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آمارحیاتی:
هدف:

که حقیقت این دادن نشان
داوریخدابرگناهقطعیاست،
برقراری و گناه بخشایش و
مجددرابطهبااونیزبرایآنانی
کهتوبهمیکنند،درستبههمان

اندازهقطعیاست
نویسنده:

احتمااًلسموئیل
محلرویدادها:

اسرائیل بعدًا سرزمینکنعانکه
اسرائیل قوم به خدا شد. نامیده
را کنعان که بود کرده کمک
کهقبایلزیادیازاقوامشروردر
آنساکنبودند،تسخیرکنند.اما
اینکآنهادرخطراینبودندکه
ازدست را موعود اینسرزمین
معتقدات مورد در چون بدهند،
ازخدا خودسازشکاریکرده،

نااطاعتیمیکردند
آیهکلیدی:

»درآنزمانبنیاسرائیلپادشاهی
نداشتوهرکسهرکاریراکه
میداد« انجام میخواست دلش

.)6:17(
شخصیتهایمهم:

ُعتنیئیل،ایهود،دبوره،جدعون،
ابیملک،یفتاح،سامسونودلیله.

جنبههایخاص:
ثبِتاولینجنگداخلیاسرائیل.

است. سخت واقعی قهرمانان کردن پیدا روزها این
رسانههای نیز و تجسس و تحقیق مدرن روشهای
برجستهورهبران افراد معایب نقاطضعفو گروهی
رابسیارآشکارکردهاست؛جستجوبراییافتنمردان
وزنانیکهبتوانیمازآنانسرمشقبگیریم،بیهودهاست.
دنیایموزیکمدرن،سینما،وورزشموجیدائمیاز
»ستارگانی«راتولیدمیکندکهتاباالتریننقطه،اوج

میگیرندوناگهانازنظرهامحومیشوند.
کتابداورانکتابیاستدربارهقهرمانان،درباره12مردوزنکهبنیاسرائیلرا
ازدستدشمنانوستمکیشانرهاییدادند.اینانافرادیکاملنبودند؛درحقیقت،
دربینآنهایکتروریست،یکفردفاسداالخالق،ویکنفرهمکهتمامیاصول
مهماننوازیرازیرپاگذاشت،بهچشممیخورند.اماآنهامطیعخدابودندوخداآنها

رابهکاربرد.
داورانکتابیدربارهگناهوعواقبآننیزهست.مانندزخمیاخراشجزئیکهاگر
مداوانشودعفونتمیکند،گناهنیزگسترشمییابدوخیلیزودتمامبدنرافاسد
ازخدا میسازد.کتابیوشعآنجاتماممیشودکهقومموضعمحکمیدرپیروی
اتخاذکردندوآمادهچشیدنتمامبرکاتسرزمینموعودشدند.اماقوماسرائیلبعداز
ساکنشدندرکنعان،وفاداریوانگیزهروحانیخودراازدستدادند.وقتییوشع
ایشانحکومتی یافتند،مردمخالءرهبریرااحساسکردند؛ بزرگانقوموفات و
در سعادت و آزادی برای شادی بهجای اسرائیل قوم نداشتند. نیرومند و مرکزی

سرزمینموعود،وارددورانتاریکتاریخخودشد.
بابیانیساده،علتاینسقوطسریعگناهبود،همگناهفردیوهمگناهجمعی.اولین
قدمدورشدنازخدا،اطاعتناقصازاوبود)1:1تا5:2(؛قوماسرائیلازریشهکن
کردِنکاملمردمانفاسِدسرزمینموعودسرباززدهبودند.همینامرمنجرشدبه
ازدواجباآنانوبتپرستی)6:2ـ7:3(واینکه»هرکسهرکاریراکهدلش
میخواستانجاممیداد«)6:17(.دیرینپاییدکهقوماسرائیلاسیرشدند.آنهابهناچار
بهخداالتماسکردندتانجاتشاندهد.خدانیزبهخاطروفاداریبهوعدهاشوازروی
رحمتش،داوریعنیرهبریرابرایرهاییقومشبرمیانگیختوبرایمدتیآرامش
حاکممیشد.اماپسازمدتی،بازبیمباالتیونااطاعتیازسرگرفتهمیشدواین

چرخهازنوآغازمیگردید.
کتابداورانمدتزمانیبیشاز325سالرادربرمیگیرد،وششدورهمتوالی
ازستمدیدگیورهاییراثبتمیکند،وخدمتوزندگی12رهاییدهندهرابازگو
مینماید.اقوامیکهایشانراتحتسلطهدرآوردند،شاملبینالنهرینیها،موآبیها،
فلسطینیها،کنعانیها،مدیانیهاوعمونیهابود.خدارهانندگانمختلفی،ازُعتنیئیل
گرفتهتاسامسونرابهکاربردتاقومشرابهآزادیوپرستشحقیقیرهنمونشوند.
نجاتخداازطریقاینرهبرانکهداورنامیدهمیشدند،نمودیاستبارزازمحبت

ورحمتاونسبتبهقومش.
وقتیکتابداورانرامیخوانید،خوببهاینقهرمانانتاریخیهودتوجهکنید.به
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میشود
1010

اتکایآنهابهخداواطاعتازفرامینشدقتکنید.سقوطمکرراسرائیلدرگناهرا
مالحظهکنیدوببینیدکهچطورنخواستندازتاریخدرسعبرتبگیرندوفقطبهزمان
حالمیاندیشیدند.امامهمترازهمه،عظمترحمتخداراموردتوجهقراردهیدکه

موجبشدقوماسرائیلبارهاوبارهارهایییابند.

تقسیمبندیکلی:

الف-قصورنظامیبنیاسرائیل)1:1تا4:3(
1ـتصرفناتمامسرزمینموعود

2ـسرکشیمذهبیمردم

قبایلبنیاسرائیلفرمانخدارامبنیبربیرونکردنساکنان
سرزمینموعودجدینگرفتهبودند.اگرگناهرابهطورکامل
شکست جز چیزی آخراالمر نکنیم، دور خود زندگی از
نصیبماننخواهدشد.مابایدمراقبباشیمکهباگناهسازش

نکنیم.

ب-رهاییبنیاسرائیلبهدستداوران)5:3تا31:16(
1ـدورهاول:عتنیئیل

2ـدورهدوم:ایهودوشمجر
3ـدورهسوم:باراقودبوره

4ـدورهچهارم:جدعون،تولعویائیر
5ـدورهپنجم:یفتاح،ابصان،ایلونوعبدون

6ـدورهششم:سامسون

میبینیمکهقوماسرائیلمکررًانسبتبهخداگناهمیکنند
و ایشان بر بدبختی و مصیبت میدهد اجازه نیز خدا و
سرزمینشانعارضشود.گناههمیشهعواقبیدربردارد.
هرجاکهگناههست،بایدمنتظرعواقبآن،یعنیمصیبت
وبدبختیهمبود.بهجایاینکهدرزندگیخود،مرتبگناه
کنیموبهدنبالآن،فریادرهاییبهسویخدابلندکنیم،باید

بکوشیمکهبهطوردائمدروفاداریبهاوزندگیکنیم.

ج-قصوراخالقیبنیاسرائیل)1:17تا25:21(
1ـبتپرستیدرقبیلهدان
2ـجنگعلیهقبیلهبنیامین

علیرغمتالشهایداورانقوماسرائیل،مردمبازهمباتمام
وجودبهسویخدابازگشتنمیکردند.هرکسهرکاری
راکهفکرمیکردبرایشبهتراست،انجاممیدادونتیجه
آن،افولروحانی،اخالقیوسیاسیتمامملتبود.مانیز
اگرازاحکامالهیاطاعتنکنیم،زندگیماندرسرازیری

خواهدافتادوروبهانحطاطخواهدگذاشت.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

مردمباافولوشکستمواجهشدندچونازافول/سازش
بسیاریجهاتهدفروحانیخودرامورد
سازشکاریقراردادند.آنانرسالتخودرا
مبنیبربیرونکردنساکنانشرورسرزمین
موعود،بهکمالنرساندندوعالوهبرآن،از

آدابورسوماینمردمانتقلیدکردند.

جدی را خود ایمان که کسانی به جامعه
میکنند، پیشه سازشکاری و نمیگیرند
پاداشهایزیادیمیدهد:ثروت،مقبولیت،
قدرت،ونفوذ.وقتیخدارسالتیبرعهده
مامیگذارد،نبایدآنرابهخاطرجلبنظر
انحراف به و کنیم آلوده جامعه، مساعد

بکشیم.

سقوطاخالقیقوماسرائیلریشهدراشتیاقانحطاط/ارتداد
دستیابی برای قبیله هر که داشت مفرطی
احساس این میکرد. احساس استقالل به
منجرشد بایکدیگر اتحاد استقاللوعدم
از که دهد انجام را کاری کس هر که
ایشان میرسید. بهنظر خوب خودش دید
زیر نبودند. متحد مذهب و حکومت در
بود. رایج امری نظم و قانون گذاشتن پا
و ساخته مذهب و بتپرستی سرانجام، و
پرداختهانسانهاسببشدکهایشانایمانبه

خدارابهطورکاملرهاکنند.

هرگاهبهچیزیبیشازخدابهادهیم،باید
انتظارانحطاطراداشتهباشیم.اگربهاستقالِل
خودبیشازخدابهادهیم،بتیرادرقلب
که پایید نخواهد دیری دادهایم. قرار خود
زندگیمامعبدیبرایاینبتخواهدشد.ما
بایدبدانیمکهخدابایدبرترازهرخواستهای

درزندگیمانقرارداشتهباشد.

بهخاطرشکست/ستمکشی اسرائیل قوم تنبیه برای خدا
استفادهکرد ستمگرانشرور از گناهشان،
تابهاینترتیب،آنهارابهتوبهبکشاندو

وفاداریآنهارابهخودبیازماید.

خدا میانجامد. فاجعه به خدا از سرکشی
دور او از که را کسانی قلب اینکه برای
ممکن سازد، متمایل خود بهسوی افتادهاند

استازظلموستماستفادهکند.

افول،انحطاط،وشکستسببشدکهمردمتوبه
فریادکمکبهسویخدابلندکنند.آنهاقسم
خوردندکهازبتپرستیروبرگردانندوبه

رحمتونجاتخدامتوسلشوند.

میسازیم، خدا از مهمتر را چیزی هرگاه
بتپرستیدرقلبماجایپاپیدامیکند.ما
بایدبتهایمدرنرادرقلبخودشناسایی
کنیموآنهاراازخوددورنماییموبهسوی

خدابیاییمتاازاومحبتورحمتبیابیم.

چونقوماسرائیلتوبهکردند،خداقهرمانانیرهایی/قهرمانان
رابرانگیختتاایشانراازمسیرگناهوظلم
وستمیکهگناهبههمراهمیآورد،رهایی
افرادی از هدف، این انجام برای او دهند.

بسیارمتفاوتبایکدیگراستفادهکرد.

محبتورحمتخدادردسترسهمهمردم
قراردارد.خدامیتواندهرکسیکهخودرا
وقفاونماید،برایخدمتخودبهکاربرد.
انسانی تالِش که آگاهند واقعی قهرمانان

بدونهدایتخداعبثاست.
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1ـبوکیمدرآغازکتابداوران،مشاهدهمیکنیمکهقوماسرائیل
بهفتحسرزمینموعودادامهمیدهند.قصورآنهادراطاعتاز
خداونابودیتمامیساکنینشرورآنجا،بهدوطریقگریباِن
خودآنهاراگرفت:)1(دشمنانتجدیدسازمانکردندودست
بهضدحملهزدند؛و)2(قوماسرائیلازخداروبرگرداندند
وآدابورسومفاسدوقبیِحساکنانبتپرستآنسرزمین
رادرزندگیخودپیادهکردند.فرشتهخداونددربوکیمظاهر
شدتابهقوماسرائیلاطالعدهدکهگناهونااطاعتیایشانعهد
آنهاراباخداشکستهاستوبهمجازاتشانخواهدانجامیدو

ایشانزیرظلموستمقرارخواهندگرفت)1:1تا10:3(.
2ـاریحاموآبیهایکیازاقوامیبودندکهبربنیاسرائیلستم
راندند.پادشاهموآبیها،عجلون،بیشترقسمتهایسرزمین
اسرائیلازجملهشهراریحاراتسخیرکردومردمراواداشت
تاجزیهغیرمنصفانهایبهاوبپردازند.کسیکهبرایتحویل

جزیهبهپادشاهعجلونانتخابشد،
برای فقط او اما داشت. نام ایهود
او چون نرفت، او نزد پول تحویل
خنجریراکهپنهانکردهبود،کشید
ایهود کشت. را موآب پادشاه و
فرارکرد،اماباسپاهیبازگشتو
موآبیهاراازسرزمیناسرائیلبیرون
راندومردمراازشرستمگرانرهایی

داد)11:3ـ31(.
3ـحاصوربعدازمرگایهود،یابین،
را اسرائیل سرزمین حاصور، پادشاه
تصرفکردوبهمدت20سالبر
مردمستمراند.دراینزمان،دبوره
رهبراسرائیلشد.اوباراقرااحضار
کردتاباسیسرا،فرماندهسپاِهیابین
پادشاهبجنگد.دبورهوباراقبهاتفاق
همسپاهقوماسرائیلرادرجنگعلیه
نیروهاییابیندرمنطقهایبینکوه
تابورورودقیشونرهبریکردندو

آنهاراشکستدادند)1:4ـ31:5(.
4-کـوهمـورهبعداز40ســالصلح،
مدیانیهابانابودکردنگلهومحصول
قوماسرائیل،آنهارابهستوهآوردند.
وقتیباالخرهقوماسرائیلبهسویخدا
فریادکمکبرآوردند،خداجدعون
راکهکشاورزفقیروفروتنیبود،بر
گزیدتارهانندهایشانگردد.جدعون
پسازکشمکشباشکواحساس
و کرد پیدا جرأت خود، حقارت
قربانگاهبتبعلواقعدرشهرخودش
راویرانساخت؛مردمازاینواقعه
بههیجانآمدند.اوپرازروحخدابه
سپاهعظیممدیانکهدرنزدیکیکوه
مورهاردوزدهبودند،حملهبرد.اوفقط
باتعداداندکیازنفراتش،دشمنرا
کهازهمپراکندهشدهبودند،متواری

ساخت)1:6تا25:7(.
5ـشکیمحتیرهبرانبزرگنیزمرتکباشتباهمیشوند.رابطه
ابیملک نام به تولدپسری به باکنیزیدرشکیم جدعون
انجامید.ابیملکتبدیلشدبهفردیمتقلبوتشنهقدرت؛
اومردمرابرانگیختتااوراپادشاهاعالمکنند.اوبرای
عملیکردننقشهاشتاآنجاپیشرفتکه69تناز70
برادرناتنیخودراکشت.عاقبتعدهایازمردانشکیمعلیه
اوشوریدند.امااوسپاهیگردآوردوآنانراشکستداد.
جاهطلبیوحرصقدرتدراومنجرشدکهدوشهردیگررا
همغارتکند.اماسرانجامزنیباانداختِنسنگآسیاییبر

سرش،اوراکشت)28:8ـ57:9(.
ازخدارو اسرائیلکاماًل مردم دیگر بار  6ـسرزمینعمون
اما برگرداند. ازآنهارو نیز اینروخدا از برگرداندند؛
میکردند، مجهز حمله برای را خود سپاه عمونیها وقتی
باردیگر بتهایشاندستکشیدندویک از اسرائیل مردم

مکانهایمهمدرکتابداوران
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بهخدارویآوردند.مردمازیفتاحکهپسرزنیبدکارهبود
وازاسرائیلطردشدهبود،خواستندتابازگرددونیروهای
اسرائیلراعلیهدشمنرهبریکند.یفتاحبعدازمغلوبکردن
عمونیها،باقبیلهافرایمبهخاطرسوءتفاهمیکهپیشآمده

بود،درگیرجنگشد)15:12-1:10(.
7ـتمنهداوربعدیاسرائیل،سامسونبود.خدابهزوجینازا
میبایست او بود. داده را طفلخارقالعاده این تولد وعده
شروعکندبهرهاییبنیاسرائیلازستمفلسطینیها،قومیکه
بعدازعمونیهااسرائیلراموردستمقراردادندوبیشترین
ظلمرادرحقآنانرواداشتند.مطابقدستورخدا،سامسون
باشد،یعنیمیبایستنذروعهدمیکرد میبایستنذیره
یکی کند. بهخدا بهطورخاصوقفخدمت را کهخود
ازشرطهایایننذراینبودکهمویاوهرگزنمیبایست
تراشیدهشود.اماوقتیسامسونبزرگشد،وظایفخاص
خودرانسبتبهخداهمیشهجدینمیگرفت.اوحتیعاشق
دختریفلسطینیدرتمنهشدوازاوتقاضایازدواجکرد.
قبلازازدواج،سامسونبرایچندتنازاهالیشهرضیافتی
برگزارکردوبااستفادهازچندمعماباآنهاشرطبندیکرد.
اماآنهانامزدسامسونرامجبورکردندکهجوابمعمارابا
حیلهازسامسونبپرسدوبهایشانبگوید.سامسونباکشتن
30فلسطینیازاهالیشهراشقلونکهدرهماننزدیکیبود،

بدهیخودرادراینشرطبندیاداکرد)1:13ـ20:14(.
هزاران خارقالعادهاش، قدرت با سامسون  سورق وادی 8ـ
فلسطینیراکشت.رهبرانفلسطینیاندرپیراهیبودندکه
مانعاوشوند.وقتیزنفلسطینیدیگریدلسامسونراربود،
آناناینفرصترابهدستآوردند.ناماودلیلهبودودروادی
سورقزندگیمیکرد.اودرمقابلمبلغیهنگفت،سامسون
رافریبدادتابهاواعتمادکندورازقدرتشرابرایشبرمال
سازد.یکشبکهاوخواببود،دلیلهمویسرسامسونرا
تراشید.درنتیجه،سامسونناتوانودرماندهبهدستدشمن

افتاد)1:15ـ20:16(.
9ـغزهسامسونراکورکردندودرغزهبهزندانانداختند.
درآنجامویاوکمکمبلندشد.پسازمدتی،فلسطینیها
بهمناسبتدستگیریسامسونوبهمنظورتحقیراودرمقابل
مردم،جشنبزرگیبرپاکردند.وقتیاورابهمقابلمردم
آوردند،اوستونهایاصلیایوانمعبدرافشاردادوآنهارا
ازجاکند،وبهاینترتیبآنبناتمامًافروریخت.هزاران
نفردرزیرخرابههایبناماندندومردند.اینپیشگوییکه
سامسونشروعبهرهاییاسرائیلازستمفلسطینیهاخواهد

کرد،بهتحققپیوست)21:16ـ31(.

10ـکوهستانافرایمدرکوهستانافرایممردیزندگیمیکرد
برای تا کرد استخدام کاهنی خود برای او میخا. نام به
بتهایشدرمعبدیکهبرایاینمنظورتدارکدیدهبود،
خدمتکهانتراانجامدهد.اوفکرمیکردکهبامذهبی
بودنشخداراخشنودمیسازد!میخا،مانندبسیاریازقوم
اسرائیلتصورمیکردکهدیدگاهخودشدرموردراستیو

درستیبادیدگاهخدامطابقتدارد)1:17ـ13(.
11ـدانقبیلهدانبهمنظورپیداکردنسرزمینیجدیدبهطرف
جاسوسانی خود روی پیش آنها کردند. مهاجرت شمال
تاموقعیتآنمنطقهرابررسیکنند.یکشب فرستادند
جاسوساندرخانهمیخاتوقفکردند.جاسوسانکهدنبال
چیزیبودندتاآنهاراازپیروزشدنمطمئنسازد،بتهاو
کاهنمیخارادزدیدند.آنهاپسازآنکهنزدقبیلهخودباز
گشتند،سپاهیترتیبداده،بهشهرالیشرفتندوشهروندان
بیدفاعوبیگناهراقتلعامکردندونامشهِرتسخیرشدهرا
دانگذاشتند.سپسبتهایمیخارادرشهربرپاداشتندو
آنجاسالهامحلمرکزیعبادتقبیلهباقیماند)1:18ـ31(.

12ـجبعهدرجبعه،دهیواقعدرقلمروبنیامینیها،مشخص
شدکهمردمچقدرازخدادورشدهاند.مردیباکنیزشبه
این با آنها میکرد. سفر افرایم بهطرفکوهستان شمال
فکرکهخطریایشانراتهدیدنمیکند،شبرادرجبعه
ماندند.اماعدهایمردمنحرفدرشهر،خانهایراکهآنها
درآنجابودند،محاصرهکردندوازصاحبخانهخواستندکه
آنمردرابیرونبفرستدتابهاوتجاوزکنند.اماآنمردو
صاحبخانه،آنکنیزرابیرونفرستادند.اوتمامشبمورد
تجاوزوبدرفتاریقرارگرفت.صبحروزبعدکهآنمردبدن
بیجاناوراپیداکرد،جسداورا12قطعهکردوهرقطعهرا
براییکیازقبایلاسرائیلفرستاد.اینواقعهغمانگیزنشان
دادکهقومبهپایینتریندرجهاخالقیوروحانیخودرسیده

بودند)1:19ـ30(.
13ـمصفهرهبراناسرائیلبهمصفهآمدندتادربارهنحوهمجازات
مردانشریرشهرجبعهتصمیمگیریکنند.وقتیرهبرانشهر
ازتحویلمتهمینسرباززدند،تمامیقوماسرائیل،همازجبعه
وهمازقبیلهبنیامینکهشهرجبعهدرقلمروآنهابود،انتقام
گرفتند.وقتیجنگپایانگرفت،کلقبیلهبهجزمعدودیاز
مردانکهدرکوههاپناهگرفتهبودند،نابودشد.قوماسرائیل
ازلحاظاخالقیفاسدشدهبود.بدینسان،زمینهبرایبیداریو
احیایروحانیمهیاشد،بیداریایکهبسیارضرورتداشت

وبهرهبریسموئیلنبیصورتگرفت)1:20تا25:21(.



الفـقصورنظامیبنیاسرائیل)1:1تا4:3(
یوشعبااطاعتوفادارانهازخداوند،قوماسرائیلرابهسویپیروزینظامیرهبرینمود.با
وجوداین،پسازوفاتاو،قبایلدرپاکسازیکردنسرزمینموعودازساکنانشقصور
ورزیدند،ازاینروخداوندازبهوعدهخودمبنیبرکمکبهاسرائیلدربیرونکردن
ساکنانشرورآنجاوبرکتدادنایشاندرجنگعملنکرد.نسلجدیدخداراترککرد
وبتهاراپرستید.اینقسمتازکتابداوراننشانمیدهدکهوقتیماآنطورکهبایدوشاید،

بهفرزندانمانتعلیمنمیدهیمکهازخداوندپیرویکنند،چهاتفاقیمیتواندرخدهد.

1ـتصرفناتمامسرزمینموعود
اسرائیلشروعبهبیرونکردنساکنانسرزمینموعودمیکند

پسازمرگیوشع،بنیاسرائیلازخداوندسؤالكردند:»خداوندا،1
كدامیکازقبیلههایمااولبایدبهجنگكنعانیهابرود؟«

1:1
اعد21:27

1:1
اعد21:27
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1:1مردماسرائیلباالخرهواردسرزمینیشدندکهخدابه 
اجدادشانوعدهدادهبود،وکنترلآنجارابهدستگرفتند
)پیدایش7:12؛خروج17،16:3(.کتابداورانداستان
تصرفسرزمینموعودراکهدرکتابیوشعشروعشده
بود،ادامهمیدهد.مردماسرائیلباقوتخدادشمنانزیادی
راشکستدادهوبرمشکالتزیادیچیرهشدهبودند،
اماکارآنهاهنوزتمامنشدهبود.آناندرچیرهشدنبر
چالشهایسیاسیونظامیکهباآنهاروبهروشدهبودند،از
خودکارآیینشاندادهبودند؛اماچیرهشدنبرچالشهای
روحانیسختتربود.مبارزهباشیوهزندگینامقدساما
جذابکنعانیهاثابتکردکهپیکاراخیرخطرناکتراز
قدرتنظامیآنهاست.قوماسرائیلزیراینفشارسرتسلیم
فرودآوردندودرایمانخودسستومسامحهکارشدند.
اگرسعیکنیمتنهاباتالشانسانیبرچالشهایزندگی
چیرهشویم،فشارهاووسوسههایپیرامونخودرابزرگتر

ازآنیخواهیمیافتکهبتوانیمباآنهامقابلهکنیم.
1:1مدتیکوتاهپسازوفاتیوشع،قوماسرائیلکمکم
سلطهثابتخودرابرسرزمینموعودازدستداد.باآنکه
یوشعفرماندهبزرگیبود،امابارحلتاو،فقدانرهبری
روحانیبیشازفقدانفرماندهایمدبراحساسمیشد،زیرا
اومردمرادرمسیرخداواهدافاونگاهمیداشت.یوشع
جانشینمَسلَّمموسیبود،اماکسینبودکهجانشینمسلم
اسرائیل قوم رهبری، مسأله بحران طول در باشد. یوشع
میبایستمیآموختکهرهبروقتهرچقدرهمکه
ما است. خدا آنان واقعی رهبر باشد، وحکیم قدرتمند
یادمیبریم از و امیدمیبندیم بهرهبرانکاردان اغلب
کهدرواقعخداستکهرهبروفرماندهمااست.خدارا
فرماندهکلخودبدانیدوازوسوسهاتکاکردنبیشاز

حدبررهبرانروحانی،صرفنظرازحکمتروحانیشان،
بپرهیزید.

1:1هریکازمابرایاخذتصمیماتمهم،بهمشورتو
راهنمایینیازداریم.قوماسرائیلنیزازاینقاعدهمستثنی
نبود.باآنکهیوشعوفاتیافتهبود،اماایشانحداقلدر
اوائلکار،بهخوبیمطابقالگویاوعملکردند.مردمکه
هنوزسخنانتشویقآمیزیوشعدرگوششانطنیناندازبود
)یوشعفصل24(،ازخداسؤالکردندکهقدمبعدیآنها
چهبایدباشد.برایطلبیدناینهدایتعمومی،احتمااًل
بزرگانقومدرخیمهعبادتواقعدرشیلوهجمعشدند،
کرده موعود سرزمین تقسیم بههنگام که کاری همان
بودند)یوشعفصل18(.آنهادرآنجااحتمااًلازاوریمو
ُتمیمبرایپیبردنبهخواستخدااستفادهکردند.اوریم
قرعه،که مانندسنگ بودند، احتمااًلدوسنگ ُتمیم و
مطابقدستورالعملخداساختهشدهبودند.درموقعیتهای
خاصکهسرنوشتتمامقومبهآنوابستهبود،ازآنها
شایدبرایکاریمانندقرعهانداختناستفادهمیکردند.
و میشد برطرف انسانی خطای امکان ترتیب، این به

موقعیتبرایدرکخواستخدافراهممیگردید.
1:1کنعانیهاهمهکسانیبودندکهدرکنعان)سرزمین
موعود(زندگیمیکردند.آنهادردولتشهرهازندگی
میکردندوهرشهربرایخودحکومتوسپاهوقوانین
را کنعان تسخیر که دالیلی از یکی داشت. مخصوص
دشوارمیساخت،اینبودکهمردماسرائیلمیبایستهر
شهررابهطورجداگانهشکستداده،تصرفمیکردند.
پادشاهمنفردیوجودنداشتکهبتوانباشکستاو،بر
تمامکشورشمسلطشد.باوجوداین،بزرگترینخطر
کنعانبرایقوماسرائیلسپاهیانشهرهایمختلفشنبود،



2خداوندبهایشانفرمود:»قبیلةیهودابرود.منزمینكنعانیهارابهتصرف

آنهادرخواهمآورد.«
3رهبرانقبیلةیهوداازقبیلةشمعونخواستندتاایشانرادراینجنگیاری
به ازسرزمینیكه را تاكنعانیها ایشانگفتند:»كمکكنید به نمایند،و
قبیلةماتعلقدارد،بیرونكنیم.مانیزبهشماكمکخواهیمكردتازمین
یهوداعازمجنگ قبیلة قبیلةشمعونهمراه نمایید.«پس خودراتصاحب
شدند.4و5و6خداوندایشانرادرشكستدادنكنعانیهاوفرزیهاكمکكرد
بطوریكهدههزارتنازدشمنانرادربازقكشتند.پادشاهآنها،ادونیبازق
گریختولیطولینكشیدكهاسرائیلیهااورادستگیرنموده،شستهایدست

وپایاورابریدند.
7ادونیبازقگفت:»هفتادپادشاهبادستوپایشستبریدهازخردهنانهای
سفرةمنمیخوردند.اكنونخدامرابهسزایاعمالمرسانیدهاست.«ادونی

بازقرابهاورشلیمبردندواودرآنجامرد.

2:1
پیدا8:49

2:1
پیدا8:49
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را شیطانی خصائل کنعانیها مذهب بود. مذهبش بلکه
باریجنسی، و بیبند رواجمیداد:خشونتدرجنگ،
حرصوولِعخودخواهانه،ومادهگرایی.کنعانجامعهای
روشن چیزها.« بقیه بعد خودم، »اول شعار: این با بود
استکهدینالهیبنیاسرائیلومذهبمنحطکنعانیان
شعار آیا باشند. داشته وجود هم کنار در نمیتوانستند
جامعهامروزماهمیننیست؟آیاایمانماامروزهبااین

شعارجامعهقابلسازشاست؟

بـرای یهـودا قبیـله
تصاحبزمینخود

میجنگد
بــرای یهــودا قبیـله
کـه ملــکی تسخـیر
برایآنهاتعیینشده
تلف را وقت بود،
بهکمک نکرد.آنها
قبیلهشمعون،اورشلیم
راتسخـیرکردنــدو
همینطـورکنعانیهـای
نِِگب ساکنصحرای
را دریـا حاشــیه و
شکستدادند.حبرون
ودبیربهدستقبیله
یهوداافتـادوپساز
آن،غزهواشقلونو

عقرون.

2:1کتابیوشعازفتحآسانوکاملشهرهایدشمن
وسپاهشانسخنمیگوید،درحالیکهکتابداوران
میدهد. خبر تدریجیتر و طوالنیتر فتحی از ظاهرًا
وقتیقوماسرائیلاولواردسرزمینموعودشدند)یوشع
فصلهای1ـ12(،باهمیکسپاهمتحدتشکیلدادندتا
بهساکنینآنجاهجومبرندوآنقدرباآنانبجنگندکه
اراضیسرزمین باشند.وقتی نداشته مقابله دیگرقدرت
موعودبین12قبیلهتقسیمشد)یوشعفصلهای13ـ24(،
هرقبیلهخودشوظیفهداشتکهدشمنانباقیماندهرااز
قلمروخودبیرونکند.کتابداورانازقصورآنهادر

اینکارسخنمیگوید.
بعضیازقبایلموفقترازبقیهبودند.تحترهبرییوشع،
همهقبایلباقدرتیفراوانشروعبهعملکردند،امادیری
نپاییدکهترس،فرسودگی،عدمانضباط،یادنبالکردن
منافعشخصی،بیشترقبایلرابهمسیردیگریکشاند.در
نتیجه،ایمانآنهاکمکمرنگباختو»هرکسهرکاری
راکهدلشمیخواستانجاممیداد«)داوران6:17(.برای
اینکهایمانماپایداربماند،بایدهرروزباایمانزندگی
نفوذکند. بهتمامیجوانبزندگیما باید ایمان کنیم.
باشیدکه مراقب بهکاریمیکنید، اقدام باقوت وقتی
پسازمدتی،ازهدفاصلیخودمنحرفنشوید؛خدارا

دوستبداریدوبرایاوزندگیکنید.
6:1قوماسرائیلشستهایدستوپایپادشاهادونیبازقرا
بریدندتااوراتحقیرودرجنگناتوانسازند.مطابقدستور
خدابرایتسخیرسرزمینموعود،اومیبایستکشتهمیشد.
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8قبیلةیهوداشهراورشلیمراگرفته،اهالیآنجاراقتلعامنمودندوشهررا
بهآتشكشیدند.9بعدازآن،آنهاباكنعانیهاییكهدرنواحیكوهستانیو
صحراینِِگبوكوهپایههایغربیساكنبودندواردجنگشدند.10آنگاه
قبیلةیهودابركنعانیهایساكنحبرون)كهقباًلقریةاربعنامیدهمیشد(حمله
بردندوطایفههایشیشای،اخیمانوتلمایراشكستدادند.11سپسبهشهر

دبیر)كهقباًلبهقریةسفرمعروفبود(هجومبردند.
نماید، تصرف را سفر قریة و برود »هركه افرادخودگفت: به 12كالیب

دخترمعكسهرابهاوبهزنیخواهمداد.«
13عتنئیل،پسرقناز)قنازبرادركوچکكالیببود(شهرراتصرفنمود
وكالیبعكسهرابهاوبهزنیداد.14عتنئیلوقتیعكسهرابهخانةخود
میبرد،اوراترغیبنمودتاازپدرشقطعهزمینیبخواهد.عكسهازاالغش
پیادهشدتادراینبارهباپدرشكالیبصحبتكند.كالیبازاوپرسید:
»چهمیخواهی؟«15عكسهگفت:»یکهدیةدیگرهمبهمنبده!آنزمینی
كهبهمندادهای،زمینبیآبیاست.یکقطعهزمینكهچشمهدرآنباشد

بهمنبده.«پسكالیبچشمههایباالوپایینرابهاوبخشید.

اسرائیلدربیرونکردندشمنقصورمیورزد
16وقتیكهقبیلةیهودابهملکتازةخودواقعدربیاباننگب،نزدیکعراد،
آنها پیوستند. آنها به نیز موسی( زن پدر نسل )از قینی قبیلة شدند، وارد
خانههایخودرادراریحا)معروفبهشهرنخلستان(ترکنموده،ازآن
پسدرمیانقبیلةیهوداساكنشدند.17آنگاهقبیلةیهوداهمراهقبیلةشمعون،
كنعانیهاییراكهدرشهرَصَفتزندگیمیكردندشكستدادندوشهرشان
رابكلینابودكرده،آنراحرمه)یعنی»نابودی«(نامیدند.18همچنینقبیلة
یهوداشهرهایغزه،اشقلون،عقرونوروستاهایاطرافآنهارافتحكردند.
19خداوندبهقبیلةیهودایارینمودتانواحیكوهستانیراتصرفكنند؛اما
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8:1اگرچهقوماسرائیلاورشلیمراتسخیرکردند،اماتا 
زمانداودپادشاه،شهررااشغالنکردند)2سموئیل6:5ـ10(.
12:1ـ15همینواقعهدریوشع16:15ـ19نیزثبتشده
بودکه ازجاسوسانی نخستیندسته است.کالیبجزو
سرزمینموعودراموردشناساییقرارداد)اعداد13و14(
وهمراهیوشع،مردمراتشویقکردتاآنجارافتحکنند.
19:1چراخدابهقوماسرائیلدستوردادکهکنعانیها
فرمان این چه اگر کنند؟  ریشهکن زمین روی از را
ممکناستظالمانهبهنظربرسد،اماقوماسرائیلازخدا
دستورداشتندکهمجازاتمردمشرورسرزمینموعودرا
بهموقعاجرابگذارند.حدود700سالپیشازآن،خدا

بهابراهیمگفتهبودکهقوماسرائیلوقتیواردسرزمین
موعودخواهندشدکهشرارتساکنینآنبهاوجخود
رسیدهباشد)پیدایش16:15(.خدابرایقوماسرائیلاستثنا
قائلنمیشد،چونایشاننیزسرانجاممجازاتشدند،زیرا
مانندمردمیکهدستوربیرونکردنشانراداشتند،شرور
ارمیا19،18:6؛حزقیال8(. ؛ شدند)2پادشاهان25:17
رفتارخداباانسانهاکاماًلبهدورازطرفداریاست:همه
انسانهامیتوانندبهبرابریازفیضوآمرزشاوبرخوردار
شوند؛وهمهانسانهانیزبهطوربرابردرمعرضعدالتو

مجازاتالهیقراردارند.
19:1عرابههایکنعانیکهبهوسیلهاسببهجلورانده



موفقنشدندساكناندشتهارابیرونرانند،چونساكنانآنجادارایعرابههای
آهنینبودند.

20همانطوركهموسیقولدادهبودشهرحبرونبهكالیبدادهشدوكالیب
اهالیاینشهرراكهازنسلسهپسرعناقبودند،بیرونراند.

21قبیلةبنیامین،یبوسیهاییراكهدراورشلیمسكونتداشتندبیروننكردند
بنابراینآنهاتابهامروزدرآنجادرمیانقبیلةبنیامینزندگیمیكنند.

