمینه 

به كند تا  تاريخ نگارش كتاب تواريخ ايام به ما كمك مي

مورد ت كات  پيأن يد آن  ظور  ك به من تاب  ين ك بريم. در ا ب

موعود بيشتر به سلسله رسيدن به پسر داود، يعني مسيحاي 

پادشاهي تأكيد شده است تا پادشاه. هر چند كه اين سلسله 

قش  ما ن ندارد ا جود  گر و بددي بر  مع ست  كز ا هم متمر نوز  ه

دبليوگراهام اسكوروجي .زندگي روحاني قوم يهود
1

 نويسد: ، مي

تمام الزامات پرستش در اینجا موردنظر است: معبد و 

خوانــان و نفــرت از  دنقــش آن، كاهنــان، نویــان، ســرو

قوم  بت شكالت  كه م شده  شان داده  تاب ن ین ك ستي. در ا پر

باشد، و  مي یهو ه ارهايخطموكول به عدم توجه آنان به ا

تاب قی  فمو ست. ك سوي او به  شان  به برگشت كول  ها مو ت آن

پادشاهان هم سیاسي است و هم سلطنتي، اما كتاب تواریخ 

 ایام روحاني و اجتماعي است.

بو سي  بودن و دنسيا بودن  و سلطنتي  ماعي  حاني و اجت رو

است كه  ستايشمهم است مسيح و  امروز مهم نيست، آنچه كه

مانِ  ساس اي مي ا شكيل  مروز را ت نداران ا خرين  ايما هد.در آ د

خود  جاي  به  سليمان را  يام، داود  تواريخ ا تاب اول  صل ك ف

مي صوب  سله داود را از  من يام سل تواريخ ا تاب دوم  ند. ك ك

پيسليما بل،  سارت با سرائيل از ا ني ا شت ب تا بازگ يري  ن  گ

مين دوران را  مي هم ه شاهان  تاب اول و دوم پاد يد. ك نما

مي شش  يد آن نده پو لي تأك شبد، و ست، در تر ي سرائيل ا روي ا

                                                      
1
 W.Graham Scoroygie ا 
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ه روي يهودا شد بيشتر حاليكه در كتاب تواريخ ايام، تأكيد

ست و تاريخ  ا با  طه  صرفًا در راب سرائيل  شاهان ا از پاد

هودا نام برده شده است. هر چند كه بيشتر موارد اساسي ي

مي كي  تاب ي تواريخ  در دو ك تاب  قات ك ضي او ما بع شند، ا با

ايام به جزئيات بيشتري پرداخته است كه در كتاب پادشاهان 

از پادشاهان  ترشود، چونكه كتاب تواريخ ايام دير يافت نمي

اي  ي پارهما به بررس .و به منظور متفاوتي نوشته شده است

ها بين اين دو كتاب خواهيم پرداخت، ولي دسترسي به  تاوفت

هاي ديگري  عمق اين موارد ممكن نخواهد شد. بدين جهت كتاب

 اند. در اين رابطه نوشته شده

 گزارش

I 1ا9ها رفصول  نامه ا شجره) 

 (45ا9:9الف( از آدم تا ابراهيم ر

 (72ا48:9ب( از ابراهيم تا اسرائيل ريعقوب( ر

 (8ا4( پسران اسرائيل رفصول ج

 (43:2تا  9:4يهودا ر (9

 (23ا42:2شمعون ر (4

 (7ين، جاد، نصف قبيله منسي در شرق اردن رفصل برو (3

 (6الوي رفصل  (2

 (7ا9:5ايساكار ر (7

 (94ا6:5بنيامين ر (6

 (93:5نفتالي ر (5

 (91ا92:5نصف قبيله منسي، در غرب اردن ر (8

 (41ا43:5افرايم ر (1

 (23ا33:5اشير ر (93

 (8بنيامين رفصل  (99



 8 تواریخ ایام

 (32ا9:1د( كسانيكه از اسارت بازگشتند ر

 (22ا37:1نامه شاول ر ها( شجره

II  93ا مرگ شاول رفصل) 

III  41ا99ا سلطنت داود رفصول) 

 (94و  99الف( ارتش داود رفصول 

 (99جنگجويان دالور داود رفصل  (9

 (94پيروان وفادار داود رفصل  (4

 (96ا93آورد رفصول  ب( داود تابوت عهد را به اورشليم مي

ج( تمايل داود به ساختن معبد و پاسخ خدا به او رفصل 

95) 

 (43ا98د( فتوحات داود رفصول 

 (49و عواقب آن رفصل  قوم اريمها( سرش

 (46ا44و( تداركات براي ساختن خانه خدا رفصول 

 (44مصالح، نيروي انساني، انگيزه رفصل  (9

 (46ا43بندي و وظايف الويان رفصول  طبقه (4

 (45و سياسي رفصل  ز( رهبران نظامي

 (41و  48ح( آخرين روزهاي داود رفصول 

 تفسیر

I (9تا  1ها )فصول  نامه ـ شجره 

شجره شامل  يام  تواريخ ا تاب اول  صل اول ك مه نه ف ها  نا

شجره مي شد.  كه  با بود، چون هم  سيار م يان ب براي يهود مه  نا

اي خود را حفظ كنند.  توانستند تمايز قبيله بدان وسيله مي

عد از  شي از آنب شات نا سارت و اغتشا طوط  ،ا ستقرار خ ا

 پادشاهي و كهانتي اهميت بيشتر خود را باز يافت.

نه صول نمو ين ف جود دار در ا ند و با نهائي چ سامي  كه ا د 
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سمت ساير ق كه در  چه  مده آن قدس آ تاب م فاوت  هاي ك ند، مت ا

 :وجود دارد يظاهري داليل چند  های باشند. براي اين تفاوت مي

. تغيير امالي ه استات كسي بيشتر از يك نام داشتبعضي اوق

ما  پاره جب  جب تع يد مو مادی نبا قرون مت طي  سامي  اي از ا

شجره ين  ضي از ا يان بع شته از آن در م مه شود. گذ ها در  نا

  ها در كتاب پيدايش هزار سال كتاب تواريخ ايام و قرينه آن

الف فاصله نهفته است. بسياري از اين اخات ق.م( 233و  9233ر

به  گاهي  ست. ن شي ا طاي نگار شي از خ سامي نا بانا ري بع ز

است. اين  بيني به راحتي قابل پيشدهد كه اين مورد  نشان مي

مي گيج ن جدي را  نده  يك آموز ضات  صطالح تناق كه  با ند، چون ك

نوان  هيچ ع به  ند  و  جود ندار يه و سخ اول شان در ن بيشتر

 تأثيري بر فرايض اصلي ايمان ندارند.

 (45ـ1:81آدم تا ابراهیم )الف( از 

نامه بوده  رسد كه كتاب پيدايش منبع اين شجره به نظر مي

به فصال پانجم پيادايش رآدم تاا ناوح(  2تا  9باشد. آيات 

آنچنانكاه  ،باشاند حاوي اعقاب نوح مي 43ا7گردد. آيات  برمي

براهيم هم از  در پيدايش فصل دهم مذكور است. شجره نامه ا

  .(42ا45رگرفته شده است رآيات كتاب پيدايش ب 99فصل 

 (45ـ:181ب( از ابراهیم تا اسرائیل )یعقوب( )

فصاال اول كتاااب تااواريخ ايااام،  72ااا48مناادرجات آيااات 

باشد كاه  مي 33تا  48آيات  47اي از كتاب پيدايش فصل  چكيده

عده( و  سر و سحاق رپ براهيم، ا سران ا سامي پ و سيعحاوي ا

ب مي حال راه را  عين  ما در  شد، ا قوب با سل يع يان ن راي ب

نيز نسال اسارائيل  1تا  4نمايد. فصول  سرائيل( هموار ميار

 كند. گيري مي يا يعقوب را پي

در فصل اول كتاب تواريخ ايام، نگاه نويسنده از آدم ا 
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پدر آدميان ا به يعقوب پدر دوازده قبيله اسرائيل، متوجه 

ده و ي كرلاخ شود. نويسنده به سرعت صحنه را از همه چيز مي

كند و در اينجا است كه  ا قوم برگزيده را وارد صحنه ميتنه

 .(38ا32:3شويم رر.ك لوقا  مسيحائي مي سلسلۀما شاهد آغاز 

، لام، حاام، اباراهيم، اساماعيساسامي: آدم، نوح، يوسف، [

  .]يعقوبو  وسيعاسحاق، 

 (:ـ1ج( پسران اسرائیل )فصول 

 (1:85تا  181( یهودا )1

هودا ئيس بزرگ ی شترين ر كه بي بود  سرائيل  له ا ترين قبي

نامه  وعده و بركت را از خداوند گرفته بود، بنابراين شجره

(. 43:2تاا  3:4تر و در مقام اول قرار گرفته است ر او طوالني

 98:4 از كالیببه طور كامل تا  یهوداشناسي دو نسل از  شجره

راين همان كاليب مذكور در اعداد فصال  77ا24و آيات  43تا 

، 42اا9:3( تاا داود در 97:2نيست همچنين رجوع کنياد باه  93

 بيان شده است.

شجره ين  يان ا تاريخي در م ظه  ندين مالح مه چ قرار  نا ها 

آن است كه  رالقدس ب باشند كه روح مي ردياوم هادارند. اين

مي شاره  ند و ا طوف ك بر آن مع ما را  جه  م تو به  ند  د راوك

نامه  در شجره .سرائيلتاريخي محو تدريجي ا شايمجالب در ن

به يك خدا با دو مرد شرير و بر كانش نسبت برخورد يهودا، 

 .کند ، توجه ما را به خود جلب میمرد عادل

زادة یهودا به نظر خداوند شریر بود، پس او را  عیر نخست

 شـوعتباني باه ناام نعني كزعير پسر يهودا از  .(3 :4ركشت 

گفتاه نمقدس باه ماا  كتاب .(93ا9:38 پيدايش( بود رهربتشوع

به نظر است كه او چه كاري كرده است، فقط گفته شده كه او 

بود. شریر  ند  كه ا خداو شد  جب  يامشرارت او مو ست  زت نخ

زندگي  همچنين زادگي و جايگاه خود را در سلسله مسيحائي و



 11 تواریخ ایام

خود را از دست بدهد. نام او در خاندانش و تمامي نسل او، 

از اينكه بسيار دير شود، به دار شد. انسان بايد قبل  لكه

زیرا كه شریران منقطع خواهند شد » ،عواقب شرارت بينديشد

بود ند  مین خواه ند وارث ز ظران خداو ما منت ير  « و ا رمزام

35 :1.) 