لوز قباًل )كه را بیتئیل توانستند آنها و بود، یوسف قبیلة با 22و23خداوند

نامیدهمیشد(تصرفكنند.آنهانخستجاسوسانیبهشهرفرستادند.24آن
جاسوسانمردیراكهازشهربیرونمیآمدگرفتندوبهاوگفتندكهاگربه
آنهاراهنفوذبهشهررانشاندهدجاناووخانوادهاشدرامانخواهدبود.
25اوراهنفوذبهشهررابهآنهانشانداد.پسواردشده،اهالیشهرراقتل
عامنمودند،ولیآنمردوخانوادهاشرانكشتند.26بعداینمردبهسرزمین
حیتیهارفتودرآنجاشهریبناكردوآنرالوزنامیدكهتابهامروزبه

هماننامباقیاست.
27قبیلةمنسینتوانستندساكنانشهرهایبیتشان،تعنک،ُدر،یبلعام،مجدوو
اهالیروستاهایاطرافآنهارابیرونكنند.پسكنعانیهاهمچناندرآنجا
ماندند.28وقتیاسرائیلیهانیرومندترشدند،كنعانیهارامثلبردهبكارگرفتند
ولیآنهارابكلیازآنسرزمینبیروننكردند.29قبیلةافرایمنیزكنعانیهای
ساكنجازررابیروننكردندوآنهاهنوزهمدرمیانقبیلةافرایمزندگی
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میشد،ازپیشرفتهترینماشینهایجنگیزمانهبود.وقتی 
عرابهایآهنینباسرعتبهطرفسربازاِنپیادهاسرائیلی
میتاخت،ایشاندیگرقادربهمقابلهنبودند.بههمیندلیل،
سپاهاسرائیلترجیحمیداددرمناطقکوهستانیبجنگد،

چراکهدراینمناطقعرابهرانانامکانمانورنداشتند.
20:1»همانطورکهخداوندوعدهدادهبود«،زمینیبه
کالیبدادهشد.دردنیاییکهوعدههااغلبزیرپاگذاشته
میشود،دانستناینکهخدابهوعدههایشعملمیکند،
وعدههای از است پر کتابمقدس است. امیدوارکننده
خدا؛کشفاینوعدههاماجراییاستهیجانانگیز.وقتی
در اینکه مشاهده از کردید، کشف را خدا وعدههای
تحققوعدهایتأخیررخداده،دلسردنشوید.خدابههمه
وعدههایخودعملخواهدکرد،درستهمانطورکهبه

وعدهاشبهکالیبعملکرد.
کردن بیرون در دیگری از پس یکی قبایل  21:1
چرا ورزیدند. قصور سرزمینشان از شرور کنعانیهای
آنهاکاررانیمهگذاشتندوکاماًلازفرامینخدااطاعت
و میجنگیدند که بود زیادی زمان آنها )1( نکردند؟

بههدف رسیدن به تقریبًاچیزی اگرچه بودند. خسته
انضباطو فاقد بهآن اماآنهابرایدستیابی نماندهبود،
نیروبودند.)2(آنهامیترسیدندکهدشمنبیشازحد
قویباشد،زیراعرابههایآهنینشانشکستناپذیربهنظر
میآمد.)3(انحطاطروحانی،آنهاراازدرونآلودهکرده
بود.آنهافکرمیکردندکهمیتوانندازپسوسوسهبر
آیندوتصورمیکردندازطریقدادوستدباکنعانیها

میتوانندثروتمندترشوند.
مانیزاغلبدربیرونکردنگناهاززندگیخودقصور
بایدبکنیم،اماکار میورزیم.بیشتراوقاتمیدانیمچه
کار، رساندِن بهپایان در قصور نمیرسانیم. بهپایان را
در میشود. منتهی خدا با ما رابطه تدریجی تیرگی به
نبردهاییکهداریم،ممکناستبهتدریجخستهشویمو
احتیاجبهاستراحتداشتهباشیم؛امانیازماچیزیبیشتر
ازتعطیلکردنکاراست.مااحتیاجداریمکهبدانیمخدا
است. داده ما به داردوهدفیدرزندگی رادوست ما
پیروزیازطریقزندگیکردنمطابقنقشهخدابهدست

میآید.



میكنند.30قبیلةزبولوننیزاهالیفطرونونهلولرابیروننراندند،پساین
كنعانیهادرمیانقبیلةزبولونباقیماندندوبصورتبردهبكارگرفتهشدند.
31و32همچنینقبیلةاشیر،ساكنانعكو،صیدون،احلب،اكزیب،حلبه،عفیقو
رحوبرابیروننراندند.بنابراینقبیلةاشیردرمیانكنعانیهایآنسرزمین
زندگیمیكنند.33قبیلةنفتالیهمساكنانبیتشمسوبیتعناترابیرون
ادامه خود زندگی به قبیله این میان در برده مثل ایشان بنابراین نكردند،
میدهند.34اماقبیلةدانتوسطاموریهابهكوهستانراندهشدندونتوانستند
ازآنجاپایینبیایندودردشتساكنشوند.35اموریهاقصدداشتند،اَیَلون،
َشَعلُبیموكوهحارسراتصرفكنندولیقبیلةیوسفآنهارامغلوبساخته،
بهبردگیگرفتند.36سرحداموریهاازگردنةعقربهاشروعشده،بهسالع

میرسیدوازآنجانیزفراترمیرفت.

فرشتهایاعالممیکندکهمردمعهدخداراشکستهاند

روزیفرشتةخداوندازجلجالبهبوكیمآمده،بهقوماسرائیلگفت:2
»منشماراازمصربهسرزمینیكهوعدةآنرابهاجدادتاندادمآوردم
وگفتمكههرگزعهدیراكهباشمابستهامنخواهمشكست،بشرطیكهشما
نیزبااقوامیكهدرسرزمینموعودهستندهمپیماننشویدوقربانگاههای
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1:2ـ3اینواقعهنقطهعطفیاستدررابطهقوماسرائیل 
باخدا.خدادرکوهسینا،عهدمقدسوالزماالجراییرابا
قوماسرائیلبست)خروج5:19ـ8(.سهمخدادرآنپیمان
آورد بهوجود قومیخاص اسرائیل بنی از که بود این
)نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبهپیدایش1:12ـ3(،و
او از پیروی بهخاطر را ایشان کرده، محافظت آنها از
بهطورمخصوصبرکتبدهد.سهماسرائیلهماینبود
کهخدارادوستبداردوازاحکامشاطاعتکند.اما
چونآنهاخداراردکردندونسبتبهاونامطیعشدند،
اودیگرملزمنبودوعدهحفاظتازایشانرااجراکند.با
اینحال،خداقصدنداشتقومشراترککند.اگرآنها
ازاوتقاضایبخششمیکردندوباردیگرصادقانهازاو

پیرویمینمودند،برکاتیعالینصیبشانمیشد.
اگرچهوعدهخدامبنیبرکمکبهقوماسرائیلدرفتح
سرزمینموعوددیگربرایاوتعهدآورنبود،اماوعدهاو
مبنیبرتبدیلبنیاسرائیلبهقومیکهازطریقآنتمام
مردمجهانبرکتبیابندهنوزمعتبربود)وعدهایکهبا
از اماخداهنوز بهتحققپیوست(. آمدنمسیحموعود
قوماسرائیلمیخواستکهمردمانیمقدسباشند)درست
همانطورکهازمامیخواهدکهمقدسباشیم(؛بههمین

مصائب و سختیها دچار ایشان که میداد اجازه دلیل،
شوندتابهسویاوبازگردند،درستهمانطورکهقباًل
هشداردادهبود)الویان26؛تثنیه28(.درکتابداوران،
نمونههاییازمواردیآمدهکهدرآنهاخدااجازهدادکه
قومشموردظلمواقعشودتابلکهازگناهانشانتوبهکنند

وبهسویاوبازگردند.
1:2اینفرشتهخداوندیا)1(پیامآورمخصوصیبود
به که بود خدا خوِد )2( یا میداشت، گسیل خدا که
خدا پیغام حالت، دو هر در میشد. ظاهر انسان شکل
که بفهماند مردم به اینکه برای که بود مهم آنقدر
با خاص بهگونهای است، جدی چقدر عهدشکنیشان

ایشانسخنگفت.
آیااینفرشتهباهمهدومیلیوناسرائیلییکجاسخنگفت؟
یکپاسخاحتمالیایناستکهفرشتهفقطبارهبرانقوم
بهعنواننمایندگانقومسخنگفت)همانطورکهمانیز
میگوییم:»رئیسجمهورخطاببهملتگفت«،حتی
به احتمااًل باشد(. نگفته مردمسخن باتکتک او اگر
شیوههایمعجزهآسا،تکتکقوماسرائیلحقیقتًاسخنان
فرشتهراشنیدند.امابیشکخدامیخواستهمهمردماز

عواقبگناهانشانآگاهشوند.



آنهاراخرابكنید؛ولیشمااطاعتنكردید.3پسمننیزاینقومهارااز
اینسرزمینبیروننمیكنموآنهاچونخاربهپهلویشمافروخواهندرفت

وخدایانایشانچونتلهشماراگرفتارخواهندكرد.«
بلند صدای با اسرائیل قوم رسانید، پایان به را خود سخنان فرشته 4وقتی

3:2
اعد56،55:33

تث25:29

3:2
اعد56،55:33

تث25:29
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3:2هیچکسنمیتواندازعواقبناشیازنااطاعتیاز
خدابگریزد.قوماسرائیلنهتنهانااطاعتیورزیدند،بلکه
بارهااوراردکردند.اعداد55:33یکیازبخشهاییاست
کهپیشگوییمیکندکهاگرقوماسرائیلازخدانااطاعتی
نمیتوانست اسرائیل قوم افتاد. خواهد اتفاقی چه کند،
به خدا است. نشده داده هشدار آنها به قباًل که بگوید
بگیریمکه فرا یامیتوانیم ما است. داده نیزهشدار ما
ازهشدارهایروشنخدادرکتابمقدساطاعتکنیم،
را خود نادرست اعمال مصیبتباِر عواقِب میتوانیم یا

متحملشویم.اگرنااطاعتیازفرامینخدارابرگزینیم،
بایدیقینبدانیمکهعواقبآنتأسفبارخواهدبود.

4:2مردماسرائیلمیدانستندکهگناهکردهاند.ایشاندر
مقابلسخنانفرشته،غمعمیقخودرانشاندادندوگریستند.
انسانازرویطبیعتخودمرتکبگناهوخطامیشود؛خدا
نیزمیداندکهانساننمیتواندبهکمالمطلوببرسد.ازاین
روستکهتوبهبهدرستینشانمیدهدکهروحانیتماتا
چهحداصیلوواقعیاست.توبهیعنیدرخواستآمرزش
ازخدا؛توبهیعنیروگرداندنازراههایگناهآلودمان.اما

داورداوراناسرائیل
ُعتنیئیل

ایهود
شمجر

)همراه دبوره
باباراق(
جدعون

تولع
یائیر
یفتاح

ابصان
ایلون

َعْبدون

سامسون

مدتداوری
40
80

ثبتنشده
40

40

23
22
6

7
10
8

20

کارهایبرجسته
شهرقدرتمندکنعانیراشکستداد.

عجلونراکشتوموآبیهاراشکستداد.
600فلسطینیراباچوبگاورانیکشت.

اوفرماندهسیسراوکنعانیهاراشکستدادو
بعدباباراقسرودپیروزیخواند.

برای ساخت، نابود را خانوادگیاش بتهای
مشخصشدنارادهخداازپشماستفادهکرد،
سپاه000ر10نفریتشکیلداد،امابالشکری
300نفره،000ر135مدیانیراشکستداد.

23سالاسرائیلرارهبرینمود.
30پسرداشت.

نسنجیدهنذریکرد،اموریهاراشکستدادو
کمیبعدبهجنِگافرایمیهایحسودرفت.

30پسرو30دخترداشت.
ثبتنشده.

40پسرو30نوهداشتکههریکاالغیاز
آنخودداشتند.

کشت، را شیری خالی دست با بود، نذیره
فلسطینیهاراآتشزد،000ر1 مزارعگندم
کشت، االغی چانه استخواِن با را فلسطینی
دروازهایآهنیراازجاکند،دلیلهاورابهدام
اقدامش، بزرگترین و آخرین در انداخت،

هزارانفلسطینیرانابودکرد.
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گریستند.5آنهاآنمكانرابوكیم)یعنی»آنانیكهمیگریند«(نامیده،در
آنجابرایخداوندقربانیكردند.

وفاتیوشع
6یوشعقوماسرائیلراپسازختمسخنرانیخودمرخصكردوآنهارفتندتا
زمینهاییراكهبهایشانتعلقمیگرفت،بهتصرفخوددرآورند.7و8و9یوشع
خدمتگزارخداوند،درسنصدودهسالگیدرگذشتواورادرملكشدر
بهخاک بطرفشمالكوهجاعش افرایم دركوهستان واقع تمنهحارس
سپردند.قوماسرائیلدرطولزندگانییوشعونیزریشسفیدانقومكهپس
ازاوزندهماندهبودندوشخصًااعمالشگفتانگیزخداوندرادرحقاسرائیل

دیدهبودند،نسبتبهخداوندوفادارماندند.

2ـسرکشیمذهبیمردم
10ولیباالخرهتماممردمآننسلمردندونسلبعدیخداوندرافراموشكردند
وهرآنچهكهاوبرایقوماسرائیلانجامدادهبود،بهیادنیاوردند.11ایشاننسبت
بهخداوندگناهورزیدندوبهپرستشبتهارویآوردند.12و13و14آنهاخداوند،
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مانمیتوانیمصادقانهاینکاررابکنیممگراینکهواقعًااز 
اعمالگناهآلودخودغمگینباشیم.وقتیازخطاهاییکهدر
زندگیمانوجودداردآگاهشدیم،بایدآنرابهطورکاملبه
خدااعترافکنیم،نهاینکهبکوشیمبرآنسرپوشبگذاریم

یافکرکنیمکهشایدبهطوراتفاقیازآنخالصشویم.
7:2ـ9گزارشوفاتیوشععالوهبرآخرکتابیوشع،
دراینجانیزآمدهاست)29:24(.اینبخش،ممکناست
خالصهایباشدازآنچهپیشتراتفاقافتادهبود؛یاامکان
داردکهروایتکتابیوشعرویدادهایفصلاولکتاب
داورانراازقلمانداختهباشد)برایکسباطالعاتبیشتر

دربارهیوشع،نگاهکنیدبهیوشعفصل1(.
10:2یکنسلمردونسلبعدیازخداپیروینکرد.
داوران10:2تا7:3تصویریاستکلیازدورتسلسِل
گناه،مجازات،وتوبهکهقوماسرائیلبارهاوبارهاآنرا
پیمود.هرنسلبهنسلبعدیتعلیمندادکهخدارادوست
بدارندوازاوپیرویکنند؛تعلیمراههایخدابهفرزندان
اماهر )تثنیه4:6ـ9(، قرارداشت احکامخدا درمرکز
نسلدراینامرکوتاهیکرد.امروزهنیزوالدینممکن
استدراینوسوسهگرفتارشوندکهوظیفهتعلیمایمان
مسیحیرابهکلیسایابهکانونشادیکلیسابسپارند.اما
بیشترین وظیفه این انجام در خانواده که میگوید خدا
مسؤولیترادارد.ازآنجاییکهکودکانبیشترازطریق
بایددرروابطخانوادگی ایمان الگوگرفتنمیآموزند،
ما بیاموزند. را آن طبیعی بهطور فرزندان تا شود دیده

بایدمسؤولیتایجادایماندرزندگیفرزندانمانراجدی
بگیریم.

11:2ـ14ایننسلازقوماسرائیلازایمانپدرانشاندست
کشیدندوشروعکردندبهپرستشخدایانمللهمسایه.
چیزهایزیادیمیتواندماراوسوسهکندکهازآنچهکه
اموریکهخوشایند بکشیم. است،دست میدانیمدرست
اطرافیانمااستمیتواندماراتحتفشارقراردهدکهرفتاری
ازخودنشاندهیمکهخوشایندخدانیست.نگذاریدکسیشما

راطوریتحتتأثیرقراردهدکهازخدانااطاعتیکنید.
12:2ـ14خدابتپرستیرابهشدتمحکومکرده،آن
رابهسختیمجازاتمیکند.چرابتپرستیتااینحددر
نظرخدابدبود؟پرستشبتهادوحکمازدهفرمانرانقض
میکرد)خروج4،3:20(.تعظیمدربرابربتبهمعنایآن
استکهشخصایماننداردکهخداتنهاخدایواقعیاست.
کنعانیهاتقریبًابرایهرفصلوهرفعالیتیوهرمحلی
یکخداداشتند.برایآنهایهوهفقطیکیازخدایاناز
مجموعهخدایانمتعددبود.اماقوماسرائیلمیبایستفقط
یهوهرامیپرستید.بتپرستیخداراتاسطحمخلوقشپایین
میآوردوویژگیهایمنحصربهفرداورابهچیزهاییکه
ساختهاوست،نسبتمیدهد.بتمظهرجنبههاینفسانی،
شهوانی،وغیراخالقیطبیعتانسانیاست.اماطبیعتخدا
روحانیوپاکاست.عبادتخداوهمزمانباآنپرستش

بتهاامریکاماًلغیرعملیبود.
12:2ـ14خدانسبتبهقوماسرائیلخشمگینبود؛به



خدایپدرانخودراكهایشانراازمصربیرونآوردهبود،ترکنموده،بتهای
طایفههایهمسایةخودراعبادتوسجدهمیكردند.بنابراینخشمخداوندبر
تماماسرائیلافروختهشدهوایشانرابهدستدشمنانشانسپردتاغارتشوند،

زیرااوراترکنموده،بتهایبعلوعشتاروتراعبادتمیكردند.
عمل اسرائیل برضد خداوند میجنگیدند، دشمنان با اسرائیل قوم 15هرگاه
اما بود. اینموردهشداردادهوقسمخورده قباًلدر میكرد،همانطوركه
وقتیكهقومبهاینوضعفالكتباردچارگردیدند16خداوندرهبرانیفرستاد
تاایشانراازدستدشمنانشانبرهانند.17ولیازرهبراننیزاطاعتننمودند
وباپرستشخدایاندیگر،نسبتبهخداوندخیانتورزیدند.آنهابرخالف
اجدادشانعملكردندوخیلیزودازپیرویخداوندسرباززده،اورااطاعت
ننمودند.18هریکازرهبراندرطولعمرخود،بهكمکخداوندقوماسرائیل
راازدستدشمنانشانمیرهانید،زیراخداوندبهسببنالةقومخودوظلمو
ستمیكهبرآنهامیشد،دلشبرآنهامیسوختوتازمانیكهآنرهبرزنده
بودبهآنهاكمکمیكرد.19اماوقتیكهآنرهبرمیمرد،قومبهكارهای
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مجازات  دشمنانشان بهدست تا داد اجازه دلیل، همین
خدا خشِم نیست. گناه خود بهخودی خشم شوند.
عکسالعملطبیعتمقدساودرمقابلگناهاست.یک
جنبهازطبیعتخدا،خشماودرقبالگناهاست؛جنبه
دیگرطبیعتاو،محبتورحمتاونسبتبهگناهکاران
است.بدوندرکخشمشدیدخدا،نمیتوانبهطورکامل

بهارزشرحمتخداپیبرد.
با خدا اسرائیل، مردم نااطاعتی علیرغم  16،15:2
فرستادنداورانیبراینجاتایشانازدستکسانیکه
برآنهاستممیراندند،رحمتعظیمخودرابهآناننشان
آنطورکهسزاوارش باشخص اینکه یعنی داد.رحمت
است،عملنکنیم.ایندرستهمانرفتاریاستکهخدا
باملتاسرائیلکردوبامانیزمیکند.مابهعلتنااطاعتی
نمایان را خود رحمت خدا اما هستیم! مجازات سزاوار
فراهم گناه مجازات از گریزی راه ما برای و میسازد
تنها او است؛ فرارهماناعیسیمسیح راه این میسازد؛
فردیاستکهقادراستماراازگناهرستگاریبخشد.
وقتیدردعاازخدادرخواستمیکنیمکهماراببخشد،
چیزیازاومیطلبیمکهسزاوارشنیستیم.اماوقتیاین
قدمرابرمیداریموبهرحمتیکهخدابهواسطهعیسی
از اعتمادمیکنیم،میتوانیم داد نشان ما مسیحدرحق

بخشایشالهیبهرهمندشویم.
17:2چرامردماسرائیلاینقدرسریعایمانخودرااز
است:مذهبکنعانیها پاسخآنساده دستمیدادند؟

کوتاهمدت و آنی امتیازاِت و میرسید بهنظر جذابتر
بیشتریدراختیارمردممیگذاشت.یکیازجذابترین
مشخصههایآن،اینبودکهمردممیتوانستندخودخواه
وخودمحورباقیبمانندودرضمنمذهبینیزباشند.آنها
میتوانستندهرکاریکهدوستدارندبکنندودرعین
حال،پیرویکیازخدایانمتعددکنعانینیزباشند.روابط
جنسینامشروع،خودخواهی،ستمبهبیچارگان،وبسیاری
کارهایدیگرنهتنهامجازبود،بلکهبهعنواناشکالیاز

عبادتموردتشویقنیزقرارمیگرفت.
اماایمانبهخداییگانهوواقعیمنافعآنیدربرندارد،
منافعیکهبرایطبیعتگناهآلودانسانیخوشاینداست.
جوهرگناهخودخواهیاست؛جوهرایمانبهخداایثار

است.
دور هفت اسرائیل قوم مدت، این طول در  17:2ـ19
تسلسلراپشتسرگذاشتکههردورشاملاینمراحل
بهدستدشمنو افتادن بود:)1(طغیانعلیهخدا؛)2(
ستمدیدن؛)3(رهاییبهدستداوریخداترس؛)4(وفادار
ماندنبهخدادردورهخدمتآنداور؛)5(فراموشکردِن
خداپسازرحلتآنداور.مانیزگرایشداریمکههمین
مراحلرابپیماییم؛یعنیتازمانیکهنزدیککسانیهستیم
کهوقفخدامیباشند،بهخداوفادارمیمانیم.اماوقتیتنها
هستیم،تحتفشارهایزندگیازخدادورمیشویم.تصمیم
بگیریدکهباوجودموقعیتهایدشواریکهممکناست

برسرراهتانقراربگیرند،بهخداوفاداربمانید.



زشتخودبرمیگشتندوحتیبدترازنسلقبلرفتارمیكردند.آنهاباز
بسویخدایانبتپرستانرویآورده،جلوآنهازانومیزدندوآنهاراعبادت

مینمودندوباسرسختیبهپیرویازرسومزشتبتپرستانادامهمیدادند.
قوم این »چون فرمود: و شد افروخته بنیاسرائیل بر خداوند خشم 20پس
پیمانیراكهباپدرانایشانبستمشكستهاندوازمناطاعتنكردهاند،21من
نیزقبایلیراكههنگامفوتیوشعهنوزمغلوبنشدهبودند،بیروننخواهم
كرد.22بلكهآنهارابرایآزمودنقومخودمیگذارمتاببینمآیاآنهاچون

پدرانخود،مرااطاعتخواهندكردیانه.«
23پسخداوندآنقبایلرادرسرزمینكنعانواگذاشت.اوایشانراتوسطیوشع

بكلیشكستندادهبودوبعدازمرگیوشعنیزفوریآنهارابیروننكرد.

تانسلجدید3 قبایلرادرسرزمینكنعانواگذاشت خداوندبرخی
اسرائیلراكههنوزمزةجنگباكنعانیهارانچشیدهبودند،بیازماید.
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1:3ـ3ازفصلیکمیتواندرککردکهایناقواِم
باقیبودند ایندلیلهنوزدرسرزمینکنعان به دشمن
کهقوماسرائیلازحکمخداسرپیچیکردهوایشانرا
بیروننکردهبود.خدانیزبهدشمناناجازهدادتابهمنظور
آزمودنقوماسرائیلدرآنجاباقیبمانندوباظلموستمی
کهبرآنانروامیدارند،سببشوندکهایشانایمانشان
رابهکاربگیرندواطاعترابیاموزند.نسلجوانکهدر
نبردهایبزرِگفتحسرزمینموعودشرکتنکردهبود،
فتح کار که بود آنها وظیفه میشد. بالغ دیگر اکنون

سرزمینموعودرابهآخربرسانند.درسرزمینجدیدشان
هنوزموانعزیادیوجودداشتکهبایددرهمشکسته
میشد.باچگونگیبرخوردآنهابااینموانع،ایمانآنها

آزمودهوتقویتمیشد.
خدادرزندگیمنوشمانیزمشکالتیقرارمیدهدبا
اینهدفکهامکانرشدایمانواطاعتبرایمافراهم
شود.اینمشکالتممکناستدرگیریمانبایکفرد
ازخانوادهو یادوری بیماری، یا یامسائلمالی، باشد،

امثالآن.

چرااسرائیل
بهسوی

بتپرستی
گرایش

مییافت؟

پرستشخدا
منافعشدرآیندهبهدستمیآید.

پاداششدرآیندهاست.
رعایتاخالقیاتالزامیاست.

معیارهایباالیاخالقیضروریاست.
باگناهانهمسایگانسازشناپذیراست.

خداینادیدنیموردپرستشقرارمیگیرد.
ایثارموردانتظاراست.

ممکناستمانعپیشرفتدرکارشود.
اصولمذهبیبایدبهدقترعایتشود.

دگرگونیدرزندگیالزامیاست.
بایدبررویاخالقیاتایستاد.

توجهبهنیازهایدیگرانموردانتظاراست.

بتپرستی
منافعشدرزمانحالبهدستمیآید.

پاداششآنیاست.
هوسرانیموردتأییداست.

معیارهایپاییناخالقیموردقبولاست.
گناهانهمسایگانموردتأییداست.

خدایانقابلرؤیتموردپرستشهستند.
خودمحوریموردتشویققراردارد.
پیشرفتدرکارتضمینمیشود.

رعایتاصولمذهبیاجبارینیست.
دگرگونیدرزندگیموردانتظارنیست.

سازشکاریوشرکتدرگناهاندیگرانمجازاست.
توجهبهنیازهایدیگرانانتظارنمیرود.

وسوسهپیرویازخدایاندروغینبهخاطرمزایاومنافعآنیاش،احساسخوبیکهبهانساندستمیدهد،»مقررات«
سادهوراحتش،همیشهوجوددارد.امامزایایپیرویازآنهافریبندهاستچونآنهاخدایانواقعینیستند.ماخدارا

میپرستیمچوناوتنهاویگانهخدایحقیقیاست.



جنگیدن در كه اسرائیل جدید نسل به میخواست وسیله این به 2خداوند

بیتجربهبودند،فرصتیبدهدتاجنگیدنرابیاموزند.3اینقبایلعبارتبودند
از:فلسطینیهاییكههنوزدرپنجشهرخودباقیماندهبودند،تمامكنعانیها،
صیدونیهاوحویهاییكهدركوهستانلبنانازكوهبعلحرمونتاگذرگاه
حماتساكنبودند.4اینقبایلبرایآزمایشنسلجدیداسرائیلدرسرزمین
كنعانباقیماندهبودندتامعلومشودآیااسرائیلدستوراتیراكهخداوند

بوسیلةموسیبهایشاندادهبود،اطاعتخواهندكردیانه.

ب-رهاییبنیاسرائیلبهدستداوران)5:3تا31:16(
دراینقسمتازتاریخقوماسرائیل،شاهددورتسلسلهاییهستیم.هردورشاملاینمراحل
است:ارتکابگناه،بتپرستی،مجازات،فریادبرایرهایی،نجاتتوسطیکداورکه
ازجانبخدافرستادهمیشد،اطاعتیکوتاهمدت،سپسرویآوردنمجددبهبتپرستی.
آنانازسویسوریه،موآب،کنعان،مدیان،عمونوفلسطینموردظلموستمقرارگرفتند.
آنهاحتیباخطرجنگداخلیروبهروشدند.درستهمانطورکهخدافریادقوماسرائیل

رامیشنیدوبهکمکشانمیشتافت،فریادکمکمارانیزخواهدشنید.

1ـدورهاول:
عتنیئیل

5پساسرائیلیهادرمیانكنعانیها،حیتیها،اموریها،فرزیها،حویهاویبوسیها
ساكنشدند.6مردماسرائیلبجایاینكهاینقبایلرانابودكنند،باایشانوصلت
نمودند.مرداناسرائیلیبادخترانآنهاازدواجكردندودختراناسرائیلیبهعقد
مردانایشاندرآمدندوبهاینطریقبنیاسرائیلبهبتپرستیكشیدهشدند.

7مردماسرائیلخداوند،خدایخودرافراموشكرده،دستبهكارهاییزدند

4:3
تث2:8
داو22:2

4:3
تث2:8
داو22:2

5:3
داو29:1ـ32

5:3
داو29:1ـ32

6:3
خرو16،15:34

تث4،3:7

6:3
خرو16،15:34

تث4،3:7
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5:3ـ7قوماسرائیلدریافتندکهروابطشانبادیگران 
اقواممجاور ایمانشانتأثیرمیگذارد.مردانوزناِن بر
برایقوماسرائیلجذاببودند.چیزینگذشتکهبنی
این ایشانپیوندازدواجبرقرارکردند؛طی با اسرائیل
پیوندهابودکهبتهایکنعانیانواردخانههایاسرائیلیان
شد.اینچیزیبودکهخداآنرابهوضوحمنعکرده
با اسرائیل قوم 1:7ـ4(. تثنیه ؛ 15:34ـ17 )خروج بود
واردکردناینبتهابهخانههایخود،کمکماعمالغیر
اخالقیراکهجزئیازمذهببتپرستیبود،پذیرفتند.
اما نشدند. بتپرست آگاهانه اسرائیل مردم از بسیاری
زندگیشان جنبههای تمام بتپرستی که نکشید طولی

رافراگرفت.
خطریمشابهنیزدرمقابلماقراردارد.مامایلیمباکسانی

کهخدارانمیشناسند،دوستشویم.امادرایندوستیها
با دوستی شویم. خطرناک عاداتی گرفتار است ممکن
بیایمانانمهماست،امابایدایشانرابدونقبولالگوهای
رفتاریشانبپذیریم.برایمصونماندنازتأثیراتمنفی
عادات گرفتار را ما میتواند که خود پیرامون جامعه

گناهآلودکند،بایدازخدادرخواستکمککنیم.
7:3باستانشناسانبتهایبسیاریراازبعلدرسرزمین
اسرائیل مردم اینکه تصور کردهاند. کشف فلسطین
بهجایپرستشخداوند،بتهایچوبی،سنگی،وفلزیرا
میپرستیدند،سختاست.امامانیزوقتیبهخاطرسایر
عالئقودلبستگیهاقلبًاازخدادورمیشویم،همانکار
رامیکنیم.بتهایماازچوبیاسنگساختهنشدهاست،

امادرستبههماناندازهگناهآلوداست.



كهدرنظرخداوندزشتبودوبتهایبعلواشیرهراعبادتكردند.8آنگاه
خشمخداوندبربنیاسرائیلافروختهشدوایشانراتسلیمكوشانرشعتایم،
پادشاهبینالنهریننمودوآنهامدتهشتسالاورابندگیكردند.9اماچون
برایكمکنزدخداوندفریادبرآوردند،خداوندعتنیئیلپسرقنازرافرستاد
تاایشانرانجاتدهد.)قنازبرادركوچکكالیببود.(10روحخداوندبر
عتنیئیلقرارگرفتواواسرائیلرارهبریكرده،باكوشانرشعتایمپادشاه
بكلی را رشعتایم كوشان تا نمود كمک او به خداوند و شد جنگ وارد
شكستدهد.11مدتچهلسالیكهعتنیئیلرهبریاسرائیلرابعهدهداشت،

درسرزمینبنیاسرائیلصلححكمفرمابود.

2ـدورهدوم:ایهودوشمجر
بهراههایگناهآلودخود باردیگر اسرائیل ازمرگعتنیئیل،مردم 12بعد
بازگشتند.بنابراینخداوندعجلون،پادشاهموآبرابراسرائیلمسلطساخت.
13قومعمونوعمالیقنیزباعجلونمتحدشده،اسرائیلراشكستدادندو
اریحاراكهبه»شهرنخلها«معروفبودبهتصرفخوددرآوردند.14ازآن

بهبعد،اسرائیلیهامدتهجدهسالبهعجلونپادشاهجزیهمیپرداختند.
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9:3ُعتنیئیلاولینداورقوماسرائیلبود.درداوران13:1
اوداوطلبشدتاحملهبهشهریبااستحکاماتنظامی
مردم گرداندن باز او بعدی وظیفه اما کند. رهبری را
داشت، روحانی غنی میراث عتنیئیل بود. خدا بهسوی
چونعمویشکالیببود،مردیباایمانیتزلزلناپذیر
)اعداد30:13؛24:14(.رهبریدیندارانهعتنیئیلمردم
مرابهسویخدابازگرداندوآنهاراازستمپادشاهسوریه
رهانید.اماپسازمرگش،دیرینپاییدکهقوماسرائیل

بازبهراههـایگناهآلودهمسایگانشانکشیدهشدند.
10:3عبارت»روحخداوندبر...قرارگرفت«،درمورد
جدعون،یفتاح،سامسونوسایرداورانقوماسرائیلبهکار
رفتهاست.اینعبارتبیانگِرافزایشموقتیوخودجوِش
قدرتجسمانی،روحانیوفکریاست.درترجمهقدیمی
است: شده برگردانده اینشکل به عبارت این فارسی،
»روحخداوندبراونازلشد.«اینرویدادیخارقالعادهو
فوقطبیعیبودبرایانجامکاریاستثناییوعاجل.ازآنجا
کهروحالقدسامروزدردسترسهرایمانداریهست،ما
هنوزمواردویژهایرامیبینیمکهدرآنهاروحبرایانجام
ایمانداران بر بهطریقیخارقالعاده گرفتنکاریخاص

قرارمیگیرد.
اقوامی عمالیقیها و عمونیها موآبیها،  13،12:3
چادرنشینبودندکهدرنزدیکییکدیگرزندگیمیکردند.

آنهادرجنوبشرقیکنعانساکنبودند.اینانبهغارتگری
بسیاری مهارتهای نیز نظامی نظر از و بودند معروف
داشتند.ایننخستینباریبودکهاقوامیخارجازکنعانبه

قوماسرائیلدرسرزمینخودشانحملهمیکردند.

ایهوداسرائیلراازدستموآبیهامیرهاند
تخت کرد، تسخیر را اسرائیل از قسمتی موآب پادشاه عجلون، وقتی
جزیه تا شد انتخاب ایهود داشت. پا بر اریحا شهر در را پادشاهیاش
اسرائیلرابهآنجاببرد.ایهودبعدازتحویلجزیهاسرائیل،پادشاهعجلون
راکشتوبهمنطقهکوهستانیافرایمگریخت.ازآنجااوسپاهیگرد
آوردتامانعفرارموآبیانیشودکهسعیداشتندباگذشتنازروداردن

بگریزند.

روداردن

دریایمدیترانه

اورشلیم

دریای
مرده

اریحـا جلجال

موآب

افرایـم



ایهود
15اماوقتیبنیاسرائیلنزدخداوندفریادبرآوردند،خداوندایهود،پسرجیرای
بنیامینیراكهمردچپدستیبودفرستادتاآنهارابرهاند.اسرائیلیهاایهود
راانتخابكردندتاجزیهرابهپایتختموآببرده،بهعجلونتحویلدهد.
16ایهودپیشازرفتن،یکخنجردودمبهطولنیممتربرایخودساختو
آنرازیرلباسشبررانراستخودبست.17و18و19اوجزیهرابهعجلونكه
مردبسیارچاقیبودتحویلداده،همراهافرادخودراهیمنزلشد.امابیرون
شهرنزدیکمعدنهایسنگدرجلجال،افرادخودراروانهنمودوخودبه
تنهایینزدعجلونپادشاهبازگشتوبهاوگفت:»منیکپیغاممحرمانه
را او پیغاممحرمانة تا بیرونكرد را پادشاهمالزمانخود دارم.« تو برای
بشنود.20پسایهودباعجلوندرقصرییالقیپادشاهتنهاماند.ایهودبهعجلون
نزدیکشدهگفت:»پیغامیكهمندارمازجانبخداست!«عجلونازجای
خودبرخاستتاآنرابشنود.21ایهودبادستچپخودخنجررااززیر
لباسشبیرونكشیده،آنرادرشكمپادشاهفروبرد.22و23تیغهبادستةخنجر
درشكماوفرورفتورودههایشبیرونریخت.ایهودبدونآنكهخنجررا
ازشكماوبیرونبكشددرهارابهرویاوبستوازراهباالخانهگریخت.

24وقتیمالزمانپادشاهبرگشتندودرهارابستهدیدند،درانتظارماندندچون
فكركردندكهعجلونبهدستشوییرفتهاست.25اماوقتیانتظارآنهابطول
انجامیدوازاوخبرینشد،نگرانشده،كلیدیآوردندودررابازكردندو

دیدندكهاربابشانبهزمینافتادهومردهاست!
بود. گریخته سعیرت به گذشته، سنگ معدنهای از ایهود موقع این 26در
مردان و درآورد بهصدا را شیپور رسید افرایم بهكوهستان او 27و28وقتی
زیرا بیایید، من »همراه آنهاگفت: به و دورخودجمعكرد را اسرائیلی
خداوند،دشمنانتانموآبیهارابهدستشماتسلیمكردهاست!«پسمردان
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داو9:3؛16:20

1توا2:12

15:3
داو9:3؛16:20

1توا2:12

24:3
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24:3
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28:3
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15:3درمتناصلی،اینآیهچنینآمدهاست:»خداوند 
برایایشاننجاتدهندهاییعنیایهود...را...برپاداشت.«
دربعضیازترجمههانیزکلمه»نجاتدهنده«بهصورت
»رهاننده«ترجمهشدهاست.درمعناییکلی،همهداوران
کامل، نجاتدهنده آن از دانست نمونهای میتوان را
یعنیعیسیمسیح.ایهوداسرائیلراازدستدشمنانش
نجاتداد؛حالآنکهعیسیماراازگناه،یعنیبزرگترین

دشمنماننجاتمیدهد.
15:3ـ21اینداستانیعجیباست،امااینپیغامرابرای
ماداردکهخدامیتواندمارابههمانشکلیکهآفریده،
بهکارببرد.چپدستبودندرزمانایهودمعلولیت،یا

دربهترینحالت،ناهنجاریمحسوبمیشد.اماخدااز
استفاده میشد، تلقی ضعف که ایهود بودِن چپدست
کردتابهاسرائیلپیروزیببخشد.بگذاریدخداشمارا
همانطورکههستیدبرایانجامکارخویشبهکارببرد.
بر بشمارید. محترم نیزهمانطورکههستند، را دیگران

آفریدههایخداحکموداورینکنید.
ایهودبهمدت80سالصلح ایمانشجاعانه  28:3ـ30
در واقعی ایمان آورد. ارمغان به اسرائیل قوم برای را
رویاروییبامخالفتهاقویترمیشود.باپیرویشجاعانه
ازخدامیتوانیمنمونهالهامبخشیارائهدهیمکهبهدیگران

کمککندتابرایاوایستادگیکنند.