( در كتاب يوشع فصل هفتم، آماده 5:4ان عخرعاكار داستان 

( 49:5ريوشااع « گرفاات»و « طمااع ورزيااد» ،«ديااد»اساات. او 

يحا كه برداشتن آنها ممنوع بود و بدين چيزهائي را در ار

ترتيب اسرائيل را دچار مشكل نمود و سي و شش نفر در يك 

كشته شدند. او توسط خداوند جدا شد « عاي»حمله ناموفق به 

 اش كشته شدند. و همراه با خانواده

در اينجا مردي . (1:2ر تر بود از برادران خود شریف صیعبی

مي قي را  شناخت عمي كه  نيم  شت و  بي خدا دا ضاي باز  ا تقا

بيكبر جالل داد. يع خدا، او را  بود و  صت از  مان  مرد اي

شت ظر دا ند او را در ن صيل » :خداو مان تح بدون اي ليكن 

خدا  به  قرب  كه ت هر  يرا  ست، ز حال ا خدا( م ضامندي او ر ر

جويااد، الزم اساات كااه ايمااان آورد، باار اينكااه او هساات و 

 .(6:99ان ينرعبرا« دهد جويندگان خود را جزا مي

 چنين تفسير كرده است: اين آيات را دآيرون ساي

 «.تقاضاي بركت و شادي واقعي»چهار جنبه است: یعبیص  دعاي

گام  خدا  با  كه  ست  سي ا ها از آن ك عي تن شادي واق كت و  بر

او به آنچه كه خود داشت قانع « .توسعه خانواده»دارد.  برمي

ول بركات خداوند خواست وارثان خود را نیز مشم نبود. او مي

او روي حفاظت خدا « باشد. من خداوند با یدست تو ا»نماید. 

مرا از بال نگه  »حساب باز كرده بود. و در آخر دعا نمود كه

شوم. حزون ن تا م مي« دار  كه  ست  موردي ا ها  ناه تن ند  گ توا

 شادي در خداوند را از یك فرزند خدا برباید.

بي پادا صيع خدا او را  ست و  خدا خوا كه از  شد  ش داد. با

 درت بخشد!قهاي عالي  خدا ما را در پيروي از اين نمونه
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( يكي از چند زناي اسات كاه نامشاان در ايان 91:2ر هبتی  

ست. او  شجره مده ا مه آ عوننا تر فر نك در  دخ لي اي بود، و

مي ندگي  يده ز قوم برگز يان  ست از  م نام او عبارت ني  كرد.مع

 .«يهو ه دختر»

م، الزم است به يك تناقض ظاهري قبل از اينكه ادامه دهي

 داود هفتمـینگفته شده كه  97اشاره كنيم. در فصل دوم آيه 

و  99و  93:96است، در حاليكه در كتاب اول ساموئيل  يس ا پسر

 است. يكاي از پسارانناميده شده  يس ا او هشتمين پسر 94:95

احتماالً در زمان كودكي مرده است كه در كتاب تواريخ،  يس ا

 امي از او نبرده است.مورخ ن

 (:5ـ1585( شمعون )1

سر دوم  شمعون پ به  يات  ين آ خاطر يا ماالً ب قوب، احت ع

هم ساش با قبيله يهودا، پرداخته است.  ارتباط نزديك قبيله

شع  بود ريو قع  هودا وا مرو ي عود در قل شمعون در ارض مو

، سهم قبيلاه 33تا  48(. شهرهاي نام برده شده در آيات 1:91

بود حال شمعون  هر  به  مين  او.  ضاي ز حات، تقا عد از فتو ب

 بيشتري نمود.

( روبین، جاد و نصف قبیله منسي در شرق اردن )فصل :

 پنجم(

 مستقر در شرقفصل پنجم كتاب اول تواريخ ايام به قبايل 

رود اردن پرداخته است كه قبايل روبين و جاد و نصف قبيله 

ي اختصاص داده بسيار كم زمينباشند. به اين قبايل  منسي مي

. آنها از زمره نخستين كساني بودند كه به اسارت بودشده 

 (.46:7رفتند ر

يل  چه دل به  ست  يانگر اين يات اول و دوم ب ستآ كت نخ  بر

بجاي اينكه به روبينيان داده شود، به ساير قبايل  زادگي
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كت  ندانش را بر مرگش فرز بل از  قوب ق كه يع تي  شد. وق داده 

ت روباين را مادنظر داشات رپيادايش شرار ،(21داد رپيدايش 

(، و او را از فضيلت و برتري محروم نمود. سهم مضاعف 44:37

سي(  فرايم و من يق ا بود راز طر ست زاده  صوص نخ كه مخ مين  ز

 تعلق گرفت. یهوداشد و سهم مضاعف رهبري، به یوسف نصيب 

ذكر شده است و ليست  95تا  99در آيات  جادران ساسامي پ

 آمده است. 42و  43نيز در آيات  نصف قبیله منسي

ين  شت ا تاهي از سرنو شات كو حاوي گزار پنجم  صل  يه ف بق

با  يلابق نگ  كديگر در ج مك ي به ك ها  ست. آن یانا  حاجر

( موفاق بودناد. آنهاا باا 44ا91و  93راسماعيليان ا آيات 

سرباز نيروي عظيم بزرگترين دشامن  22653شامل  یكوچك يارتش

رآيه  خداي خود توكل نمودنده خود را شكست دادند. آنها ب

شامار  ا غنائم بيبنيز آنها را پيروز گردانيد و  و خدا( 43

  .(49متبارک ساخت رآيه 

ما يل ت به دل سرائيل  ني ا ق سب با ا ئم  بتودا ست  ام  پر

به زودي  شان،  خود به دوروبر پدران  یده و ناخیخداي  ت ورز

 .(47رآيه ها ...... زنا كردند  در پي خدایان قوم

ها ند  آن سته بود كه نتوان شتند  خداياني بازگ سوي  به 

او  قو ت و خداي واقعي را كه به ،اسماعيليان را نجات دهند

پيروز شده بودند، ترك كردند. بنابراين خدا آنها را به 

 دست پادشاه آشور داد و به اسارت رفتند.

 ( نوي )فصل ششم(5

ساومين فرزناد  نسال، پسـران نوي( در اين فصل به 73ا9:6

باه بررساي  73اا21و  97تاا  9يعقوب اشاره شده است. آيات 

كه  يل  ين قبا ندان ا شهورترين خا ته  مي هارونم شد پرداخ با

است. منصب كهانت اعظمي به هارون و پسرانش داده شده بود. 
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شجرهد و يك  يت  كه اهم ست  ست از  ر اينجا مه در تا  هاروننا

 الیـابپسـر ( 48رآياه  سموئیلباشد.  مدنظر مي اسارتدوران 

( يك نبي بزرگ و آخارين داور در اسارائيل قبال از 45رآيه 

پادشاه شدن شاول بود. رسالت اين نبي در كتاب اول سموئيل 

 تشريح شده است.

نام نوي به  سر  هات و  سه پ شون، ق  شت. م  هاي ج ر راري دا

 28ا39آمده است. آيات  33تا  96آيات  نامه اين افراد در شجره

 سـافآ ،(38اا33رآياات  ِهمانِ قهاتيست: نامه ا حاوي سه شجره

(. ايناان 25اا22مراري رآيات  اتان( و 23ا31جرشومي رآيات 

كه « سرايندگان» ند  شتبود شان را گما نه تا  داود ای در خا

 .(34و  39خدمت كنند رآيات  خداوند

ده مزمور هشتاد و هشتم بوده است. نيارساحتماالً « ِهمان»

ن مزامير اوعناميري هم تحت نبي بود. مز سموئیلاو از نسل 

هفتاد و سوم تا  ،آساف وجود دارند، منجمله مزبور پنجاهم

باوده ِهمـان  نياز 81هشتاد و سوم. احتماالً سراينده مزماور 

 است.

 ئينواحي شهرهاو  ( بقیه فصل ششم حاوي نام شهرها1:ـ4585

باه  ،(8اا9:37دا به موساي راعاداد خبراساس فرمان  كهاست 

يان د له الو شقبي شع اده  ظارت يو حت ن مان ت ين فر ست. ا ده ا

 ( به انجام رسيد.49ريوشع فصل 

 (4ـ181( ایساكار )4

 در فصل هفتم به شش قبيله اشاره شده است:

  7ا9ايساكار رآيات) 

  94ا6بنيامين رآيات) 

  93نفتالي رآيه) 

  91ا92غرب رود اردن رآيات در نصف قبيله منسي) 



 15 تواریخ ایام

  41ا43افرايم رآيات) 

  2ا33اشير رآيات) 

اي يهودا يا الوي كامل ه نامه ها مانند شجره نامه اين شجره

نيسااتند، شااايد باادين جهاات كااه شااامل پادشاااهان و كهنااه 

 باشند. نمي

 (11ـ581( بنیامین )5

بخاطر حماقتي كه مرتكب شده  بنیامینهر چند كه قبيله 

ليل يافتناد، ق( زماني به ششصد نفر ت43بودند رداوران فصل 

مي ظر  به ن لي  يت و كه موقع سد  قدرت ر خود را  و  لي  قب

ست  شتم لي صل ه باره در ف يامين دو سل بن شند. ن ته با بازياف

اش  شده است. ولي در فصل هفتم تأكيد روي بنيامين در رابطه

م است، در حالي كه در فصل هفتم تأكيد روي بنيامين قوبا 

 باشد. اش به شاول و اورشليم مي در رابطه

 (1:81( نفتالي )1

اند،  ناميده شده پسران ِبلهه  ر از پسران نفتالي، چهار نف

هه،  كه بل بودماچون تالي  هار عاز ا .در نف ين چ قاب دور ا

 برادر، ذكري به ميان نيامده است.

 (19ـ1581غرب رود اردن ) در ( نصف قبیله منسي:

(، در شارق رود 42و 43:7اشان رر.ك بقاب منسي جلعاد و عا

به نصف قبيله منسي كه در كردند. اين فصل  اردن زندگي مي

مي غرب رود اردن  عان در  مي كن ستند،  كي از  زي پردازد. ي

شجره ظر  كه از ن سي  قاب من صلفحاد  ال ست،  سته ا سي برج شنا

تران در  مي ين دخ سامي ا بود. ا تر  قط داراي دخ كه ف شد  با

آمده است. بخاطر داشته باشيد كه اين  3:95صحيفه يوشع نبي 

ميني بودند كه از پدر به ارثيت دختران بودند كه خواهان ز

ساعد داد رر.ك  قول م ها  به آن يز  ند ن سد، و خداو ها بر آن
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(. زنان يهودي در آن زمان حقوق بيشتري نسابت 99ا9:45اعداد 

 پرست و كافر داشتند. به زنان بت

 (19ـ1:81( افرایم )9

پردازد تا به  تر قبيله افرايم مي ده به بررسي عميقنسوين

مان  شعدود شه یو ستاني م تاريخ با مي در  فرد افراي ورترين 

دهند. در  اي براي خدا انجام مي برسد. كساني كه كار برجسته

نه نوان نمو به ع شان  خر و نام خود مفت ندان  سل  خا اي از ن

 ماند. موفق باقي مي

 (:5ـ81::( اشیر ):1

رساره( مطابقت دارند  شان سارحاهرخوو  پسر اشیر چهار 

قاااب آنااان عا .95 :26دايش در پياا ناادرجنامااه م بااا شااجره

 ، بودند.برگزیدگان، مردان جنگ و رؤساي سرداران

 ( بنیامین )فصل هشتم(11

، يهودا و بعضي ازا فراد قبيله شمعون و بنیامین( 48ا9:8

الوي پادشاهي جنوب را تشكيل دادند، كه به تسخير بابليان 

سرائيليانآدر شتر ا يا از  كه يمد. بي ندهي نحم حت فرما ت

ب سارت  ند، از ا له بود ين دو قبي شتند، از ا هودا برگ ه ي

نامه فضاي بيشتري به آنها اختصاص داده  اينرو در اين شجره

 شده است.

فصال  94ا6تعريف قبيله بنيامين در اينجا نسبت به آيات 

نامه را با هم  باشد. وقتي ما اين دو شجره تر مي هفتم جامع

و اعاداد  49: 26ناماه پيادايش  كنيم، و باا شاجره مقايسه مي

توانيم با توجه به اصول زيال پاي باه  سنجيم، مي مي 29ا38:46

 اختالفات ظاهري ببريم. 

ها، بيشاتر از  نامه ا بعضي از افراد مذكور در اين شجره9

 اند. يك نام داشته



 17 تواریخ ایام

 ، عوض شده است.ها قرنا تلفظ بعضي از اسامي در طي 4

ياا  ا بعضي از اسامي بخاطر اينكه قبالً وفاات يافتاه و3

 اند. اند، حذف شده بدون فرزند بوده

تواند اشااره  مي ،شده جمهترن( برااي كه به پسر  ا كلمه2

 به فرزند، نوه و نتيجه ..... باشد.

چونكاه ذكار ناام آناان  ،اند ا بعضي از اسامي حذف شده7

 كرده است. ات نويسنده يا مورخ نميي  كمكي به ن

سارائيل باود. ، اولين پادشااه ايبنيامين شاول( 23ا41:8

آماده  22تاا  37نامه او در اينجا و در فصل نهم آيات  شجره

قط جا ف ست. در اين كر  ا ساميبه ذ تانقاب عا ا ست  یونا دو

(، ناام ديگار 32رآياه  مریـب بعـلداود، اكتفاء شده است. 

 يبوشت است.فم

 زبولونولون، داده نشده است رذكري از بدان و ز نامه شجره

 يان آمده است(.در مكاشفه فصل هفتم به م

 (5:ـ189د( كساني كه از اسارت بازگشتند )

و یهـودا اشارة مختصري به بعضي از پساران  1تا  4آيات 

یامین  به  بن كه  ست  شلیما نان گ باز اور ساي شتند. اي رؤ

 (.1ناميده شدند رآيه  اجداد

است، در حاليكاه آياات  كاهناناشاره به  93تا  93آيات 

است كاه بازگشاتند و بياانگر  نينویااشاره به ساير  32ا92

نان پاره ظايف آ ست. اي از و صورت ا كه  ساير  ساني  ها از ك

 توان در فصل يازدهم رسالة نحميا يافت. بازگشتند را مي

 (55ـ489:نامه شاول ) شجرهـ( ه

ده آية آخر فصل نهم كتاب اول تواريخ كه تقريبًا مفاد 

ر بخاش و آغاازگ شـاولاست نشاان دهنادة نسال  23ا41:8آيات 
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(. 41تاا  93د رفصاول نباش تاريخي كتاب اول تواريخ ايام مي

 آمده است. 39تا  1تاريخ شاول در كتاب اول سموئيل فصول 

II )ـ مرگ شاول )فصل دهم 

شاود در كتااب  ( گزارش ديگري از مرگ شاول يافت مي7ا9:93

 .93ا9:93اول سموئيل 

 گويد: تفسير آيه پنجم مي رسي. اچ، اسپور جيون د

ميد كوم  شي را مح ما خودك كه  حالي  مي ر  نیم، ن توانیم از  ك

سالح مان  ید ای نیم. تمج خودداری ك شاول  لی دار  ست  و او نتوان

 آقایش را نجات دهد.

رابطه با مرگ شااول، نكااتي چناد الزم اسات  ر( د93ا6:93

بارت  شود. ع ته  نه»گف هل خا مامي ا مراه و ت ند ياش ه  «مرد

ست ساني ا به ك شاره  شم(، ا يه ش مراهكه  رآ ند  ه او جنگيد

 (. شااول پساران ديگاري داشات كاه توساط6:39راول سموئيل 

 8:4و دوم سموئيل  92، 93كشته نشده بودند رآيات فلسطينيان 

(، اما آنها نتوانستند سارانجام از عواقاب گنااه 1ا9:49و 

 .(8ا9:49پدرشان بگريزند ردوم سموئيل 

شانيدن باه محاض  ان یا بـیش جلعـادعجمیع شجا( 94و99:93

آنها  اجساداخبار شاول و پسرانش تمامي شب راه پيمودند و 

سطین را از  ند و فل عاد آورد به جل شته و  ستخوانبردا هاي  ا

شان كرده و  ای فن  فت روز روزهرا د بل از آن  ه ند. ق گرفت

اش آموني نجات داده بود راول حان را از دست ناششاول شهر

را فراموش نكرده دان شجاع لطف او مر( و اين 99سموئيل فصل 

 بودند.

 :اين آيات شامل دو دليل بار مارگ شااول اسات 92و 93:93

كه او  ست اين گه نخ ند را ن بودنكالم خداو شته  رر.ك اول  دا

نماوده  السـ از صاحب اجنبه ( و ديگر اينكه97و  93سموئيل 
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 (.48بود رر.ك اول سموئيل فصل 

، راه را براي تاريخ داود ،گزارش كوتاه از زندگي شاول

برگزيااده خاادا بااراي پادشاااهي باار قااوم خااودش اساارائيل، 

 گشايد. مي

III  (19ـ11ـ سلطنت داود )فصول 

 (11و  11الف( ارتش داود )فصول 

 (11( جنگجویان دنور داود )فصل 1

( كتاب تواريخ ايام راجع به ايام كوتاه و ناموفق 3ا9:99

ه ( سخني نگفته است، بلك2تا  4سلطنت ايشبوشت ردوم سموئيل 

مستقيمًا به تاجگذاري داود در حبرون رر.ك دوم سموئيل فصل 

 پنجم( پرداخته است.

ين مكاني امن به جهت مركاز تع( اولين اقدام داود 1ا2:99

خاب  يانگر انت يات ب ين آ بود. ا خودش  خت  شور و پايت ك

 (.93ا6:7اورشليم بدين منظور است رر.ك دوم سموئيل 

به فرماندهي  خود رايكي از بستگان  یوآب بن صرویهداود 

سارت  جرأت و ج شليم  سخير اور يد. او در ت شش برگز دو ارت

بود شان داده  خود ن ني از  بر فراوا به  و  عدة داود  بق و ط

شد صوب  سرائيل من شگر ا ندهي ل يوآب  .فرما كه  ند  هر چ

نامش در  هت  بدين ج بود،  ظالمي  مرد  ما  شجاع، ا جوئي  جنگ

ش ست و  مده ا يان دالور داود نيا ست جنگجو لت آن لي ايد ع

 پرواي او بوده باشد. ت بيشخصي

در و ( ليساات جنگجويااان دالور داود، كااه در اينجااا 93:99

آغاز سلطنتش آمده است، به همين صورت در دوم سموئيل فصل 

در پايان سلطنتش بدان اشاره شده است. اين مردان شاجاع  43

كه  گامي  ضي در هن ستند. بع به داود پيو في  حل مختل در مرا

بعضااي در و ( 91ااا97غاااري در عاادالم بااود، رآيااات داود در 
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اي هام وقتاي  ( و عده94ا9:94هنگامي كه داود در ِصقل غ بود، ر

 (.23ا43:94كه داود در حبرون پادشاه شد بدو پيوستند ر

ضي از  به بع نك  مال  نشجاعااي نه از اع ند نمو داود و چ

 شود. شجاعانه آنها، اشاره مي

وجه داشته باشايد كاه او ت العازار بن دودوي:( 92ا94:99

شجاعان گريختند او نسبت به  با داود بود. وقتي كه ساير 

داود وفادار و نزد او باقي ماند. او چرا جان خود را به 

فظ  ظورش ح قط من يا ف نداخت؟ آ طر ا جوخ پر از  مین  عه ز  قط

عًا ايدة مادي در كار نبود. آن زمين بنابر وعدة  بود؟ قط

بود و سرائيل  يك سطينيان فل خدا از آن ا سخير  به ت قادر 

وجب از آن نبودند. امروز نيز مسيحيان نياز به فهم اين 

شيطان  به  يد  ستند و نبا خدا ه به  لق  كه متع ند  هم دار م

كند حتي اگر نفوذ  بازاجازه دهند كه جاپائي در زندگيشان 

 او در سطحي چنين اندك باشد.

د در آنها در هنگامي كاه داو نم:دع  مرد در  سه( 91ا97:99

ترين شرايط قرارد اشت با او ماندند. آنها زندگي خود  سخت

، آب اهي نزد دروازه بیت لحمچتا از  ندرا به خطر انداخت

براي داود بياورند تا جان او را تازه كند. نام اين سه 

ها خار آن شده و افت كر ن جام كاربه  نه مرد ذ كه ان بود  ي 

سايش و ا بود آ ين  ها ا خار آن كه افت ند، بل يت را در داد من

آن شرايط سخت به داود عرضه داشتند. امروز كجايند مردان 

به ع قدر  كه آن ناني  سو ز تا ي شند  يك با ند نزد اي خداو

كه شا ناني  مردان و ز ند  ند؟ كجاي بي او را درك كن تياق قل

اي  جان خود را به خطر بيندازند تا جان عيسي را با نوشابه

ساني  سازند؟ ك تازه  خدمت  شنه  ياري ت ند از د نين كن كه چ

 قطعًا نامشان در ليست مردان دالور مسيح ضبط خواهد شد.