اسرائیلیبدنبالاوازكوهستانپایینآمدندوگذرگاههایروداردننزدیک
موآبراگرفتندونگذاشتندهیچكسازآنهابگذرد.29آنگاهبرموآبیها
تاخته،حدوددههزارنفرازسربازاننیرومندآنهاراكشتندونگذاشتندحتی
یكیازآنهاجانسالمبدربرد.30آنروزاسرائیلیها،موآبیهاراشكست

دادندوتاهشتادسالصلحدرسرزمینبنیاسرائیلبرقرارگردید.
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درنگاهاول،ممکناستزندگیایهودبهعنوانداوراسرائیلرابهخودمربوطندانیم.روشناستکهاو
درعصریدیگرزندگیمیکرد.اوبرایرهاییقومش،اقدامیسریعواساسیکرد.اوباقتلعجلون
پادشاه،مارادچارشگفتیمیکند.جنگاوباموآبسریعوکارسازبود.مربوطکردنزندگیاو
بهزندگیماسختاست.اماوفاداریمابهکالمخداایجابمیکندکهنسبتبهاینداوربیتوجه
نباشیم.وقتیماجرایزندگیاورامیخوانیم،سؤاالتیبهذهنمانخطورمیکند:)1(آخرینباری
کهخداخطاییرادرزندگیامبهمننشاندادومنبرایاصالحآناقدامیفوریهرچنددردناک
بهعملآوردم،کیبود؟)2(آخرینباریکهازخداخواستمبهمننشاندهدکهچگونهمیتوانماز
خصوصیتمنحصربهفردخودبرایاواستفادهکنم،کیبود)مانندچپدستی(؟)3(آخرینباریکه
درصددبرآمدمدربعضیازقسمتهایخاصزندگیخودازخدااطاعتکنموبعدتصمیمخودرا
عملیکردم،کیبود؟)4(آخرینباریکهزندگیمنازنظراطاعتازخداالگوییبرایدیگران

بود،کیبود؟
دشمنانیکهماباآنهاروبهروهستیم،ماننددشمنانایهودواقعیهستند؛امادشمنانمادردرونما
نیزهستند.جنگماباانسانهانیست،بلکهباقدرتگناهاست.برایجنگباگناهاحتیاجبهکمک
خداداریم.همچنینالزماستبهخاطرداشتهباشیمکهاوجنگرابردهاست.اوگناهرادرصلیب
پسرش،عیسی،شکستدادهاست.کمکاودرهرموفقیتمابهچشممیخوردوبخششاوبرای

هرشکستکفایتمیکند.
نقاطقوتوموفقیتها:

دومینداورقوماسرائیلبود. *
مردعملورهبریبوددرخطمقدم. *

ازچیزیکهضعفمحسوبمیشد)چپدستی(برایانجامکاریعظیمبرایخدااستفادهکرد. *

شورشعلیهسلطهموآبیهارارهبریکرد؛باعثشد80سالصلحدراسرائیلحکمفرماباشد. *
درسهاییاززندگیاو:

بعضیموقعیتهامستلزماقدامیاساسیهستند. *
خدابهفریادتوبهپاسخمیدهد. *

خداآمادهاستتاازخصوصیاتمنحصربهفردمابرایانجامکارخوداستفادهکند. *
آمارحیاتی:

موطن:طیسالهایآخرسرگردانیدربیابانیاطیسالهایاولوروداسرائیلبهسرزمین *
موعودبهدنیاآمد.

شغل:قاصدیمتعهد،داور *
خویشاوندان:پدر:جیرا *

همعصربا:عجلونپادشاهموآب *
آیهکلیدی:

»اماوقتیاسرائیلنزدخداوندفریادبرآوردند،خداوندایهود،پسرجیرایبنیامینیراکهمردچپدستی
بودفرستادتاآنهارابرهاند«)داوران15:3(.ماجرایاودرداوران11:3ـ30نقلشدهاست.

ود
ـــ
ـــ
ایه



شمجر
چوب با بار یک او شد. اسرائیل رهبر عنات پسر شمجر ایهود، از 31بعد
گاورانیششصدنفرازفلسطینیهاراكشتوبدینوسیلهاسرائیلیهارااز

دستآنهانجاتداد.

3ـدورهسوم:باراقودبوره

بعدازمرگایهود،مردماسرائیلباردیگرنسبتبهخداوندگناهورزیدند.4
2و3پسخداوندآنهارامغلوبیابین،پادشاهكنعانیكهدرحاصورسلطنت
میكرد،نمود.فرماندةقوایاوسیَسرابودكهدرحروشتحقوئیمزندگیمیكرد.
اونهصدعرابةآهنینداشتومدتبیستسالبراسرائیلیهاظلممیكرد.

سرانجاماسرائیلیهانزدخداوندفریادبرآوردندوازاوكمکخواستند.
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یابینپادشاهشکست 
میخورد

ازخانهاشکه دبوره
بیتئیل و رامه بین
قرارداشتبهراهافتاد
تاباباراقوسپاهبنی
اسرائیلکهدرقادش
بودنـد، شــده جمـع
حاصـور ســپاه علـیه
شـود. جنــگ وارد
سپاه فرمانده سیسرا،
حاصور،افرادخودرا
درحروشـتحقوئیم
گـردآورد.سیسراو
سپاهکارآزمودهاشبا
از عرابه، 900 وجود
سپاهاسرائیلشکست

خوردند.

31:3کشتن600فلسطینیباچوبگاورانیواقعًاشاهکار
است.چوبگاورانیقطعهچوبطویلیبودکهبریک
قرارداشت،وسر سرشقطعهآهنیکوچکوصافی
دیگرشتیزبود.ازسرتیزآنبرایهدایتگاوبههنگام
شخماستفادهمیشد،وانتهایصافآنبرایپاککردن
ِگلازرویخیشبهکارمیرفت.چوبهایگاورانیای
مواقع در میرسد. متر به5ر2 طولشان شدهکه کشف
خطرممکنبودازاینچوبهابهعنواننیزهاستفادهشود،
چنانکهدرموردشمجرچنینشد.درخاورمیانههنوزاز

چوبگاورانیبرایهدایتگاواستفادهمیکنند.
1:4وقتیقوماسرائیلگناهمیکرد،گناهآنها»نسبتبه
خداوند«بود.گناهانماهمبهخودماصدمهمیزندوهم
بهدیگران،اماتمامگناهاندرنهایتنسبتبهخدااست،
چونگناهبهمعنیرعایتنکردنفرامیناووبیاعتنایی

بهحاکمیتاوبرزندگیمااست.داودبههنگاماعتراف
بهگناهش،چنیندعاکرد:»بهتوایخداوند،بلی،تنها
بهتوگناهکردهاموآنچهراکهدرنظرتوبداست،انجام
بودنگناهشاید دادهام«)مزمور4:51(.تشخیصجدی

اولینقدمدرزدودنآناززندگیباشد.
یوشع نمیدانیم. پادشاه یابین درباره چیزی  3،2:4
بود داده شکست را نام این به پادشاهی پیش سالها
)یوشع1:11ـ11(.یوشعشهرحاصوررانیزبهآتشکشیده
وکاماًلنابودکردهبود.تااینموقعیاشهردوبارهساخته

شدهبود،یایابیندرآرزویساختمجددآنبود.
قوم دشمنان که بود باری تنها این داوران دوره طی
اسرائیلازسرزمینخودشانبرمیخاستند.قوماسرائیل
و بودند ورزیده قصور کنعانیها همه بیرونکردن در
کنعانیهادوبارهجمعشدهبودندوسعیداشتندقدرتاز
دسترفتهخودرابازیابند.اگرقوماسرائیلهمانبار
اولازخدااطاعتکردهوکنعانیهاراازسرزمینموعود

بیرونراندهبودند،شایدایناتفاقپیشنمیآمد.
3،2:4عرابهتانکدنیایباستانبود.عرابهکهازآهنیا
چوبساختهوبهوسیلهیکیادواسببهجلوراندهمیشد،
قویترینوهراسانگیزترینسالحزمانخودبود.بعضیاز
عرابههاحتیچاقوهایبسیارتیزیداشتندکهازمیانچرخها
بهطرفبیرونبازمیشدتاسربازانپیادهراتکهتکهقطع
کند.سپاهکنعانیها900تاازاینعرابههایآهنینداشت.
درقدرتاسرائیلنبودکهچنینسپاهشکستناپذیریرا
باچنینقدرتیکهیابینپادشاهوفرمانده مغلوبسازد.
سیسراداشت،ستمراندنبهمردمکارسادهایبود؛تااینکه

زنیباایمانبهنامدبورهبهخدامتوسلشد.
اسرائیل قوم طاقتفرسا، شرایط سال 20 از پس  3:4
باالخرهبرایدریافتکمک،بهخدارویآوردند.وقتی
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دبورهوباراق
4درآنزمانرهبربنیاسرائیلنبیهایبهنامدبوره،همسرلفیدوتبود.5دبوره
زیرنخلیكهبینراهرامهوبیتئیلدركوهستانافرایمقرارداردوبهنخل
دبورهمعروفاست،مینشستومردماسرائیلبرایرسیدگیبهشكایتهایشان

نزداومیآمدند.
زندگی نفتالی سرزمین در قادش در كه را ابینوعم پسر باراق، او 6روزی
میكرد،نزدخوداحضاركرده،بهویگفت:»خداوند،خدایاسرائیلبهتو
دستورمیدهدكهدههزارنفرازقبایلنفتالیوزبولونرابسیجنموده،بهكوه
تابورببری.7خداوندمیفرماید:منسیسراراكهفرماندةقواییابینپادشاه
استباتماملشكروعرابههایشبهكناررودقیشونمیكشانمتاتودرآنجا

ایشانراشكستدهی.«
8باراقدرپاسخدبورهگفت:»فقطبشرطیمیرومكهتوبامنبیایی.«9دبوره
گفت:»بسیارخوب،منهمباتوخواهمآمد.ولیبدانكهدراینجنگ
افتخارینصیبتونخواهدشدزیراخداوندسیسرارابهدستیکزنتسلیم

خواهدكرد.«پسدبورهبرخاستوهمراهباراقبهقادشرفت.
10وقتیباراقمردانزبولونونفتالیرابهقادشاحضاركرد،دههزارنفرنزد

اوجمعشدند.دبورهنیزهمراهایشانبود.
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باکشمکشهاوتنگناهاروبهرومیشویم،بایددرهمان
آغازبهخداپناهببریم.قوماسرائیلمیخواستندکارهارا
طبقخواستخودپیشببرند؛بههمینجهتبهدردسر
برای رامیکنیم.تالش اغلبهمانکار ماهم افتادند.
تالش به اغلب خدا کمک بدون خود زندگی کنترل
هر ارتباط داشتن میشود. منتهی سردرگمی و بیهوده
روزهباخداکمکمیکندتابعضیازاتفاقاِتدردناکی
کهخودمانبهوجودمیآوریم،پیشنیاید.ایندرسیبود
نیاموختند. کمال و تمام را آن هرگز اسرائیل قوم که
وقتیدچارکشمکشهاومشکالتمیشویم،خواستخدا
ایناستکهاولاورابطلبیمواورامهمترازهرچیز

دیگریدرزندگیخودبدانیم.
4:4کتابمقدساززنانانگشتشماریناممیبردکه
درمقامرهبریملتبودند؛اماظاهرًادبورهبهترینآنها
برایاینکاربود،وخدااورابرگزیدتاقوماسرائیل
برایرهبری رارهبریکند.خدامیتواندهرکسیرا
نگذارید مرد. یا زن جوان، یا پیر کند، انتخاب قومش
تعصباتشمامانعازاینشودکهکسانیشمارارهبری

کنندکهخدابرایاینکارانتخابکردهاست.

احتیاج حمایت به فقط یا بود ترسو باراق آیا  6:4ـ8
داشت؟ماشخصیتباراقرانمیشناسیم،اماخصوصیات
که کسی در مییابیم، دبوره در را بزرگ رهبر یک
امرخطیرشد.دبورهبه این مطابقدستورخداعهدهدار
باراقگفتکهدرجنگبااوخواهدبود،امااینبرای
باراقکافینبود.اوازدبورهخواستتابااوبرود.اگر
اعتمادواتکایمافقطبرخدانباشد،نبایدانتظارافتخار،
تکیهگاه داشتن به میل باشیم. داشته تحسین یا احترام،

نبایدتبدیلبهاتکایمطلقبهتکیهگاهشود.
او احترامیبرخورداربود؟ ازچنین 9:4دبورهچطور
از باالتر اما بود، جنگ یک در مردم رهبری مسؤول
این،اومردمراوامیداشتکهبعدازپایانجنگ،برای
خدازندگیکنند.اوشخصیتیداشتکهمردمرامتحد
میساخت؛اوکاریکردکهحتیباراقکهفرماندهای
که بود هم نبی او شود. واقع احترام مورد بود، نظامی
وظیفهاصلیاشتشویقمردمبهاطاعتکردنازخدابود.
کسانیکهدرمقامرهبریهستند،نبایدوضعیتروحانی
ببرند.رهبرواقعیبه ازیاد افرادتحترهبریخودرا

فکرمردماست،نهصرفًابهفکرموفقیت.



11)حابرقینی،ازسایرافرادقبیلةقینیكهازنسلحوباببرادرزنموسیبودندجدا
شده،نزدیکدرختبلوطیدرصعنایمكهمجاورقادشاستچادرزدهبود.(

12وقتیسیسراشنیدكهباراقوسپاهاودركوهتابوراردوزدهاند،13تمامسپاه
خودرابانهصدعرابةآهنینبسیجكردوازحروشتحقوئیمبهكناررود

قیشونحركتنمود.
توحركت پیشاپیش خداوند زیرا »برخیز، گفت: باراق به دبوره 14آنگاه

میكند.اوامروزسیسرارابدستتوتسلیممیكند.
پسباراقباسپاهدههزارنفرةخودبرایجنگازدامنةكوهتابورسرازیر
شد.15وقتیاوبهدشمنحملهبردخداوندسیسرا،سربازانوعرابهسوارانشرا
دچارترسنمودوسیسراازعرابةخودبیرونپریده،پیادهگریخت.16باراقو
مرداناو،دشمنوعرابههایآنهاراتاحروشتحقوئیمتعقیبكردندوتمام
سربازانسیسراراكشتندوحتییكیازآنهارازندهنگذاشتند.17اماسیسرا
بهچادریاعیل،همسرحابرقینیگریختزیرامیانیابین،پادشاهحاصورو

قبیلةحابرقینیرابطةدوستانهبرقراربود.
18یاعیلبهاستقبالسیسرابیرونآمده،بهویگفت:»سرورم،بهچادرمن
بیاتادرامانباشی.نترس!«پساوواردچادرشدهدرازكشیدویاعیلروی

اولحافیانداخت.
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11:4حابرشوهریاعیلبود)17:4(.اوازقبیلهقینیبودکه
ازمدتهاپیشهمپیمانقوماسرائیلبودند.امابهدالیلی،
حابرتصمیمگرفتطرفداریابینباشد،شایدچونسپاه
یابینظاهرًاازقدرتبرتریبرخورداربود.احتمااًلحابر
بودکهبهفرماندهسیسراگفتکهقوماسرائیلنزدیک
کوهتابوراردوزدهاند)12:4؛نگاهکنیدبهنقشه(.اگر
چهحابربایابیشونیروهایشهمپیمانشد،اماهمسرش

چنیننکرد)21:4(.
18:4ـ21وقتییاعیلچادرخودرابهعنوانمحلیبرای
اختفابهسیسراپیشنهادکرد،اوبیشازحدشادشد؛اواًلچون

یاعیلزنحابربودوحابرخودشهمپیماننیروهایسیسرا
وشخصیقابلاعتمادبود)نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوط
به11:4(.ثانیًامردهاهیچوقتاجازهورودبهچادرزنهارا

نداشتند؛هیچکسفکرنمیکردکهسیسراآنجاباشد.
باآنکهحابربهنیروهایسیسراوفاداربود،اماهمسرشیاعیل
مطلقًاچنیننبود.ازآنجاییکهزناندرآنزمانمسؤولبرپا
کردنچادربودند،براییاعیلسختنبودکهمیخچادررادر
حالیکهسیسرادرخواببوددرسراوبکوبد.بدینترتیب
پیشگوییدبورهبهتحققپیوست:اوگفتهبودکهافتخار

شکستدادنسیسرانصیبیکزنخواهدشد)9:4(.

وظایفداوران
داوران، از یک هر
شیوه از نظر صرف
فردیشان، رهبری
نشان داشتند وظیفه
روی کــه دهــــند
خـــدا از گردانــدن
مجازاترادرپیدارد،
وبازگشتبهسویاو

تفقدالهیرا.

داورانقوماسرائیلمیتوانستند:
نجاتدهنده)رهاننده(وفدیهدهندهباشند)مانندجدعون(

تأمینکنندهآرامیوصلحباشند)مانندایهودویائیر(

مشهوروقدرتمندباشند)مانندسامسون(

رهبرتمامملتباشند)مانندعتنیئیلودبوره(

یامیانجیومدیر)مانندتولع(


یاخشنودیکتاتور)مانندیفتاح(

یاسختکوشاماگمنام)مانندایلونوعبدون(

یاقهرمانانمحلی)مانندشمجروابصان(



یاعیل بده.« من به آب كمی میكنم خواهش »تشنهام، گفت: 19سیسرا
مقداریشیربهاودادودوبارهاوراپوشانید.20سیسرابهیاعیلگفت:»دمدر
چادربایستواگركسیسراغمراگرفت،بگوكهچنینشخصیدراینجا

نیست.«
21طولینكشیدكهسیسراازفرطخستگیبهخوابعمیقیفرورفت.آنگاه
یاعیلیكیازمیخهایچادرراباچكشیبرداشتهآهستهباالیسراورفتو

میخرابرشقیقةویكوبیدوسرشرابهزمیندوختواوجابجامرد.
22وقتیكهباراقبرایپیداكردنسیسراسررسید،یاعیلبهاستقبالششتافت
وگفت:»بیاتامردیراكهدرجستجویاوهستیبهتونشاندهم.«پس
باراقبدنبالاوواردچادرشده،دیدكهسیسرادرحالیكهمیخچادریدر

شقیقهاشفرورفته،برزمینافتادهومردهاست.
23بهاینطریقدرآنروزخداونداسرائیلرابریابین،پادشاهكنعانیپیروز
گردانید.24ازآنپساسرائیلیهاهرروزبیشازپیشبریابینپادشاهمسلط

شدندتااینكهسرانجاماورانابودكردند.

سروددبورهوباراق

آنگاهدبورهوباراقاینسرودرابهمناسبتپیروزیخودسراییدند:5
2خداوندراستایشكنید!

رهبراناسرائیلشجاعانهبهجنگرفتند،
وقومبااشتیاقازآنهاپیروینمودند.
3ایپادشاهانوایحكامگوشكنید!
مندروصفخداوندخواهمسرایید،

وبرایخدایاسرائیلسرودخواهمخواند.
4ایخداوند،وقتیازسعیربیرونآمدی

وصحـرایادومراترکفرمودی،
زمینمتزلزلگردیدوآسمانقطراتبارانشرافروریخت.
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و  فرهنگ از زیبا ترانهسراییجنبهای و موسیقی  1:5
تاریخقوماسرائیلبود.فصلپنجمکتابداورانسرودی
استکهدبورهوباراقاحتمااًلخودآنراساختندوخود
نیزآنراسرودند.دراینفصلوقایعمربوطبهپیروزی
بهصورت شده، نقل چهار فصل در که اسرائیل بزرگ
ترانهوشعربازگوشدهاست.اینسروِدپیروزیباجشن
به را پیروزی افتخار سرود، این با شد. همراه بزرگی
خداونددادندوعظمتاوراتوصیفکردند.سرودروشی
عالیبودبرایحفظوانتقالاینماجرایشگفتانگیزاز

نسلیبهنسلدیگر)ازسایرسرودهایکتابمقدسدر
جدولموجوددرخروجفصل15نامبردهشدهاست(.

خدا برای پیروزی، این بهخاطر دبوره و باراق  1:5
سرودحمدوستایشخواندند.سرودهایستایشیتوجه
مارابهخدامعطوفمیسازد،وموجبشادیوشعف
روحانیمیگرددووفاداریوصفاتعالیخدارابهیاد
مامیآورد.چهدراوجپیروزیباشیم،چهدرقعرشکست
وسختیها،سراییدنسرودهایحمدوستایشبرایخدا

میتواندتأثیرمثبتیبرنگرشمابهزندگیبگذارد.



5آری،حتیكوهسیناازحضورخدایاسرائیلبهلرزهدرآمد!
6درایامشمجرویاعیلشاهراههامتروکبودند.

مسافرانازكورهراههایپرپیچوخمعبورمیكردند.
7اسرائیلروبهزوالمیرفت،

تااینكهدبورهبرخاستتاهمچونمادریازاسرائیلحمایتكند.
8چوناسرائیلبدنبالخدایانتازهرفت،

جنگبهدروازههایمارسید.
درمیانچهلهزارمرداسرائیلی،
نهنیزهاییافتمیشدونهسپری.

9قلبمنمشتاقرهبراناسرائیلاست
كهبااشتیاقتمام،خودراوقفكردند.

خداوندراستایشكنید،
10ایكسانیكهبراالغهایسفیدسوارید

وبرفرشهایگرانقیمتمینشینید،
وایكسانیكهپایپیادهراهمیروید.

11گوشكنید!سرایندگان،گردچاههاجمعشدهاند

تاپیروزیهایخداوندرابسرایند.
آری،آنانمیسرایندكهچگونهخداونداسرائیلراپیروزساخت،

وچگونهقومخداوندازدروازههایدشمنگذشتند!
12بیدارشوایدبوره!بیدارشووسرودبخوان.

برخیزایباراق!
ایفرزندابینوعم،برخیزواسیرانترابهاسارتببر!

13مردانامینازكوهسرازیرشدند،
قومخداوندبرایجنگنزداوآمدند.

14مردانجنگیازقبایلافرایموبنیامین
وازماخیروزبولونآمدند.

5:5
خرو18:19؛18:20

مز5:97؛6:114
اش3:64

5:5
خرو18:19؛18:20

مز5:97؛6:114
اش3:64

6:5
داو31:3؛17:4

6:5
داو31:3؛17:4

8:5
تث17:32

1سمو22:13

8:5
تث17:32

1سمو22:13

10:5
داو4:10؛14:12

10:5
داو4:10؛14:12

11:5
پیدا11:24
1سمو7:12

11:5
پیدا11:24
1سمو7:12
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خدایان  از که شدند آن بر اسرائیل مردم وقتی  8:5
دروغینپیرویکنند،مشکالتومصائبباردیگربر
سرشاننازلشد.فشارهاوسختیهایشانفراترازتوانشان
بود.بااینکهخدارهنمودهایروشنیبهقوماسرائیلداده
بود،اماایشانبهآنهاعملنمیکردند.بهجایآن،زندگی
خودرابربنیادارزشهاییدروغینبناکردند،بنیادیکه
بهشهرت، میل بگذاریدکه اگر خیلیزودسستشد.
عطشقدرت،یاپولپرستیبرزندگیشماحاکمشود،
ممکناستشمانیزخیلیزودمتوجهشویدکهزندگیتان

رابربنیادیسستبناکردهاید.پایههایاستواررافقط
خدامیبخشد.

بسیار اسرائیل قوم دشمنان اینکه وجود با  14،13:5
با اگر شدند. واردجنگ آنان با ایشان بودند، نیرومند
توان فراسوی که میکنید نرم پنجه و دست مشکلی
شمااست،برایدریافتدلگرمیوقوتقلِبالهی،به
مخالفتها و مشکالت وقتی کنید. رجوع کتابمقدس
میتواند خدا میافرازند، بر سر برابرتان در کوه چون

اوضاعرابهنفعشماتغییردهد.



15رهبرانیساكاربادبورهوباراق،بهدرههجومبردند.
اماقبیلةرئوبینمرددبود.

داوران5 585

 

یا جاد )یا جلعاد رئوبین، یعنی قبیله چهار  15:5ـ17
منسی(،دان،واشیربهخاطرعدمهمکاریدرجنگمورد
دلیلی چه به آنها که نشده ذکر گرفتند. قرار سرزنش
ازکمکبهسایرقبایلبنیاسرائیلامتناعورزیدند؛اما
دالیلشایدهمانهاییباشدکهباعثشدکنعانیهارادر

همانوهلهاولازآنسرزمیننرانند.ایندالیلعبارتند
از)1(کمایمانی؛)2(سستیوعدمتحرک؛)3(ترس
ازدشمن؛)4(ترسازبرانگیختنمخالفتکسانیکهبا
آنهادادوستدمیکردند.ایننااطاعتیحاکیازاینبود

کهایشاناشتیاقیبهخواستونقشهخدانداشتند.

رهبردانابهندرتیافتمیشود.چنینشخصیبخشعمدهکاررابدوناینکهخودشرامستقیمًادرگیر
کندانجاممیدهد،چونمیداندچگونهکاررامیانافرادخودتقسیمکندوآنانرابهکاربگمارد.اواز
کاریکهبایدانجامشودتصویریکلیدارد،درحالیکهاگرکسیخودشدرگیرانجامکارشود،دیگر
قادرنخواهدبودتمامتصویرراببیند.بههمینجهت،اومیتواندمیانجی،مشاور،وبرنامهریزخوبیباشد.
خصوصیاتدبورهکاماًلبااینتوصیفاتهمخوانیدارد.اوهمهاینمهارتهایرهبریرادارابودو
رابطهعمیقیباخداداشت.بصیرتواعتمادبهنفسیکهخدابهاینزنعطاکردهبود،اورادرجایگاه

منحصربهفردیدرعهدعتیققراردادهاست.دبورهجزوزنانبرجستهتاریخاست.
داستاناونشانمیدهدکهاوتشنهقدرتنبود.اومیخواستخداراخدمتکند.هروقتکه
موردستایشواقعمیشد،افتخاررابهخدامیداد.اوجایگاهخودرادرجامعهبهعنوانیکزنو
همسرانکارنمیکردوباآنمخالفتنمینمود،اماهیچوقتهمنگذاشتجایگاهاجتماعیاشمانع
خدمتشبهخداشود.ماجرایاونشانمیدهدکهخدامیتواندازطریقکسانیکهمایلندتحت

رهبریاوقراربگیرند،کارهایعظیمیانجامدهد.
زندگیدبورهبهچندطریقبرایماالگومیباشد.اوبهیادمامیآوردکهالزماستخودرادر
خدمتخداومردمقراردهیم.نمونهاوماراتشویقمیکندکهنیرویخودراصرفکارهایی
بکنیمکهقادربهانجامشانهستیم،نهاینکهغصهکارهاییرابخوریمکهقادربهانجامشاننیستیم.
زندگیدبورهمارادعوتمیکندکهرهبرانداناییباشیم.بامطالعهزندگیاو،مشاهدهمیکنیمکه

وقتیخداکنترلاموررادردستدارد،شخصمیتواندکارهایبزرگیبرایخداانجامدهد.
نقاطقوتوموفقیتها:

چهارمینوتنهاداوِرزندراسرائیلبود. *
ازتواناییهایخاصیکمیانجی،راهنما،ومشاوربرخورداربود. *

وقتیبهرهبریخواندهشد،قادربودتفویضاختیارکند،برنامهریزینماید،وکارهارا *
هدایتکند.

بهخاطرقدرتنبوتیاشمشهوربود. *
تصنیفکنندهسرودبود. *

درسهاییاززندگیاو:
خدارهبرانرابامعیارهایخودشانتخابمیکند،نهمعیارهایما. *

رهبراندانادستیارانخوبیانتخابمیکنند. *
آمارحیاتی:

اهل:کنعان *
شغل:نبیوداور *

خویشاوندان:همسر:لفیدوت *
معصربا:باراق،یاعیل،یابینپادشاه)پادشاهحاصوردرکنعان(،سیسرا)فرماندهسپاه( *

آیهکلیدی:
»درآنزمانرهبربنیاسرائیلنبیهایبهنامدبوره،همسرلفیدوتبود«)داوران4:4(.

خدمتاودرداورانفصلهای4و5نقلشدهاست.

ره
ـو
ـــ
دبـ



16چرارئوبیندرمیانآغلهاماند؟

آیامیخواستبهنواینیشبانانگوشدهد؟
آریقبیلةرئوبینمرددبود!

17چراجلعاددرآنسویروداردنماند؟

چراداننزدكشتیهایشتوقفنمود؟
چرااشیركناردریانزدبنادرخودساكتنشست؟

18اماقبایلزبولونونفتالی
جانخودرادرمیداننبردبهخطرانداختند.

19پادشاهانكنعاندرتعنک
نزدچشمههایمجدوجنگیدند،

اماپیروزیرابهچنگنیاوردند.
20ستارگانازآسمانباسیسراجنگیدند.

21رودخروشانقیشون،دشمنراباخودبرد.
ایجانمنباشهامتبهپیشبرو.

22صدایپایاسباندشمنرابشنوید!

ببینیدچگونهچهارنعلمیتازندودورمیشوند!
23فرشتةخداوندمیگوید:

میروزرالعنتكنید،
ساكنانشرابهسختیلعنتنمایید،

زیرابهكمکخداوندنیامدند
تااورادرجنگبادشمنانیاریدهند.«

24آفرینبریاعیل،زنحابرقینی،
خداونداورابركتدهد،بیشازتمامیزنانخیمهنشین!

25سیسراآبخواست،امایاعیلدرجامیملوكانهبهویشیرداد!
26آنگاهمیخچادروچكشرابرداشت

ومیخرابرشقیقهاشكوبیدوسرشرابهزمیندوخت.
27اونزدپایهاییاعیلافتادوجانسپرد.

28مادرسیسراازپنجرةاطاقش
چشمبراهاودوختهبودومیگفت:

چراعرابهاشنمیآید؟
چراصدایچرخهایعرابهاشرانمیشنوم؟«

16:5
اعد24:32

16:5
اعد24:32

17:5
یوش25:13؛9:22

17:5
یوش25:13؛9:22

19:5
یوش2،1:11

داو27:1

19:5
یوش2،1:11

داو27:1

21:5
داو7:4
21:5

داو7:4

22:5
ایو19:39ـ25

22:5
ایو19:39ـ25
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میدان  نزدیکی در بود شهری احتمااًل »میروز«  23:5
جنگمیانکنعانیهاوقوماسرائیل.اینشهرحتمًاشهری

اسرائیلیبودهاست،زیرابهخاطرعدمارسالکمکبرای
جنگعلیهنیروهایسیسراموردلعنتقرارگرفت.



29ندیمههایخردمندشبااوهمصداشدهگفتند:
30غنیمتفراوانبهچنگآوردهاند
وبرایتقسیمآنوقتالزمدارند.

یکیادودخترنصیبهرسربازمیشود.
سیسراجامههایرنگارنگبهارمغانخواهدآورد،

شالهایقالبدوزیبرایگردنماباخودخواهدآورد.
31ایخداوندتمامیدشمنانت
همچونسیسرانابودگردند.

اماكسانیكهتورادوستدارند
مثلخورشیدتابانبدرخشند.

بعدازآن،بهمدتچهلسالآرامشدرسرزمینبنیاسرائیلبرقرارگردید.

4ـدورهچهارم:جدعون،تولع،ویائیر

باردیگرقوماسرائیلنسبتبهخداوندگناهورزیدندوخداوندنیزآنها6
رامدتهفتسالبهدستقوممدیانگرفتارنمود.2مدیانیهاچنان
بیرحمبودندكهاسرائیلیهاازترسآنهابهكوهستانهامیگریختندوبهغارها
پناهمیبردند.3و4وقتیاسرائیلیهابذرخودرامیكاشتند،مدیانیهاوعمالیقیها
وقبایلهمسایههجوممیآوردندومحصوالتآنهاراتاشهرغزهنابودو
پایمالمینمودند.آنهاگوسفندانوگاوانواالغهایایشانراغارتمیكردند
وآذوقهایبرایآنهاباقینمیگذاشتند.5دشمنانمهاجمباگلهها،خیمههاو
شترانشانآنقدرزیادبودندكهنمیشدآنهاراشمرد.آنهامانندموروملخهجوم
میآوردندوتماممزارعراازبینمیبردند.6و7اسرائیلیهاازدستمدیانیهابه

تنگآمدندونزدخداوندفریادبرآوردندتابهایشانكمکكند.
8خداوند،خدایاسرائیلتوسطیکنبیكهنزدآنهافرستادچنینفرمود:»من

30:5
خرو9:15

30:5
خرو9:15

31:5
مز2،1:68؛9،8:92

31:5
مز2،1:68؛9،8:92

1:6
اعد4:22؛15:25؛1:31

داو11:2ـ14

1:6
اعد4:22؛15:25؛1:31

داو11:2ـ14

3:6
اش2:21

3:6
اش2:21

5:6
1سمو17:30

5:6
1سمو17:30

6:6
تث43:28

6:6
تث43:28

8:6
خرو9:18

داو18،2،1:2؛12:10

8:6
خرو9:18

داو18،2،1:2؛12:10
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2:6مدیانیهامردمانیصحرانشینبودندازنسلزندوم 
ابراهیم،قطوره)پیدایش2،1:25(.ازاینوصلت،قومی
بهوجودآمدکههمیشهبابنیاسرائیلدرنزاعبود.سالها
قبل،قوماسرائیلکههنوزدربیابانسرگردانبودند،با
مدیانیهاواردجنگشدندومیتوانستندایشانرابالکل
نابودسازند)اعداد1:31ـ20(.اماچونچنیننکردند،این
قومدوبارهتکثیرپیداکردندوباردیگربرقوماسرائیل

ستمرواداشتند.
6:6و7یکباردیگرقوماسرائیلدچارمصیبتشدبدون
توکلمیکردند، بهخدا اگر متوسلشود. بهخدا اینکه
میتوانستندازچهرنجهاییاجتنابکنند!مانبایدزمانیبه

خدامتوسلشویمکههرامیدیراازدستدادهایم؛بلکهباید
هرروزبرایدریافتکمکبهاومتکیباشیم.اینبهآن
معنانیستکهزندگیهمیشهآسانخواهدبود.درزندگی
کشمکشهاومشکالتخواهدبود،اماخداقدرتتحملآنها
رابهماخواهدداد.صبرنکنیدتابهآخرخطبرسید.درهر

وضعیکهقرارمیگیرید،اولبهخدامتوسلشوید.
انبیا کیست. نبی این که نمیگوید کتابمقدس  8:6
میآوردند. مردم برای را خدا پیغام که بودند کسانی
وظیفهاصلیآنهاخبرآوردنازآیندهنبود،بلکهتشویق
مردمبهدستشستنازگناهانشانورویآوردنبهخدا.

اینهمانکاریبودکهایننبیکرد.



شماراازبردگیدرمصررهانیدم،9وازدستمصریهاوهمةكسانیكهبه
شماظلممیكردندنجاتدادمودشمنانتانراازپیشرویشمارانده،سرزمین
ایشانرابهشمادادم.10بهشماگفتمكهمنخداوند،خدایشماهستموشما
نبایدخدایاناموریهاراكهدراطرافتانسكونتدارندعبادتكنید.ولیشما

بهمنگوشندادید.«

خدابهجدعونمأموریتمیدهد
11روزیفرشتةخداوندآمده،زیردرختبلوطیكهدرعفرهدرمزرعةیوآش
ابیعزریبودنشست.جدعونپسریوآشمخفیانهودورازچشممدیانیهادر
چرخشتانگور،بادستگندممیكوبید12كهفرشتةخداوندبراوظاهرشده،

گفت:»ایمردشجاع،خداوندباتوست!«
13جدعونجوابداد:»ایسرورم،اگرخداوندباماست،چرااینهمهبرما

10:6
هو15:24

10:6
هو15:24

11:6
داو3،2:13
عبر32:11

11:6
داو3،2:13
عبر32:11

13:6
تث17:31
2توا2:15
مز9:44

13:6
تث17:31
2توا2:15
مز9:44
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»فرشته  که فرشتهای ظهور به بارها عهدعتیق  11:6
؛ 7:16 پیدایش میکند: اشاره شده، نامیده خداوند«
؛ 1:2 داوران ؛ 19:14 ؛ 2:3 خروج ؛ 11:31 ؛ 11:22
این نیستکهآیادرهمه ؛زکریا1:3ـ6.معلوم 2:13
موارد،همانفرشتهظاهرشدهاستیانه.»فرشته«ای
کهدراینبخشازکتابداورانبهآناشارهشده،در
یکموردظاهرًاجداازخدااست)12:6(،امادرمورد
این .)14:6( است یکی خدا با ماجرا، همین در دیگر
امربسیاریازعلمارابهاینباوررساندهاستکهاین
»فرشته«تجلیجسمانیعیسیبودپیشازآنکهرسالتش
بررویزمینآغازکندکهشرحآندرعهدجدید را
آمدهاست.اینامکانهمهستکهاین»فرشته«بهعنوان
پیامآورخاصخدا،ایناختیارراداشتکهبهجایخدا
سخنبگوید.هریکازایندوراهحلکهدرستباشد،
نکتهمهمایناستکهخداپیامآورمخصوصیرافرستاد

تاپیغامیبهجدعونبدهد.
11:6کوبیدِنگندمبرایاینبودکهدانهگندمرااز
پوستهآنیعنیسبوس،جداکنند.اینکاررامعمواًلدر
محوطهایوسیع،غالبًابرروییکتپهانجاممیدادند.در
چنینجایی،وقتیکشاورزگندمهایکوبیدهشدهرابههوا
میریخت،بادسبوسراکهازخوددانهسبکتربود،ازآن
جدامیکرد.امااگرجدعونمیخواستاینکاررابه
اینشکلانجامدهد،بهآسانیدرمعرضدیدگروههای
غارتگرقرارمیگرفتکهسرزمینایشانراتحتسلطه
خوددرآوردهبودند.ازاینرو،اومجبوربودگندمش
رادرچرخشتبکوبد،یعنیجایگودیکهانگوررادر
آنمیفشردندواحتمااًلدورازانظاربودوکسیحدس

نمیزدکهکشاورزمحصولشرادرآنجابکوبد.