يكاي از پار افتخاارترين  ابیشاي برادر یـوآب( 49ا43:99
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گويد  نفر بود. كتاب مقدس به ما ميسه اين  سردارو افراد 

مردي بود كه خود را فداكارانه به داود اختصاص  ابیشايكه 

اول رفت راول سموئيل داده بود. او همراه داود به اردوي ش

ة ابشاالوم باه حملا(، او زمااني كاه داود از تارس 46فصل 

(، او 96اورشليم گريخت، باا داود باود ردوم ساموئيل فصال 

(. او داود 43شورش شبع را در هم كوبيد ردوم ساموئيل فصال 

نوب  شبي ب ست ي لوانرا از د لف په طرق مخت به  جات داد و  ، ن

 9داد ردوم سموئيل فصول شان وفاداري خود را به پادشاه  ن

(. شجاعت بدون تكبار هماراه 98تواريخ ايام فصل  ؛ اول98و 

تواند هر كسي را تبديل به دوستي ارزشمند و  با وفاداري مي

 خادمي وفادار براي پادشاه پادشاهان بنمايد.

راول تاواريخ اياام  ناهكپدر بنايايك  بنایا:( 47ا44:99

ناده گاارد شخصاي داود باود. او فرما مرد شجاع( و يك 7:45

مال قهرما سمتي از اع به ق جا  شاره نابود. در اين نه او ا

شده است. بعدها او به جاي يوآب فرمانده ارتش اسرائيل شد 

(. ما در فتوحات او تصاويري از ياك 37و 32:4راول پادشاهان 

غول  يا ر كه دن گاه  نه را، آن ندگي پيروزمندا صري(ز سم  ،م ج

خيزند، مشاهده  ه مقابله بر ميب )شیرغران(و شيطان  )یوآب(

 كنيم. مي

اشاره به عمال خاصاي  25تا  46( هر چند در آيات 25ا46:99

نه داود را  كه قهرمانا ساني  سامي ك به ا ما  ست. ا شده ا ن

ين  ضي از ا ست. بع شده ا شاره  مي ا طور مبه به  ند  خدمت كرد

نه:  نوان نمو به ع ستند.  لب ه سيار جا سامي ب مونيا  صالق ع

(. آنهاا از هماان ابتاداي 26رآيه ه موآبي یتم( و 31رآيه 

تولد دشمنان اسرائيل بودند. ولي در اينجا اسامي آنها را 

مي شاهده  سرائيل م شاه ا مان پاد يان خاد ماهمگي  در م نيم.  ك

ايم، ولي توسط فيض او، خود  در قالب دشمنان خدا متولد شده
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ميان لشگر پادشاه پادشاهان مشاهده كنيم،  درتوانيم  را مي

( عضوي از قومي بود كاه قارار باود در 29رآيه  ریاي حتيوا

هنگام فتح سرزمين موعود، به دست اسرائيليان، كشته شوند 

م كاه جنگجاوئي يبين ( ولي در اينجا او را مي4و 9:5رتثنيه 

سته سخ شاي لي داود پا ست. و شده ا سپاه داود  به  براي  اي 

شند كه او را بك ستور داد  نداد و د مرد  ين  فاداري ا تا و  ،

 (.99شيع را تصاحب كند ردوم سموئيل فصل تبتواند همسر او ب

 (11( پیروان وفادار داود )فصل 1

كند كاه  كتاب اول تواريخ ايام از كساني صحبت مي 99فصل 

صل از  ين ف ما ا ند. ا يق داده بود با داود تطب خود را 

ند. اسامي اين قبايل دگويد كه با پادشاه متحد ش قبايلي مي

( 44اا9آمدند رآيات  نزد داوده در زمان اختفاء چه آناني ك

برون  به ح نزد داود  شت  مرگ ايشبو عد از  كه ب ناني  چه آ و 

جمیـع اینهـا بـا دل و. »ذکر شده اسات (23ا43آمدند رآيات 

به  سرائیل  مامي ا بر ت تا داود را  ند  برون آمد به ح مل  كا

براي  یز  سرائیل ن یه ا مامي بق ند و ت صب نمای شاهي ن پاد

 .(38رآيه « داود، یكدل بودند. نتپادشاه ساخ

بل از آن د سياري ق ثر ت رب گا نزد داود ن به  شكالت  ي و م

(. اماا 4و9:44رفته بودند تا پنااه بجويناد راول ساموئيل 

اينك اين افراد به داود پيوستند تا او را در كسب تاج و 

يا بود،  سلم او  حق م خدائي،  تواي  جب ف به مو كه  ختش  ي رت

ياز دارد كه كنند. امروز ملكوت خد ا به مردان و زناني ن

(، 8رآياه  تیزروآزموده و  ،توسط خدا مجهز شده رآيه دوم(

يت بر موقع به  قدرت غل مان، داراي  شوار  قوي در اي هاي د

د ن(، پر از روح و اختصاص يافته به عيسي باش97و  92رآيات 

فرا شمن را  ند رتا د يه  وي ده شند رآ كه دو دل نبا ساني  ك
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 ي بنیـامین و یهـودانبعضي از باز  داودق (. سئوال به ح33

كامالً به جا بود، چونكه قبالً برخي از آنان به او  ،(95رآيه 

كرده و او را تسليم دشمن كرده بودند راول سموئيل  نتاخي

 .(43فصل 

تاوان در  را ماي 44تاا  91وقايع تاريخي مذكور در آيات 

اود را مشاهده نمود. خادا د 33و  41كتاب اول سموئيل فصول 

، منع بود در فلسطین، در زماني كه اسرائیلاز جنگيدن با 

با نگ  ما در ج بود، ا قه كرده  ته و  صقلغكه  عمال را گرف

 اش را اسير كرده بودند، او را پيروز گردانيد. خانواده

( بااه داود 35قباياال شاارقي بااه تعااداد فااراوان رآيااه 

ند، دتر به حبرون بو پيوستند، در حاليكه قبايلي كه نزديك

و غيره به  شمعونو  یهوداي فقط قبايل نعياندك  دادعتبه 

 (.47و 42او پيوستند رآيات 

حد  خدا مت يده  شاه برگز با پاد سرائيل  قوم ا كه  نك  اي

(. 23اند، زمان شادي، جشن و بركاات رسايده اسات رآياه  شده

قه ختالف تفر شد ها و ا سپري  بود،  شاول  مرد  جه ت كه نتي  هها 

شبان خدائي خويش شاهد و ميت پادشاه اينك اسرائيل تحت حاك

 ي شده است. ميابو كاپيروزي 

مي شلیم  به اور هد را  تابوت ع صول  ب( داود  آورد )ف

 (15ـ:1

ل اولاين م( فصل سيزدهم كتاب اول تواريخ ايام شاا8ا9:93

اقدام داود به جهت آوردن تابوت عهد به مكان تازه خود، 

، تابوت عهد اولشد. در طول سلطنت باش مي شهر پادشاهيعني 

بود. شده  موش  سطينيان  فرا ماه فل فت  مدت ه برده و  آن را 

به  سپس آن را  شته و  عاریمنگهدا یه ِی نه برده و  قر در خا

(. 5تاا  2كه شخصي الوي بود، نهادند راول سموئيل  ابیناداب
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مان داود به فر نك  یوو  عُز ا اي هد، اخ بر  تابوت ع را 

سكه نو كال ش اي  به اور هاده و آن را  ند. ن   شیحورليم آورد

 احتماالً اشاره به نهر مصر است روادي العريش(. مصر

دسـت ُعاز ا  ،لغزیدندل تابوت م(وقتي كه گاوهاي حا94ا1:93

را نگه دارد. اما خدا بالفاصله خود را دراز كرد تا تابوت 

تي  او را زد سي ح كه ك بود  كرده  قدغن  شريعت  شت.  و ك

(. وقتاي كاه 97:2 كاهنان، تابوت را لماس نمايناد راعاداد

هاي تابوت  اي از حلقه كردند، ميله قهاتيان تابوت را حمل مي

شانه بر  يده و آن را  مي گذران مل  خود ح گز  هاي  ند و هر كرد

مي مس ن عد آن  تابوت را ل به ب مان  ند. از آن ز كان راكرد  م

 داود محزون شدرطغيان خدا عليه عزا( ناميدند.  ُعز ا فارص

 ه اورشليم ترسيد.ب تابوت عهدو از آوردن 

( بنابراين تابوت عهد را برداشاته و باه خاناة 92و93:93

در آنجا  سه ماهكه يك نفر الوي بود بردند و  عوبید ادوم

يد ادوم  نه عوب هل خا براي ا ني  كات فراوا جب بر ند و مو ما

 گرديد.

حیرام تصاب داود به پادشاهي اسرائيل، ن( بعد از ا4و9:92

را همراه با مصالح الزم براي  ، فرستادگان خودپادشاه صور

اي براي داود به نزد او فرستاد. اين بود آغاز  اختن خانهس

مان  تا ز كه  يرام و داود  بين ح يك  طوالني و نزد ستي  يك دو

 سلطنت سليمان ادامه داشت.

هاي متعدد بار علياه خادا گنااه  ( داود با ازدواج5ا3:92

مناوع شاده م 95:95ورزيد. تعدد زوجات شديدًا در سفر تثنيه 

بود. كتاب تواريخ ايام در هنگام ثبت اين جريان به جنبه 

ناه لود آن ن گ فر از پرآ هار ن ست. چ ته ا ندانداخ مذكور  فرز

(. در 7:3بودند راول تواريخ ايام بتشبع  در آيه چهارم، از

را بتشابع  ماجراي تجاوز داود باه 99دوم سموئيل فصل  تابك
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ين ح مي تي در ا حال ح هر  به  خدا را خوانيم.  فيض  هم  لت  ا

تن از  مي نام دو  كه  ست، چون كار ا كه در  نيم  ندانبي  فرز

 ناتانشود:  نامة خداوند ما يافت مي در شجرهبتشبع  داود و

 ( جد يوسف.6:9رمتی  سلیمان( جد مريم و 39:3رلوقا 

داود بـه پادشـاهي كاه  شنيدندفلسطينيان  ( وقتي95ا8:92

سرائیل صميم گرف ا ست، ت شده ا يده  له برگز به او حم ند  ت

فلساطينيان  ( و93رآياه  داود از خداوند مسئلت نمودكنند. 

هائي كه نتوانسته بودند ستايش كنندگان  بت و را شكست داد

شته ردوم  ند، بردا جات ده نده ن خداي ز ست  خود را از د

 (.94( و سوزانيده شدند رآيه 49:7سموئيل 

كه تي  سطينيان  وق گرفل له دي ماده حم خود را آ باره  ي دو

ند،  باره از  داودنمود موددو سئلت ن ند م مئن خداو چون مط  ،

گرداند. اين  نبود كه خدا مانند بار پيش او را پيروز مي

را كامالً فلسطينيان  بار نيز خدا داود را پيروز گردانيد و

 شكست داد.

ام همسايه گرديد. توجه واين فتوحات داود، موجب وحشت اق

 فقسپس داود بر و»: 95و96داشته باشيد به ارتباط بين آيات 

بود  موده  مر فر خدا او را ا چه  مود آن مل ن .......... و ع

 «.اسم داود در جمیع اراضي شیوع یافت

( داود 93رفصل ُعز ا  ( سه ماه بعد از واقعة اسفبار3ا9:97

خت  شليم پايت به اور هد را  تابوت ع تا  شيد  گر كو بار دي

به د شريعت را  بار  ين  لي ا ياورد. و سرائيل ب عه ا قت مطال

شليم  به اور تابوت را  شريعت  مود  ساس رهن تا برا كرد 

 بياورد.

رنه  اي خیمهآنگاه براساس طرح شريعت براي تابوت عهد، 

نه موداي(  خا پا ن مدلي بر  مان  به ه ماالً  مه احت ين خي . ا

خروج  بود ر خروج  حين  قوم در  ستفاده  مورد ا كه  شد  ساخته 
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له موجود در خيماه تنها وسي تابوت عهد(. به هر حال 46فصل 

داود گرديد، اما مسكن خداوند رمعبد( و لوازم آن تا ايام 

 (.31:96سليمان در جبعون قرار داشت ر

 را جمــع كــرد.( سااپس داود، سااران خاناادان الوي 97ااا2:97

( نيز فرا 2:2راول پادشاهان  ابیاتارو  صادوقكاهنان اعظم 

 (. تاابوت ايناك باه طرياق درسات و99ند رآياه دخوانده شا

(، 97رآياه آنچنانكه موسي برحسب كالم خدا امر فرموده بـود 

يد.  مل گرد شليم ح يببه اور با موف   بدين ترت مل  ين ع يت ا ق

  .(9:96انجام گرفت ر

و  یـانمغن  ( سراينده خاوش طباع مزاميار، گاروه 41ا96:97

سرايندگان را تشكيل داد كه تابوت عهد را همراهي نمايند. 

نواختند. داود  آالت موسيقي مي خواندند، برخي برخي آواز مي

مي يز  ست و خ هد ج تابوت ع شاپيش  يز پي مي ن صيد و  كرد و  رق

آواز شادماني و آواز بوق و كرنا تابوت عهد را همراه با 

 میكالبه اورشليم آوردند. ولي وقتي  و سنج و عود و بربط

ين  سر داود ا يد، صحنهم خوده را د سخره  در دل  داود را م

 (.96:6م سموئيل و دو 41نمود رآيه 

 هاا ( وقتي كه تابوت در خيمه مستقر گرديد. قرباني3ا9:96

اسم عبادتي مر، تجلي يك هاي سوختي قربانيشدند. گذرانیده 

واال بودند رر.ك الويان فصل اول( و عبارت بودند از دودهاي 

هاي بريان شده و هديه آتشين و عطر خوشبو به جهت  قرباني

 خداوند.

شد  ين زمان گذرانيده مياهائي كه در  نييكی ديگر از قربا

سال حه  شت و متذبي يان دا به الو صاص  باني اخت ين قر بود. ا ي 

 كردند.  ديگران هم در آن مشاركت مي

سالمت حه  يو يذبی كه پ بود  يب  گرو  هبدين ترت ه ددو 

كردند و الوي آن را به  ان قرباني را جدا ميوهای( حي رقلوه
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شين يه آت بو صورت هد هت خوش  مذبح  به ج بر  ند،  خداو

هم كاهنان و بقيه آن به سبخشي از اين قرباني  .سوزانيد مي

شد تا در حضور خداوند به خانواده و  قرباني كننده داده مي

سالمتي  حه  سوم(. ذبي صل  يان ف هد رر.ك الو خود بد ستان  دو

ی ئکونينمودار مشاركت با خداوند و تقسيم نمودن چيزهائي 

ست مده ا ند آ كه از خداو ست  سالمتي. ا حه  باني و  ذبی قر

ستيوال سوختني فک ف يك  جزء الين عًا  بود و قط شريفات  ها و ت

شد و هر كس در  مراسم جشن و شادي براي اسرائيل محسوب مي

گرفت  هنگام رفتن به خانه سهم خود را از گوشت قرباني مي

 رآيه سوم(.

( اقدام بعد داود اين بود كه شكرگزاري و شادي در 5ا2:96

ضور خدا خاص رر.ك ح قع  نه در موا شود و  جراء  نه ا ند روزا و

 یهـو ه نویان براي خدمتگزاري تعیین شدند تـا(. 24ا35آيات 

 با آالت موسيقي تمجيد نمايند.خداي اسرائیل 

اي كه در اين مرحله سروده شاد، شاامل دو  ( سروده44ا8:96

خطااب باه اسارائيل و آياات  44تاا  8بخش اصلي بود. آيات 

 36و  37ها رغير يهودياان( باود. آياات  امت خطاب به 32ا43

سروده ين  يده ا بود، چك سروده  ين  خش ا يان ب ير   پا در مزام

 آمده است. 28و  25و  9:936و  93ا9:16و  97ا9:937داود 

به بني اسرائيل گفته شده كه عظمت خدا  44تا  8در آيات 

او را به  اعمالخداوند را ببينند و  رويرا بسرايند، تا 

تفكر  گذشتهدر  در كارهاي عجیب او شته باشند، و خاطر دا

ند هد او راو  كن با ع كه  شروطي  ير م هدهاي غ مان ع ، ه

 بسته بود، به ياد داشته باشند. شانپدران

تمامي  در ( سراينده مزامير در گسترش اين تصوير32ا43:96

 جالل خدا را بیان كنندخواهد تا  ها مي از تمامي انسان زمین

او را به عنوان خداي  و بترسندي خلقت است از او كه خدا و
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در او به عنوان خدائي كه دنياي  و دهند جالل، مجد و جالل

 نمايد. شاديكند،  خود را نگه داشته و بر آن سلطنت مي

 28و25:936( اين دعاي پاياني تقريبًا همان مزماور 36و37:96

 باشد. مي

در  هيهاو   ( داود در گماردن الويان باراي ساتايش23ا35:96

هد تابوت ع شليم و در  پیش  عوندر اور كه جب جائي  سكن ،  م

قرار داشت، دقت الزم را به  نيقرباني سوخت مذبحو  خداوند 

حت  ندگان را ت نان و نواز سرايندگان و دربا مل آورد. او  ع

تار  ظارت ابيا شت.  درن خدمت گما به  شليم  كاهن  صادوقاور

شد. تأئيد  به خدمت در مسكن خداوند. گماشته جبعوننيز در 

از  38عمده در اين بخش روي نوازندگان است. احتماالً در آيه 

دو نفر به نام ُعوبيد ا دوم نام برده شده است و هم چنين 

به دو نفر ديگر با ناام ياديتون، اشااره  24و  38در آيات 

شده است. بهرحال وقتي كه تابوت عهد در صهيون مستقر شد 

داود برگشت تا خانة ما ، ارفتند خود تمامي قوم به خانه

 خود را تبرك نماید.

به او  خدا  سخ  بد و پا ساختن مع به  یل داود  ج( تما

 (11)فصل 

سيم  سمت تق سه ق به  يام  تواريخ ا تاب اول  فدهم ك صل ه ف

(، 94اي براي خدا رآيه  شود: تمايل داود براي ساختن خانه مي

اي براي خدا رآيات  پاسخ خدا به داود مبني به ساختن خانه

(. 45اا96( و دعاي جوابيه داود به تصميم خادا رآياات 97ا3

ته  موارد پرداخ ين  به ا يز  سموئيل ن تاب دوم  فتم ك صل ه ف

 است.

اهي گفات از اينكاه در بارگا ناتان نبيبه  داود( 2ا9:95

در خيمه قرار  تابوت عهدكه  يحالكند، در  پرشكوه زندگي مي
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ي باراي ا خاناه سـاختنناراحت است. اشتياق داود براي  ،داد

خداوند  بعدخداوند با استقبال سريع ناتان موجه شد، ولي 

اي براي انجام  فرد برگزيده داودناتان را خطاب كرده گفت، 

 اين مهم نيست.

نشاده  ساكنخداوند هرگز در يك مكان ثابت  تابوت( 6و7:95

قرار داشت. خدا تا آن زمان به كسي  در خیمه بود، بلكه 

نان خا بود چ نداده  مان  عدها داود  نهفر سازد. ب برايش ب اي 

شده  كر ن جا ذ كه در اين فت  تي را گ سليمان حقيق سرش  به پ

كااست: او به دليل اينكه  هاي متعدد  ب خونريزي و جنگارت

 (8و5:44شايستگي ساختن معبد براي خداوند را نداشته باود ر

«  مرد آرام»شد. اين  محو ل موريت به پسرش سليمانأاين م و

د كه تابوت عهد را در مكاني هميشگي قرارد (، مأمور ش1:44ر

 هد.

در فيض خود در گذشاته باا ابااء  خدا ( آنچنانكه97ا5:95

شاه  يز پاد نك ن فت، اي سخن گ سرائيل  سرائيل را و ا شبان ا

كااه اسااتحقاق آن را نداشاات،  از برکتاای بااراي برخااورداري

 اند.  برگزيد. اين وعده غير مشروط را عهد داودي ناميده

هم حاوي ايان عهاد  81و مزمور  96ا94:5موئيل كتاب دوم س

د. والوردنباش مي
1
 مفاد اين عهد را چنين تفسير كرده است: 

بایست  ( داود مي1مفاد عهد داودي به قرار زیر است: )

جانشین  بود تاي داشته باشد كه هنوز متولد نشده فرزند

( ایــن پســر 1او شــود و ملكــوت او را مســتقر نمایــد. )

هاي  ( پایه:داود، معبد را خواهد ساخت. ) )سلیمان( بجاي

( سلطنت از او )سـلیمان( 5خت او پایدار خواهد ماند. )ت

نه  هان او عادن چه گنا تي گر شد، ح هد  ته نخوا  توبیخگرف

( خاندان، تاج و تخت و ملكـوت داود بـراي 4خواهد شد. )

 همیشه پایدار خواهد ماند.