13:6جدعونازخداسؤالکردکهچرااووقومش
باچنینمشکالتیروبهروهستندوچرااوبهدادایشان
این نبود، تشخیصش به قادر جدعون آنچه نمیرسد.
حقیقتبودکهوقتیمردمتصمیمگرفتندازخدانااطاعتی
سرنوشت این خودشان باشند، بیتوجه او به و کنند
مصیبتباررابرایخودرقمزدند.چقدرآساناستکه
مشکالت و بگیرد نادیده را خود مسؤولیتهای انسان
خودرابهگردنخداودیگرانبیندازد.بدبختانهبااین
کارمشکالتماحلنمیشود.اینکارنهفقطمارابه
طغیان و بهسرکشی را ما بلکه نمیکند، نزدیکتر خدا

بیشترعلیهخداسوقمیدهد.
وقتیمشکالتعارضمیشود،برایپیداکردندلیِلآن،
اولبایدبهدرونخودمانرجوعکنیم.نخستینگامباید
اینباشدکهبهگناهانیکهبهخداکردهایموباعثبروز

اینمشکالتشدهاند،اعترافکنیم.
13:6جدعونمطالبزیادیدربارهمعجزاتعظیمیکه
خدابرایقومشانجامدادهبود،شنیدهبود؛اماخودشهیچ
معجزهایندیدهبود.تقریبًا250سالازنازلشدِنآنده
بالبرمصریانوبازشدِندریایسرخ)خروج7ـ14(،و
رود بازشدن یعنی بزرگ، معجزه ازآخرین سال 200
اردنگذشتهبود)یوشع3(.اکنونجدعونبهعلتاینکه
معجزهایرخنمیداد،بهغلطتصورکردکهخداقومش
راترککردهاست.امااینمردماسرائیلبودندکهخدا
راترکگفتهبودند.آنهامیدانستندکهخداازایشانچه
انتظاریدارد.آنهااحکامخدارادردسترسداشتندودیگر
نیازیبهمعجزاتعظیمنداشتندتایقینبدانندکهخداهنوز
رهبرشانمیباشد.اگرماآنطورکهبایددرخدارشد

کنیم،بهندرتنیازیبهمعجزاتعظیمخواهیمداشت.



ظلممیشود؟پسآنهمهمعجزاتیكهاجدادمانبرایماتعریفمیكردند
كجاست؟مگرخداونداجدادماراازمصربیروننیاورد؟پسچراحاالمارا

ترکنمودهودرچنگمدیانیهارهاساختهاست؟«
بهوینمودهگفت:»باهمینقدرتیكهداریبروو 14آنگاهخداوندرو

اسرائیلیهاراازدستمدیانیهانجاتده.منهستمكهتورامیفرستم!«
15اماجدعوندرجوابگفت:»ایخداوند،منچطورمیتوانماسرائیلرا
نجاتدهم؟دربینتمامخاندانهایقبیلةمنسی،خاندانمنازهمهحقیرتر

استومنهمكوچكترینفرزندپدرمهستم.«
16خداوندبهاوگفت:»ولیبدانكهمنباتوخواهمبودومدیانیهارابه

آسانیشكستخواهیداد!«
بامنسخنمیگوییواقعًاخودخداوند 17جدعونپاسخداد:»اگرتوكه

هستیوبامنخواهیبود،پسبانشانیاینراثابتكن.18خواهشمیكنم
همینجابمانتامنبروموهدیهایبرایتبیاورم.«

اوگفت:»منهمینجامیمانمتاتوبرگردی.«
19جدعونبهخانهشتافتوبزغالهایسربریدوگوشتآنراپختوباده

كیلوگرمآرد،چندنانفطیردرستكرد.سپسگوشترادرسبدیگذاشت
وآبگوشترادركاسهایریختوآنرانزدفرشتهكهزیردرختبلوط

نشستهبودآورده،پیشوینهاد.
20فرشتهبهاوگفت:»گوشتونانرارویآنصخرهبگذاروآبگوشت
رارویآنبریز.«وقتیكهجدعوندستوراتویراانجامداد،21فرشتهبا
نوکعصایخودگوشتونانرالمسنمود،وآتشازصخرهبرآمده،

گوشتونانرابلعید!همانوقتفرشتهناپدیدشد!
22وقتیجدعونفهمیدكهاودرحقیقتفرشتةخداوندبود،ازترسفریاد

زده،گفت:»آهایخداوند!منفرشتةتوراروبرودیدم!«
23خداوندبهویفرمود:»آرامباش!نترس،تونخواهیمرد!«

جدعونبتهارانابودمیسازد
24جدعوندرآنجاقربانگاهیبرایخداوندساختوآنرا»خداوندآرامش

15:6
خرو11:3
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17:6
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17:6
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19:6
پیدا8:18

19:6
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21:6
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22:6
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14:6ـ16خدابهجدعونفرمود:»منهستمکهتورا 
میفرستم!«خدابهاوقولدادکهقدرتالزمبرایغلبهبر
دشمنرابهاوبدهد.علیرغمایندعوتآشکارووعده
اعطایقوت،جدعونبهانهآورد.اوفقطبهضعفهاو
نقصهایخودچشمدوختهبود.اونمیتوانستببیندکه

خداچطورمیتواندازطریقاوعملکند.
مانیزمانندجدعونخواندهشدهایمتاخدارابهطرقخاصی

خدمتکنیم.باآنکهخدادرکالمشبهماقولدادهکه
وسایلوقدرتالزمرادراختیارمانبگذارد،مانیزاغلب
یادآوری خدا به را ضعفهایمان اگر میآوریم. بهانه
کنیم،درواقعگوییمنظورمانایناستکهاوهمهچیز
رادربارهمانمیداندیادرارزیابیشخصیتمادچاراشتباه
شدهاست.وقتخودراصرفبهانهتراشینکنید.وقترا

صرفانجامکاریکنیدکهخدامیخواهد.



ابیعزر بهخاندان نامید.)اینقربانگاههنوزدرملکعفرهكهمتعلق است«
ازگاوهای بهجدعونگفت:»یكی باقیست.(25همانشبخداوند است،
قویپدرخودرابگیروقربانگاهبتبعلراكهدرخانةپدرتهستبهآن
ببندوآنراواژگونكنوبتچوبیاشیرهراهمكهكنارقربانگاهاست
بشكن.26بجایآنقربانگاهیبرایخداوند،خدایخودرویاینتپهبساز
وسنگهایآنرابدقتكاربگذار.آنگاهگاورابعنوانقربانیسوختنیبه

خداوندتقدیمكنوچوببتاشیرهرابرایآتشقربانگاهبكارببر.«

25:6
خرو13:34

تث5:7

25:6
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25:6ـ30خدابالفاصلهپسازآنکهجدعونرافراخواند
قربانگاه تا اوخواست از باشد، اسرائیل قوم رهاننده تا
وفاداری و ایمان عمل این بشکند. هم در را بعل ُبِت
این واقعی بهآزمایشمیگذاشت.آزمایش را جدعون
استکهببینیمایمانماوقتیزیرفشارمسائلگوناگون
قرارمیگیریم،چگونهمقاومتمیکندوتابمیآورد.
مذهبکنعانیهاجنبهسیاسینیرومندیداشت،بهطوری
محلیای دولت به حمله اغلب بت یک به حمله که
اگر میکرد. حمایت بت آن از که میشد محسوب

جدعونرادستگیرمیکردند،بامشکالتجدیاجتماعی
واحتمااًلباضربوشتمروبهرومیشد.

را بتپرستی که خدا برتر حکم از پیروی با جدعون
ممنوعداشتهاست)خروج1:20ـ5(،خودرادرمعرض
خطربزرگیقرارداد.مردمشهرپسازآگاهیازکار
مردم، آن از بسیاری کردند. را او قتل قصد جدعون،
اسرائیلیبودند.ایننشانمیدهدکهقومخداچقدرفاسد
شدهبود.خدادرتثنیه6:13ـ11فرمودهبودکهبتپرستان
بایدسنگسارشوند.اماایناسرائیلیهاخواستندجدعونرا

خدامردم
عادیرابه
کارمیبرد

انجام برای خدا
کارخود،هرنوع
کار به را فردی
افرادی میبرد،

مثلمنوتو!

شخص

یعقوب

یوسف

موسی

جدعون

یفتاح

حنا

داود

عزرا

استر

مریم

متی

لوقا

پطرس

معروفبه

دروغگو

برده

چوبانیدرتبعید
)وقاتل(

کشاورز

پسرزنبدکار

خانهدار

پسریچوپانو
آخرینفرزندخانواده

کاتب

دختریبرده

دختریروستایی

باجگیر

پزشکییونانی

ماهیگیر

وظیفه

»پدر«ملتاسرائیل

نجاتخانوادهاش

به هدایتشان و اسارت از اسرائیل رهایی
سرزمینموعود

رهاییاسرائیلازدستمدیانیها

رهاییاسرائیلازدستعمونیها

مادرسموئیل

بزرگترینپادشاهاسرائیل

رهبرییهودیاندربازگشتبهسرزمینشانو
نگارشبخشیازکتابمقدس

نجاتقومشازقتلعام

مادرمسیح

رسولونویسندهانجیل

یاِرپولسونویسندهانجیل

دو نویسنده و اولیه، کلیسای رهبر رسول،
رسالهازرساالتعهدجدید

محلآیات

پیدایش27

پیدایش39

خروج3

داوران6

داوران11

اولسموئیل1

اولسموئیل16

عزرا،نحمیا

استر

لوقا26:1ـ38

متی9:9

کولسیان14:4

متی18:4ـ20



27پسجدعوندهنفرازنوكرانخودرابرداشتوآنچهراكهخداوندبهاو
دستوردادهبود،انجامداد.امااوازترسخاندانپدرشوسایرمردمشهر،این
كاررادرشبانجامداد.28صبحروزبعد،وقتیمردمازخواببیدارشدند،
قربانگاه آنها نیست. اشیره از اثری و بعلخرابشده بت قربانگاه دیدند

دیگریكهآثارقربانیرویآنبود،دیدند.
باالخره راكردهاست؟ اینكار ازیكدیگرمیپرسیدند:»چهكسی 29مردم
یوآش به عصبانیت با 30پس است. یوآش پسر جدعون كار كه فهمیدند
گفتند:»پسرخودرابیرونبیاور!اوبایدبخاطرخرابكردنقربانگاهبعلو

شكستنبتاشیرهكشتهشود.«
31امایوآشبههمةكسانیكهبضداوبرخاستهبودندگفت:»آیابعلمحتاج
كمکشماست؟اینتوهینبهاوست!شماهستیدكهبایدبخاطرتوهینبهبعل
كشتهشوید!اگربعلواقعًاخداستبگذاریدخودشازكسیكهقربانگاهشرا
خرابكردهاستانتقامبگیرد.«32ازآنپسجدعون،َیُربعل)یعنی»بگذارید
بعلازخودشدفاعكند«(نامیدهشد،زیرایوآشگفت:»بگذاریدبعلاز

خودشدفاعكند،چونقربانگاهیكهخرابشدهمتعلقبهبعلاست.«

جدعونپشمرابیرونمیگذارد
باهم قبایلهمسایه اینواقعه،تماممدیانیها،عمالیقیهاوسایر از 33بعد
متحدشدندتابااسرائیلیهابجنگند.آنهاازروداردنگذشته،دردرةیزرعیل
اردوزدند.34دراینموقعروحخداوندبرجدعونقرارگرفتواوشیپوررا
نواختومردانخاندانابیعزرنزداوجمعشدند.35همچنینقاصدانینزدقبایل

منسی،اشیر،زبولونونفتالیفرستادوآنهانیزآمدندوبهاوملحقشدند.
36آنگاهجدعونبهخداچنینگفت:»اگرهمانطوركهوعدهفرمودی،واقعًا
بهمن اینطریقآنرا بوسیلةمننجاتخواهیداد،37به اسرائیلرا قوم

33:6
یوش16:17ـ18
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33:6
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34:6
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سنگسارکنند،نهبهخاطربتپرستی،بلکهبهعلتپرستش 
خداوشکستنبت!

یزرعیل دره در عمالیقیها و مدیانیها سپاه  33:6
اردوزدند.ایندرهدرمیانکوههاقرارداشتومرکز
کشاورزیمنطقهبود.هرکسیکهبردشتحاصلخیزاین
درهتسلطمییافت،برمردمیهمکهدرآنجاومناطق
اطرافآنزندگیمیکردند،حاکممیشد.بهخاطِرمنابع
زیاداینمنطقه،بسیاریازجادههایاصلیبازرگانیبه
گردنهایمیرسیدکهبهدرهمنتهیمیشد.همینامردره
یزرعیلرامحلبسیاریازنبردهایبزرگساختهبود.
افرادجدعونازتپههابهسپاهیاندشمنحملهکردند؛تنها
راهفرارازطریقگردنهبهطرفروداردنبود.بههمین

دلیلجدعونبهبعضیازسربازانشتأکیدکردکهکنترل
گذرگاههایرودخانهرابهدستگیرند)24:7(.

37:6آیاجدعونواقعًاخداراآزمایشمیکرد،یاصرفًا
بدهد؟ او به بیشتری قلب قوت میخواستکه ازخدا
درهرحال،واضحاستکهانگیزهجدعوندرستبود
)وآناطاعتازخداوشکستدشمنبود(،اماروش
میرسدکهجدعون بهنظر نبود. بهترینروش لزومًا او
میدانستکهدرخواستشممکناستخداراخشمگین
سازد)39:6(.بهعالوه،جدعوننهیک،بلکهسهمعجزهدر
تأییدرسالتخوددیدهبود)40،38،21:6(.پسازطلبیدن
معجزهوبرآوردهشدنآن،بازباورنکرد)39:6(.درست
استکهبرایگرفتنتصمیماتدرستبایدحقایقرا



ثابتكن:منمقداریپشمدرخرمنگاهمیگذارم.اگرفرداصبحفقطروی
پشمشبنمنشستهباشدولیزمین،خشکباشد،آنگاهمطمئنمیشومكهقوم
اسرائیلرابوسیلةمننجاتخواهیداد.«38عینًاهمینطورشد!صبحزودكهاو
ازخواببرخاستوپشمرافشردبهاندازةیکكاسهآبازآنخارجشد!
39آنگاهجدعونبهخداگفت:»غضبتوبرمنافروختهنشود.اجازهبدهفقط
یکباردیگرامتحانكنم.ایندفعهبگذارپشمخشکبماندوزمیناطراف
آنازشبنمترشود!«40خداوندچنینكرد.آنشبزمیناطرافراشبنم

پوشانیداماپشمخشکبود!

جدعوننفراتخودراانتخابمیکندومدیانیهاراشکستمیدهد

جدعونباسپاهشصبحزودحركتكردوتاچشمةحرودپیش7
رفتودرآنجااردوزد.مدیانیهانیزدرسمتشمالیآنهادردرة

كوهمورهاردوزدهبودند.
2خداوندبهجدعونفرمود:»عدةشمازیاداست!نمیخواهمهمةاینافراد

بامدیانیهابجنگند،مباداقوماسرائیلمغرورشده،بگویند:اینمابودیمكه
دشمنراشكستدادیم!3پسبهافرادخودبگو:هركهمیترسدبهخانهاش
بازگردد.«بنابراینبیستودوهزارنفربرگشتندوفقطدههزارنفرماندند
تابجنگند.4اماخداوندبهجدعونفرمود:»هنوزهمعدهزیاداست!آنهارانزد
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بدانیم.جدعونهمهحقایقرادردستداشت،اماباوجود 
تأخیر به را خدا از اطاعتکردن او کرد. تردید این،

میانداختچونبهدنبالتأییدبیشتریبود.
طلبنشانههایبیشتردالبربیایمانیاست.ترساغلب
باعثمیشودآنزمانکهبایداطاعتکنیمودستبهکار
شویم،درانتظارتأییدبیشتریبمانیم.نشانههایدیدنیاگر
فقطتأییدکنندهاموریباشندکهدردرستیشاناطمینان

داریم،غیرضروریخواهندبود.
بر است. او کالم الهی، هدایت نشانه بزرگترین امروز
خالِفجدعون،ماکالممکشوفخدابرایبشریترا
دریافت خدا از بیشتری هدایت میخواهید اگر داریم.
کنید،براینشانههادعانکنید،بلکهکالمخدارابخوانید

)2تیموتائوس17،16:3(.
39:6چراجدعونپسازدیدنمعجزهپشممرطوب،
نتایج که میکرد فکر او شاید طلبید؟ دیگری معجزه
آزمایشاولممکناستبهطورطبیعیاتفاقافتادهباشد.
الیهصخیمیازپشممیتواندمدتهابعدازآنکهخورشید
بماند. زمیناطرافآنراخشککردهاست،مرطوب
است. بدی تصمیمگیری روش پشم« گذاشتن »بیرون

بند و قید در را خدا میکنند را کار این که کسانی
میگذارند.آنهاازخدامیخواهندکهخودراباانتظارات
به را ما نتایجچنینتجربیاتیمعمواًل انطباقدهد. آنان
گرفتنتصمیمیقطعینمیرساندوازاینرونمیتواند
ماراازانتخابهاییکهکردهایم،مطمئنسازد.نگذارید
طریق از که خدا حکمت برای شود جانشینی »پشم«

مطالعهکتابمقدسودعاحاصلمیگردد.
2:7احساسخودکفاییواعتمادبهنفسگاهممکناست
تبدیلبهدشمنماشود،یعنیآنزمانکهموجبشود
باورکنیمکهمیتوانیمباقدرتخودمانهرکاریراانجام
دهیم.برایجلوگیریازبهوجودآمدنچنینطرزفکری
درمیانسربازانجدعون،خداتعدادآنهارااز000ر32
باچنینسپاهکوچکی،هیچ تقلیلداد. نفر به300 نفر
شکیباقینمیماندکهپیروزیراخداعطاکردهاست.
افرادسپاهنمیتوانستندپیروزیرابهخودنسبتدهندو
افتخارشرانصیبخودسازند.مانیزمانندجدعونباید
مراقبباشیمکهدرنبردروحانیمانبهقدرتخودمتکی
نباشیم.ماتنهاوقتیمیتوانیمازپیروزیمطمئنباشیمکه

بهخدااتکاکنیم،نهبهخودمان.



چشمهبیاورتابهتونشاندهمكهچهكسانیبایدباتوبیایندوچهكسانی
بایدبرگردند.«

5و6پسجدعونآنهارابهكنارچشمهبرد.درآنجاخداوندبهاوگفت:»آنها
راازنحوةآبخوردنشانبهدوگروهتقسیمكن.افرادیراكهباكِفدست،
آبراجلودهانخودآوردندوآنرامثلسگمینوشندازكسانیكهزانو
با افرادیكه میزنندودهانخودرادرآبمیگذارند،جداساز.«تعداد

دستآبنوشیدندسیصدنفربود.
مدیانیها نفر، سیصد این بوسیلة »من فرمود: جدعون به خداوند 7آنگاه
به را بقیه ازدستشانخواهمرهانید.پس را دادوشما راشكستخواهم

خانههایشانبفرست.«
به را ایشان و كرد جمعآوری را آنها شیپورهای و كوزهها 8و9جدعون

خانههایشانفرستادوتنهاسیصدنفربرگزیدهراپیشخودنگاهداشت.
شبهنگامدرحالیكهمدیانیهادردرةپاییناردوزدهبودند،خداوندبهجدعون
فرمود:»برخیزوبهاردویدشمنحملهكنزیراآنهارابهدستتوتسلیم
كردهام.10امااگرمیترسیاولبانوكرخودفورهمخفیانهبهاردوگاهآنهابرو.

بده.وقتیسخنانآنهارا ایشانمیگویندگوش بهسخنانیكه 11درآنجا
بشنویجرأتیافته،بهایشانحملهخواهیكرد!«پسجدعونفورهراباخود
برداشتومخفیانهبهاردوگاهدشمننزدیکشد.12و13مدیانیها،عمالیقیهاو
سایرقبایلهمسایهمانندموروملخدروادیجمعشدهبودند.شترهایشانمثل
ریگبیابانبیشماربود.جدعونبهكنارچادریخزید.دراینموقعدرداخل
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دچار  مدیانیها قدرت مشاهده با جدعون  11،10:7
ترسشد.خدااحساسجدعونرادرکمیکرد،امااو
تاجدعون داد اجازه بلکه نداشت، معذور ازکارش را
را اتفاقیگفتگویی بهطور و یابد راه اردویدشمن به
رو پیش نبردی آیا )12:7ـ15(. بیابد جرأت و بشنود
دارید؟خدامیتواندقدرتالزمبرایهرشرایطیرابه
شمابدهد.ازروشیکهاوبرایکمکبهشمااستفاده
میکند،متعجبنشوید.شمانیزمانندجدعونبایدبهخدا
گوشدهیدوآمادهباشیدکهقدماولرابردارید.تنها
پسازاطاعتکردنازخدااستکهجرأتپیشرفتن

راخواهیدیافت.
13،12:7یکیازسربازاندشمنخوابدیدکهیک
دانهجوفقط اردوغلطید.ارزش میان به نانجو قرص
ازآندرست نانیهمکه بود؛ نصفارزشدانهگندم
میشد،ناندرجهدوبهحسابمیآمد.بههمینشکل،
زیاد نیروهای به نسبت اسرائیلی مردان گروهکوچک
مدیانیوعمالیقیناچیزمحسوبمیشدند.اماخداکاری

بهنظر شکستناپذیر اسرائیلیها اندک نیروی که کرد
برسد.

نبردجدعون
پیــروزی علیرغــم
دبــــوره، و بـــاراق
در بـــاز کنعانــیها
حاصلخیز منطقه این
کردند. ایجاد مشکل
خـــدادرعفـــرهبر
جدعونظاهرشدواو
را ایشان تا خواند را
شکستدهد.جدعون
جنگاور 300 با تنها
هزارانمدیانیراتار
ومارکردوآنهارا
آبــل و تاصریـرت

محولهتعقیبنمود.
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آنچادرمردیبیدارشده،خوابیراكهدیدهبودبرایرفیقشچنینتعریف
كرد:»درخوابدیدمكهیکقرصنانجوینبهمیاناردویماغلطیدو
چنانبهخیمهایبرخوردنمودكهآنراواژگونكرده،برزمینپهننمود.«
14رفیقاوگفت:»تعبیرخوابتوایناستكهخدامارابهدستجدعون
پسریوآشاسرائیلیتسلیممیكندوجدعونهمةمدیانیهاونیروهایمتحدش

راازدمشمشیرخواهدگذراند.«
15جدعونچوناینخوابوتعبیرشراشنیدخداراشكركرد.سپسبه

اردوگاهخودبازگشتوفریادزد:»برخیزید!زیراخداوندسپاهمدیانرابه
دستشماتسلیممیكند!«

16جدعونآنسیصدنفررابهسهدستهتقسیمكردوبههریکازافرادیک

نقشة شیپورویکكوزةسفالیكهمشعلیدرآنقرارداشت،داد.17بعد
خودراچنینشرحداد:»وقتیبهكناراردورسیدیمبهمننگاهكنیدوهر
كاریكهمنمیكنمشمانیزبكنید.18بمحضاینكهمنوهمراهانمشیپورها
رابنوازیم،شماهمدراطرافاردوشیپورهایخودرابنوازیدوباصدایبلند

فریادبزنید:مابرایخداوندوجدعونمیجنگیم!«
19و20نصفشب،بعدازتعویضنگهبانان،جدعونبههمراهصدنفربهكنار
اردویمدیانرسید.ناگهانآنهاشیپورهارانواختندوكوزههاراشكستند.
درهمینوقتدویستنفردیگرنیزچنینكردند.درحالیكهشیپورهارا
بدستراستگرفته،مینواختندومشعلهایفروزانرادردستچپداشتند
همهفریادزدند:»مابرایخداوندوجدعونمیجنگیم!«21سپسهریک
درجایخوددراطرافاردوگاهایستادنددرحالیكهافراددشمنفریادكنان
میگریختند.22زیراوقتیصدایشیپورهابرخاستخداوندسربازاندشمنرا
درسراسراردوبهجانهمانداخت.آنهاتابیتشطهنزدیکصریرتوتا

سرحدآبلمحوله،نزدیکطباتگریختند.
23آنگاهسپاهیاننفتالی،اشیرومنسیسپاهیانفراریمدیانراتعقیبكردند.
24جدعونبرایساكنانسراسركوهستانافرایمپیغامفرستادكهگذرگاههای
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15:7جدعوندرستدربیروناردویدشمن»خدارا
پرستید«.اگرجدعونباصدایبلندشکرگزاریمیکردو
مطابقباآیینهایمذهبی،حرکاتویژهرابرایاینمنظور
میساخت. مطلع خود ازحضور را دشمن میداد، انجام
پرستشبهروشیخاصیابهشکلعمارتمحدودنیست.
معطوف خدا به زندگی مشکالت از را خود توجه اگر
سازیم،هرجاکهباشیممیتوانیمخداراپرستشکنیم.

پرستشراستینباانگیزهوحالتیاصیلآغازمیشود.

و سردرگم، هراسان، مدیان سپاه هنگامیکه  21:7
پریشانروبهعقبنشینیگذاشت،نفراتجدعونفقط
نظارهگربودند،چونهیچیکازایشاننمیبایستبرای
کوچک سپاه میکشید. شمشیر دشمن دادن شکست
چنین به خودش قدرت به نمیتوانست هرگز جدعون
پیروزیایدستیابد.خدامیخواستبهاسرائیلنشان
دهدکهپیروزیبستگیبهقدرتیاتعدادنفراتندارد،

بلکهبهوفاداریواطاعتازاو.



روداردنراتابیتبارهببندندونگذارندمدیانیهاازرودخانهعبوركرده،فرار
كنند.پستماممردانافرایمجمعشده،چنینكردند.25آنهاغرابوذئبدو
سردارمدیانیراگرفتندوغرابرابرصخرهایكهاكنونبهناماومعروف
استوذئبرادرچرخشتیكهبهاسماونامیدهمیشودكشتند.سپسبه
نزد اردن بهآنطرف ادامهداده،سرهایغرابوذئبرا تعقیبمدیانیها

جدعونآوردند.

جدعونکسانیراکهازکمککردناجتنابمیورزند،تنبیهمیکند

امارهبرانقبیلةافرایمبشدتنسبتبهجدعونخشمناکشده،گفتند:8
»چرااولكهبهجنگمدیانیهارفتیماراخبرنكردی؟«

2و3جدعوندرجوابایشانگفت:»خداغرابوذئب،سردارانمدیانرابه

دستشماتسلیمنمود.درمقایسهباكارشما،منچهكردهام؟عملیاتشمادر
آخرجنگمهمترازعملیاتمادرآغازجنگبود.«پسآنهاآرامشدند.

4آنگاهجدعونوسیصدنفریكههمراهشبودندازروداردنگذشتند.با
5جدعون میكردند. تعقیب را دشمن هنوز ولی بودند، خسته خیلی اینكه
ازاهالیسوكوتغذاخواستوگفت:»مابخاطرتعقیبزبحوصلمونع،

پادشاهانمدیانیبسیارخستههستیم.«
6امارهبرانسوكوتجوابدادند:»شماهنوززبحوصلمونعرانگرفتهایدكه

مابهشمانانبدهیم.«
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1:8ـ3رهبرانافرایمفکرکردندکهبهآنهابیتوجهی
شدهاست،چونجدعونازآنهانخواستهبودکهدرجنگ
شرکتکنند،بلکهایشانرادرجایمناسبیمستقرکردتا
مدیانیهایفراریراازمنطقه»پاکسازی«کنند.همانگونه
کهجدعونباحالتیدیپلماتیکخاطرنشانساخت،این
پاسداراِنپشتخِطمقدمتعیینشدهبودندتاسردارانسپاه
دشمنرادستگیرکنندتاارتباطآنهاباسپاهیانشانقطع
شود.هرکارالزموضروریالزامًاجزوکارهایچشمگیر
وبرجستهرهبرینیست.بسیاریگمانمیکنندکهخدمات
پرزحمتوظاهرًابیاهمیتدربناهایبزرگ،کارکثیفی
میباشد.امابرایتحققطرحهایبزرگ،چنینکارهایی
نقشه شاید مهندسانشان و سرمایه است.صاحبان حیاتی
ساختِنآسمانخراشهایعظیمرابکشند،امااینکارگران
ساختمانیهستندکهعماًلکاررابهانجاممیرسانند.غرور
باعثمیشودکهمشتاقتوجهومقبولیتباشیم.آیاراضی
هستیدبهاینکه»کارگرساختمانی«خداباشید؟یاازکاری

کهخدابهشمادادهاست،بیزارید؟

جدعون به کردن کمک از سوکوت رهبران  5:8و6
امتناعورزیدندچونمیترسیدنددرصورتشکستاو،
موردانتقاممدیانیهاواقعشوند.آنهابایدتشخیصمیدادند
کهپیروزیاسرائیلیهاقطعیاستچونخداباجدعون
بود.اماآنهابهقدرینگرانجانخودبودندکهاصاًلبه

قدرتخدابراینجاتخودفکرنمیکردند.
بهخاطرترسیانگرانیبیشازحدبرایخودمان،ممکن
شرایط در یا دیگران در را خدا حضور نتوانیم است
ازسهیمشدندر نتیجه، اطرافمانتشخیصدهیم،ودر
بعدهم بمانیم. پیروزیایکهخداعطامیکند،محروم
نیروهایی به تلِخقصوردرپیوستن باعواقب بایددائمًا
انتخابکردهاست،روبهرو انجامکارش برای کهخدا
شویم.ازآنجاکهکارخدا،چهباشماوچهبدونشما،
پیشخواهدرفت،درپیوستنبهکسانیکهدرکارخدا
شرکتدارند،شتابکنیدوبادراختیارگذاشتنوقت،
حمایت را آنها دعایتان با یا و مهارتهایتان، و پول،

کنید.



7جدعونبهآنهاگفت:»وقتیكهخداوندآنهارابهدستمنتسلیمكند،

برمیگردموگوشتبدنشماراباخارهایصحرامیدرم.«
8سپسنزداهالیفنوئیلرفتوازآنهانانخواستاماهمانجوابراشنید.
9پسبهایشانگفت:»وقتیازاینجنگسالمتبرگردم،اینبرجرامنهدم

خواهمكرد.«
10دراینهنگامزبحوصلمونعباقریبپانزدههزارسربازباقیماندهدرقرقور
بسرمیبردند.ازآنسپاهعظیمدشمنانفقطهمینعدهباقیماندهبودند.صد
در راهچادرنشینان از 11پسجدعون بودند. نفركشتهشده هزار بیست و
شرقنوبحویجبهاهبرمدیانیهاشبیخونزد.12زبحوصلمونعفراركردند،اما
جدعونبهتعقیبآنهاپرداخته،ایشانراگرفتوسپاهآنهارابكلیتارومار
ساخت.13بعدازآن،وقتیجدعونازراهگردنةحارسازجنگبازمیگشت
14درراه،جوانیازاهالیسوكوتراگرفتوازاوخواستتانامهایرهبران
وبزرگانشهرسوكوترابنویسد.اوهمنامهایآنهاراكههفتادوهفت

نفربودند،نوشت.
15پسجدعوننزداهالیسوكوتبازگشته،بهایشانگفت:»اینهمزبحو
صلمونعكهبهمنطعنهزده،گفتید:شماكههنوززبحوصلمونعرانگرفتهاید؛

وبهماكهخستهوگرسنهبودیمنانندادید.«
16آنگاهرهبرانسوكوتراباخارهایصحرامجازاتكردتادرسعبرتی
برایاهالیآنشهرباشد.17همچنینبهفنوئیلرفتوبرجشهرراخراب

كرده،تماممردانآنجاراكشت.
18آنگاهجدعونروبهزبحوصلمونعكرده،ازایشانپرسید:»مردانیراكه
درتابوركشتیدچهكسانیبودند؟«گفتند:»مانندشماوچونشاهزادگان

بودند.«
19جدعونگفت:»آنهابرادرانمنبودند.بهخدایزندهقسماگرآنهارانمیكشتید،

منهمشمارانمیكشتم.«20آنگاهبهیََتر،پسربزرگشدستوردادكهآنهارا
بكشد.ولیاوشمشیرشرانكشید،زیرانوجوانیبیشنبودومیترسید.
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15:8ـ17جدعونتهدیدخودرا)7:8(عملیساخت. 
دشواربتوانمشخصکردکهآیااینعملانتقامجویانه
جدعونموجهبود،یااینکهاومیبایستمجازاترابه
خداواگذارمیکرد.جدعونرهبرمنتخبخدابود،اما
مقاماتسوکوتوفنوئیلبههیچوجهحاضرنشدندبهاو
کمککنندچونازدشمنمیترسیدند.آنهاهیچایمانو
احترامیبهخداوفردیکهاوبراینجاتایشانانتخاب
کردهبود،نشانندادند.مابایدبهآنانیکهخداراخدمت

میکنندکمککنیم،چهاینکارنفعشخصیداشتهباشد
اینعملیاستدرست،خوبو باشد،زیرا نداشته چه

اخالقی.
بهدستیک شدن سردارکشته براییک  20:8و21
پسرنوجوانخفتآوربود.ایندومردمیخواستندازاین
رسواییوهمچنینمرگدیرترودردناکترکهممکن
بوددراثرضربهشمشیرفردیبیتجربهبرآنانعارض

شود،اجتنابکنند.
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اکثرمامیخواهیمازنقشهخدابرایزندگیخودآگاهشویم،امانمیدانیمچگونه.یکتصوراشتباهاین
استکههدایتخدابهطورناگهانیوهمچونرعدبرمانازلمیشودوهیچارتباطیبهکاریکهدر
حالحاضرانجاممیدهیمندارد.امااگربهدنبالمأموریتجدیدیازسویخدامیباشیم،درمعرضاین
خطرقرارمیگیریمکهبهخدمتیکهدرحالحاضرانجاممیدهیم،لطمهبزنیم.خوشبختانه،کتابمقدس
بهنوعیازهدایتاشارهمیکندکهکارهاوبرنامههایجاریرابهخطرنمیاندازد.درکتابمقدسدر
شرحچگونگیهدایتافرادتوسطخدا،میتوانیمببینیمکهدعوتخدااغلبوقتیبهعملآمدهکهافراد

کاماًلغرقدرمسائلخودبودند.یکمثاِلخوبازایننوعهدایترادرزندگیجدعونمیبینیم.
جدعوندیدوهدفمحدودیداشت،اماخودراوقفآنساختهبود.هدفاواینبودکهبرای
خانوادهاشخوراکتهیهکند،باآنکهدشمنانمتجاوزکشتوزرعوجمعآوریمحصولوتهیه
خوراکراتقریبًاغیرممکنساختهبودند.جدعونذهنمبتکریداشت.اوباتبدیلچرخشتبه
خرمنگاهیزیرزمینی،ازآناستفادهایدوگانهمیکرد.چنینخرمنگاهیفاقدجریانهوابرایجدا
کردنسبوسازدانهگندمبود،اماحداقلازچشممدیانیهامخفیبود.وقتیخدافرشتهایراکه

حاملدعوتبودنزدجدعونفرستاد،اودرخرمنگاهشکارمیکرد.
جدعونازآنچهخداازاوخواستهبود،متعجبگردید.اونمیخواستدرگیرکاریشودکهبرایش
هیچگونهآمادگیقبلینداشت.فرشتهمیبایستسهاعتراضجدعونراپاسخمیگفتتااومتقاعد
شود:)1(احساسمسؤولیتجدعوندرقبالرفاهخانوادهاش؛)2(شکوشبههاودرمورددعوتی
کهازاوبهعملآمدهبود؛و)3(احساِسنداشتنصالحیتبرایاینکار.باوجوداین،بهمحض
این او اطاعتکرد. ازخدا ابتکاروسرعتعمل، دادِن نشان با بارغبتو متقاعدشد، اینکه

خصوصیاتشخصیتیاشرابهخدایقومشکهحاالشخصًابااوآشناشدهبود،تقدیمکرد.
جدعونمعایبخاصخودراداشتودرمواقعیازخودشضعفنشانمیداد،امابههرحالخادم
خدابود.اگرمیبینیدمانندجدعونمعایبوضعفهاییدارید،آیاهنوزماننداوخودراخادمخدا
میدانید؟بهیادداشتهباشیدکهجدعونفردیبودکهتوجهخودرامعطوفبهکاریکردهبودکه
پیشروداشتوازخدااطاعتمیکرد.یقینبدانیدکهخداشمارانیزدروقتشبرایخدمتیکه

برایشمادرنظردارد،آمادهخواهدساخت.
نقاطقوتوموفقیتها:

پنجمینرهبرقوماسرائیل. *
کارشناسنظامیکهبرخالفتصورعامه،درکارشماهربود. *

یکیازمشعلدارانایمانمذکوردررسالهبهعبرانیان. *
سپاهمدیانیهاراشکستداد. *

ازجانبمردماسرائیلعنوانپادشاهرادریافتکرد. *
باآنکهسختمتقاعدمیشد،امابههنگامحصولاطمینان،دستبهعملمیزد. *

نقاطضعفواشتباهات:
میترسیدکهضعفهایشخداراازعملکردنبازدارد. *

طالیمدیانیهاراجمعکردوازآنمظهرشیئیراساختکهموردپرستشقرارگرفت. *
ازطریقرابطهجنسیخارجازچارچوبازدواج،صاحبپسریشدکهاندوهومصیبت *

بزرگیهمبرایخاندانجدعونوهمتمامیقوماسرائیلبهبارآورد.
نتوانستخانوادهخودراطوریتربیتکندکهدرراهخداسلوککنند؛پسازمرگش، *

همهاعضایخانوادهاشبهبتپرستیبازگشتند.
درسهـاییاززندگیاو:

خداتواناییهاییراکهدرمابهودیعتنهاده،افزایشمیدهدوازآنهااستفادهمیکند. *
خدابهرغمنقصهاوضعفهایمانازمااستفادهمیکند. *

حتیکسانیکهبهپیشرفتهایبزرگروحانیدستمییابند،اگرمرتبازخداپیروی *
نکنند،ممکناستبهراحتیمرتکبگناهشوند.