كه  شروطي  ير م هدهاي غ ساير ع ند  هد مان ين ع ند ا خداو

نمود، نقش مهمي در برخورد او با انسان به عهده دارد. در 

خش به  ساير ب ست ر شده ا يد  هم تأك ين م بر ا قدس  تاب م هاي ك
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 ،33و  43يا فصل نهم، ارمياء فصاول شعاصحيفه عنوان نمونه 

 تحق اق (. اين عهاد تكامال و92و زكريا فصل  35فصل  حزقيال

كه  ند،  سيح خداو سي م خود را در عي مل  شاهي و كا خت پاد ت

 ملكوت براي هميشه به او تعلق داود، باز خواهد يافت.

بـه حضـور ( داود با آگااهي از ارادة خداوناد، 45ا96:95

انه دعا كرد. دعاي داود به خدا نشان ضعو خا خداوند نشست 

به  كل  ني و تو ست: فروت سته داود ا گي برج ندة دو ويژ ده

جيال نعاظ اتااجر بارده قاديم و وا 95و  96خداوند. آياات 

سرود  شهورترين  كه م شيد  هام بخ تون را ال جان نيو نوني،  ك

تصنيف نمايد. او نيز « فيض اعجاب انگيز»خود را به نام 

بي ند داود  خدا را  مان يز  جاب انگ فيض اع خويش و  ياقتي  ل

 ديد.

 (:1ـ:1د( فتوحات داود )فصول 

( از نظر تااريخي 43ا98وقايع خالصه شده در سه فصل بعد ر

( و قبال از آوردن تاابوت 94ادشاه شدن داود رفصل بعد از پ

اند. اينك آنچنانكه  ( واقع شده95ا93عهد به اورشليم رآيات 

سرائيل  شمنان ا سياري از د بود ب خدا  ظر  ظور ن تدا من از اب

در زير پرچم اسرائيل جمع شده بودند. تا اين زمان گناه و 

كه تمرد موجب شده بود كه اسرائيل در بندگي كساني باشد 

يات نك مال يد. اي سروري نما ها  بر آن بود  ين  قرار  هاي ا

اقوام بيگانه به نشانه شناخت سروري و قدرت اسرائيل، به 

 شد. آنجا سرازير مي

، موآبيان، آراميان و ادوميان، ايناك فلسطينيان (6ا9:98

كه  جا  هر  ند، داود را در  كه خداو ند، چون خورده بود ست  شك

مي مي مك  ظت و ك فت حفا تاهي كرد.  ر يانگر كو هارم ب يه چ آ

ديگري از داود در رابطه با عدول از شريعت در مورد رفتار 
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. نخست او همسران متعادد باشد مي (95ا97:95پادشاهان رتثنيه 

 ( و سپس اسبان فراوان.3:92براي خود گرفت ر

ا باود. ها حاصال ايان كوتاهيداود ( ثروت فراوان 99ا5:98

كه از خاندان  ره و برنجهر قسم ظروف طال و نقنمونه  يبرا

كه بعدًا آنها را وقف خداوند نمود و فته بود گر ه د د ع ز ر

 سليمان نيز از ان ظروف براي ساختن معبد استفاده نمود.

كشاته  ابشايكه توسط  هیجده هزار نفري( قتل آن 93و94:98

باه داود نسابت داده شاده اسات.  93:8شدند در دوم سموئيل 

ظا ختالف  ين ا حل ا تاب دوم براي  طه درك سير مربو به تف هري 

 سموئيل مراجعه كنيد.

انصاف و ملت داود از  ،( دشمنان داود از خشم او95ا92:98

عدالت نده  و  يك فرما ها  نه تن ند. او  خوردار بود او بر

ندهان و  بود. فرما يت  با كفا مدير  يك  كه  كو، بل ظامي ني ن

 98ااا96:8داود، آنچنانكاه در دوم سااموئيل  يمقاماات حكااومت

 اند، در اينجا نيز به آنها اشاره شده است.  مدهآ

در ايام شاول با اسارائيل جناگ كارده كه  شاناح( 2ا9:91

( در زماان حكومات شااول ظااهرًا 99بود راول ساموئيل فصال 

شاره خدمت كه ا بود  كرده  به داود  ب هائي  شده  هاي  ها ن آن

تا  قاصدان فرستادش، اپس از مرگ ناح داود است. بدين جهت

مرتكب حماقت شده  حانونتسليت بگويند. ولي  حانونرش به پس

 آميزي با فرستادگان داود انجام داد. و رفتار توهين

مازدوران  ،آراماز ترس تالفاي داود از  بني عمون( 5ا7:91

 را اجير كرده و آمادة جنگ شدند.

 هااي مشاترك نيروي شایابهمراه با برادرش  یوآب( 97ا1:98

موني ميو  ع ست د آرا ند. تورا شك به صاد طاب  يوآب خ يه 

نشان دهنادة اينسات كاه او در  93سربازان اسرائيل در آيه 

 ميدان مبارزه، به خدا متوكل بوده است.
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كـه آنسـوي نهـر بودنـد  به آرامياني آرامیان( 91ا96:91

گري  له دي يب حم ند و ترت مك كرد ضاي ك ستاده و تقا غام فر پي

ن كه  داودد. به اسرائيل دادند تا شكست خود را جبران كن

خطر را حس كرده بود، به سرعت نيروهاي خود را جمع كرده و 

ندهي  به فرما يان  ظيم آرام شگر ع فت. ل سبقت گر شمنان  بر د

، مغرور آرامیاندر مقابل لشگر اسرائيل شكست خورد و  شوفك

 داود شدند. بندة

 ر ب ـهبه فرمان داود پادشاه به مقابله باا  یوآب( 4و9:43

س مروزي( فر مان ا خود رع كه داود  بود در حالي شده  در تاده 

(. محاصره رباه احتمااالً دو 9:94ردوم سموئيل  اورشلیم ماند

ماجراي ير  مدت داود درگ ين  يد. در ا طول انجام به   سال 

شبع  بود. در دوم بت خود  شجاع  مردان  سي  كي از  يا ي زن اور

سخن از گناه داود و آمرزيده شادن او رفتاه  94سموئيل فصل 

لي در  ست، و يان ا به م كري از آن  يام ذ تواريخ ا تاب  ك

ست.  مده ا سقوط  داود یوآبنيا شرف  به در  كه ر گامي  را هن

 نهاد. بر سر داودربه را  تاج پادشاهبود فرا خواند و 

اين آيه احتماالً اشاره به سربازان درگيار در جناگ  (3:43

يان ع كه ب عادي چون مردم  نه  ست و  ين با قي در ا به طري ري 

ست. مبهم ا سمت  س ق ضي از مف سط بع كه تو گري  سير دي ين رتف

شده  ئه  يد ميارا يه اي گو مراد از آ كه نكه  لقست  به  خ را 

 اري واداشتند رر.ك تفسير دوم سموئيل فصل دوم(.گبي

ا دشامنانش، باهاي متماادي اسارائيل  ( در اين جنگ8ا2:33

شدند،  شته  سطيني ك لوان فل هار په سط سقاي چ در  سبكا تو

شد رزاج شته  یرا ؛ك به جول یحم سوم  ي در دوم ت  ات حِ يرمو

 دربارا ایمشـكشته شد و پسر  الحانانتوسط  (49سموئيل فصل 

كه داودزادة  تان،  شت  یونا هر  یوانلهپنام دا كه در  را 

 دست و هر پايش شش انگشت داشت، كشت.
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 نويسد: ميچنين ري در مورد اين آيات نه يوتما

ند آدم هر چ مان داود،  لي خاد ند و مولي بود در  هاي مع

سیار د سطیني ب نان فل با پهلوا صاف  شدند، لم ظاهر  یر 

چونكه خدا حامي آنها بود.... وقتي كه ما خدائي بزرگ 

نیازي نیست از مردان بزرگ  دیگر را در پشت خود داریم.

هراسان باشیم. یك انگشت بیشتر در هر دست و یا هر پا 

 در مقابل قادر مطلق چه اهمیتي دارد؟

 (11آن )فصل  هـ( سرشماري و عواقب

 كنيم دوم سموئيل مقايسه 42با فصل را وقتي كه اين فصل 

ناه داود در  جب گ عاملي مو چه  كه  ست  شن ني ظر اول رو در ن

مي سموئيل  تاب دوم  ست. ك شده ا مردم  شماري  كه  سر يد  گو

بر ا ند داود را  خخداو شماري نگي سرائيل را سر مردم ا كه  ت 

ده بود. ولي در كند، چونكه خشم او بر عليه قوم افروخته ش

مي يام  تواريخ ا تاب  مل  ك ين ع يزة ا شيطان انگ كه  خوانيم 

جازه  شيطان ا به  خدا  ست.  ست ا مورد در هر دو  ته  بود. الب

كه داود را وسو بدي نيسداد  صانع  خدا  ند.  ل تسه ك به و ي 

 دهد. اجازه عمل مي به بدی ي خودئت نهاي  خاطر ن

چه كه در براي بررسي اختالف بين ارقام در اين فصل و آن

كتاب دوم سموئيل آمده است، به تفساير دوم ساموئيل  42فصل 

 مراجعه فرمايند.

از ابتادا باا سرشاماري مخاالف باود و در  یوآب( 5ا9:49

شايد  مود.  تأخير ن شاه  مان پاد جراي فر یانا ين  نو در ا

ند، چونكه اين قوم در ميان اسرائيل دش سرشماري محسوب نمي

شم ند و  نده بود هودا پراك له و ي بود. قبي شكل  ها م ارش آن

هم ممكن است بخاطر اينكه سرشماري قبل از رسيدن  بنیامین 

له آنان خاتمه يافت، شامل اين سرشماري نشده باشند يبه قب

(. در اين سرشماري ماردم آنچنانكاه 42:45رر.ك اول تواريخ 

 ر شده بود، سربهاء نپرداختند.رقم 94:33خروج رفدر سِ 

موجب عواقب وخيمي  اجراي سرشماريدر  تمرد و تكبر داود
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 براي اسرائيل شد.

 ولاي شده باود، گناه عظیمي( هر چند داود مرتكب 97ا8:49

ساختن خويش نزد خداوند، به  در اعتراف به گناه و فروتن 

او  هسرعت عمل كرد. وقتي كه خدا سه گزينه براي مجازات ب

ا ر افتادن به دست خداوندا يكي را انتخاب كند، او اداد ت

مي كه  مود، چون خاب ن ست. انت شيده ا حيم و بخ خدا ر ست   دان

نابراين شيوعبو ب قوم  يان  فت و  ا در م پس از يا سرانجام 

 ا خاتمه يافت.بدر اثر وبا، بالي و هفتاد هزار نفردن مر

شايد چنين تنبيهي به نظر ما بسيار شديد باشد. همه ما 

طور كلي  ستيم. داود به  شخص ضعيف و مستعد ارتكاب گناه ه

قديمي  ناه  به دام گ مورد او  ين  لي در ا بود، و ضعی  متوا

تفسير اين آيات  رري دنه شيطان، يعني تكبر افتاد. ما تيو

 نويسد: مي

ني یت داود از فراوا عدالت  جمع لي  بود، و شده  غرور  لتش م م

خدائي بر این قرار گرفت كه آن تعداد را كاهش دهد. عدالت 

گرفتن ست:  مو ،این ناگوار ن ضعیف و  بدان ت كه  چه  دن آن

 نازیم. مي

بااال نگريسات منظاره وحشاتناكي  ه( وقتي داود ب95ا96:49

اش به شهر محبوب  شمشیر برهنهكه با  فرشته خداوند ديد: 

شلیماو  مي اور شاره  شتر  ا به بي سبت  كنش او ن كرد. وا

ايمانداران در هنگام گير افتادن در چنان گناه و تمردي، 

هنري در مورد واكنش داود به  بهتر بود. تفسير چهار جانبه

آن منظره ممكن است كمك بزرگي براي ما و به خصوص رهبران 

 باشد.

ـ او با پشیماني به گناهش اعتراف كرد و مشـتاقانه 1

اینـك او گنـاه خـود را  .(:تقاضاي بخشـش نمـود )آیـه 

پذیرفته بود، و پذیرفته بود كه گناه بزرگي مرتكب شده 

نه كار احمقا ست و  ج ا ند اي ان ست، و از خداو ام داده ا

 سازد. پاک درخواست نمود تا او را از آن گناهان
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خـدایم،  یهو ه اي»ـ او مجازات جرم خود را پذیرفت: 1

شد پدرم با ندان  من و خا بر  تو  ست  كه د ست  ستدعي این « م

ر فرمـا كـه مـن رقـمفقط  ،(. من تسلیم تو هستم11)آیه 

نم كه مجرم ام، این م مجازات شوم، چونكه من گناه كرده

 هستم و شمشیر تو باید به سوي من گرفته شود.

دانسـت  ـ او متوكل به رحمت خدا شد )هر چند كـه مـي:

خدا نسبت به او خشمگین است(، و انتظار نداشت كه خدا 

ید ئبا او با شدت رفتار كند. به هر حال چنین شد. بیا

چونكه رحمت او عظیم  ،خود را به دستان خداوند بسپاریم

هاي خوب حتـي هنگـامي كـه خـدا از  (. انسان:1آیه است )

 :شود، انتظار رأفت و شفقت خدا را دارند آنها خشمگین مي

 «هر چند كه خدا مرا بكشد، هنوز هم متوكل به او هستم.»

ـ او نسبت به ملتش توجه خاصي مبذول داشت، و اظهار 5

مصیب  داشت كه دلش به مردمي كه به خاطر گناه او دچار

س»سوزد:  مي شوند، مي ین گو كردهندفا چه  ند؟ ان  یه « ا )آ

11.) 

خرمنگـاه باه داود گفات كاه  جاد( خداوند توسط 46ا98:49

در آنجا ساخته و قرباني بر  مذبحيرا بخرد و  ُارنان یبوسي

ند.  نانآن بگذرا ما  ُار يه داد، ا به داود هد گاه را  خرمن

صل يك ا 42پادشاه اصرار داشت كه بهاي آن را بپردازد. آيه 

باشند.  هاي مؤثر هميشه ارزشمند مي مهم روحاني است: قرباني

ين  گاها شد ردوم  خرمن بد  ساختمان مع حل  به م بديل  عدًا ت ب

 .(9: 3تواريخ 

( ابراهيم در كوه موريا اسحاق را براي قربااني 33ا45:49

( و در همين مكان باود كاه وباا 44عرضه داشت رپيدايش فصل 

ند  كه خداو تي  شد و وق قف  كم دادفمتو شته را ح شته ر ، فر

ف خود را در غال شیر  يد ششم كه برگردان بود  جا  . و در اين

 بلكهمعبد برپا شد. ما معتقديم كه اگر نه در همان نقطه، 

مان  سان، در ه هان ان فاره گنا خاطر ك ند ب سيح خداو ساي م عي

 وب گرديد.لمحل مص

ب هدايت لببراي ط جبعونشايد علت ترس داود از رفتن به 

 خرمنگاهاين بود كه به اين نتيجه رسيده بود كه خداوند، 

 باشد. اي براي ستايش خداوند، مي مكان تازه



 36 تواریخ ایام

 

 (15تا  11و( تداركات براي ساختن خانه خدا )فصول 

 (11( مصالح، نیروي انساني، انگیزه )فصل 1

بدين نتيجه رسايد كاه خرمنگااه مقرآيناده  داود( 7ا9:44

بود. بنابراين به تهيه خواهد  يو قرباني سوختن یهو ه خانه

پرداخت، هر چند كه  ي در آنجامصالح الزم براي ساختن معبد

دانست امتياز ساختن معبد به پسرش سليمان تعلق دارد.  مي

بارت  بان»ع كه  «غری ند  ياني بود يه دوم، كنعان مذكور در آ

(. بنا باود 49و43:1در اسرائيل مانده بودند راول پادشاهان 

انه را نابود كند، ولي از اين كار كه اسرائيل اقوام بيگ

يان نك يهود كرد و اي تاهي  به بي ،كو گان را  اري گبيگان

 واداشتند.

و عادم كفايات  وصیت كـرد( داود به پسرش سليمان 93ا6:44

خود را براي ساختن معبد در عين اينكه مشتاق ساختن معبد 

مرد  كه او  مود، چون كرار ن ند خونریزي بود، ت بود و خداو

به دست پسرش سليمان ساخته شود. او  اش خانهكه اجازه داد 

به او  خداوند همراهدعا نمود كه  حكمت و سليمان باشد و 

 خدا باشد. شریعتبدهد و از سليمان خواست كه مطيع  تتفطا

خود در تهيه مصالح و  تنگي( و سرانجام داود به 96ا92:44

له خر  عم مود. و در آ شاره ن هم ا ين م جام ا هت ان به ج الزم 

ن ميا كه  سليمان داد  به  سيحيان  درزي  گوش م يزه  يد آو با

 «و مشغول باش و خداوند همراه تو باد. برخیز»باشد: 

فرماان  سرداران اسـرائیل( سپس پادشاه به تمام 91ا95:44

براي كه  جه  تحق ق داد  ند. تو مك كن سليمان ك به  هم  ين م ا

د كه ساختن براي خدا بيشتر يك انگيزه دروني يداشته باش

هاي خود را متوجه  ها و جان حال دل»ا يك عمل دستي: تاست 
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خداي خویش را بنا  یهو ه قدسبرخاسته م   ]آنگاه[ سازید......

 «ید.ئنما

 (15ـ:1( طبقه بعدي و وظایف نویان )فصول 1

سـي ( در اواخر سلطنت داود تماامي الوياان كاه از 3ا9:43

بان  به  شدند. و ساله  شماري  ند، سر كسنی ين ا بود ه بود 

 ند خدمت خود را شروع كنند.ستتوان مي الويان

مرد بود كه  سي و هشت هزار( نتيجه اين سرشماري 7 و 2:43

شدند:  سيم  گروه تق هار  فربه چ هزار ن هار  ست و چ به  بی

ظارت بد ن سرداران و داورانو  در مع فر  هزار ن هار و  شش  چ

دانااان  موساايقي چهــار هــزار نفــرو  انــانبدر، هــزار نفــر

ب ندگان  ضور خدخوان به ح شگي  ستايش همي هت  ين اه ج ند. ا و

يق ان خدا از طر كه  ند  ماتي بود ها الها به ئيابرهنمود ش 

 .(47:41داود داده بود ردوم تواريخ 

ناماه الوياان  دوباره به شاجره 43تا  6( در ايات 42ا6:43

 پرداخته شده است:

 موسي و هـارون( رشامل 43ا94ر قهاتیان(، 99ا5ر جرشونیان

 .(43ا49رآيات  مراريويان( و مشهورترين ال

نت  فه كها عًا وظي شهقط يار  همی صرًا در اخت هارون و و منح

، خدمت در قدس و بخورانيدن زيزدهم(. سوسبود رآيه  پسرانش

قدس االقداس رفقط براي كاهن اعظم(، طلب بركت از خدا براي 

 ( نيز وظايف خاص كاهنان بود.45و43:6قوم راعداد 

رسايم. آنچنانكاه  وظايف الويان ماي( سپس به شرح 45ا47:43

و  كه مسكن  بودن دیگر نزمموسي به الويان حكم كرده بود، 

كه از آن بب ند، چون مل كن نه علوازم آن را ح بد خا د مع

خود را مبني بر  فرمان آخرهميشگي خدا خواهد بود. داود 

يان از  شماري الو بانسر به  ساله  ست  كه  بی مود، چون عالم ن ا
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 ري براي خدمت در معبد مورد نياز بود.نيروي كاري بيشت