آمارحیاتی:
اهل:عفره،درهیزرعیل،چشمهحرود *

شغل:کشاورز،جنگجووداور *
خویشاوندان:پدر:یوشع.پسر:ابیملک *
همعصربا:زبحپادشاه،صلمونعپادشاه *

آیهکلیدی:
»اماجدعوندرجوابگفت:»ایخداوند،منچطورمیتوانماسرائیلرانجاتدهم؟دربینتمامخاندانهای
قبیلهمنسی،خاندانمنازهمهحقیرتراستومنهمکوچکترینفرزندپدرمهستم.«خداوندبهاوگفت:

»ولیبدانکهمنباتوخواهمبودومدیانیهارابهآسانیشکستخواهیداد!««)داوران15:6و16(.
ماجرایاودرکتابداورانفصلهای6تا8نقلشدهاست.ازاودرعبرانیان32:11نیزنامبردهشدهاست.

ون
عــ
جد



مارابكش،چونمیخواهیم بهجدعونگفتند:»خودت 21زبحوصلمونع
بهدستیکمردكشتهشویم.«پساوآنهاراكشتوزیورآالتگردن

شترهایشانرابرداشت.

جدعونازپادشاهشدنامتناعمیورزد
22اسرائیلیهابهجدعونگفتند:»پادشاهماباش.تووپسرانتونسلهایآیندة
شمابرمافرمانرواییكنید؛زیراتوماراازدستمدیانیهارهاییبخشیدی.«

23و24اماجدعونجوابداد:»نهمنپادشاهشمامیشومونهپسرانم.خداوند
پادشاهشماست!منفقطیکخواهشازشمادارم،تمامگوشوارههاییراكه
ازدشمنانمغلوبخودبهچنگآوردهایدبهمنبدهید.«)سپاهیانمدیانهمه

اسماعیلیبودندوگوشوارههایطالبهگوشداشتند.(
پارچهایپهن تقدیممیكنیم.«آنگاه را میلآنها 25آنهاگفتند:»باكمال
كرده،هركدامازآنهاگوشوارههاییراكهبهغنیمتگرفتهبودرویآن
زنجیرهای و سلطنتی لباسهای و آویزها زیورآالت، از غیر 26به انداخت.
گردنشتران،وزنگوشوارههاحدودبیستكیلوگرمبود.27جدعونازاین
طالهایکایفودساختوآنرادرشهرخودعفرهگذاشت.طولینكشیدكه
تماممردماسرائیلبهخداخیانتكرده،بهپرستشآنپرداختند.اینایفود

برایجدعونوخانداناودامیشد.

درگذشتجدعون
هرگز دیگر و خوردند شكست اسرائیلیها از مدیانیها ترتیب، این 28به
قدرتخودرابازنیافتند.درسرزمیناسرائیلمدتچهلسالیعنیدرتمام

طولعمرجدعونصلحبرقرارشد.

27:8
خرو5:28و6
داو4:17و5

27:8
خرو5:28و6
داو4:17و5
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21:8ثروتمندانبرایبهنمایشگذاشتنداراییخود، 
هم زنان میآویختند. خود شترهای به جواهرآالت
خود به گوشواره جفت 15 تا اغلب زیادی، جواهرات
و شگون برای همچنین را جواهرآالت میآویختند.
از پس گویا جدعون میآویختند. خود به خوشیمنی
رسیدنبهقدرت،مسحورثروتانبوهخودشد.اینثروت
عظیمعاقبتاسرائیلیهارابهبتپرستیکشاند)27:8(.

23:8مردمخواستندجدعونراپادشاهخودسازند،اما
است. آنها واقعی پادشاه خدا که کرد تأکید جدعون
جدعونعلیرغمتناقضهایشهرگزازاینحقیقتغافل
نماندکهراهحیاتملیوفردی،قراردادنخدادراولویت

است.آیاخدادرزندگیشمادراولویتقراردارد؟
27:8مانمیدانیمکهچراجدعونایفودطالییراساخت.

ایفودباالپوشیکتانیبودکهکاهنانبهتنمیکردند.
؛ ایفودرامقدسمیدانستند)خروج5:28ـ35؛2:39ـ24
برای خوبی انگیزه جدعون احتمااًل 7:8و8(. الویان
رؤیت قابل یادبودی را آن )شاید داشت ایفود ساختِن
برایگرامیداشِتپیروزیمیدانست(.بدبختانه،مردمبه
پرستشایفودهمچونیکبتپرداختند.حزنانگیزاست
کهبعضیازتصمیماتکهازانگیزههایخوبسرچشمه
میگیرند،نتایجمنفیدارند.شایدکسیتأملنمیکندتا
بپرسد:»کجایکارممکناستخرابیبهباربیاورد؟«
یا»آیااحتمالعواقبمنفیوجوددارد؟«درنقشههاو
تصمیماتیکهدرآنهاشرکتدارید،وقتیرابگذاریدتا
ازقبلپیشبینیکنیدکهچطوریکایدهخوبممکن

استمشکلیرادرخودبپرورد.



29جدعونبهخانةخودبازگشت.30اوصاحبهفتادپسربود،زیرازنانزیادی

داشت.31ویهمچنیندرشكیمكنیزیداشتكهبرایشپسریبدنیاآوردو
اوراابیملکنامنهاد.32جدعوندركمالپیریدرگذشتواورادرمقبرة

پدرشیوآشدرعفرهدرسرزمینطایفةابیعزردفنكردند.
33پسازمرگجدعون،اسرائیلیهادوبارهازخدابرگشتندوبهپرستشبتها
پرداخته،بتبعلبریتراخدایخودساختند.34آنهاخداوند،خدایخودراكه
ایشانراازدستدشمناناطرافشانرهانیدهبودفراموشكردند،35ونیزبرای

خاندانجدعون،كهآنهمهبهآنهاخدمتكردهبوداحترامیقائلنشدند.

ابیملکمیکوشدپادشاهاسرائیلشود

روزیابیملکپسرجدعونبرایدیدنخاندانمادرشبهشكیمرفتوبه9
ایشانگفت:»برویدوبهاهالیشكیمبگوییدكهآیامیخواهندهفتادپسر
جدعونبرآنهاپادشاهیكنندیافقطیکنفریعنیخودمكهازگوشتواستخوان
ایشانهستم؟«3پسآنهاپیشنهادابیملکرابااهالیشهردرمیانگذاشتندوایشان
تصمیمگرفتندازابیملکپیرویكنند،زیرامادرشاهلشكیمبود.4آنهاازبتخانة
بعلبریت،هفتادمثقالنقرهبهابیملکدادندواوافرادولگردیرابرایاجرای

30:8
داو5،2:9

30:8
داو5،2:9

31:8
داو1:9و2

31:8
داو1:9و2

33:8
داو11:2

33:8
داو11:2
34:8

تث9:4
داو7:3

34:8
تث9:4
داو7:3

4:9
داو33:8؛46:9

4:9
داو33:8؛46:9
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31:8حاصلرابطهجدعونباکنیزش،پسریبودکه 
خانوادهجدعونراازهمپاشیدوبرایقوممصیبتبهبار
قهرماناِنجنگ که است این تصویرگر آورد.جدعون
لزومًادرزندگیروزمرهخودقهرمانانهزندگینمیکنند.
جدعونقومراخوبهدایتکرد،امانتوانستخانوادهاش
باشید، که هر شما کند. اداره و هدایت بهخوبی را
آورد. خواهد بهبار مشکل اخالقی امور در سهلانگاری
دست پیروزی یک به وسوسه با نبرد در اینکه صرِف
یافتهاید،بهاینمعنانیستکهدرنبردبعدینیزپیروز

خواهیدشد.همیشهبایددرمقابلوسوسهمراقبباشیم.
1:9بامرگجدعون،ابیملکخواستجایپدرشرابگیرد.
اوبرایعملیکردننقشهاشبهشهرشکیم،زادگاهمادرش
رفتتاحمایتمردمآنجارابهدستآورد.دراینجااوبا
ساکنینشهراحساسخویشاوندینزدیکیمیکرد.بههمین

دلیلاوخودرا»ازگوشواستخوانآنها«معرفیمیکند.
رویدادهای سایر وقوع محل شکیم، در ابیملک  1:9
اعالمشد.شکیمیکی اسرائیل مهمکتابمقدس،حاکم
ازاولینتوقفگاههایابراهیمپسازرسیدنبهکنعان
بود)پیدایش6:12و7(.زمانیکهیعقوبدرآنجازندگی
میکرد،دونفرازپسرهایشتماممردانشکیمراکشتند،
بود کرده تجاوز خواهرشان به شهر آن شاهزاده چون
شد دفن شکیم در یوسف استخوانهای .)34 )پیدایش
باخدادرشکیم )یوشع32:24(.اسرائیلپیمانخودرا

تجدیدکرد)یوشع24(وسلطنتیکپارچهاسرائیلدر
همینشهردچارتجزیهشد)پادشاهان12(.

2:9ـ5پادشاهاسرائیلمیبایستخداوندمیبودنهیک
انسان.اماابیملکخواستمقامیراغصبکندکهتنها
ازآِنخدابود.اوباخودخواهیبرایبهدستآوردناین
مقام،همهبرادرانناتنیاشبهجزیکیازآنهاراکشت.
طرق از اغلب دارند، خودخواهانه اهداف که افرادی
ظالمانهبهآنهادستمییابند.اهدافخودرابررسیکنید
تاببینیدآیاآنهاخود-محورانهاندیاخدا-محورانه.یقین
حاصلکنیدکهاهدافوخواستههایخودراهمیشهاز

راههایخداپسندانهتحققمیبخشید.
4:9سیاستدرمذاهببتپرستینقشمهمیداشت،
همانطورکهدرپرستشبعلبریتنیزچنینبود.حکومتها
اغلبتاجاییپیشمیرفتندکهروسپیهایمعبدرااستخدام
میکردندتاپولبیشتریعایدحکومتکنند.دربسیاری
بهوجودمیآوردو نظاممذهبی ازموارد،حکومتیک
ازآنحمایتمیکردتاازهدایایتقدیمیبرایتأمین
هزینههایطرحهایاجتماعیاستفادهکند.مذهبتجارتی
سودآورشدهبود.امادرمذهباسرائیل،چنینچیزیاکیدًا
ممنوعبود.نظاممذهبیخداطوریطرحریزیشدهبودتا
برخاستهازقلبباشد،نهبرخاستهازطرحهایحسابشدهو
سودآور.مذهبالهیهمچنینبرایخدمتمردموکمک

بهنیازمندانمقررشدهبود،نهظلمبهنیازمندان.



مقاصدخوداجیركرد.5پسآنهاراباخودبرداشته،بهخانةپدرشدرعفرهرفت
ودرآنجابررویسنگیهفتادبرادرخودراكشت.امایوتامكوچكترینبرادرش
خودراپنهانكردواوزندهماند.6آنگاهتماماهالیشكیموبیتملوكناردرخت

بلوطیكهدرشكیماستجمعشده،ابیملکرابهپادشاهیاسرائیلبرگزیدند.
7چونیوتاماینراشنید،بهكوهجرزیمرفتوایستاده،باصدایبلندبهاهالی

شكیمگفت:»اگرطالببركتخداوندهستید،بهمنگوشكنید!8روزی
درختانتصمیمگرفتندبرایخودپادشاهیانتخابكنند.اولازدرختزیتون
خواستندكهپادشاهآنهاشود،9امادرختزیتوننپذیرفتوگفت:آیادرست
استكهمنتنهابهدلیلسلطنتبردرختاندیگر،ازتولیدروغنزیتونكه
باعثعزتواحترامخداوانسانمیشود،دستبكشم؟10سپسدرختاننزد
درختانجیررفتندوازاوخواستندتابرایشانسلطنتنماید.11درختانجیر
نیزقبولنكردوگفت:آیاتولیدمیوةخوبوشیرینخودراترکنمایمصرفًا
برایاینكهبردرختاندیگرحكمرانیكنم؟12بعدبهدرختانگورگفتندكهبر
آنهاپادشاهیكند.13درختانگورنیزجوابداد:آیاازتولیدشیرهكهخداو
انسانرابهوجدمیآورددستبردارم،فقطبرایاینكهبردرختاندیگرسلطنت
كنم؟14سرانجامهمةدرختانبهبوتةخاررویآوردندوازآنخواستندتابر
آنهاسلطنتكند.15خاردرجوابگفت:اگرواقعًامیخواهیدكهمنبرشما
حكمرانیكنم،بیاییدوزیرسایةمنپناهبگیرید!درغیراینصورتآتشازمن

زبانهخواهدكشیدوسروهایبزرگلبنانراخواهدسوزاند.
16»حالفكركنیدوببینیدآیاباپادشاهساختنابیملکعملدرستیانجام
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سقوطابیملک 
پسرنامشروعجدعون
بـرادران از نفــر 69
عفره در را ناتنیاش
کشـتوبـهشکــیم
بازگشـتتامـردماو
اما سازند. پادشـاه را
مردم بعد، سال سه
کردند. طغیان شکیم
ارومــه از ابیمــلک
و مجدل شکـیم، به
تاباصحملهکرد،اما
درتاباصکشتهشد.

پسر 70 نمایانگر درختان یوتام، َمَثل در  7:9ـ15
منظور ابیملک. نمایانگر خار بوته و بودند جدعون

پادشاهی، برای برگزیده اگرشخِص بودکه این یوتام
ثمراتخوب او سلطنت از باشد، ثمرآوری« »درخت
حاصلخواهدشد.ابیملک،مانندبوتهخار،نمیتوانست
هیچحفاظتیاامنیتواقعیبرایاسرائیلعرضهکند.
)45:9( کرد نابود را شکیم شهر ابیملک هنگامیکه
شد، کشته باالخره و )49:9( سوزاند را مجدل شهر و

)53:9و54(َمَثلیوتامبهحقیقتپیوست.
16:9یوتامحکایتدرختانرانقلکردتامردمرابر
آنداردکهاولویتهایدرستیرابرایزندگیشانتعیین
کنند.اونمیخواستکهآنهارهبریرابرگزینندکه
ازفضایلاخالقیبرخوردارنبود.اگردرِسَمترهبری
بررسی را خود انگیزههای باید هستیم، خدمت مشغول
کنیم.آیافقطبهدنبالتحسین،شهرت،یاقدرتهستیم؟
دراینمثل،درختانخوببرآنشدندکهثمردهباشند
وایجادبرکتکنند.اگردرآرزویرهبریهستید،خود
راتفتیشکنیدکهآیامشتاقثمردهیورساندنبرکت

بهدیگرانهستیدیانه.
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دادهایدونسبتبهجدعونوفرزندانشبهحقرفتارنمودهاید؟17پدرمبرای
شماجنگیدوجانخودرابهخطرانداختوشماراازدستمدیانیهارهانید.
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از بهطرزخردمندانهای اندکی تعداد بهآنمیرسند، میانکسانیکهدرآرزویقدرتاندو از
آناستفادهمیکنند.دلیلاینامرشایداینباشدکهقدرتبرایکسیکهازآناستفادهمیکند،
وسیلهایاستبراینفوذوسلطهراندنبردیگران.ایندلیلبهطورخاصدرمواردیصدقمیکند
کهقدرتبهصورتارثیامابهناحقبهشخصمیرسد.زندگیابیملکبهمانشانمیدهدکهوقتی

عطشقدرتقوهتشخیصراازبینمیبرد،چهاتفاقیمیافتد.
موقعیتابیملکدرخانوادهجدعونبهعنوانپسرکنیزقطعًاتنشزیادیبیناووبقیهفرزندان
جدعونکهتعدادشانزیادبود،بهوجودآوردهبود.یکنفردرمقابل70نفر:چنینتقابلیمیتواند
یاشخصراازپادرآوردیااورابهفردیظالمتبدیلکند.روشناستکهابیملککدامجهترا
برگزید.موقعیتجدعونبهعنوانجنگاوروداور،ابیملکرادرمحیطیآکندهازقدرتقرارداده
بود؛مرگجدعونفرصتیرابرایاینپسرشفراهمکردتاقدرترابهچنگآورد.همینکه
اینجریانشروعشد،دیگرچیزینمیتوانستجلِونتایجمصیبتبارآنرابگیرد.عطشقدرتنه
فقطبادستیابیبهآنرفعنمیشود،بلکهشدتهممییابد.زندگیابیملکبااینعطشتباهشد.

سرانجام،اونتوانستهیچتهدیدیرابرایقدرتشتحملکند.
مالک قدرت نبود، قدرت مالک دیگر ابیملک بود: مالکیت مشکل داشت، وجود که مشکلی
ابیملکبود.یکیازدرسهاییکهمیتوانیماززندگیاوبیاموزیم،ایناستکهاهدافمااعمال
ابیملک هدف مهمترین دارد. بستگی هدف اهمیت به کنترل این میزان میکند. کنترل را ما
کسبقدرتبود.شهوتاوبرایقدرت،اورابهجاییرساندکهنهتنهابرادرانشرا،بلکهتمامی
شهرهاییرانیزکهازتسلیمشدنبهاوامتناعورزیدند،نابودکرد.هیچچیزبهجزمرگنتوانست
کششددمنشانهاورابرایاستیالیافتنبردیگرانمتوقفسازد.فرقبینابیملکومردانبزرِگ
بزرگکتابمقدس اماشخصیتهای قوممسلطشود بر اومیخواست است. کتابمقدسزیاد

دوستداشتندخدابرآنهامسلطباشد.

نقاطقوتوموفقیتها:
نخستینمدعیپادشاهیدراسرائیل *

طراحوسازماندهندهکارآمددرامورجنگی *

نقاطضعفواشتباهات:
تشنهقدرتوظالمبود. *

اعتمادبهنفسیبیشازحدداشت. *
بیآنکهازشخصیتپدرشسرمشقبگیرد،ازموقعیتاواستفادهکرد. *

70برادرناتنیاشراکشت. *

آمارحیاتی:
اهل:شکیم،ارومه،تاباص *

شغل:مدعیپادشاه،داور،وآشوبگرسیاسی *
خویشاوندان:پدر:جدعون.تنهابرادربازمانده:یوتام. *

آیهکلیدی:
»بدینطریقخداابیملکومردانشکیمرابهسببگناهکشتنهفتادپسرجدعونمجازاتنمود«

)داوران56:9و57(.
ماجرایاودرداوران31:8ـ57:9نقلشدهاست.ازاودر2سموئیل21:11نیزنامبردهشدهاست.
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18باوجوداین،شماعلیهاوقیامكردیدوهفتادپسرشراروییکسنگ
كشتیدوابیملکپسركنیزپدرمرابهپادشاهیخودبرگزیدهایدفقطبسبب
اینكهباشماخویشاست.19اگریقینداریدكهرفتارتاندرحقجدعونو
پسرانشدرستبودهاست،پسباشدكهشماوابیملکبایكدیگرخوش
باشید.20امااگربرجدعونوفرزندانشظلمكردهاید،آتشیازابیملکبیرون
بیایدواهالیشكیموبیتملورابسوزاندوازآنهاهمآتشیبیرونبیایدو

ابیملکرابسوزاند.«
بئیرگریختودرآنجاساكن به ابیملک ازترسبرادرش 21آنگاهیوتام
شد.22و23سهسالپسازحكومتابیملک،خدارابطةبینابیملکومردم
شكیمرابهمزدوآنهاشورشكردند.24خدااینكارراكردتاابیملکو
مردمانشكیمكهاورادركشتنهفتادپسرجدعونیاریكردهبودند،به
سزایاعمالخودبرسند.25اهالیشكیمافرادیرابرقلةكوههاگذاشتندتادر
كمینابیملکباشند.آنهاهركسیراازآنجامیگذشت،تاراجمیكردند.اما

ابیملکازاینتوطئهباخبرشد.
26دراینهنگامجعلپسرعابدبابرادرانشبهشكیمكوچكردواعتماداهالی
شهررابهخودجلبنمود.27درعیدبرداشتمحصولكهدربتكدةشكیمبرپا
شدهبودمردمشرابزیادینوشیدندوبهابیملکناسزاگفتند.28سپسجعلبه
مردمگفت:»ابیملکكیستكهبرماپادشاهیكند؟چرامابایدخدمتگذار
پسرجدعونودستیارشزبولباشیم؟مابایدبهجدخودحاموروفاداربمانیم.
او به میكردم. ابیملکخالص شر از را شما بودم شما پادشاه من 29اگر

میگفتمكهلشكرخودراجمعكرده،بهجنگمنبیاید.«
30وقتیزبول،حاكمشهر،شنیدكهجعلچهمیگویدبسیارخشمگینشد.
و عابد پسر »جعل گفت: فرستاده، ابیملک نزد ارومه به قاصدانی 31پس
برادرانشآمده،درشكیمزندگیمیكنندومردمشهررابرضدتوتحریک
مینمایند.32پسشبانهلشكریباخودبرداشته،بیاودرصحراكمینكن.
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22:9ـ24ابیملکبرعکسآنچیزیبودکهخدااز 
یکداورانتظارداشت،اماسهسالطولکشیدتاخدااورا
بهمجازاتبرساندوَمَثلیوتامبهتحققبپیوندد.آنسهسال
قطعًابراییوتامخیلیطوالنیبهنظررسید.چراابیملک

بهخاطرشرارتهایشزودترازاینمجازاتنشد؟
تنهامانیستیمکهازخودمیپرسیمچرابدیوظلمبر
دنیایماحاکماست)ایوب3:10؛1:21ـ18؛ارمیا1:12؛
حبقوق2:1ـ12،4ـ17(.خداوعدهدادهکهگناهوظلمو
زمانی برنامه چارچوب در اما دارد، بر میان از را بدی
خودش،نهما.درواقعبایدشادباشیمکهخدافورًامارا

مجازاتنمیکند،چونهمهماگناهکردهایمومستحق
مجازاتخداییم.خدابهخاطررحمتش،اغلبازمجازات
از تا میدهد ما به وقت و میکند چشمپوشی ما آنی
گناهانخوددستبشوییموباتوبهبهسویاوبازگردیم.
اعتمادبهخدادراینامرکهاوعدالتراسرانجامبرقرار
خواهدکرد،بهاینمعناستکهنخستبایدبهگناهان
خودواقفشویموازآنهاتوبهکنیم؛ودوم،بایدبدانیم
کهتافرارسیدِنزمانمجازاتشریران،ممکناستدر
دورهانتظارمانباسختیهایبسیارروبهروشویم.امامطابق

برنامهزمانیخدا،همهشریراننابودخواهندشد.



و او بهشهرحملهكن.وقتیكه 33صبحگاهان،همینكههواروشنشد

همراهانشبرایجنگباتوبیرونآیند،آنچهخواهیباایشانبكن.«
34ابیملکودارودستهاششبانهعازمشكیمشده،بهچهاردستهتقسیمشدند
ودراطرافشهركمینكردند.35آنهاجعلرادیدندكهبطرفدروازةشهر

آمده،درآنجاایستاد.پس،ازكمینگاهخودخارجشدند.
36وقتیجعلآنهارادیدبهزبولگفت:»نگاهكن،مثلاینكهعدهایازكوه
تو كه این »نه، جوابگفت: در زبول میآیند!« ما بطرف شده، سرازیر

میبینیسایةكوههاست.«
37پسازمدتیجعلدوبارهگفت:»نگاهكن!عدهایازدامنةكوهبطرفما

میآیند.نگاهكن!گروهیدیگرازراهبلوطمعونیممیآیند!«
38آنگاهزبولروبهوینموده،گفت:»حالآنزبانتكجاستكهمیگفت
ابیملکكیستكهبرماپادشاهیكند؟اكنونآنانیراكهناسزامیگفتیدر

بیرونشهرهستند؛برووباآنهابجنگ!«
39جعلمردانشكیمرابهجنگابیملکبرد،40ولیابیملکاوراشكستداد

وعدةزیادیازاهالیشكیمزخمیشدندودرهرطرفتانزدیکدروازة
شهربهزمینافتادند.41ابیملکبهارومهبرگشتودرآنجاماندوزبول،جعل

وبرادرانشراازشكیمبیرونراندودیگرنگذاشتدرآنشهربمانند.
42روزبعد،مردانشكیمتصمیمگرفتندبهصحرابروند.خبرتوطئةایشانبه
گوشابیملکرسید.43اومردانخودرابهسهدستهتقسیمكردودرصحرا
دركمیننشست.وقتیكهاهالیشكیمازشهرخارجمیشدند،ابیملکو
44ابیملکو ایشانحملهكردند. به بیرونآمدندو ازكمینگاه همراهانش
همراهانشبهدروازةشهرهجومبردندودودستةدیگربهمردانشكیمكه
درصحرابودندحملهورشده،آنهاراشكستدادند.45جنگتمامروزادامه
داشتتااینكهباالخرهابیملکشهرراتصرفكردواهالیآنجاراكشتو
شهرراباخاکیكسانكرد.46ساكنانبرجشكیموقتیازاینواقعهباخبر

شدندازترسبهقلعةبتبعلبریتپناهبردند.
كوه به نیروهایخود با شد، باخبر موضوع این از ابیملک كه 47و48وقتی
صلمونآمد.درآنجاتبریبدستگرفته،شاخههاییازدرختانرابریدوآنها
رابردوشخودنهادوبههمراهانشنیزدستوردادكهآنهاهمفورًاچنین
ابیملک كنند.49پسهریکهیزمیتهیهكرده،بردوشنهادندوبدنبال
روانهشدند.آنهاهیزمهارابهپایدیوارقلعهرویهمانباشته،آتشزدند.در
نتیجههمةمردانوزنانیكهتعدادشانقریببههزارنفربودوبهآنقلعه

پناهبردهبودندجانسپردند.
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50سپسابیملکبهشهرتاباصحملهكردوآنراتسخیرنمود.51درداخل
شهرقلعهایمحكموجودداشتكهتماماهالیشهربهآنجاگریختند.آنها
درهایآنرامحكمبستندوبهپشتبامرفتند.52امادرحالیكهابیملکآماده
میشدتاآنراآتشبزند،53زنیازپشتبامیکسنگآسیابدستیبرسر

ابیملکانداختوكاسةسرشراشكست.
54ابیملکفورًابهجوانیكهاسلحةاوراحملمیكرددستورداده،گفت:
»شمشیرترابكشومرابكشمبادابگویندكهابیملکبهدستزنیكشته
شد!«پسآنجوانشمشیرخودرابهشكمویفروبردواوبالفاصلهجان
سپرد.55اسرائیلیهاچوندیدندكهاومردهاستبهخانههایخودبازگشتند.
56و57بدینطریقخداابیملکومردانشكیمرابسببگناهكشتنهفتادپسر

جدعونمجازاتنمودوآنهابهنفرینیوتامپسرجدعونگرفتارشدند.

تولعویائیر

پسازمرگابیملک،»تولع«)پسرفواهونوةدودا(برایرهایی10
اسرائیلبهپاخاست.اوازقبیلةیساكاربود،ولیدرشهرشامیر
واقعدركوهستانافرایمسكونتداشت.2ویمدتبیستوسهسالرهبری
اسرائیلرابعهدهداشت.وقتیمرد،اورادرشامیردفنكردند3و»یائیر«
جانشینویشد.یائیرازاهالیجلعادبودوبیستودوسالرهبراسرائیل
بود.4اوسیپسرداشتكهدستهجمعیبرسیاالغسوارمیشدند.آنهادر
سرزمینجلعادسیشهرداشتندكههنوزآنهارا»شهرهاییائیر«مینامند.

5وقتییائیرمرد،اورادرقاموندفنكردند.
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53:9درزمانجنگ،گاهاززنهامیخواستندتابهباالی 
اشیاءسنگین آنجا از مردانیکه به و بروند دیوارشهر
برسرسربازانمیانداختند،ملحقشوندوبهآنانکمک
کنند.سنگآسیاببرایاینمقصودبسیارمناسببود.
سنگآسیابسنگیگردبهقطرتقریبی60سانتیمتربود
کهسوراخیدروسطآنتعبیهمیشد.وزنآنبهچندصد
کیلومیرسید.ازسنگآسیاببرایآسیاکردنغالت
استفادهمیشد.غلهرادربیندوسنگآسیابقراردادند.

سنگآسیابباالییرامیچرخاندندتاغلهلهشود.
زن یک بهدست او بود: خفتبار خیلی ابیملک مرگ
کشتهشد،نهبههنگامجنگیدن؛وبهجایاینکهباسالح
شد. کشته کشاورزی ابزار یک با شود، کشته جنگی
راحمل اسلحهاش ازکسیکه ابیملک دلیل، همین به
آسیاب سنگ ضربه با آنکه از قبل خواست میکرد

بمیرد،شمشیرشرادرشکماوفروبََرد.
56:9و57جدعون،پدرابیملکدرجنگهاینظامیموفق

میخورد. شکست شخصی مسائل در گاهی اما میشد،
است نشده سرزنش صیغهای زن گرفتن برای جدعون
پدید رابطه این از که خانوادگی مشکالت اما )31:8(؛

آمد،بهوضوحبیانشدهاست.
درآخر،ابیملک70برادرناتنیاشراکشت،قومیرااز
همپاشید،وسرانجامخودرانیزکشت.اززندگیجدعون
خداخدمت ملکوت برای هم چقدر هر که میآموزیم
کنیم،گناهاگردرزندگیمانوجودداشتهباشد،عواقب

سنگینوزیانباریبهبارخواهدآورد.
56:9و57نفرینیوتامدرداوران16:9ـ20آمدهاست.

1:10ـ6دراینآیهها،بهدوداوراشارهشدهاست.تنها
»تولع است: این آمده، داور دو این درباره که چیزی
مدتبیستوسهسالرهبریاسرائیلرابهعهدهداشت«
)2:10(؛یائیر»بیستودوسالرهبراسرائیلبود.اوسی
االغسوارمیشدند« برسی داشتکهدستهجمعی پسر
آیا برسد، پایان به زندگیتان که آنگاه )3:10و4(.



5ـدورهپنجم:یفتاح،ابصان،ایلون،وعبدون
6آنگاهمردماسرائیلباردیگرازخداوندروگردانشده،بهپرستشبعلو
عشتاروتوخدایانسوریه،صیدون،موآب،عمونوفلسطینپرداختندو
خداوندراترکگفته،دیگراوراپرستشنكردند.7و8و9پسخشمخداوندبر
اسرائیلافروختهشدواوفلسطینیهاوعمونیهارابراسرائیلمسلطساخت.آنها
براسرائیلیهاییكهدرسمتشرقیروداردندرسرزمیناموریها)یعنیدر
جلعاد(بودند،ظلممیكردند.همچنینعمونیهاازروداردنگذشته،بهقبایل
یهودا،بنیامینوافرایمهجوممیبردند.اسرائیلمدتهجدهسالزیرظلمو
ستمقرارداشت.10سرانجامبنیاسرائیلبسویخداوندبازگشتنموده،التماس
كردندكهایشانرانجاتبخشد.آنهااعترافنموده،گفتند:»خداوندانسبت
بهتوگناهورزیدهایم،چونكهتوراترکنموده،بتهاراپرستشكردهایم.«

11ولیخداوندبهایشانفرمود:»مگرمنشماراازدستمصریها،اموریها،
عمونیها،فلسطینیها،12صیدونیها،عمالیقیها،ومعونیهانرهانیدم؟مگربههنگام
به این،شمامراترکنموده، بهدادشمانرسیدم؟13باوجود تمامسختیها
پرستشخدایاندیگرپرداختید.پسمندیگرشمارارهایینخواهمبخشید.
14برویدوازخدایانیكهبرایخودانتخابكردهایدكمکبطلبید!بگذارید

دراینهنگامسختی،آنهاشمارابرهانند!«

6:10
داو1:4؛1:6؛16:10؛

1:13
2پاد7:17

2توا22،21:7

6:10
داو1:4؛1:6؛16:10؛

1:13
2پاد7:17

2توا22،21:7
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داو2:4
1سمو9:12

7:10
داو2:4

1سمو9:12

10:10
داو9:3
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10:10
داو9:3
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1پاد9:9
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14:10
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اطرافیانتانجزثروتیکهبهجاگذاشتهایدیاتعدادسالهای 
عمرتان،چیزدیگریازشمابهیادخواهندآورد؟

7:10ـ10خدابهخاطرگناهمردماسرائیلاجازهدادتا
اقوامبتپرستبرایشانستمکنند)داوران1:2ـ3(.چون
خداعادلاست،گناهرامجازاتخواهدکرد)الویان26(.
خدااجازهمیدهدمشکالتوفشارهابرزندگیماوارد
شوندتامارابامهربانیبهآغوشپرمهرخودبازگرداند.
وقتیمشکالتپیشمیآیند،قبلازآنکهبپرسید:»چرا
من؟«بپرسید:»آیاخداسعیداردازاینطریقچیزیبه

منبگوید؟«
9:10و10بازهممردماسرائیلسالهایمتمادیمتحمل
رنجومشقتشدندتاسرانجامازراههایگناهآلودشان
دستبرداشتندوفریادکمکبهسویخدابلندکردند
)نگاهکنیدبه1:4ـ3؛1:6ـ7(.ایننکتهقابلتوجهاست
کهوقتیقوماسرائیلبهنهایتنومیدیمیرسیدند،برای
بتهاروینمیآوردند،بلکهبهتنهاکسیکه کمکبه

واقعًاقادربودبهآنهاکمککند.
آیاخداآخرینراهچارهشمااست؟چهمصیبتهاکه
متحملنمیشویمفقطبهایندلیلکهپیشازتوسلبه
خدا،ابتداتمامیراههایدیگرراامتحانمیکنیم.بهجای
اینکهصبرکنیدتاوضعمأیوسکنندهشود،ازهمانابتدا

بهخدارویآورید.اوتمامراههایالزمبرایرفعهرنوع
مشکلرادراختیاردارد.

از پیروی که میدهد نشان آیات این  11:10ـ16
است. دشوار چقدر کشیدن سختی مدتها از پس خدا
خدا بود، اوضاعخوب که وقت هر اسرائیلیها ظاهرًا
اماخداعلیرغمآنکهقومشاو رافراموشمیکردند.
راردمیکردند،هروقتکهآنهاباتوبهبهاومتوسل
میشدند،هرگزازنجاتدادنآنهارویبرنمیتافت.
خداازنجاتدادنمانیزرویبرنخواهدتافت.خیلی
سادهاستکهبگوییماسرائیلیهاچقدرکوردلیانادان
بودندکهازاحکامخداپیروینمیکردند؛امامانیزاغلب
همانکاررامیکنیم،زیرااغلببرایخدادرمسائلو
امورمهمزندگیمانجاییقائلنمیشویم.همانطورکه
فرزندانشان طغیان و سرکشی مقابل در دلسوز والدین
احساسمیکنندکهموردبیمهریوبیتوجهیایشان
رامیکندوقتی احساس نیزهمین قرارگرفتهاند،خدا
کهمانسبتبهاوسرکشمیشویم)1سموئیل1:8ـ9؛
تا ببینیم اینکه بهجای 44:12ـ50(. یوحنا ؛ 17:10ـ19
اینکه ادامهدهیمبدون بهسرکشیخود کجامیتوانیم
نزدیکخودرا رابطه بایدبکوشیمکه مجازاتشویم،

باخداحفظکنیم.



15اماایشانگفتند:»ماگناهكردهایم.هرچهصالحمیدانیبامابكن،ولی
فقطیكباردیگرماراازدستدشمنانماننجاتبده.«

16آنگاهخدایانبیگانةخودراترکگفته،تنهاخداوندراعبادتنمودندو
خداوندبسببسختیهایاسرائیلاندوهگینشد.17درآنموقعسپاهیانعمونی
درجلعاداردوزده،آمادهمیشدندكهبهاردویاسرائیلیهادرمصفهحمله

كنند.
18رهبراناسرائیلیازیكدیگرمیپرسیدند:»كیستكهفرماندهینیروهایما
رابعهدهبگیردوباعمونیهابجنگد؟هركسكهداوطلبشودرهبرمردم

جلعادخواهدشد!«

یفتاحعمونیهاراشکستمیدهد

»یفتاح«جلعادی،جنگجوییبسیارشجاع،وپسرزنیبدكارهبود.11
پدرش)كهنامشجلعادبود(اززنعقدیخودچندینپسردیگر
داشت.وقتیبرادرانناتنییفتاحبزرگشدند،اوراازشهرخودرانده،گفتند:
»توپسرزندیگریهستیوازداراییپدرماهیچسهمینخواهیداشت.«

3پسیفتاحازنزدبرادرانخودگریختودرسرزمینطوبساكنشد.دیری
نپاییدكهعدهایازافرادولگرددوراوجمعشده،اورارهبرخودساختند.