نفر داور احتمااالً در سراسار اسارائيل  6333( آن 34ا48:43

مت در معبد دپراكنده شدند، در حاليكه الوياني كه مأمور خ

نفار نااظر بار  42333بودند، در اورشليم باقي ماندند. آن 

 48منادرج در آياات  كائنان فينظارت بر وظا به امور معبد،

 دند.ش ردهگما34تا 

( در فصل بيست و چهار به بيان چگونگي شكل گرفتن 91ا9:42

ق يان پرداخهاي   هفر نت و الو هار  تهكها ست و چ ست: بي شده ا

( و بيسات و چهاار 91ا9خاندان يا طبقه براي كاهنان رآيات 

(. هار فرقاه ياا 39اا43خاندان يا طبقه براي الويان رآيات 

صي در مع جراي برنامه خا ند، يعني هر طبقه متصدي ا بد بود

بد را  خدمت در مع صت  سال فر طول  ته در  بًا دو هف كس تقري

 كرد. پيدا مي

، ابیـاياا طبقاه  هشتم( متعلق به طبقه 9:7زكريا رلوقا 

هم( يه د به . بود رآ هارون  نده  باقي ما سر  ندان دو پ خا

عازار هاي  نام مارتایو ال قه  ا ند. طب نان بود شامل كاه

متعلق  هشت طبقهه العازار و طبقه متعلق ب هشت، شانزدهم

و  اءبـرؤسـاي آو  در حضور داود(. 2امار بود رآيه تبه اي

كشي توسط  انداخته شد و نتيجه قرعه قرعه لكماخیو  صادوق

 كاتب به دقت يادداشت گرديد. شمعیاي

ن قاوم قرعاه را( الويان نيز در حضور داود و سرو39ا43:42

عهخاندا ين قر ند. ا براي ط ت ماالً  شي احت ندي بقهك ائي ه هوگر ب

 شده بود. گماشتهبوده است كه هر شخصي در آن 

ساااير پسااران الوي، ساارايندگان،  47( در فصاال 5ااا9:47

تا وظيفه مقدس  اند دانان در گروه خود قرار گرفته موسيقي

ند. اي ارخود  جراء نماي سران نا سافان پ يه دوم(،  آ رآ

ویسـت و د( بودند. ايان 7و2( و هيمان رآيات 3رآيه  ونتیدو
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همراه با  خانه خداوندنفر منصوب شدند كه در  هشتاد هشت

 .(51و6خوانند رآيات ب، سرود سنج و عود و بربط

گروه تقسايم بیست و چهار ( پس قرعه افكنده و به 39ا8:47

 روز در خانه خداوند خدمت نمايند. شدند تا در تمامي شبانه

ه طباق ها كا و دروازه انانبدر( جزئيات مربوط به 91ا9:46

ا به ماند. در اينجا  قرعه تعيين شدند در اين آيات آمده

مي یانحقورگروه  خورد  ها  بر فه آن كه وظي يه اول(  كنيم رآ

پدرانشان بدانها كه  بود جلوگيري از وقوع احتمالي اموري

كاه  عوبید ادوم(. و هم چنين به 96رم بودند راعداد فصل جم

(. 92:93قرار گرفت ردر خانه او ُعز ا  رگز معد ابتابوت عهد 

 خدا صداقت و وفاداري او را فراموش نكرده بود.

باان ياا محاافظ  دروازه چهـاربدين معني است كه  98آيه 

صل دروازه گذرگاه مت بد در  فر دوها، و  مع گذرگاه  ن در 

 باشد( گماشته شدند. ركه احتماالً حياط مي وارفري به منته

و  انه خانه خداخزبه حفاظت از  نویان( بعضي از 48ا43:46

 موقوفات آن، منصوب شدند.

و  صـاحب منصـبان( گروه سوم الوياان باه عناوان 34ا41:46

منصوب شدند، يك هزار هفتصد نفر به غرب رود اردن  داوران

و دو هاازار و هفتصااد نفاار بااه شاارق رود اردن در جلعاااد 

 فرستاده شدند.

 (11ز( رهبران نظامي و سیاسي )فصل 

بیست و چهار ند الويان منشعب شد. ( ارتش نيز مان97ا9:45

اسامي تمام فرماندهان  .ماهمت در هر د، آماده خهزار نفر

و دوم  99ت رفصال ساارتش در ميان مردان شجاع داود آماده ا

 .(43سموئيل فصل 

رقبايال( اسارائيل برحساب  باطسا( در اين آيات 44ا96:45
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ند باش مياند. اولين ليست پسران ليه  وظيفه مقرر، ليست شده

ند از كه  يب عبارت یانبه ترت یان، شمعونیان،  روبین ، نو

 :يل اشاره شدهح، سپس به پسران رازبولونو  كاريس ا ،یهودا

 .بنیامینبه نمايندگي از يوسف( و  منسيو  افرایم يوسف ر

ربدون ترتيب تاريخي(. در اينجا  دانو  نفتالياله پسران بِ 

كساني كه است. ( اشاره نشده يررجت و اش ابه پسران زيلف

ند تر بود ساله و كم ست  سوب  بی شماري داود مح ست سر در لي

نشده بودند. سرشماري كامل نبود، چونكه قبل از آنكه يوآب 

خداوند نازل شده بود. داود كه  غضبتمام كند  ارسرشماري 

احتماالً از گناه خود شرمنده شده بود، دستور داد كه نتيجه 

 اهان ثبت نشود.اين سرشماري شوم در تاريخ پادش

داشت كاه بار اماور داخلاي  ناظر( داود دوازده 32ا47:45

مي ظارت  شور ن ستان  ك شاوران و دو نين داراي م ند. همچ كرد

ب كار را  كه راه  بود  كي  شان مي او هنزدي ستان  ن ند. دا داد

كتاب دوم ساموئيل، آماده  95و  97انگيز اخيتوفل در فصل  غم

ند  يز مان ست. او ن ضعيف ا یوآبا ما داراي ، فسنلمردي  ا

تر از  شريف دوست پادشاه حوشايامتيازات فراوان بود. اما 

طلب بود، ولي حوشاي  ل شخصي فرصتفاين دو نفر بود. اخيتو

ند،  شته بود كه كا چه را  كدام آن هر  بود.  تاده  خادمي اف

( هار دو پادشااه را باا 95اا97درويدند رر.ك دوم ساموئيل 

طلب به دنبال افتخاري  تهاي متفاوت خدمت كردند. فرص انگيزه

خار  سب افت بال ك به دن تاده  خادم اف لي  بود، و خود  براي 

 براي اربابش بود.

 (19و  :1ي داود )فصول هاح( آخرین روز

هـاي  فرقـههاا و  را از دسته داود رؤساي اسرائیل( 8ا9:48

ساي ا لف و رؤ ظامي را در  باطسمخت ندهان ن شلیم و فرما اور

 اي بناي خانهت به بسن ارد وخجمع كرد و بار ديگر تمايل 
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ندبراي  به ا خداو جاز  چرا م كه  لت اين جاو ع هم ن ين م م ا

شده ا بر سن تا  بود  شده  خاب  ما او انت مود. ا عالم ن ت، ا

سرائیل شاه ا سر او  پاد شد و پ یده با بود سلیمان برگز شده 

ند  سط خداو خت داود تو كه ت شود. از آنجا شين او  تا جان

ست ميار وا يز  مردم ن بود،  يق  شده  ست از طر  سلیمانباي

يق داود، او را  كه از طر ند، آنچنان عت كن ند را اطا خداو

 اطاعت نموده بودند.

( سپس داود پسرش را مخاطب ساخت. آيه نهم شاامل 93و 1:48

مان طار ،يك فر يك اخ عده و  ست يك و ست: ا مان اين و ». فر

خداي پدر خود را بشناس و او را به  ،اي پسر من سليمان تو

اگر »وعده اينست: « به ارادت تمام عبادت نما. دل كامل و

ار چنين خطو ا« او رخدا( را طلب كني، او را خواهي يافت.

ست:  ني، »ا ترك ك گر او را  ما ا بد دور تو ا به ا تا  را 

نظر به اينكه خداوند سليمان را به ساختن « خواهد انداخت.

معبد مقرر كرده بود، الزم بود كه سليمان جسارت و دلگرمي 

 زم را براي اين كار مهم داشته باشد.ال

بايست  مانند موسي پيش از خودش، مي سلیمان( ولي 91ا99:48

سط  كه تو حي  ساس طر ق روحبرا ئه  سدال يا ارا ماالً در رؤ و احت

شده بود، معبد را بنا نمايد. ديگري جائي براي تفكرات و 

ست.  سيح ا گوي م بد ال كه مع بود، چون باقي ن ساني  حه ان قري

مواد خام مورد استفاده براي هر تكه از ظروف را،  يخدا حت  

ملوت يات كا بود رجزئ كرده  مورد در دوم  زين  ين  تري در ا

 ، بيان شده است(.2تا  4ئيل فصول موس

ها را در اختيار داشت،  ( اينك سليمان تمام نقشه49و43:48

آوري و آماده شده بود، خادمان معبد تعيين  مواد اوليه جمع

 خدا بابه وظايف خود منصوب شده بودند.  یاننوشده بودند. 

بود و او را  ميسليمان  شت، وا ن پدرش  گذا نابراين  كررًا مب
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 «.قوي باش ...و مشغول شو»گفت  ميبه او 

تدارك فراواني براي كار  داود پادشاه( هر چند كه 1ا9:41

هائي و  ضه ن نوان عر به ع جود  ين و با ا بود،  يده  بد د مع

مر براي  گوئي  نين ال قرهو طال دم همچ موال  ن شتري از ا بي

كه  ست  مردم خوا صاص داد و از  بد اخت به مع خود،  صي  شخ

نه كمك كنند. واكنش سخاوتمندانه مردم موجب شادي اداوطلب

 هايشان و دل پادشاه گرديد. دل

( ساپس داود دعاائي پرشاكوه شاامل شاكرگزاري و 91ا93:41

عظمت  و خداي تباركمستايش خدا، بر زبان راند. او خدا را 

و  و متعال و همه چيز  سو رأس همه ك قو تو جبروت و جالل و

 و خواند. و سپس اعالم داشت كه خودش دولت و جاللسر منشاء 

شايستگي ندارند كه چيزي به خدا عرضه نمايند و آنچه  قومش

هاي تخصيص  او است. او دعا كرد كه دلاز آن دهند،  را كه مي

باشاد رآياه ثابـت وي خدا ( قومش هميشه به س95يافته رآيه 

گاردد  لي كامـلد داراي هیكل در ساختن  سلیمان( و پسرش 98

 .(91رآيه 

الف( وقتي كه داود جماعت را دعاوت باه ساتايش  44ا43:41

گاه خداونااد و پيشااخداونااد نمااود، تمااامي زانااو زد و در 

ان قربااني وحيا 3333پادشاه سجده نمودناد. روز بعاد قاوم 

 ند و نوشيدند.دد خوركردند و در پيشگاه خداون

يک بار  به پادشاهي منصوب شد دوبار سلیمان( 47ب ا 44:41

( و پاس 9:43ر در هنگامی که پدرش پير و سالخورده شده باود

مرگ داود سماً  که از  كات  ر ست و از بر شاهي نش خت پاد بر ت

 خداوند و وفاداري مردم برخوردار شد.

هزار شكوه  كوت پر صويري از مل لل او ت شاهي مج  ۀلاس پاد

 مسيح بر روي سراسر زمين است. 

اي از  ( كتاب اول تواريخ ايام باا گازارش خالصاه33ا46:41



 43 تواریخ ایام

رسد: او داراي عمر دراز، حكمت و  سلطنت داود، به پايان مي

 الل بود.ج
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