به جلعاد 5رهبران شدند. جنگ وارد اسرائیلیها با عمونیها مدتی از 4پس
سرزمینطوبنزدیفتاحرفتند6وازاوخواهشكردندكهبیایدوسپاهایشان
رادرجنگباعمونیهارهبرینماید.7امایفتاحبهایشانگفت:»شماآنقدر
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17:10و18طیدورهداوران،قدرتقـومعّمونیدر 
همان بودند، عمون نسل از عمونیها بود. خود اوج
کسیکهنتیجههمبستریدخترلوطباپدرمستشبود
شرق در درست عمون سرزمین 30:19ـ38(. )پیدایش
روداردن،مقابلاورشلیمقرارداشت.درجنوبعمون،
همبستر نتیجه که قومی داشت، قرار موآب سرزمین
شدندختردیگرلوطباپدرشبود.موآبیهاوعمونیها
اقوامکار این بودند.شکستدادن باهممتحد معمواًل

دشواریبود.
1:11و2برادرانناتنییفتاح،پسرنامشروعجلعاد،او
دیگر تصمیمکسی بهخاطر او راندند. شهرخود از را
متحملدردورنجشد،درحالیکهخودشهیچخطایی
او برادرانش آنکه با این، باوجود بود. نشده مرتکب
راردکردند،خدااورابهکارگرفت.اگردراثررفتار
ناعادالنهاطرافیاندررنجید،دیگرانرامقصرندانیدو
مأیوسنشوید.بهخاطربیاوریدکهخداچطورعلیرغم
را او بود شده دچارش ناعادالنه یفتاح که مشکالتی

بهکاربرد،وبدانیدکهاوقادراستشمارانیزبهکار
ببرد.

3:11اوضاعوشرایطیکهخارجازکنترلیفتاحبود،
اورامجبورکردکهازکاشانهوخویشانخوددورشود
وهمچونیکمطرودزندگیکند.مانیزممکناست
امروزکسانیراازخودبرانیمکهمطابقمعیارهاییکه
رفتار یاکلیسایمانحکمفرماساخته یاخویشان جامعه
امروزه افتاد، اتفاق یفتاح برای که همانطور نمیکنند.
نیزاستعدادهایزیادیدراثرتعصببههدرمیرود،و
علتآن،عدمتمایلبهنگریستنبهفراسویقالبهای
کلیشهایمیباشد.نگاهیبهاطرافخودبکنیدتاببینید
آیایفتاحهایبالقوهایوجوددارندکهبهعلتعواملیکه
خارجازکنترلشانمیباشد،طردشدهباشند.مادرمقام
یکمسیحی،میدانیمکههرکسیمیتوانددرخانواده
خداجاییداشتهباشد.آیاکاریهستکهشمابتوانید
انجامدهیدتااینافرادبهخاطرشخصیتوتواناییهایشان

موردتأییددیگرانقرارگیرندومقبولیتبیابند؟



ازمننفرتداشتیدكهمراازخانةپدرمبیرونراندید.چراحاالكهدرزحمت
افتادهایدپیشمنآمدهاید؟«

8آنهاگفتند:»ماآمدهایمتوراهمراهخودببریم.اگرتومارادرجنگبا
عمونیهایاریكنی،تورافرمانروایجلعادمیكنیم.«

9یفتاحگفت:»چطورمیتوانمسخنانشماراباوركنم؟«
10ایشانپاسخدادند:»خداونددرمیانماشاهداستكهاینكارراخواهیم

كرد.«
11پسیفتاحاینمأموریتراپذیرفتومردماورافرماندةلشكروفرمانروای

10:11
پیدا23:21؛51:31ـ53

10:11
پیدا23:21؛51:31ـ53

11:11
داو14:9و15

11:11
داو14:9و15
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سوگندهای

شتابزده
امثال25:20میفرماید:
نسنجـیده »هرگــز
قولیبهخداوندنده،
زیـراممــکناسـت
شــوی.« گرفـــتار
بــه کتـــابمقدس
و مـردان نذرهـای
زنانزیــادیاشـاره
میکند.بعضیازاین
سوگندهاشتابزدهو
نابخردانهیادشدند،و
اگرچه بعضیدیگر
سوگندهاونذرهایی
افراطیبودنـد،دقیقًا
وموبهمومورداجرا
بیایید گرفتند. قرار
و امثـال کتـاب از
در که نمونههــایی
وجــود خــدا کالم
که بیامــوزیم دارد،
شتابــزدهسوگنـدی

یادنکنیم.

شخص

یعقوب

یفتاح

حنا

شائول

داود

ایتای

میکایا

ایوب

هیرودیس
آنتیپاس

پولس

سوگندخوردیانذرکردکه

اگرخدااورامحفوظنگهدارد،خدای
حقیقیراخدایخودبداندودهیکاز

همهچیزخودرابهاوبدهد.

پسازجنگهرکسیراکهبهاستقبال
اوبیرونآید،بهخداوندتقدیمکند)از

قضادخترشبیرونآمد(.

اگرخدابهاوپسریبدهد،اورابه
خداتقدیمکند.

غذا غروب از قبل که را کسی هر
بخورد،بکشد)پسرشیوناتانفرماناو
رانشنیدهبودوآنرازیرپاگذاشت(.

بهخانوادهیوناتانخوبیکند.

بهداودوفاداربماند.

فقطچیزیرابگویدکهخدابهاو
میگوید.

ازخدانافرمانینکند.

هرچهدخترهیرودیابخواهدبهاو
بدهد.

تقدیم تشکر قربانی اورشلیم در
کند.

نتیجه

خدایعقوبرامحافظتکرد
واونیزبهسوگندخودمبنی

برپیرویخداوفاکرد.

دخترشراازدستداد.

وقتیسموئیلمتولدشد،حنا
اورابهخداتقدیمکرد.

نکرده مداخله سربازان اگر
را یوناتان شائول بودند،

کشتهبود.

پسر مفیبوشت، با داود
یوناتــان،رفتــاریکردکه

شایستهیکشاهزادهبود.

اویکیازافرادبزرگسپاه
داودشد.

بهزندانافتاد.

هرچیزیکهازاوگرفتهشده
بود،بهاوبازگرداندهشد.

مجبورشدفرمانقتلیحیی
راصادرکند.

علیرغموجودخطر،قربانی
تقدیمکرد.
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خودساختند.همةقوماسرائیلدرمصفهجمعشدندودرحضورخداوندبا
یفتاحپیمانبستند.12آنگاهیفتاحقاصدانینزدپادشاهعمونفرستادتابداند
بااسرائیلیهاواردجنگشدهاست.13پادشاهعمونجوابداد: بهچهدلیل
»هنگامیكهاسرائیلیهاازمصربیرونآمدند،سرزمینماراتصرفكردند.
آنهاتمامسرزمینماراازرودارنونتارودیبوقواردنگرفتند.اكنونشما

بایداینزمینهارابدونجنگوخونریزیپسبدهید.«
14و15یفتاحقاصدانرابااینپاسخنزدپادشاهعمونفرستاد:»اسرائیلیهااین
زمینهارابهزورتصرفنكردهاند،16بلكهوقتیقوماسرائیلازمصربیرون
آمده،ازدریایسرخعبوركردندوبهقادشرسیدند،17برایپادشاهادوم
پیغامفرستاده،اجازهخواستندكهازسرزمیناوعبوركنند.اماخواهشآنها
قبول اوهم راخواستند. اجازه پادشاهموآبهمین از نشد.سپس پذیرفته
نكرد.پساسرائیلیهابهناچاردرقادشماندند.18سرانجامازراهبیابان،ادوم
وموآبرادورزدندودرمرزشرقیموآببهراهخودادامهدادندتااینكه
باالخرهدرآنطرفمرزموآبدرناحیةرودارنوناردوزدندولیواردموآب
نشدند.19آنگاهاسرائیلیهاقاصدانینزدسیحونپادشاهاموریهاكهدرحشبون
حكومتمیكردفرستاده،ازاواجازهخواستندكهازسرزمینویبگذرندو
بجانبمقصدخودبروند.20ولیسیحونپادشاهبهاسرائیلیهااعتمادنكرد،بلكه
تمامسپاهخودرادریاهصبسیجكردوبهایشانحملهبرد.21و22اماخداوند،
خدایمابهبنیاسرائیلكمکنمودتاسیحونوتمامسپاهاوراشكستدهند.
بدینطریقبنیاسرائیلهمةزمینهایاموریهاراازرودارنونتارودیبوق،و

ازبیابانتاروداردنتصرفنمودند.
23»اكنونكهخداوند،خدایاسرائیلزمینهایاموریهاراازآنهاگرفته،به
اسرائیلیهادادهاستشماچهحقداریدآنهاراازمابگیرید؟24آنچهراكه
كه را آنچه هم ما و نگاهدار خود برای میدهد تو به تو خدای كموش،
فكر 25آیا داشت. خواهیم نگاه برایخود میدهد ما به ما خداوند،خدای
میكنیتوازباالق،پادشاهموآببهترهستی؟آیااوهرگزسعینمودتا
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14:11یفتاحپیغامیبهپادشاهعمونفرستادوخواست 
بداندچرااسرائیلیهادرسرزمینجلعادموردحملهقرار
اسرائیل قوم که داد جواب پادشاه .)12:11( میگیرند
سرزمیناوراگرفتهاستوحاالاومیخواهدآنراپس

بگیرد)13:11(.
یفتاحپیغامدیگریبهپادشاهفرستاد)14:11ـ27(.اودراین
پیغامسهاستداللعلیهادعایپادشـاهارائهکرد:)1(دردرجه
اولجلعادهیچوقتسرزمینپادشاهنبودهاست)16:11ـ22(

چونقوماسرائیلآنراازاموریهاگرفتنهازعمونیها؛
)2(خدااینسرزمینرابهقوماسرائیلدادهاست.درواقع
اینجزئیازنقشهاوبود)23:11ـ25(؛)3(پسازگذشت
300سالازفتحاینسرزمین،کسیمالکیتقوماسرائیلرا

زیرسؤالنبردهبود)26:11(.
یفتاحاینامتیازرانصیبخودکردکهکوشیدمشکلرا
بدونخونریزیحلوفصلکند.اماپادشاهعمونپیغاماورا

نادیدهگرفتوسپاهیانخودرابرایجنگآمادهکرد.



زمینهایشرابعدازشكستخودازاسرائیلیهاپسبگیرد؟26اینکتوپس
ازسیصدسالاینقضیهراپیشكشیدهای؟اسرائیلیهادرتماماینمدتدر
اینجاساكنبودهودرسراسراینسرزمینازحشبونوعروعیرودهكدههای
اطرافآنهاگرفتهتاشهرهایكناررودارنونزندگیمیكردهاند.پسچرا
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بهسختیبتوانافرادیراکهکالمشانکاماًلقابلاطمیناناستواعمالشانباکالمشانیکیاست، 
تحسیننکرد.برایچنینافرادی،حرفزدنبهمعنایشانهخالیکردنازعملنیست؛حرفزدن
تازهشروععملاست.اینگونهافرادبهترین»پیکصلح«میباشند.ایشانبااینانگیزهواردقضیهای
میشوندتاآنراازطریقگفتوشنودحلوفصلکنند؛اماچنانچهمسألهازراهگفتوگوفیصله

نیافت،ازکاربردسایرراههاتردیدیبهخودراهنمیدهند.یفتاحازایندستازافرادبود.
یفتاحدربیشترنزاعهاییکهداشت،نخستمیکوشیدآنهاراازطریقمذاکرهحلکند.درجنگبا
عمونیها،سیاستجنگیاومذاکرهبود.اومسائلراروشنکردتاهمهعلتنزاعرابدانند.جواب

دشمنانشاقدامبعدیاورامشخصکرد.
پیبردنبهسرنوشتدختریفتاحمشکلاست.مامطمئننیستیمکهمنظوریفتاحازنذرشکهدر
داوران31:11ثبتشده،چهبودهاست.درهرحال،نذراوضروریبود.مانمیدانیمعماًلچهاتفاقی
برایدخترشافتاد:آیابهعنوانقربانیسوزاندهشدیاباکرهباقیماندوبدینترتیبامیدیفتاح
ازداشتنفرزندانقطعشد،چراکهآندخترتنهافرزنداوبود.چیزیکهمامیدانیمایناستکه
یفتاحشخصیبودکهبهگفتهاشعملمیکرد،حتیاگرعجوالنهسخنیرابرزبانآوردهبود،و

حتیاگرعملکردنبهگفتهاشبهقیمترنجوالمزیادیتماممیشد.
شمانزاعومناقشهراچگونهحلوفصلمیکنید؟فرقزیادیوجودداردبینتالشبرایحل
وفصلنزاعازطریقگفتوگو،وحملهمتقابلبهکسیباحرف!گفتههایشماتاچهحدقابل
اعتماداست؟آیافرزندان،دوستانوهمکارانتانشماراکسیمیدانندکهبهحرفشعملمیکند؟
برایسنجشقابلاعتمادبودنخود،ببینیدتاچهحدحاضریدمسؤولیتبپذیرید،حتیاگربهخاطر

چیزیکهگفتید،مجبورباشیدبهایسختیبپردازید.

نقاطقوتوموفقیتها:
ناماودرفهرستقهرمانانایماندرکتابعبرانیانآمدهاست. *

تحتکنترلروحخدابود. *
کارشناسنظامیباهوشیبودکهقبلازجنگیدنمذاکرهمیکرد. *

نقاطضعفواشتباهات:
ازرفتاربرادرانناتنیخودخشمگینبود. *

نذریعجوالنهواحمقانهکردکهگرانتمامشد. *

درسهاییاززندگیاو:
پیشینهشخصمانعنمیشودکهخداباقدرتدرزندگیاوعملکند. *

آمارحیاتی:
اهل:جلعاد *

شغل:جنگجو،رهبر *
خویشاوندان:پدر:جلعاد *

آیهکلیدی:
»پسیفتاحباعمونیهاواردجنگشدوخداونداوراپیروزگردانید!«)داوران32:11(.

ماجرایاودرداوران1:11ـ7:12نقلشدهاست.ازاودر1سموئیل11:12وعبرانیان32:11نیز
نامبردهشدهاست.
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فـت
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تابحالآنهاراپسنگرفتهاید؟27منبهتوگناهینكردهام.اینتوهستیكه
بهمنبدیكردهآمدهایبامنبجنگی،اماخداوندكهداورمطلقاستامروز
نشانخواهددادكهحقباكیستاسرائیلیاعمون.«28ولیپادشاهعمونبه

پیغامیفتاحتوجهیننمود.
29آنگاهروحخداوندبریفتاحقرارگرفتواوسپاهخودراازسرزمینهای
جلعادومنسیعبوردادوازمصفهواقعدرجلعادگذشته،بهجنگسپاهعمون
رفت.30و31یفتاحنزدخداوندنذركردهبودكهاگراسرائیلیهارایاریكندتا
عمونیهاراشكستدهندوقتیكهبسالمتبهمنزلبازگردد،هرچهراكهاز
درخانهاشبهاستقبالاوبیرونآیدبعنوانقربانیسوختنیبهخداوندتقدیم

خواهدكرد.
32پسیفتاحباعمونیهاواردجنگشدوخداونداوراپیروزگردانید.33او
آنهاراازعروعیرتامنیتكهشاملبیستشهربودوتاآبیلكرامیمباكشتار
فراوانشكستداد.بدینطریقعمونیهابهدستقوماسرائیلسركوبشدند.
34هنگامیكهیفتاحبهخانةخوددرمصفهبازگشت،دختروییعنیتنها

29:11
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بسیاری  داوران اسرائیل مردم سال، سالهای  27:11
داشتندکهایشانرارهبریمیکردند.امایفتاحتشخیص
دادکهخداداورحقیقیمردماست،تنهاکسیکهحقیقتًا
میتوانستایشانرارهبریکندوبهایشانیاریدهدکه

دشمنانمتجاوزراشکستدهند.
29:11روحخداوندبریفتاحقرارگرفت،همانطورکه
بربسیاریازداوران،پادشاهان،وانبیایعهدعتیققرار
گرفتهبود.عمومًادرعهدعتیققرارگرفتنروحخدابر
یکشخصبهاختیاراتخاصیاشارهداشتکهبهواسطه
اینعملبهاودادهمیشد.بسیاریمعتقدندکهپساز
پنطیکاست)اعمال2(خداروحالقدسرافرستادتابهطور
ایمان مسیح عیسی به که کسانی تمام زندگی در دائم

دارند،ساکنشود.
30:11و31طبقشریعتخدا،نذرقولیبودبهخداکهباید
حتمًابهآنوفامیشد)اعداد1:30و2؛تثنیه21:23ـ23(.
نذربهاندازهپیمانیمکتوب،الزماالجرابود.عدهزیادی
درزمانکتابمقدسنذرکردند.بعضیازآنها،مانندنذر

یفتاح،بسیاراحمقانهبود.
عوض در که کرد نذر واقعًا یفتاح آیا  30:11و31
بر محققین کند؟ قربانی را انسانی جنگ، در پیروزی
حسبنظریکهدرمورداینمسألهمیدهند،بهدودسته
تقسیممیشوند.آنعدهکهمیگویندیفتاحقربانیانسان
رادرنظرداشت،استداللهایزیررامیآورند:)1(او
اهلمنطقهایبودکهمذهببتپرستیوقربانیکردن
انساندرآنرایجبود.ازدیداو،قربانیکردنیکانسان

یفتاح )2( نمیرسید. بهنظر جدی چندان گناهی شاید
از او شاید نداشت. شریعت احکام از اطالعاتی احتمااًل
متن )3( بود. بیخبر انسان قربانی علیه بر خدا دستور

کتابمقدسبهوضوحمیگوید:»قربانیسوختنی«.
آنعدهکهمیگویندمنظوریفتاحنمیتوانستهقربانیانسان
باشد،بهدالیلیدیگراشارهمیکنند:)1(بعضیدیگراز
ترجمههامیگویندهرچهراکهازخانهامبیرونبیایدنه
هرکهرا.)2(یفتاحبهعنوانداورورهبرقوم،میبایست
بااحکامشریعتخداآشنابودهباشد؛درایناحکامقربانی
1:20ـ5(. ؛ 21:18 )الویان بود ممنوع وضوح به انسان
ادا )3(هیچکاهنبرحقینمیگذاشتیفتاحنذرشرا
کند.)4(اگردخترشقراربودبمیرد،دوهفتهآخرعمرش
رادرکوههانمیگذراند.)5(خدابهنذریبرپایهآداب
شیطانیاحترامنمیگذاشت.)6(39:11میگویدکهآن
دخترهرگزازدواجنکرد،نهاینکهاومرد،کهتلویحًااشاره

بهاینداردکهاوکشتهنشد،بلکهوقفخدمتخداشد.
وصفناپذیری غم یفتاح شتابزده نذر  34:11و35
بهدنبالآورد.درگرماگرماحساساتیااوجاضطراب،
انسانممکناستقولیاتعهدیاحمقانهراتقبلکند.
زبانمیآوریم،شایدخیلی بر را آنها قولهاوقتی این
روحانیبهنظرآیند،اماوقتیمجبورمیشویمبهآنهاعمل
آورد. بهبار وسرخوردگی گناه فقطحس شاید کنیم،
»معامله«روحانیفقطمایهیأسودلسردیمیشود.خدا
او بدهیم؛ او به قولهایی آینده برای ما نمیخواهدکه

خواهانایناستکهامروزازاواطاعتکنیم.



فرزندشدرحالیكهازشادیدفمیزدومیرقصیدبهاستقبالاوازخانه
بیرونآمد.35وقتییفتاحدخترشرادیدازشدتناراحتیجامةخودراچاک
نذر بهخداوند من زیرا مراغصهداركردی؛ تو دخترم! »آه، وگفت: زد

كردهامونمیتوانمآنراادانكنم.«
36دخترشگفت:»پدر،توبایدآنچهراكهبهخداوندنذركردهایبجاآوری،
زیرااوتورابردشمنانتعمونیهاپیروزگردانیدهاست.37امااولبهمندو
ماهمهلتبدهتابهكوهستانرفته،بادخترانیكهدوستمنهستندگردش
نمایموبخاطراینكههرگزازدواجنخواهمكرد،گریهكنم.«38پدرشگفت:

»بسیارخوب،برو.«
پساوبادوستانخودبهكوهستانرفتودوماهماتمگرفت.39سپسنزد
پدرشبرگشتویفتاحچنانكهنذركردهبودعملنمود.بنابراینآندختر
هرگزازدواجنكرد.پسازآندراسرائیلرسمشد40كههرسالهدخترهابه

مدتچهارروزبیرونمیرفتندوبهیاددختریفتاحماتممیگرفتند.

یفتاحبهقبیلهافرایمحملهمیکند

قبیلةافرایمسپاهخودرادرصافونجمعكردوبراییفتاحاین12
پیغامرافرستاد:»چراازمانخواستیتاآمده،تورادرجنگبا

عمونیهاكمکكنیم؟اكنونمیآییمتاتووخانهاترابسوزانیم!«
2یفتاحپاسخداد:»منبرایشماپیغامفرستادمكهبیایید،ولینیامدید.موقعی
كهدرتنگیبودیمشمامارایارینكردید.3پسمنجانخودرابهخطر
انداخته،بدونشمابهجنگرفتموخداوندمراامدادنمودتابردشمنپیروز

شوم.حالدلیلینداردكهشمابامنبجنگید.«
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شده  پیروز بزرگ نبردی در تازه اسرائیل مردم  1:12
بودند،امابهجایشادی،بهتنگنظریومنازعهپرداختند.
مردمقبیلهافرایمخشمگینبودندوحسادتمیکردندکه
چراازآنهادعوتنشدکهدرجنگشرکتکنند)اگرچه
یفتاحگفتکهاوآنهارادعوتکردهبود(.توهینهای
افرایمیهایفتاحراخشمگینکردطوریکهاوسپاهیانشان

رافراخواندو000ر42نفرازافرایمیهاراکشت.
مذاکره بزند عمل به دست اینکه از قبل معمواًل یفتاح
میکرد؛امااینبارخشماوزودشعلهورشدوجاییبرای
گران اسرائیل قوم برای او نگذاشت.خشم باقی حرف
تمامشد؛شایدمیشدازآنجلوگیریکرد.وقتیاحساس
میکنیممارابهحسابنیاوردهاند،نبایدواکنشمانتوهین
وحسادتباشد.خشمگینشدندرمقابلتوهیندیگران،
خیلی است ممکن و است اشتباه توهین همان بهاندازه

گرانتمامشود.

پیروزییفتاح
درصافون افرایمیها
آوردند، گرد سپاهی
چونخشمگینبودند
درجنـگ اینــکه از
علـیهعمـونشرکت
بودنـد. نشــده داده
نظـرداشتند آنـهادر
خانهاش در یفتاح به
درجلعادحملهکنند.
گذرگاههـای یفتـاح
در واقـع اردن رود
رودیبـوقراگرفت
وافرایمیهاییراکه
رود از داشتند سعی

بگذرند،کشت.
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4یفتاحازاینسخنافرایمیهاكهگفتهبودند،مردانجلعادبهافرایمومنسی
خیانتكردهاندخشمناکشده،سپاهخودرابسیجنمودوبهافرایمحملهبرده،
آنهاراشكستداد.5مردانجلعادتمامگذرگاههایروداردنراگرفتندتا
ازفرارافرایمیهاجلوگیریكنند.هروقتیكیازفراریانافرایممیخواست
ازروداردنعبوركند،مردانجلعادراهرابراومیبستندوازاومیپرسیدند:
»آیاتوازقبیلةافرایمهستی؟«اگرمیگفت:»نه!«6آنوقتازاومیخواستند
بگوید:»شبولت.«ولیاومیگفت:»سبولت.«وازاینراهمیفهمیدندكه
اوافرایمیاست،زیراافرایمیها،»ش«را»س«تلفظمیكردند.پساورا
میگرفتندومیكشتند.بهاینترتیبچهلودوهزارنفرافرایمیبهدست

مردمجلعادكشتهشدند.
7یفتاحمدتششسالرهبریاسرائیلرابعهدهداشت.وقتیمرداورادر

یكیازشهرهایجلعاددفنكردند.

ابصان
8رهبربعدی،»ابصان«بیتلحمیبود.9و10اوسیپسروسیدخترداشت.وی
دخترانخودرابهعقدمردانیدرآوردكهخارجازقبیلةاوبودندوسیدختر
بیگانههمبرایپسرانشبهزنیگرفت.اوهفتسالرهبراسرائیلبودوبعد

ازمرگشاورادربیتلحمدفنكردند.

ایلون
11و12پسازابصان،»ایلون«زبولونیمدتدهسالرهبریاسرائیلرابعهده

گرفت.وقتیمرداورادرایلونواقعدرزبولونبهخاکسپردند.

عبدون
13پسازاو،»عبدون«پسرهیللفرعتونیرهبراسرائیلشد.14اوچهلپسر
وسینوهداشتكهبرهفتاداالغسوارمیشدند.عبدونمدتهشتسال
رهبراسرائیلبود.15پسازمرگشدرفرعتونواقعدرافرایمدركوهستان

عمالیقیهابهخاکسپردهشد.

6ـدورهششم:سامسون
والدتسامسون

قوماسرائیلباردیگرنسبتبهخداوندگناهورزیدند.بنابراینخداوند13
ایشانرامدتچهلسالبهدستفلسطینیهاگرفتارنمود.2و3روزی
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ساحل  امتداد در کنعان، غرب در فلسطینیها  1:13
مدیترانهزندگیمیکردند.اززمانسامسونتازمانداود،

آنهادشمناصلیدرمنطقهوتهدیدیدائمیبرایقوم
اسرائیلبودند.فلسطینیهاجنگجویاندرندهخوییبودند؛



فرشتةخداوندبرهمسرمانوحازقبیلةدانكهدرشهرصرعهزندگیمیكرد
ظاهرشد.اینزن،نازابودوفرزندینداشت،امافرشتهبهاوگفت:»هرچند
نازابودهای،ولیبزودیحاملهشده،پسریخواهیزایید.4مواظب تابحال
باششرابومسكراتننوشیوچیزحراموناپاکنخوری.5مویسرپسرت
هرگزنبایدتراشیدهشود،چوناونذیرهبوده،ازبدوتولدوقفخداخواهدبود.

اوشروعبهرهانیدناسرائیلیهاازدستفلسطینیهاخواهدكرد.«
6آنزنباشتابپیششوهرشرفتوبهاوگفت:»مردخداییبهمنظاهرشد
كهصورتشمانندفرشتةخدامهیببود.مننامونشانشرانپرسیدمواوهماسم
خودرابهمننگفت.7اماگفتكهمنصاحبپسریخواهمشد.اوهمچنینبه
منگفتكهنبایدشرابومسكراتبنوشموچیزحراموناپاكیبخورم؛زیرا

كودکنذیرهبوده،ازشكممادرتادممرگوقفخداخواهدبود!«
8آنگاهمانوحچنیندعاكرد:»ایخداوند،خواهشمیكنمتوآنمردخدارا
دوبارهنزدمابفرستیتااوبهمایاددهدبافرزندیكهبهمامیبخشیچهكنیم.«
9خدادعایویرااجابتفرمودوفرشتةخداباردیگربرزناوكهدرصحرا

نشستهبود،ظاهرشد.اینبارهمشوهرشمانوحنزدوینبود.10پساودویده،
بهشوهرشگفت:»آنمردیكهبهمنظاهرشدهبود،بازهمآمدهاست!«
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آنهاازلحاظتعداد،مهارتهایجنگی،وفناوریبرقوم
اسرائیلبرتریداشتند.آنهارمزدرستکردنسالحهای
جنگیآهنیرامیدانستند)1سموئیل19:13ـ22(.اماوقتی
خدابرایاسرائیلمیجنگید،هیچیکازاینامتیازاتبه

حسابنمیآمد.
1:13یکباردیگردورتسلسلگناه،مجازات،وتوبهشروع
؛ 1:6ـ14 ؛ 1:4ـ4 ؛ 14:3و15 ؛ 8:3و9 )داوران میشود
6:10ـ11:11(.اسرائیلیهاتاوقتیکهدردورنجوظلم
وستمومرگآنهاراازپادرنمیآورد،بهخدامتوسل
نمیشدند.مسببایندردورنجخدانبود،بلکهخودمردم
بودندکهخداراداوروحاکمخودنمیدانستند.پیروی
ازخدابهچهقیمتیبرایتانتماممیشود؟هشدارهاییکه
درکالمخداوجوددارد،روشناست:اگرماهمچناندل
خودرانسبتبهخداسختسازیم،بایدانتظارسرنوشتی

مشابهسرنوشتاسرائیلراداشتهباشیم.
از الهی 2:13و3فرشتهخداوندمیتواندفرستادهویژه
جانبخدابودهباشد،یاظهورجسمانیعیسیمسیح.علت
اینخبر بهوالدینسامسون اینبودکه مالقاتفرشته
مهمرابدهدکهپسرشانبهنجاتبنیاسرائیلازدست
فلسطینیهاهمتخواهدگماشت)برایکسباطالعات
بیشـتردربـارهفرشتهنگاهکنـیدبهتوضیحـاتمربـوط

به1:2و11:6(.

5:13سامسونمیبایستنذیرهمیبود،یعنیکسیکه
نذیره نذِر سازد. راوقفخدمتخدا میکندخود نذر
معمواًلموقتیبود،امادرموردسامسون،همیشگیبود.
را خود سر موی نمیتوانست نذیره بهعنوان سامسون
بتراشد،بهمردهدستبزند،یاهیچنوعنوشیدنیالکلی

بنوشد.
و میکرد ضعیفی قضاوتهای اغلب سامسون آنکه با
اماوقتیمصمم مرتکبگناهانوحشتناکیمیگردید،
شدکهخودرابهخداوقفکند،کارهایزیادیانجام
که وقتی تا بود. اسرائیل قوم مانند او نظر این از داد.
اسرائیلیهاهمچنانوقفخدامیماندند،پیشرفتوترقی
میکردند.اماوقتیخدارانادیدهمیگرفتند،درگناهان

وحشتناکیمیافتادند.
به  شروع  پسرش که شد گفته مانوح زن به  5:13
رهانیدناسرائیلیهاازستمفلسطینیهاخواهدکرد.تاقبل
اززمانداود،ظلمفلسطینیهابهطورکاملسرکوبنشد
)2سموئیل1:8(.سهمسامسوندرغلبهبرفلسطینیهاتنها
اینبودکهآغازگراینسرکوبباشد؛بااینحال،سهماو
دراینکارمهمبود.اینوظیفهایبودکهخداانجامشرا
بهسامسونسپردهبود.درپیرویازخداوفادارباشیدحتی
اگرنتایجآنیرانبینید،چونممکناستکاریراشروع

کنیدکهدیگرانآنرابهاتمامبرسانند.



11مانوحبشتابهمراههمسرشنزدآنمردآمده،ازاوپرسید:»آیاتوهمان
مردیهستیكهبازنمنصحبتكردهبودی؟«

فرشتهگفت:»بلی.«
12پسمانوحازاوپرسید:»بعدازتولدبچهچگونهبایداورابزرگكنیم؟«
13و14فرشتهجوابداد:»زنتوبایدازآنچهكهاورامنعكردم،پرهیزكند.او
نبایدازمحصولدرختانگوربخوردیاشرابومسكراتبنوشد.اوهمچنین
نبایدچیزحراموناپاکبخورد.اوبایدهرچهبهاوامركردهامبجاآورد.«

15آنگاهمانوحبهفرشتهگفت:»خواهشمیكنمهمینجابمانتابرومو
ولی میمانم، منتظر اینجا »در داد: جواب 16فرشته بیاورم.« غذایی برایت
بعنوان كه بیاور هدیهای بیاوری، چیزی میخواهی اگر نمیخورم. چیزی
او كه نمیدانست هنوز )مانوح گردد.« تقدیم خداوند به سوختنی قربانی

فرشتةخداونداست.(
17سپسمانوحاسماوراپرسیده،گفت:»وقتیهرآنچهگفتهایواقعگردد

میخواهیمبهمردمبگوییمكهچهكسیاینپیشگوییراكردهاست!«
18فرشتهگفت:»ناممرانپرس،زیرانامعجیبیاست!«

19پسمانوحبزغالهوهدیهایازآردگرفته،آنرارویقربانگاهیسنگیبه
خداوندتقدیمكردوفرشتهعملعجیبیانجامداد.20و21وقتیشعلههایآتش
قربانگاهبسویآسمانزبانهكشیدفرشتهدرشعلةآتشبهآسمانصعودنمود!
مانوحوزنشبادیدناینواقعهروبرزمیننهادندومانوحفهمیدكهاوفرشتة

خداوندبودهاست.اینآخرینباریبودكهآنهااورادیدند.
22مانوحبههمسرخودگفت:»ماخواهیممرد،زیراخدارادیدیم!«23ولی
زنشبهاوگفت:»اگرخداوندمیخواستمارابكشدهدیهوقربانیمارا
قبولنمیكرد،اینوعدةعجیبرابهمانمیدادواینكارعجیبرابعمل

نمیآورد.«
24آنزنپسریبدنیاآوردواورا»سامسون«نامنهاد.اورشدكردوبزرگ
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18:13چرافرشتهنامشرامخفیداشت؟درآنروزگار 
عقیدهبراینبودکهاگرکسیازنامشخصدیگریآگاه
شود،ازشخصیتاوونحوهتسلطبراومطلعخواهدگردید.
فرشتهبامخفیداشتننامش،میخواستبگویدکهناماو
رازیاستورایدرکوفهم،وعجیبترازآناستکه
بتوانتصورکرد.مانوحجوابسؤالیراازفرشتهخواست
کهقادربهدرکشنبود.مابعضیاوقاتسؤالهاییازخدا
میکنیم،اماپاسخیدریافتنمیداریم.اینبداندلیلنیست
کهجوابخدامنفیاست،بلکهشایدسؤالیکردهایمکه

ورایدرکیاتواناییپذیرشمااست.

کرد. تقدیم خدا به  آرد از هدیهای  مانوح  19:13
هدیهآردیغله،روغن،وآردبودکهبهصورتکیک
وهمراهباقربانیسوختنی)بزغالهجوان(رویقربانگاه
تقدیممیشد.هدیهآردیکهشرحآندرالویانفصل2
آمدهاست،بهنشانهاحتراموتوجهبهخداوپرستشاو
تقدیممیشد.تقدیماینهدیه،نوعیاعترافوتصدیق
اینامربودکهروزیوخوراکمردماسرائیلراخداعطا
میکندوایشانزندگیخودرامدیوناومیباشند.مانوح
باتقدیمهدیهآردی،اشتیاقخودرابهخدمِتخدانشان

دادواحترامخودرابهخدامتجلیساخت.



شدوخداونداورابركتداد.25هروقتكهسامسونبهلشكرگاهدانكهبین
صرعهواشتاعولقرارداشتمیرفت،روحخداوندویرابهغیرتمیآورد.

سامسونمعماییطرحمیکند

یکروزكهسامسونبهتمنهرفتهبود،دختریفلسطینیتوجهاورا14
جلبنمود.2چونبهخانهبازگشتجریانراباپدرومادرشدرمیان
گذاشتوازآنهاخواستتاآندختررابرایشخواستگاریكنند.3آنهااعتراض
نموده،گفتند:»چرابایدبرویوهمسریازاینفلسطینیهایبتپرستبگیری؟
آیادربینتمامخاندانوقوممادختریپیدانمیشودكهتوبااوازدواجكنی؟«
ولیسامسونبهپدرخودگفت:»دختردلخواهمنهماناست.اورابرایمن

خواستگاریكنید.«
4پدرومادراونمیدانستندكهدستخداونددراینكاراستوبدینوسیله
میخواهدبرایفلسطینیهاكهدرآنزمانبربنیاسرائیلحكومتمیكردند،

دامیبگستراند.
5سامسونباپدرومادرشبهتمنهرفت.وقتیآنهاازتاكستانهایتمنهعبور
میكردندشیرجوانیبیرونپریده،بهسامسونحملهكرد.6درهمانلحظهروح
خداوندبراوقرارگرفتوبااینكهسالحیباخودنداشت،شیرراگرفتهمثل
یکبزغالهآنرادرید!امادراینبارهچیزیبهپدرومادرخودنگفت.7وقتی

سامسونبهتمنهرسیدبادخترموردنظرخودصحبتكردواوراپسندید.
8بعدازمدتی،سامسونبرایعروسیبازبهتمنهرفت.اوازجادهخارجشد
تانگاهیبهالشةشیربیاندازد.چشمشبهانبوهیاززنبورومقداریعسلدر
داخلالشهافتاد.9مقداریازآنعسلراباخودبرداشتتادربینراهبخورد.
وقتیبهپدرومادرشرسیدكمیازآنعسلرابهآنهادادوایشاننیز

خوردند.اماسامسونبهایشاننگفتكهآنعسلراازكجاآوردهاست.
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25:13قبیلهسامسون،یعنیدان،همچناندرسرزمین 
بود نشــده تسخــیر هنـوز که )1:18( خود موروثـی
قطعًا سامسون بودند. سرگردان 47:19و48( )یوشع
بود این قبیلهجنگطلبش،درآرزوی مانندسایرمردم
بنابراین باشد. داشته مشخص و دائمی سرزمینی که
مالقاتهاییکهاواز»لشکرگاه«قبیلهاشمیکرد،اورا
برمیانگیختوروحخداشروعمیکردبهآمادهکردن

اوبرایایفاینقِشرهبریمردمشعلیهفلسطینیها.
شایددرموردشمانیزاموریوجودداشتهباشدکهشما
همان است ممکن امور این میدارد. وا انگیزش به را
زمینههاییباشدکهخدامیخواهدشمارادرآنهابهکار
ببرد.خدابرایآمادهکردنورشدشماازوسائلمختلفی

محیطی، تأثیرات ارثی، خصوصیات میکند: استفاده
مدتها اغلب آمادگی این خودتان. شخصی تجارب و
پیشازبزرگسالیشروعمیشود،همانطورکهدرمورد

سامسوننیزچنینبود.
3:14پدرومادرسامسونبهچنددلیلباازدواجاوبازنی
فلسطینیمخالفبودند:)1(اینکارخالفشریعتخدا
بود)خروج15:34ـ17؛تثنیه1:7ـ4(.نمونهبارزیازچنین
وصلتیبابتپرستان،در5:3ـ7یافتمیشود.)2(فلسطینیها
بزرگتریندشمناسرائیلبودند.ازدواجبایکفلسطینیمایه
ننگخانوادهسامسونمیشد.اماپدرسامسونتسلیمخواسته
پسرششدوبااینازدواجموافقتکرد،باآنکهاواینحق

راداشتکهدرخواستپسرشراردکند.



10و11درحالیكهپدرسامسونتدارکازدواجاورامیدید،سامسونمطابقرسم
جوانانآنزمانضیافتیترتیبدادوسینفرازجواناندهكدهدرآنشركت
كردند.12سامسونبهآنهاگفت:»معماییبهشمامیگویم.اگردراینهفتروزی
كهجشنداریمجوابمعماراگفتید،منسیردایكتانیوسیدستلباسبهشما

میدهم.13ولیاگرنتوانستیدجواببدهید،شمابایداینلباسهارابهمنبدهید!«
آنهاگفتند:»بسیارخوب،معمایخودرابگوتابشنویم.«

14سامسونگفت:»ازخورندهخوراکبیرونآمدواززورآورشیرینی!«سه
روزگذشتوایشاننتوانستندجوابمعماراپیداكنند.

15روزچهارمهمگیآنهانزدزنسامسونرفتندوبهاوگفتند:»جواباین
معماراازشوهرتبپرسوبهمابگووگرنهخانةپدرتراآتشخواهیمزد
وتورانیزخواهیمسوزانید.آیااینمهمانیفقطبرایلختكردنمابود؟«
16پسزنسامسونپیشاورفته،گریهكردوگفت:»تومرادوستنداری.
توازمنمتنفری؛چونبرایجوانانقوممنمعماییگفتهای،ولیجوابآن

رابهمننمیگویی.«
سامسونگفت:»منآنرابهپدرومادرمنیزنگفتهام،چطورانتظارداریبه

توبگویم!«
17ولیاودستبردارنبودوهرروزگریهمیكرد،تااینكهسرانجامدرروزهفتم
مهمانی،سامسونجوابمعمارابهویگفت.اونیزجوابرابهجوانانقومخود
بازگفت.18پسدرروزهفتم،پیشازغروبآفتابآنهاجوابمعمارابهسامسون

چنینگفتند:»چهچیزیشیرینترازعسلوزورآورترازشیرمیباشد؟«
سامسونگفت:»اگربامادهگاومنشخمنمیكردید،جوابمعمارانمییافتید!«
19آنگاهروحخداوندبرسامسونقرارگرفتواوبهشهراشقلونرفته،سینفراز

12:14
پیدا27:29
دان12:5
حز2:17

12:14
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زندگیپرمخاطرهسامسون
اهلتمنه فلسطینی بادختری سامسوندرصرعهبزرگشدوخواست
ازدواجکند.درجشنعروسیخودشفریبخورد،بهاشقلونرفتو
عدهایازمردانفلسطینیراکشتوجامههایآنانرادزدیدتاشرطیرا
کهباختهبود،اداکند.سپساجازهدادتااورابگیرندوبهلحیببرند،که

درآنجاطنابهایشراپارهکردو000ر1نفرراکشت.

18:14»اگربامادهگاومنشخمنمیکردید«یعنی»اگر
زنمراتحتنفوذخوددرنمیآوردید.«معمواًلمزارعرابا
گاونرشخممیزدند.سامسونمیخواستبگویدکهاگرزنش

راتهدیدنمیکردند،بهجوابمعمایاودستنمییافتند.
19:14درسرتاسراینفصلها،میبینیمکهسامسونتحت
نیرویامیالآنیخود،عطایاستثناییخدادادیاشرابرای
اهدافخودخواهانهبهکارمیگیرد.امروزخداتواناییهاو
مهارتهارادرسرتاسرکلیساتقسیممیکند)1قرنتیان1:12(.
پولسرسولبیانمیداردکهاینعطایابایدهمگیبرایرشد
وبنایکلیسابهکارروند)افسسیان12:4(.بهکارگیریاین
تواناییهادرراهاهدافخودخواهانه،محرومکردنکلیساو
سایرایماندارانازمواهبوقدرتالهیاست.وقتیازعطایایی
کهخدابهشمادادهاستاستفادهمیکنید،یقینحاصلکنیدکه
منفعتآننهفقطبهخودتان،بلکهنفعبهدیگراننیزمیرسد.

روداردن

دریایمدیترانه
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صرعه
تمنه

یان
طین
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اهالیآنجاراكشتولباسهایآنهارابرایسیجوانیكهجوابمعمایشراگفته
بودند،آوردوخودازشدتعصبانیتبهخانةپدرخودبازگشت.20زنسامسون

نیزبهجوانیكهدرعروسیآنهاساقدوشسامسونبود،بهزنیدادهشد.
20:14
یو29:3
20:14
یو29:3
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غمانگیزاستکهازفردبهخاطرچیزیکهمیتوانستباشد،یادشود.سامسوننیرویبالقوهعظیمیداشت.
تعداداندکیازانسانهاباتواناییهاییهمچونسامسونپابهاینجهانمیگذارند.سامسونکهطبقنقشهخدا
برایمانوحوهمسرشبهدنیاآمد،میبایست»وقفخدا«میبود.اومیبایست»شروعبهرهاییاسرائیلاز
دستفلسطینیهامیکرد«.برایکمکبهاودرانجامنقشهخدا،قدرتبدنیفوقالعادهایبهاودادهشد.

سامسونقدرتشرادرسبکسریهایابرایرهاییازمخمصههاهدرمیداد؛عاقبتهمتمامقدرتش
رادرراهخشنودیمعشوقشازدستداد.ازاینرو،ماتمایلداریمکهاوراآدمناموفقیبدانیم.مااز
اوبهعنوانداورییادمیکنیمکهروزهایآخرعمرشرابهدستاسکردنگندمدرزنداندشمن

گذراند.گاهنیزممکناستبگوییم:»افسوسازاینهمهنیرویبالقوهکهبههدررفت!«
بله،سامسونزندگیاشراهدرداد.اومیتوانستقومشراتقویتبخشد.اومیتوانستقومشرا
بهخداپرستیبازگرداند.اومیتوانستفلسطینیهاراازسرزمینشانپاکسازیکند.باآنکهسامسون
هیچیکازاینکارهارانکرد،امانقشهایراکهفرشتهپیشازتولداوبهپدرومادرشاعالمکرد،

بهانجامرسانید.سامسوندراقدامآخرخود،شروعبهرهاییاسرائیلازدستفلسطینیهاکرد.
جالباستکهعهدجدیدبهشکستهایسامسونیاکارهایقهرمانانهاوکهحاکیازقدرتاوبود،
اشارهاینمیکند.درکتابعبرانیان،اواززمرهکسانیبهحسابآمدهکه»بهخداایمانداشتند؛
بههمینجهتتوانستند...وعدههایخدارادریافتکنند.«درآخر،سامسونپذیرفتکهبایدمتکی
بهخداباشد.وقتیُمرد،خداشکستهاوناکامیهایاورابهپیروزیمبدلکرد.ماجرایسامسون
بهماتعلیممیدهدکههیچوقتبرایشروعدوبارهدیرنیست.شکستهایگذشتهماهرچقدرتلخ

بودهباشد،بازامروزآنقدردیرنیستکهبهطورکاملبهاواتکاکنیم.
نقاطقوتوموفقیتها:

ازبدوتولدبهعنواننذیرهوقفخداشد. *
بهکارهایعظیمیکهبانیرویبدنیاشانجاممیداد،معروفبود. *

ناماودرفهرستمشعلدارانایماندرعبرانیانآمدهاست. *
شروعبهرهاییاسرائیلازظلمفلسطینیانکرد. *

نقاطضعفواشتباهات:
دربسیاریازمواقع،نذرخودواحکامخدارازیرپامیگذاشت. *

هوسرانیبراومسلطبود. *
بهاشخاصنادرستیاعتمادمیکرد. *

عطایاوتواناییهایشرابهگونهایغیرعاقالنهبهکارمیبرد. *
درسهاییاززندگیاو:

قدرتزیاددریکقسمتاززندگی،ضعفهایقسمتهایدیگرراجبراننمیکند. *
حضورخداارادهشخصراازاونمیگیرد. *

خدامیتواندافرادایمانراعلیرغماشتباهاتشانبهکارگیرد. *
آمارحیاتی:

اهل:صرعه،تمنه،اشقلون،غزهووادیسورق *
شغل:داور *

خویشاوندان:پدر:مانوح *
همعصربا:دلیله،سموئیلکهاحتمااًلزمانیچشمبهجهانگشودکهسامسونداوربود *

آیهکلیدی:
»مویسرپسرتهرگزنبایدتراشیدهشود،چونآننذیرهبوده،ازبدوتولدوقفخداخواهدبود.

اوشروعبهرهانیدناسرائیلیهاازدستفلسطینیهاخواهدکرد«)داوران5:13(.
ماجرایاودرداوران13ـ16نقلشدهاست.ازاودرعبرانیان32:11نیزنامبردهشدهاست.

ون
ســ
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سامسونعدهزیادیازدشمنانرامیکشد

پسازمدتی،درموقعدروگندم،سامسونبزغالهایبعنوانهدیه15
برداشتتاپیشزنخودبرود.اماپدرزنشویرابهخانهراه
نداد،2وگفت:»منگمانمیكردمتوازاونفرتداری،ازاینروویرا
بهعقدساقدوشتودرآوردم.اماخواهركوچكشازاوخیلیزیباتراست؛

میتوانیبااوازدواجكنی.«
3سامسونفریادزد:»اكنوندیگرهربالییبرسرفلسطینیهابیاورمتقصیرش
بهگردنمننیست.«4پسبیرونرفته،سیصدشغالگرفتودمهایآنهارا
جفتجفتبهمبستودرمیانهرجفتمشعلیقرارداد.5بعدمشعلهارا
آتشزدوشغالهارادرمیانكشتزارهایفلسطینیانرهانمود.بااینعمل

تماممحصولودرختانزیتونسوختهونابودشد.
6فلسطینیهاازیكدیكرمیپرسیدند:»چهكسیاینكارراكردهاست؟«باالخره
فهمیدندكهكارسامسوندامادتمنیبودهاست،زیراتمنیزناورابهمرد
دیگریدادهبود.پسفلسطینیهاآندخترراباپدرشزندهزندهسوزانیدند.

7سامسونوقتیاینراشنیدخشمگینشدوقسمخوردكهتاانتقامآنهارا
نگیردآرامننشیند.8پسبابیرحمیبرفلسطینیهاحملهبرده،بسیاریازآنها
راكشت،سپسبهصخرةعیطامرفتودرغاریساكنشد.9فلسطینیهانیز

سپاهیبزرگبهسرزمینیهودافرستادندوشهرلحیرامحاصرهكردند.
10اهالییهوداپرسیدند:»چرامارامحاصرهكردهاید؟«

فلسطینیهاجوابدادند:»آمدهایمتاسامسونرابگیریموبالییراكهبرسر
ماآوردبرسرشبیاوریم.«

11پسسههزارنفرازمردانیهودابهغارصخرةعیطامنزدسامسونرفتند.
وقتیپیشاورسیدندگفتند:»اینچهكاریستكهكردی؟مگرنمیدانیكه

مازیردستفلسطینیهاهستیم؟«
ولیسامسونجوابداد:»منفقطآنچهراكهبرسرمنآوردهبودند،تالفی

كردم.«
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1:15جوابسامسوندر11:15،شرحماجرایاینفصل 
اسـت:»منفقطآنچهراکـهبرسرمنآوردهبودند،تالفی
کردم.«اینماجراشرحکنشها،واکنشها،وزنجیرهایاز
واکنشهااستکهریشهدرخشم،نفرت،اذیتوآزار،
عمِل هر مهارنشدنی. است هیوالیی انتقام دارد. انتقام و
انتقامجویانهعملتالفیجویانهدیگریرابهدنبالمیآورد.
انتقام»بومرنگی«استکهپسازپرتاببهجایاولباز
میگردد.اجازهندهیدانتقام،زندگیشمارادرچنگالخود

نگهدارد.چرخهانتقامفقطبابخششمتالشیمیشود.

بهقوماسرائیل 7:15خداتمامسرزمینفلسطینیهارا
دادهبود)یوشع2:13(،امامردماسرائیلدربیرونراندن
بر فلسطینیها حاال و بودند ورزیده قصور فلسطینیها
اسرائیلیهامسلطشدهبودند.خداازسامسونوزودخشمی
اوبرایمجازاتاینستمکاراناستفادهکرد.خدامیتواند
منجر او بهستایش انسان« کاریکندکهحتی»خشم
محدودیت موجب ما ضعفهای .)10:76 )مزمور شود

کارخدانمیشود.



تحویل فلسطینیها به و ببندیم را تو آمدهایم »ما گفتند: یهودا 12مردان
دهیم.«

سامسونگفت:»بسیارخوب،ولیبهمنقولدهیدكهخودشمامرانكشید.«
13آنهاجوابدادند:»تورانخواهیمكشت.«پسبادوطنابنواورابستند
وباخودبردند.14چونسامسونبهلحیرسید،فلسطینیهاازدیدناوبانگ
برآوردند.دراینهنگامروحخداوندبرسامسونقرارگرفتوطنابهاییكه
بهدستهایشبستهشدهبودمثلنخیكهبهآتشسوختهشودازهمبازشد.
15آنگاهاستخوانچانةاالغیمردهراكهبرزمینافتادهبودبرداشتوباآن

هزارنفرازفلسطینیهاراكشت.16سپسگفت:
»باچانهایازیکاالغ

ازكشتههاپشتههاساختهام،
باچانهایازیکاالغ

یکهزارمردرامنكشتهام«
)یعنی»تپة َرَمتلَحی را انداختوآنمكان بهدور را االغ 17سپسچانة

استخوانچانه«(نامید.
این نزدخداونددعاكرده،گفت:»امروز بسیارتشنهشد.پس 18سامسون
پیروزیعظیمرابهبندهاتدادی؛ولیاكنونازتشنگیمیمیرموبهدست
اینبتپرستانگرفتارمیشوم.«19پسخداوندازداخلگودالیكهدرآنجا
بودآببرزمینجاریساخت.سامسونازآنآبنوشیدوروحشتازه
گشت.سپسآنچشمهراعینحقوری)یعنی»چشمةمردیكهدعاكرد«(

نامید.اینچشمهتابهامروزدرآنجاباقیست.
20سامسونمدتبیستسالرهبریاسرائیلرابعهدهداشت،ولیفلسطینیها

هنوزهمبرسرزمینآنهامسلطبودند.
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14:15ـ17قدرتسامسونازخداوندبود،امااومغرور 
او ازخودشمیباشد. قدرتش بودوفکرمیکرد شده
میگفت:»یکهزارمردرامنکشتهام.«بعدًانیزازخدا
خواستکهبهخاطرکارهاییکهخودشکرده،قدرتش
که شود باعث میتواند غرور .)18:15( کند تجدید را
به دادهایم، انجام خدا قدرت با فقط ما که را کارهایی

حسابخودبگذاریم.
18:15سامسونازلحاظجسمانیوعاطفیتحلیلرفته
شخصی، بزرگ پیروزی به یافتن دست از پس بود.
نگرشاوفورًابهدلسوزیبرایخودشتبدیلشد:»ولی
اکنونازتشنگیمیمیرم.«ماپسازتالشیسختیاپس
ازرویاروییبانیازهایواقعیجسمانی،بیشازهروقت

بزرگ، موفقیتهای از پس میشویم. ضعیف دیگری
اغلبافسردگیشدیدعارضمیشود،بنابرایناگرپس
ازدستیافتنبهیکپیروزیشخصی،احساسمیکنید

تحلیلرفتهاید،متعجبنشوید.
درمواقعضعف،ازاینوسوسهدوریکنیدوفکرنکنید
خدابهخاطرخدماتیکهکردهاید،بهشمامدیوناست.
قدرتاوستکهبهشماپیروزیمیبخشد.بکوشیدکه
احساساتواعمالوسخنانتانهمهخدا-محورباشند،نه

خود-محور.
20:15ظاهرًاسامسونبعدازاینپیروزیبرفلسطینیها،
بهعنوانداورورهبراسرائیلتعیینشد.او20سالرهبر

بود)31:16(.



سامسونرازقدرتشرابرایدلیلهفاشمیسازد

روزیسامسونبهشهرفلسطینیغزهرفتوشبرابازنبدكارهای16
بسربرد.2بزودیدرهمهجاپخششدكهاوبهغزهآمدهاست.
پسمردانشهرتمامشبنزددروازهدركمیننشستندتااگرخواستبگریزد
اورابگیرند.آنهادرشبهیچاقدامینكردندبلكهگفتند:»چونصبحهوا
روشنشود،اوراخواهیمكشت.«3اماسامسونتانصفشبخوابید؛سپس
برخاستهبیرونرفتودروازةشهرراباچارچوبشازجاكندوآنرابر

دوشخودگذارده،بهباالیتپهایكهدرمقابلحبروناستبرد.
4مدتیبعد،سامسونعاشقزنیازوادیسورق،بهنامدلیلهشد.5پنجرهبر
را او چیزی چه بفهمی كن »سعی گفتند: او به آمده، دلیله نزد فلسطینی
اینچنیننیرومندساختهاستوچطورمیتوانیماورابگیریموببندیم.اگراین
كارراانجامدهیهریکازماهزاروصدمثقالنقرهبهتوپاداشخواهیم

داد.«
6پسدلیلهبهسامسونگفت:»خواهشمیكنمبهمنبگوكهرمزقدرتتو

چیست؟چگونهمیتوانتورابستوناتوانكرد؟«
7سامسوندرجواباوگفت:»اگرباهفتزهكمانبستهشوم،مثلهركس

دیگرناتوانخواهمشد.«
8پسرهبرانفلسطینیهفتزهكمانبرایدلیلهآوردندودلیلهباآنهفت
مجاور اطاق در را فلسطینی نفر چند او 9درضمن، بست. را او كمان زه

1:16
یوش47:15

1:16
یوش47:15
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سامسونودلیله
سامسونفریبزنیفلسطینیبهنامدلیلهراخوردکهدروادیسوروق
زندگیمیکرد.اورازقدرتسامسونرابرایفلسطینیهافاشساخت.
آنهانیزاوراگرفتندودرغلوزنجیربهغزهبردند.اودرآنجامرد.

خویشاوندانسامسوناورادرمحلیبینصرعهواشتاعولدفنکردند.

3:16سامسونازبدوتولدبهطورخاصبرایخدمتبه
خداوقفشدهبود.امااوعمومًاایننذررانادیدهمیگرفت
وبهجایآنکهبرخدامتکیباشد،هرروزبیشتربرقدرت

خودشاتکامیکرد.دراینآیه،میبینیمکهبراینخستین
بار،ذکرنمیشودکهاینعملقهرمانانهسامسونتحت

قدرتروحخداصورتگرفت)19،6:14؛14:15(.
باشیم، موفق خود خدادادی عطایای از استفاده در اگر
مهارتها عطایا، این کنیمکهچهکسی فراموش نباید
وتواناییهارابهماداده،یاچهکسیبودکهآننقشه
عطایا این از استفاده در را ما دادکه ما به را روحانی
هدایتکند.توجهکنیدکهوقتیسامسوناینرافراموش
به باید همیشه ما )20:16و21(. افتاد اتفاقی چه کرد،
خاطرداشتهباشیمکهتمامعطایاوتواناییهاییماازخدا

سرچشمهمیگیرد.
5:16پنجرهبربرفلسطینیهاحکومتمیکردندنهیک
نفر.هریکازاینپنجرهبربهطورجداگانهدرشهرهای
اشدود،اشقلون،عقرون،جت،وغزهحکومتمیکردند.
بازرگانی و تجاری مهم مرکز شهرها این از یک هر
بود.باتوجهبهشخصیتدلیله،جایتعجبنیستکهاو
بهدنبالمالقاتشخصیبااینمردانثروتمندوقدرتمند،

بهسامسونخیانتکردهباشد.

روداردن

دریایمدیترانه

اورشلیم

دریای
مرده

صرعه
اشتاعول

ـان
نعـ
ک

حبرون
غـزه

وادیسوروق



مخفیكردهبود.دلیلهپسازبستنسامسونفریادزد:»سامسون!فلسطینیها
برایگرفتنتوآمدهاند!«سامسونزهرامثلنخكتانیكهبهآتشبرخورد

میكند،پارهكردورازقدرتشآشكارنشد.
10سپسدلیلهبهویگفت:»سامسون،تومرامسخرهكردهای!چرابهمن

دروغگفتی؟خواهشمیكنمبهمنبگوكهچطورمیتوانتورابست؟«
11سامسونگفت:»اگرباطنابهایتازهایكههرگزازآنهااستفادهنشده،

بستهشوم،مانندسایرمردان،ناتوانخواهمشد.«
12پسدلیلهطنابهایتازهایگرفته،اورابست.اینبارنیزفلسطینیهادراطاق
مجاورمخفیشدهبودند.دلیلهفریادزد:»سامسون!فلسطینیهابرایگرفتنتو

آمدهاند!«ولیاوطنابهارامثلنخازبازوانخودگسیخت.
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بزرگترینموفقیتشخصممکناستکمکبهدیگراندربهانجامرسیدنکارهایبزرگباشد.
بههمانشکل،بزرگترینشکسِتشخصمیتوانداینباشدکهنگذارددیگرانبهمراتبباالتر
برسند.دلیلهنقشیجزئیدرزندگیسامسونداشت،اماتأثیراوویرانگربود،چوناوسامسونرا
وادارکردکهبهدعوتمخصوصیکهازجانبخداداشت،پشتکند.دلیلهکهانگیزهاشحرص
وطمعبود،باپافشاریخودمقاومتسامسونرادرهمشکست.دلباختگیسامسونبهدلیله،اورا
طعمهآسیبپذیریساختهبود.سامسونباتمامقدرتبدنیاش،حریفدلیلهنبودوبهایگزافی
بابتتسلیمشدنبهاوپرداخت.دیگردرکتابمقدسنامیازدلیلهبردهنشدهاست.بیوفاییاوبه

سامسونباعثتباهیزندگیسامسونوقومخودششد.
آیادیگرانباآشناشدنباشماتقویتوتشویقمیشوند؟آیاآنهامتوجههستندکهآشناییباشما،
ایشانراترغیبمیکندکهبهمدارجباالتررشدوشکوفاییبرسند؟مهمترازاین،آیاآشناییبا
شماکمکیبهرابطهآنهاباخدامیکند؟اگرطالبوقتوتوجهآنانهستید،آیااینامربهآنان
ثابتمیکندکهخواهانرفاهوبهزیستیشانهستید؟آیادوستداریدوسیلهایدردستخداباشید

تااوبهواسطهشمادرزندگیدیگرانعملکند؟

نقطهقوتوموفقیت:
وقتیباموانعروبهرومیشد،سماجتبهخرجمیداد. *

نقاطضعفواشتباهات:
بهپولبیشترازروابطبهامیداد. *

بهمردیکهبهاواعتمادداشت،خیانتکرد. *

درسیاززندگیاو:
مابایددقتکنیمکهفقطبهکسانیاعتمادکنیمکهقابلاعتمادند. *

آمارحیاتی:
اهل:وادیسوروق *
همعصربا:سامسون *

آیهکلیدی:
»دلیلههرروزبااصرارهایخودسامسونرابهستوهمیآورد،تااینکهباالخرهرازقدرتخودرا

برایاوفاشساخت«)داوران16:16و17(.
ماجرایاودرداورانفصل16نقلشدهاست.

ـله
دلیـ



13دلیلهبهویگفت:»بازهممرادستانداختیوبهمنراستنگفتی!حاال
بهمنبگوكهواقعًاچطورمیتوانتورابست؟«

سامسونگفت:»اگرهفتگیسویمرادرتارهایدستگاهنساجیاتببافی
مانندمرداندیگر،ناتوانخواهمشد.«

14پسوقتیاودرخواببود،دلیلهموهایاورادرتارهایدستگاهنساجیبافت
وآنهارابامیخدستگاهمحكمكرد.سپسفریادزد:»سامسون!فلسطینیها

آمدند!«اوبیدارشدوبایکحركتسر،دستگاهراازجاكند!
15دلیلهبهاوگفت:»چگونهمیگوییمرادوستداریوحالآنكهبهمن
اعتمادنداری؟سهمرتبهاستكهمرادستانداختیوبهمننمیگوییراز

قدرتتدرچیست؟«
16و17دلیلههرروزبااصرارهایخودسامسونرابهستوهمیآورد،تااینكه
باالخرهرازقدرتخودرابرایاوفاشساخت.سامسونبهویگفت:»موی
سرمنهرگزتراشیدهنشدهاست.چونمنازبدوتولدنذیرهبودهووقفخدا
شدهام.اگرمویسرمتراشیدهشود،نیرویمنازبینرفته،مانندهرشخص

دیگریناتوانخواهمشد.«
18دلیلهفهمیدكهایندفعهحقیقتراگفتهاست.پسبدنبالآنپنجرهبر
فلسطینیفرستادوبهآنهاگفت:»بیایید،ایندفعهاوهمهچیزرابهمنگفته
است.«پسآنهاپولیراكهبهویوعدهدادهبودند،باخودبرداشته،آمدند.
19دلیلهسرسامسونرارویدامنخودگذاشتواوراخواباند.سپسبهدستور
دلیلهمویسرشراتراشیدند.بدینترتیب،دلیلهسامسونرادرماندهكردو

15:16
داو16:14
15:16

داو16:14

16:16
اعد5:6
داو5:13

16:16
اعد5:6
داو5:13
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15:16سامسونفریبخوردچوندوستداشتدروغهای 
دلیلهراباورکند.باآنکهاوتوانستشیریراخفهکند،اما
نتوانستشعلههایشهوتشرامهارسازدودلیلهراآنطورکه
واقعًابود،ببیند.چطورمیتوانیدامیالعاشقانهوغرایزجنسی
راطوریکنترلکنیدکهفریبدروغرانخورید؟مااین
توصیههارامیکنیم:)1(قبلازآنکههوسبرشماغالب
شود،مشخصکنیدکهباچهنوعشخصیتیمایلیدازدواج
کنید.برایخودتعیینکنیدکهآیاشخصیتفردمقابلو
ایماناوبهخدابهاندازهظاهرشبرایتانمهمهستیانه.
باهمسرتانخواهید وقتیکه بیشتر آنجاییکه از )2(
و شخصیت ، بود نخواهد  جنسی رابطه شامل گذراند،
خلقوخود،وتعهداوبهحلمشکالتبایدبهاندازهرابطه
جسمانیتانمهموموجبرضایتباشد.)3(صبروحوصله
بهخرجدهید.نگاهدوماغلبآشکارکنندهچیزهاییاست
کهدرپشتظاهرخوشایندوتماسمهرآمیزنهفتهاست.

16:16و17دلیلهازپرسیدنرازقدرتسامسوندست
او اصرارهای و پافشاری از سامسون باالخره تا نکشید

خستهشدوتسلیمگردید.بهانهسامسونبراینااطاعتی
چقدرسزاوارنکوهشاست!اجازهندهیدکسی،هرچقدر
جذابیامتقاعدکنندهباشد،باسخنانششمارابهانجام

کاراشتباهوادارد.
19:16دلیلهزنیفریبندهبودکهعسلبرلبوزهر
دردلداشت.اوباخونسردیوحسابگری،سامسونرا
بهبازیگرفتووانمودکردکهاورادوستدارد،در
حالیکهدرپیاهدافشخصیاشبود.سامسونچطور
میتوانستاینقدراحمقباشد؟دلیلهچهارباراورااغفال
کرد.اگراوبعدازتجربهاولیادومتشخیصندادکه
چهارم بار مطمئنًا است، دادن رخ درشرف اتفاقی چه
که میکنیم فکر ما میبرد! پی موضوع به میبایست
خود به که میآید پیش چقدر اما بود؛ نادان سامسون
اجازهمیدهیمفریبچاپلوسیمردمفریبکاررابخوریمو
تسلیموسوسهوعقایدغلطشویم؟ازخدابخواهیدکهبه
شماکمککندتادروغراازراستیتشخیصدهیدودر

دامدروغوفریبنیفتید.



نیرویاوازاورفت.20آنگاهدلیلهفریادزد:»سامسون!فلسطینیهاآمدهاندتو
رابگیرند!«اوبیدارشدوباخوداینطورفكركرد:»ماننددفعاتپیشبهخود
تكانیمیدهموآزادمیشوم!«اماغافلازاینبودكهخداونداوراترک
كردهاست.21دراینموقعفلسطینیهاآمده،اوراگرفتندوچشمانشرااز
كاسهدرآورده،اورابهغزهبردند.درآنجاسامسونرابازنجیرهایمفرغی
بستهبهزندانانداختندووادارشكردندگندمدستاسكند.22اماطولینكشید

كهمویسرشدوبارهبلندشد.

سامسونبههنگاممرگبهپیروزیمیرسد
23و24رهبرانفلسطینیجمعشدندتاجشنمفصلیبرپانمایندوقربانیبزرگی
بهبتخودداجونتقدیمكنند،چونپیروزیبردشمنخود،سامسونرا
ستایش را خود خدای سامسون دیدن با آنها میدانستند. خود بت مدیون
میكردندومیگفتند:»خدایما،دشمنماراكهزمینمانراخرابكرد
است.« كرده تسلیم ما دست به اكنون راكشت، فلسطینیها از بسیاری و

20:16
1سمو14:16؛11:18و12

20:16
1سمو14:16؛11:18و12

23:16
1سمو1:5و2

23:16
1سمو1:5و2
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20:16رابطهسامسونباخدابقدریمخدوششدهبود
کهاوحتیتشخیصندادکهخدااوراترککردهاست.
اوتواناییهایرهبریاشوحضورخدارادرزندگیخود
سامسون راکه هرچیزی میدانست.خدا بدیهی امری
احتیاجداشت،بهاوداد؛اماسامسوندرعوضبرآنشد
کهخودرادردستهایحیلهگردلیلهقراردهد.درنتیجه
قدرتشراازدستداد.مابایددقتکنیمکهزندگیخود
رادردستهایافرادنادرستقرارندهیم.مافقطدرآغوش

خداستکهامنیتحقیقیرامییابیم.
21:16سامسون،آنجنگاورنیرومند،اکنونتبدیلبه
یکبردهشدهبود.فلسطینیهابهجایکشتناو،ترجیح
دادندچشمانشراازکاسهدرآورندواورابهدستاس
کردنگندموادارندوبدینساناوراموردتحقیرقرار
دهند.حاالدیگرسامسونبهاندازهکافیوقتداشتکه
ازخودبپرسدآیافریبندگیدلیلهآنقدرارزشداشتکه

مابقیعمرشرادرخفتوشرمندگیبگذراند.
نکرد ترک کامل بهطور را سامسون گرچه خدا
)28:16ـ30(،امااجازهدادکهتصمیمسامسونعملیشود
میتوانیم ما داشت. بهدنبال عواقبی او تصمیم طبیعتًا و
یکیازایندوانتخابرابکنیم.یاباخدازندگیکنیم،یا
بهراهخودمانبرویم.امادرهرصورتانتخابماعواقبی
بهدنبالخواهدداشت.سامسوندستگیرشدنراانتخاب
نکرد،امابودندرکناردلیلهراانتخابکردونتوانست

ازعواقبتصمیمخودبگریزد.
21:16سامسونرانابیناوناتوانبهغزهبردند،بههمان

غزه گذراند. آنجا در را کوتاهش عمر بقیه که جایی
یکیازپنجشهراصلیفلسطینیهابود.غزهکهبهخاطر
چاههایزیادششهرتداشت،توقفگاهمهمیبوددر
طولجادهکاروانها،جادهایکهغزهرابهمصردرجنوب
وسوریهدرشمالمرتبطمیکرد.فلسطینیهااحتمااًلاسیر
پربهایخود،سامسونرابرایمقاماتعالیرتبهمتعددی

کهازآنجامیگذشتند،بهنمایشمیگذاشتند.
جالباینجاستکهدرغزهبودکهسامسونقباًلباازجا
کندندروازهشهر،قدرتعظیمشرابهنمایشگذاشته
بود)1:16ـ3(.اکنوناوچیزینبودبهجزمظهرعجزو

ناتوانی.
23:16و24»داجون«بتاصلیفلسطینیهاوخدایغله
ومحصولبود.معابدزیادیبرایداجونساختهشدهبود.
پرستشدراینمعابدشاملقربانیانسانبود.اینمعابد
درست بودند. نیز منطقه آن تفریح و سرگرمی مراکز
اجتماعمیکنند، تئاترها امروزمردمدر همانطورکه
فلسطینیهایهرشهردرمعبدمحلیجمعمیشدند.آنها
رویسقفمسطحمعبدمینشستندوبهحیاطمعبدکهدر
بهتماشایش اغلب که چیزی میکردند. نگاه بود پایین

مینشستند،شکنجهوتحقیرزندانیهابود.
ازآنجاییکهفلسطینیهابراسرائیلیهامسلطبودند،فکر
میکردندکهخدایشاننیرومندتراست.اماوقتیصندوق
عهدخدادرمقابلداجوندرهمینمعبدقرارگرفت،بت
داجونسرنگونشدوتکهتکهگردید)1سموئیل1:5ـ7(.

قدرتخداورایتعدادافرادیاقدرتجسمانیاست.



25و26جماعتنیمهمستفریادمیزدند:»سامسونرااززندانبیاوریدتامارا

سرگرمكند.«
سامسونرااززندانبهداخلمعبدآورده،اورادرمیاندوستونكهسقف
معبدبرآنهاقرارگرفتهبودبرپاداشتند.سامسونبهپسریكهدستشرا
گرفته،اوراراهنماییمیكردگفت:»دستهایمرارویدوستونبگذار،

چونمیخواهمبهآنهاتكیهكنم.«
27دراینموقعمعبدازمردمپرشدهبود.پنجرهبرفلسطینیهمراهباسههزار

نفردرایوانهایمعبدبهتماشایسامسوننشسته،اورامسخرهمیكردند.
من، خدای خداوند، »ای گفت: چنین كرده، دعا خداوند نزد 28سامسون
التماسمیكنممرابیادآورویکباردیگرنیرویمرابهمنبازگردان،تا

انتقامچشمانمراازاینفلسطینیهابگیرم.«
29و30آنگاهسامسوندستهایخودرابرستونهاگذاشتوگفت:»بگذاربا
فلسطینیهابمیرم.«سپسباتمامقوتبرستونهافشارآوردوسقفمعبد
برسررهبرانفلسطینیوهمةمردمیكهدرآنجابودندفروریخت.تعداد
افرادیكهاوهنگاممرگشكشتبیشازتمامكسانیبودكهاودرطول

عمرشكشتهبود.
31بعدبرادرانوسایربستگانشآمده،جسداورابردندودركنارقبرپدرش
مانوحكهبینراهصرعهواشتاعولقرارداشت،دفنكردند.اومدتبیست

سالرهبرقوماسرائیلبود.

ج-قصوراخالقیبنیاسرائیل)1:17تا25:21(
دراینبخش،شاهدسقوطاسرائیلدربتپرستی،انحطاطاخالقیایشان،وجنگهایبیهوده
آنانهستیم.اسرائیل،قومیکهمیبایستنمونهایباشدبرایزندگیروحانی،خودشازنظر
اخالقیبهفسادکشیدهشدهبود.هروقتاسرائیلخداراخدمتمیکرد،کهآنهمبهندرت
پیشمیآمد،خدمتشاناغلبازرویانگیزههایخودخواهانهبود.اطاعتخودخواهانه

نفعیبرایماندارد.اطاعتاصیل،برخاستهازمحبتواحترامبهخودخداست.

28:16
داو18:15
28:16

داو18:15
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28:16ـ30علیرغمگذشتهسامسون،خدادعایاوراشنید 
وآنرامستجابکردومعبدبتپرستانراویرانساختو
عبادتکنندگاِنداخلآنراازبینبرد.خداهنوزسامسون
رادوستداشت.خداحاضربودبهدعایاعترافوتوبه
سامسونگوشدهدواینباِرآخرهماورابهکاربرد.یکی
ازاثراتگناهدرزندگیماایناستکهنمیگذاردمیل
بهدعاکردندرماایجادشود.امااخالقورفتاربیعیب
شرطدعانیست.نگذاریداحساِستقصیِرناشیازگناه،شما

راازتنهاوسیلهایکهمیتواندشمارابهحالتاولباز
گرداند،دورنگهدارد.هرچندوقتهمکهازخدادور
رابطه بشنودو را استدعایشما اوحاضر باشید، بوده
شماراباخودشبرقرارسازد.اگرشماحاضرباشیددوباره
بهسویاوبازگردید،زندگیتاندرهروضعیتبدیهمکه
باشد،میتواندعوضشود.اگرخداتوانستبازدرزندگی
سامسون،آنهمدرآنوضع،عملکند،مطمئنًامیتواند
درشرایطیکهشمادرآنهستید،کارارزندهایانجامدهد.



1ـبتپرستیدرقبیلهدان
میخابتجمعمیکند

دركوهستانافرایممردیبهناممیخازندگیمیكرد.2روزیاوبه17
مادرشگفت:»آنهزاروصدمثقالنقرهایراكهفكرمیكردی
ازتودزدیدهاندومنشنیدمكهدزدشرانفرینمیكردی،نزدمناست،من

آنرابرداشتهام.«
مادرشگفت:»چونتواعترافكردی،خداوندتورابركتخواهدداد.«
3پسویآنمقدارنقرهایراكهدزدیدهبود،بهمادرشپسداد.مادرش
گفت:»منایننقرهراوقفخداوندمینمایموازآنیکبتنقرهایبرای

توتهیهمیكنمتااینلعنتازتودورشود.«
4و5پسمادرشدویستمثقالازآننقرهراگرفته،پیشزرگربردودستور
بتیبسازد.بتساختهشدودرخانةمیخاگذاشتهشد.میخادر باآن داد
خانهاشعالوهبربتهایمتعدد،ایفودنیزداشت.اویكیازپسرانشرابه
كاهنیبتخانةخودتعییننمود.6درآنزمانبنیاسرائیلپادشاهینداشتو

هركسهركاریراكهدلشمیخواستانجاممیداد.

3:17
خرو23،4:20؛17:34

تث3:12
داو10:10؛31:18

3:17
خرو23،4:20؛17:34

تث3:12
داو10:10؛31:18

4:17
داو27:8

1سمو13:19

4:17
داو27:8

1سمو13:19

6:17
تث8:12

داو1:18؛1:19؛25:21

6:17
تث8:12

داو1:18؛1:19؛25:21
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پایبند و نیک افرادی ظاهرًا مادرش و میخا  2:17
دوست قلب صمیم از که میرسیدند بهنظر اخالقیات
دارندخدارابپرستند،اماآنهابادرپیشگرفتِنامیال
خودبهجایانجامارادهوانتظاراتخدا،ازاونااطاعتی
بود: این بود، حاکم میخا زمان در که وضعی کردند.
انجام میخواست دلش که را کاری هر کس »هر
میداد«)6:17(.اینوضعبسیارشبیهوضعیاستکه
امروزبردنیاحاکماست.اماخدامعیارهاییبهماداده
است.اونحوهرفتارمارابهخودمانوعقایدمانواگذار
عملی و خدا فرامین گرفتن جدی با ما است. نکرده
کردنآنهادرزندگیخود،میتوانیمازانطباقباوضع
استقالل کنیم. دوری خود اجتماع بر حاکم نابسامان
در تنها اما هستند، مثبتی ویژگیهای نفس به اتکا و

چارچوبمعیارهایخدا.
4:17و5شایدمیخابهخاطرمجموعهبتهایش،واعتراف
سمت به پسرانش از یکی انتصاب و خود، اشتباه به
کهانت،خودرافردیمذهبیمیپنداشت.معلومبودکه
اومیخواستمذهببهنوعیدرخانهاشحاکمباشد،اما
نیاتظاهرًا انجامداد. نادرستی اواینکاررابهشکل
نیکاوکافینبود؛اوبرایدرکراهدرستمیبایست
نهازحدسوگمانخود. ازاحکامخدامتابعتکند،

میبایست میداشت، دوست را خدا واقعًا میخا اگر
مشتاقباشدکهبداندخدابهقومشچهاحکامیدادهو
اوچهوظیفهایدرقبالایناحکامدارد.میخایکنظام
مذهبیبهوجودآوردکهفقطبهنفعخودشبود.فکر
نکنیدکهصداقتوخلوصنیتبهتنهاییکافیاست،
کنید فکر که بیفتید خطر این در است ممکن چون
دیگری کس هیچ یا خدا کالم رهنمودهای به نیازی

ندارید.
میخا، زمان مانند نیز امروز که میرسد بهنظر  6:17
زمان میدهد. قرار اولویت در را منافعخود هرکس
طبیعتانسانراعوضنکردهاست.هنوزهماکثرمردم
نمیخواهندمطابقراهوروشخدازندگیکنند.مردم
زمانمیخامذهبی»مندرآوردی«راجایگزینپرستش
که نگذشت چیزی نتیجه، در بودند. کرده خدا واقعی
هرجومرجوشرارتجایگزینعدالتشد.بیتوجهی
کسی شد. منجر تباهی و اغتشاش به خدا هدایت به
نهایتکاریراخواهد نیست،در ارادهخدا کهمطیع
کردکهانجامآندرهمانلحظهدرستبهنظرمیرسد.
و خدا به شدن نزدیکتر هست. ما همه در تمایل این
کالماو،کاریراکهواقعًادرستاستبهمایادآوری

میکند.



ازقبیلةالویكهاهلبیتلحمیهودابودشهرخودرا 7و8یکروزجوانی
ترکگفتتاجایمناسبیبرایزندگیپیداكند.درطولسفربهخانةمیخا

دركوهستانافرایمرسید.9میخاازاوپرسید:»اهلكجاهستی؟«
اوگفت:»منازقبیلةالویواهلبیتلحمیهوداهستمومیخواهمجای

مناسبیبرایسكونتپیداكنم.«
10و11میخاگفت:»اگربخواهیمیتوانیپیشمنبمانیوكاهنمنباشی.
سالیانهدهمثقالنقره،یکدستلباسوخوراکبهتوخواهمداد.«آنالوی
جوانموافقتكردوپیشاوماند.میخااوراچونیكیازپسرانشمیدانست
12وویراكاهنخودتعییننمودواودرمنزلمیخاسكونتگزید.13میخا
گفت:»حالكهازقبیلةالویكاهنیبرایخوددارم،میدانمكهخداوندمرا

بركتخواهدداد.«

افرادقبیلهدانبتهایمیخارامیدزدند

درآنزمانبنیاسرائیلپادشاهینداشت.قبیلةدانسعیمیكردند18
مكانیبرایسكونتخودپیداكنند،زیراسكنةسرزمینیراكه
برایآنهاتعیینشدهبودهنوزبیروننراندهبودند.2پسافرادقبیلةدانپنج
نفرازجنگاورانخودراازشهرهایصرعهواشتاعولفرستادندتاموقعیت
سرزمینیراكهقراربوددرآنساكنشوند،بررسینمایند.آنهاوقتیبه

7:17
داو1:19

روت1:1و2
میکا2:5
متی1:2

7:17
داو1:19

روت1:1و2
میکا2:5
متی1:2

12:17
اعد10:16
داو30:18
1پاد31:12

12:17
اعد10:16
داو30:18
1پاد31:12

1:18
یوش40:19

داو6:17؛25:21

1:18
یوش40:19

داو6:17؛25:21

2:18
داو2:13و3و25

2:18
داو2:13و3و25
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قبیلهدانبهسوی 
شمالحرکت

میکند
دان قبیـله سربــازان
اشتاعول و صرعه از
افرایم کوهسـتان به
جـایی همــان رفتند،
را میخـا کاهـِن که
متقاعدکردندکـهبا
راه آنـها برود. آنـها
خودرابهطرفشمال
دادند ادامه الیش تا
بـا را وسکـنهآنجـا
بیرحمیکشتند.نـام
تغییر دان به را آنجا
دادندوبتهایکاهن،
آنها مذهب کانون

شد.

و کاهنان دیگر اسرائیلیها معلوم قرار از  7:17ـ12
زیرا نمیکردند، حمایت خود دهیکهای با را الویان
کاهن نمیپرستیدند. را خدا دیگر مردم از بسیاری

را کاشانهاش دلیل این به احتمااًل ماجرا، این در جوان
دربیتلحمترککردهبودکهپولیکهازمردمآنجا
دریافتمیکرد،کفافزندگیاشرانمیکرد.امافساد
کرده رخنه نیز کاهنان در حتی اسرائیل قوم اخالقی
)20:18( بت و )10:17و11( پول مردطوری این بود.
ومقام)12:17(راپذیرفتکهمغایربااحکامخدابود.
میخانمایانگرسقوِطفردیاسرائیلیهابود،واینکاهن

نمایانگرسقوطکاهنان.
1:18سرزمینیکهبرایقبیلهدانتعیینشدهبود،برای
نیازهایآنهاکفایتمیکرد)یوشع40:19ـ48(.اماچون
آنهااعتمادنکردندکهخدادرفتحسرزمینشانبهایشان
کمکخواهدکرد،اموریهاآنهارابهکوهستانراندند
واجازهندادنددردشتهاساکنشوند)یوشع34:1(.آنها
بهجایآنکهبرایفتحسرزمینیکهبرایشانتعیینشده
بودبجنگند،ترجیحدادندسرزمینتازهایدرشمالپیدا
چندانسخت آنجا در دشمن مقاومت که جایی کنند،
از بعضی که بود شمال بهسوی عزیمت بههنگام نبود.
مردانقبیلهدانازخانهمیخاگذشتندوچندعددازبتهای

اورادزدیدند.
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كوهستانافرایمرسیدندبهخانةمیخارفتندوشبرادرآنجاگذراندند.3در
آنجاصدایآنالویجوانراشنیدندواوراشناختند.پسبطرفاورفته،از
ویپرسیدند:»دراینجاچهمیكنی؟چهكسیتورابهاینجاآوردهاست؟«

4الویجوانگفت:»میخامرااستخدامكردهتاكاهناوباشم.«

این در آیا ببین و كن سؤال خدا از است، چنین كه »حال 5آنهاگفتند:
مأموریت،ماموفقخواهیمشدیانه.«6كاهنپاسخداد:»البتهموفقخواهید

شد،زیراكاریكهشمامیكنیدمنظورنظرخداونداست.«
7پسآنپنجمردروانهشده،بهشهرالیشرفتندودیدندكهمردمآنجامثل
صیدونیهادرصلحوآرامشوامنیتبسرمیبرند،زیرادراطرافشانقبیلهای
نیستكهبتواندبهایشانآزاریبرساند.آنهاازبستگانخوددرصیدوننیز

دوربودندوباآبادیهایاطرافخودرفتوآمدینداشتند.
8وقتیآنپنججنگاوربهصرعهواشتاعولنزدقبیلةخودبازگشتند،مردماز

آنهاپرسیدند:»وضعآندیارچگونهاست؟«
9و10آنهاگفتند:»سرزمینیاستحاصلخیزووسیعكهنظیرآندردنیاپیدا
ازخودشاندفاعكنند! ندارندكه نمیشود؛مردمانشحتیآمادگیآنرا
پسمنتظرچههستید،برخیزیدتابهآنجاحملهكنیموآنرابهتصرفخود

درآوریمزیراخداآنسرزمینرابهمادادهاست.«
و ازشهرهایصرعه مسلح مرد دانششصد قبیلة از اینخبر، شنیدن 11با
ابتدادرغربقریةیعاریم اشتاعولبسویآنمحلحركتكردند.12آنها
كهدریهودااستاردوزدند)آنمكانتابهامروزهم»اردوگاهدان«نامیده
میشود(،13سپسازآنجابهكوهستانافرایمرفتند.هنگامیكهازكنارخانة
در »خانهای گفتند: خود همراهان به جنگاور پنج 14آن میگذشتند، میخا
اینجاستكهدرآنایفودوتعدادزیادیبتوجوددارد.خودتانمیدانید

چهبایدبكنیم!«

4:18
داو10:17و11

4:18
داو10:17و11

7:18
یوش47:19و48

7:18
یوش47:19و48

14:18
داو4:17و5

14:18
داو4:17و5
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قبیلهالوی  همهعضو دستیارانشان و کاهنان  4:18ـ6
بودند)اعداد5:3ـ13(.آنهاوظیفهداشتندبهمردمخدمت
کنند،وروشعبادترابهایشانتعلیمدهند،وآیینهای
عبادیراچهدرخیمهعبادتدرشیلوهوچهدرشهرهایی
بهجا بود، شده تعیین کنعان سرزمین سرتاسر در که
آورند.امااینکاهِننامطیعبهسهدلیلبهخدابیاحترامی
کرد:)1(اووظایفشرادریکخانهانجاممیداد،در
حالیکهوظایفکاهنیفقطمیبایستدرخیمهاجتماعیا
درشهرهایتعیینشدهبهاجراگذاشتهمیشد.اینشرط
بهمنظورجلوگیریازتغییرقوانینخدایاجرحوتعدیل
درآنها،مقررشدهبود.)2(اوباخودبتحملمیکرد

سخن خدا جانب از که میکرد ادعا او )3( .)20:18(
میگوید،درحالیکهخداازطریقاوسخننگفتهبود

.)6:18(
11:18ـ26درطولتماماینواقعه،اشتیاقتمامکسانی
نبود، خدا خدمت و عبادت داشتند، آن در سهمی که
امروز منافعخودخواهانهشان. برای ازخدا استفاده بلکه
بعضیازمردمبهکلیسامیروندتااحساسخوبیبهایشان
دستدهد،یاموردپذیرشدیگرانواقعشوند،یاازحس
تقصیروگناهخالصشوند،ویادوستانوآشنایانیبرای
کارهایتجاریخودبیابند.خداراازرویعشقوایثار

خدمتکنید،نهبهخاطرمنافعخودخواهانه.



15و16آنپنجنفربهخانةمیخارفتندوبقیةمردانمسلحدربیرونخانهایستادند.
آنهاباكاهنجوانسرگرمصحبتشدند.17سپسدرحالیكهكاهنجوان
بیروندربامردانمسلحایستادهبودآنپنجنفرواردخانهشدهایفودوبتها

رابرداشتند.
18كاهنجوانوقتیدیدكهبتخانهراغارتمیكنند،فریادزد:»چكارمیكنید؟«

19آنهاگفتند:»ساكتشووهمراهمابیاوكاهنماباش.آیابهترنیست
بجایاینكهدریکخانهكاهنباشی،كاهنیکقبیلهدراسرائیلبشوی؟«
20كاهنجوانباشادیپذیرفتوایفودوبتهارابرداشته،همراهآنهارفت.

21سپاهیانقبیلةداندوبارهرهسپارشده،بچههاوحیواناتواثاثیهخودرا
درصفاولقراردادند.22پسازآنكهمسافتزیادیازخانةمیخادورشده
بودند،میخاوتنیچندازمردانهمسایهاشآنهاراتعقیبكردند.23آنهامردان

قبیلةدانراصدامیزدندكهبایستند.
مردانقبیلةدانگفتند:»چراماراتعقیبمیكنید؟«

24میخاگفت:»كاهنوهمةخدایانمرابردهایدوچیزیبرایمباقینگذاشتهاید
ومیپرسیدچراشماراتعقیبمیكنم!«

25مردانقبیلةدانگفتند:»ساكتباشیدوگرنهممكناستافرادماعصبانیشده،
همةشمارابكشند.«26پسمردانقبیلةدانبهراهخودادامهدادند.میخاچوندید

تعدادایشانزیاداستونمیتواندحریفآنهابشود،بهخانةخودبازگشت.
الیش بیدفاع و آرام شهر به میخا بتهای و كاهن با دان، قبیلة 27مردان
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تا  استخدامکرد بتهاییساختوکاهنی 24:18میخا
مذهباختراعیخودشراادارهکند.وقتیمردمانقبیله
دان،بتهاوکاهناورابردند،دیگرچیزیبرایاوباقی
که چیزی هر بیمحتوایی! روحانی وضعیت چه نماند.
جایخدارادرزندگیشخصبگیرد،بتاست.بعضی
ازمردمتمامزندگیخودراصرفکسبپول،شهرت،
ملکوزمین،یاپیشرفتدرکارمیکنند.اگراینبتها
باقی خالی پوستهای فقط شود، برداشته زندگیشان از
و پوچی چنین از را خود اینکه برای راه تنها میماند.
بطالتیحفظکنید،ایناستکهزندگیخودراصرف
خدایزندهکنید؛چنینداراییومالیراهرگزازدست

نخواهیدداد.
27:18آیاقبیلهدانحقکشتنساکنینشهرالیشرا
داشتند؟نه.خدابهاسرائیلدستوردادهبودکهشهرهای
مشخصیرابهخاطربتپرستیوشرارتشانازسکنهشان
پاکسازیونابودکنند.امااینحکمشاملالیشنمیشد.
نبودومردم قبیلهدان الیشجزومحدودهمشخصشده
اما آنبرعکسکنعانیهایجنگجو،صلحطلببودند.

قبیلهدانهیچتوجهیبهاحکامخدانداشتند.طبقحکم
خداشهرهاییمیبایستویرانشودکهمرکزبتپرستی
بودند)تثنیه12:13ـ15(،اماشگفتآنکهدراینماجرا
نشان ماجرا این بودند. بتپرست دان قبیله مردم خوِد
میدهدکهبعضیازقبایلبنیاسرائیلچقدرازاحکام

خدامنحرفشدهبودند.
27:18موفقیتمردمقبیلهداندرشکستدادنالیش
بهمعنیایننیستکهایشاندراینعملخودمحقبودند.
بتپرستیآنهانشاندادکهآنانراخداهدایتنمیکند.
امروزبسیاریازمردماعمالنادرستخودرابانشانههای
ظاهریموفقیتموجهجلوهمیدهند.آنهافکرمیکنندکه
ثروت،شهرت،یانبودرنجودردگواهبربرکتخدااست.
آنهامیگویند:»برخیزیدتابهآنجاحملهکنیم...زیراخدا
آنسرزمینرابهمادادهاست«)10:18(.اماکتابمقدس
میتوانند موفقیت و شرارت که میدارد بیان بهروشنی
ارتباطتنگاتنگیباهمداشتهباشند)2پادشاهان23:14ـ29(.
موفقیتدالبررضامندیخدانیست.اجازهندهیدموفقیت

شخصیمقیاسیباشدبرایخشنودیخداازشما.



رسیدند.آنهاواردشهرشده،تمامساكنانآنراكشتندوخودشهررابه
آتشكشیدند.28هیچكسنبودكهبهدادمردمآنجابرسد،زیراازصیدون
بسیاردوربودندوباهمسایگانخودنیزروابطینداشتندكهدرموقعجنگ

بهایشانكمکكنند.شهرالیشدروادینزدیکبیترحوبواقعبود.
مردمقبیلةداندوبارهشهررابناكرده،درآنساكنشدند.29آنهانامجدخود
دان،پسریعقوبرابرآنشهرنهادند.30ایشانبتهارادرجایمخصوصی
قرارداده،یهوناتان)پسرجرشومونوةموسی(وپسرانشرابعنوانكاهنان
خودتعییننمودند.خانوادةیهوناتانتازمانیكهمردمبهاسارتبردهشدند،
خدمتكاهنیآنجارابعهدهداشتند.31درتماممدتیكهعبادتگاهمقدسدر

شیلوهقرارداشت،قبیلةدانهمچنانبتهایمیخارامیپرستیدند.

2ـجنگعلیهقبیلهبنیامین
زنصیغهایفراری

اینواقعهزمانیرویدادكهقوماسرائیلهنوزپادشاهینداشت:19
مردیازقبیلةالویدرآنطرفكوهستانافرایمزندگیمیكرد.
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بودند؛و  رادزدیده میخا بتهای دان قبیله  30:18و31
اعضای آنکه با داشتند. پا بر الیش در را آنها اینک
انکار را خدا عماًل تمثالها این پرستش با دان قبیله
میکردند)خروج1:20ـ5(،احتمااًلبراینتصوربودند
کهازطریقاینتمثالهاخدارامیپرستند)نگاهکنیدبه
توضیحاتمربوطبهخروج4:32و5(.پرستشتمثالهای
جهات بعضی از اگر حتی نیست،  خدا پرستش خدا،
شبیهبهپرستشحقیقیباشد.مردمامروزوقتیدرظاهر
به واقعًا آنکه بدون میدهند نشان خداپرست را خود
قدرتخداایمانداشتهباشند،عماًلهماناشتباهراتکرار
اما میکنند، پیروی ازخدا میکنند ادعا آنها میکنند.
با را آن تا نمیآورند بهوجود تغییری زندگیشان در
انتظاراتواحکامخدامنطبقسازند.خداپرستینمیتواند
و قلبی، باطنی، باید خداپرستی باشد. ظاهری امری

راستینباشد.
31:18شیلوهاحتمااًلطیرویدادهاییکهدر1سموئیل
فصلهای4و5آمدهاست،ویرانشد؛زماناینویرانی
بازماِنوقایعاینبخشفاصلهندارد.ازآنجایی چندان
کهشیلوهمرکزمذهبیقوماسرائیلبود،همهافرادمذکر
بزرگسالملزمبودندبرایبعضیازاعیادمذهبیبهآنجا
سفرکنند.اماقبیلهداندرقلمروجدیدیکهبهتصرف
خوددرآوردهبودند،بتهاییبرپاداشتندوکاهنانیمعین
کردند.اینحقیقتکهآنهابیشاز130کیلومترازشیلوه
این اجرای عدم برای بود ایشان عذر شاید بودند، دور

حکمشریعت.اینعملدلیلدیگریبودازبیاحترامی
آنانبهخدا.

الویاِن توسط میبایست خدا حقیقی عبادت  31:18
کاهنکهدرسرتاسرسرزمینموعودپخشبودندوتحت
انجاممیشد.این حاکمیتنظامخیمهاجتماعدرشیُلوه
ماجرانشانمیدهدکهچطوراثراتبتپرستیوفساد
نفوذکرده اسرائیلیها ازفرهنگ اخالقیدرهرگوشه
باآنکه300سالازورودآنهابهسرزمینموعود بود.
میگذشت،اماآنهاهنوزبتپرستیوآیینهایشیطانی

موجوددرآنرانابودنکردهبودند.
باشید داشته بهنوعیگرایش درعمقوجودخود شاید
کنید. حفظ زندگیتان در را »بیضرر« عادتهای که
امابدانیدکهآنهامیتوانندشماراتحتتسلطخوددر
آورند.ارزشها،دیدگاهها،وروشهاییکهازنظامدنیوی
اتخاذکردهاید،زیرنورحقایقالهیماهیتواقعیخود
رانشانخواهندداد.بهمحضاینکهازماهیتآنهامطلع

شدید،بایدبهریشهکنکردنآنهابپردازید.
1:19ـ25:21اهمیتاینماجرایغمانگیزدرچیست؟
وقتیایماناسرائیلیهابهخداازمیانرفت،اتحادشاننیز
بینرفت.اگرآنهاازخدااطاعت از بهعنوانیکقوم
میکردندوبهوعدههایشمطمئنمیبودند،میتوانستند
سرزمینموعودرابهطورکاملبهتسخیرخوددرآورند.
اماوقتیآنهاخداراازصحنهزندگیخودکنارگذاردند،
هدفخودراگمکردندوچیزینگذشتکه»هرکس



ویدختریازاهالیبیتلحمیهودارابهعقدخوددرآورد.2اماآندختر
ازویدلگیرشده،بهخانةپدرشفراركردومدتچهارماهدرآنجاماند.
3سرانجامشوهرشبرخاسته،بدنبالزنشرفتتادوبارهدلاورابدستآورد
واورابهخانهبازگرداند.غالمیبادواالغهمراهاوبود.چونبهآنجارسید،
زنشاورابهخانةخودبردوپدرزنشازدیدنویبسیارشادشد.4پدرزنش
ازاوخواستكهچندروزیباآنهابماند.پساوسهروزدرخانةایشانماند

واوقاتخوشیراباهمگذراندند.
زنش پدر اما كنند، خواستندحركت و برخاستند زود چهارم،صبح 5روز
اصرارنمودكهبعدازخوردنصبحانهبروند.6پسازصرفصبحانهپدرزن
آنمردگفت:»امروزهمپیشمابمانتاباهمخوشبگذرانیم.«7آنمرد
اولنپذیرفت،اماسرانجامبراثراصرارپدرزنشیکروزدیگرنزدآنها
ماند.8روزبعد،آنهادوبارهصبحزودبرخاستندتابروندامابازپدرزنشمانع
شدوگفت:»خواهشمیكنمچیزیبخوریدوتاغروببمانید.«پسماندند
وبهخوردنونوشیدنپرداختند.9درپایانهمانروزكهآنمردوزنشو
نوكرشآمادةحركتمیشدند،پدرزنشگفت:»اكنوندیروقتاست.
بهتراستشبراهمباخوشیدورهمباشیموفرداصبحزودبرخاستهروانه

شوید.«
10و11ولیآنمرداینبارقبولنكردوبهاتفاقهمراهانشبهراهافتاد.آنها
پیشازغروببهاورشلیمكهیبوسهمنامیدهمیشد،رسیدند.نوكرشبهوی

گفت:»بهتراستامشبدرهمینشهربمانیم.«
12و13مردجوابداد:»نه،مانمیتوانیمدراینشهرغریبكهیکاسرائیلی
همدرآنیافتنمیشودبمانیم.بهتراستبهجبعهیارامهبرویموشبرا

درآنجابسربریم.«
14پسبهراهخودادامهدادند.غروببهجبعهكهدرسرزمینقبیلةبنیامینبود،
واردشدند،15تاشبرادرآنجابسربرند.اماچونكسیآنهارابهخانةخود
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آنها  وقتی .)25:21( میکرد« میخواست دلش چه هر
اجازهندادندکهخداایشانرارهبریکند،دیگربهتراز
مردمانشروراطرافخودنبودند.ایشانهنگامیکهقوانینی
برایخودبهوجودآوردندتافقطمنافعخودشانراحفظ
کنند،طبیعتًانسبتبهمعیارهایمتعالیوواالیخدابسیار
بگذارید، کنار زندگیتان از را خدا اگر کردند. سقوط
حتیخودتاننیزازکارهایگناهآلودوشرارتآمیزیکه

ازشماسرمیزند،متحیرخواهیدماند)30:19(.
1:19دراینماجرا،اینزندرواقعهمسررسمیآن
اختیار آنکه با بود. صیغهاش بلکه نبود، افرایمی مرِد

نبودکهخداازآغازدر کردِنزنصیغهایآنچیزی
نظرداشت،امادرجامعهاسرائیلامریپذیرفتهشدهبود
)پیدایش24:2(.درمیانبنیاسرائیل،زنصیغهایوظایفی
داشت،اماازمزایایزنعقدیبرخوردارنبود.باآنکهاو
قانونًادروصلتیکمردبود،امااووفرزندانشمعمواًل
ازحِقارثیهزنوفرزندانمشروعبرخوردارنبودند.کار
اصلیاوارضایغریزهجنسیمرد،آوردنفرزندانبیشتر،
وکمکدرامورخانهیازمینبود.زنهایصیغهایاغلب
زندانیانجنگیبیگانهبودند.اماآنهامیتوانستنداسرائیلی
همباشند.دراینماجرانیزاحتمااًلاینزناسرائیلیبود.



نبرد،درمیدانشهرماندند.16دراینموقعپیرمردیازكارخوددرمزرعهاش
بهخانهبرمیگشت)اوازاهالیكوهستانافرایمبود،ولیدرجبعةبنیامین
زندگیمیكرد(.17چونمسافرانرادرگوشةمیداندیدنزدایشانرفتو

پرسید:»ازكجاآمدهایدوبهكجامیروید؟«
18و19مرددرپاسخگفت:»ازبیتلحمیهوداآمدهایموبهآنطرفكوهستان
افرایممیرویم،زیراخانةماآنجادرنزدیكیشیلوهاست.بااینكهیونجهبرای
االغهاوخوراکوشرابكافیبرایخودمانهمراهداریم،هیچكسمارابه

خانةخودراهنمیدهد.«
20پیرمردگفت:»نگراننباشید.منشمارابهخانةخودمیبرم.شمانبایددر

میدانبمانید.«
21پسآنهاراباخودبهخانهبردوكاهبهاالغهایشانداد.ایشانپسازشستن

پاهاورفعخستگیشامخوردند.
22وقتیآنهاسرگرمگفتگوبودندناگهانعدهایازمردانمنحرفوشهوتران،
خانةپیرمردرامحاصرهنمودند.ایشاندرحالیكهدررابشدتمیكوبیدند،
فریادمیزدند:»ایپیرمرد،مردیراكهدرخانةتوستبیرونبیاورتابهاو

تجاوزكنیم.«
23پیرمردازخانهاشبیرونآمدوبهآنهاگفت:»برادرانمن،ازشماتمنا
انجامندهید،زیرااومهمانمناست.24دختر میكنمچنینعملزشتیرا
باكرةخودموزناورانزدشمامیآورم،هرچهكهمیخواهیدباآنهابكنید،

اماچنینعملزشتیرابااینمردنكنید.«
25ولیآنهابهحرفهایپیرمردگوشندادند.پسمردمهمان،زنخودرابه
آنهاتسلیمنمودوآنهاتمامشببهویتجاوزكردندوصبحخیلیزوداو
رارهاساختند.26سپیدهدم،آنزنبهدمدرخانهایكهشوهرشدرآنجا
بودآمدوهمانجابرزمینافتادوتاروشنشدنهوادرآنجاماند.27صبح،
وقتیكهشوهرشدرراگشودتاروانهشود،دیدزنشكناردرخانهافتاده
ودستهایشبرآستانةدراست.28بهاوگفت:»برخیزتابرویم.«اماجوابی
عازم انداخته االغخود روی را بود.پسجسدوی مرده زن نشنید،چون
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از  قویتر مهماننوازی رسم جا، هیچ در  24:19
قیمت هر به مهمان از حفاظت نیست. خاورمیانه
قرار جامعه متعارف اخالقی اصول صدر در ممکن،
حالتی مهماننوازی اصل ماجرا، این در اما داشت.
دادندکه ترجیح مرد دو آن بهخودگرفت. افراطی
به شهرک، آن مردم با  احتمالی  درگیری بهجای
دو هر کنند. تجاوز زن آن به که دهند اجازه آنان

مردخودخواهبودند)آنهانمیخواستندآسیبیببینند(؛
ترسوبودند)آنهاحتیوقتیجانشانهمدرخطربود،
نخواستندتنبهدعوادهند(؛وازقانونخدانااطاعتی
کردند)آنهاآگاهانهتجاوزوقتلراپذیرفتند(.وقتی
شمرده محترم اخالقی اصول از بیش رسوم و آداب
میشوند،چهعواقبفجیعیممکناستبهدنبالداشته

باشد!



خانهاششد.29وقتیبهمنزلرسید،چاقوییبرداشته،جسدزنشرابهدوازده
ازقبایلاسرائیلفرستاد.30قوم قطعهتقسیمكردوهرقطعهرابراییكی
اسرائیلچوناینرادیدندخشمگینشده،گفتند:»ازروزیكهقوممااز
مصربیرونآمدتاكنونچنینعملیدیدهنشدهاست.مانبایددراینمورد

خاموشبنشینیم.«

قوماسرائیلبهقبیلهبنیامینحملهمیکند

آنگاهتمامقوماسرائیل،ازدانتابئرشبعواهالیجلعاددرآنسوی20
روداردن،رهبرانخودراباچهارصدهزارمردجنگیبهمصفه
اوكسبتكلیف از متفقبحضورخداوندحاضرشده، تاهمگی فرستادند
نمایند.3)خبربسیجنیروهایاسرائیلیدرمصفهبهگوشقبیلةبنیامینرسید.(
بزرگاناسرائیلشوهرزنمقتولهراطلبیدندوازاوخواستندتاواقعهرادقیقًا

برایایشانتعریفكند.
4آنمردچنینگفت:»منوزنمبهجبعهدرسرزمینقبیلةبنیامینآمدیمتا
شبرادرآنجابسربریم.5همانشبمردانجبعه،خانهایراكهمادرآن
بودیممحاصرهكردندوقصدداشتندمرابكشند.آنهادرتمامیطولشب
آنقدربهزنمنتجاوزكردندتادرگذشت.6پسمنجسداورابهدوازده
قطعهتقسیمنمودموبرایقبایلاسرائیلفرستادم،زیرااینافراددراسرائیل
عملقبیحوزشتیرامرتكبشدهبودند.7اكنونایمردماسرائیل،شماخود

دراینموردقضاوتكنیدوحكمدهید.«
عملشان سزای به را جبعه اهالی »تا دادند: جواب صدا یک 8و9و10همگی
نرسانیم،هیچكدامازمابهخانههایخودبرنمیگردیم.یکدهمازافرادسپاه
بهقیدقرعهمأموررساندنآذوقهخواهندشدوبقیهخواهیمرفتتادهكدة
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29:19و30بااینکهاینعملبسیاروحشتناکبود،اما 
بهخوبیحکایتازفجیعبودنجنایتمیکردومردمرابه
عکسالعملوامیداشت.شائولدر1سموئیل7:11ازروش
مشابهیاستفادهکرد.جالباستکهاینمردکهتمامقوم
اسرائیلراازقتلزنصیغهایخودمطلعساخت،درست

بهاندازهمردانیکهاوراکشتند،درمرگاوسهیمبود.
30:19جنایتوحشتناکیکهوصفآندراینفصل
آمده،بدترینجرمقوماسرائیلنبود.بدترازآن،قصور
قومدربرپاییحکومتیبراساسمعیارهایاخالقیخدا
بود،حکومتیکهقوانینخدارادرآنسرزمینپیادهکند.
و وجرم نمیکرد اجرا را خدا احکام نتیجه،کسی در
جنایترانادیدهمیگرفتند.انحرافاتجنسیوبیقانونی
قوم بزرگان بود. ازخدا اسرائیل نااطاعتی طبیعی نتیجه

لببهاعتراضنمیگشودند،مگرزمانیکهفاجعهبهاوج
خودمیرسید.

هرگاهکهانسانازخداوکالماودورشود،انواعشرارت
وفساددرپیآنخواهدآمد.دورشدنازخداممکن
در نتیجهاش و باشد نامحسوس تقریبًا و تدریجی است
نسلبعدیمشاهدهشود.مابایددائمًاشخصخودوملت
خودرابهسویخدافرابخوانیمودرمسیرحاکمیتاصول
اخالقیوروحانیخدادرقلبانسانهاازهیچتالشیفرو

گذارنکنیم.
شهر جنوبیترین بئرشبع و شمالیترین دان  1:20و2
سرزمیناسرائیلبود.وقتینامایندوشهررادرکنار
همذکرمیکردند،منظوراشارهبهتمامقوموسرزمین

اسرائیلبود.



قوم تمام دادهاندویرانكنیم.«11پس انجام قبیحیكه برایعمل را جبعه
اسرائیلجمعشده،تصمیمگرفتندبهشهرحملهكنند.

12آنگاهقاصدانینزدقبیلةبنیامینفرستادندوبهایشانگفتند:»اینچهعمل
زشتیاستكهدربینشماصورتگرفتهاست؟13آنافرادشریرراكهدر
جبعههستندبهماتحویلدهیدتاایشانرااعدامكنیمواسرائیلراازاین
شرارتپاکسازیم.«امامردمقبیلةبنیامیننهفقطبهخواستةایشانتوجهی
ننمودند،14و15بلكهبیستوششهزارسربازرابسیجكردندتابهاتفاقهفتصد
مردبرگزیدهازجبعه،بابقیةاسرائیلبجنگند.16)دربینآنهاهفتصدمردچپ
دستبودندكهموییراباسنگفالخنمیزدندوهرگزخطانمیكردند.(
17تعدادلشكراسرائیل،غیرازافرادقبیلةبنیامین،چهارصدهزارمردجنگی

بود.
18سپاهیاناسرائیلپیشازاینكهواردمیدانجنگشوند،اولبهبیتئیلرفتند
تاازخداسؤالنمایندكهكدامقبیلهبایددرجنگباقبیلةبنیامینپیشقدم

شود.
خداوندبهایشانفرمود:»یهودابایدپیشازدیگرانواردجنگشود.«

19و20پستمامسپاهاسرائیلصبحزودحركتكردندودرنزدیكیجبعهاردو
زدندتابامردانقبیلةبنیامینبجنگند.21بنیامینیهاازشهربیرونآمده،درآن
روزبیستودوهزاراسرائیلیراكشتند.22و23و24آنگاهسپاهاسرائیلبهحضور
خداوندرفتندوتاغروبگریستند.آنهاازخداوندپرسیدند:»خداوندا،آیا

بایدبازهمبابرادرانبنیامینیخودبجنگیم؟«
خداونددرپاسخآنهاگفت:»بلی،بایدجنگراادامهدهید.«اسرائیلیهانیروی
تازهیافته،روزبعدبرایجنگبههمانمكانرفتند.25آنروزهمهجدههزار

نفردیگرازمردانشمشیرزنزبدةایشانكشتهشد.
26آنگاهتمامیمردماسرائیلبهبیتئیلرفتندوتاغروبآفتابدرحضور
خداوندگریستندوروزهگرفتندوقربانیهایسوختنیوسالمتیبهخداوند
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13:20شایدحقایقمربوطبهجنایتبزرگدرقلمرو 
رهبران گوش به تحریفشده بهصورت بنیامینیها
بنیامینرسیدهبود،یاشایدآنهاآنقدرمغروربودندکه
تا قبیلهشان ازمردم نمیتوانستندقبولکنندکهعدهای
اینحدخودراکوچککردهباشند.درهردوصورت،
آنهابهحرِفبقیهقبایلاسرائیلگوشندادندومتهمین
راتحویلندادند.آنهابهقومخودبیشتروفاداربودندتا

بهاحکامخدا.
به شرور، مردان این از حمایت با بنیامین قبیله تمامی
مخصوص که کردند تنزل باری و بیبند از سطحی

جنایتکارانبود.بهواسطهاینعمل،میتوانمشاهدهکرد
کهبافتاخالقیقومتاچهحدبهانحطاطکشیدهشده
بود.کتابداورانباجنگداخلیخونینیتماممیشود
کهزمینهرابرایاحیایروحانیکهبهرهبریسموئیل

صورتمیگیرد،آمادهمیسازد.
13:20قوماسرائیلخواستاراعداممردانمنحرفیشدند
که آنجایی از بودند. شده قتل و تجاوز مرتکب که
تمامیقومدرقبالکارتکتکافرادمسؤولیتداشتند
جاری عدالت تا 10:7ـ12(، یوشع ؛ 12:13ـ15 )تثنیه

نمیشد،تمامیقومتقصیرکارشناختهمیشدند.



تقدیمكردند.27و28)درآنزمانصندوقعهدخدادربیتئیلبودوفینحاس
پسرالعازارونوةهارون،كاهنبود.(

برادران بهجنگ هم باز آیا »خداوندا، كردند: سؤال خداوند از اسرائیلیها
بنیامینیخودبرویمیاازجنگیدندستبكشیم؟«

خداوندفرمود:»بروید،زیرافرداآنهارابهدستشماتسلیمخواهمكرد.«
29پسسپاهاسرائیلدراطرافجبعهكمینكردند،30وروزسومبیرونآمده،
باردیگردرمقابلجبعهصفآرایینمودند.31وقتیلشكربنیامینبرایجنگ
ازجبعهدور و بدنبالخودكشیدند را آنها اسرائیلی نیروهای بیرونآمد،
بنیامینیهاماننددفعاتپیشدرطولراهمیانبیتئیلوجبعهبه ساختند.

اسرائیلیهاحملهكرده،حدودسینفرازآنهاراكشتند.
32بنیامینیهافریادمیزدند:»بازهمآنهاراشكستمیدهیم!«امانمیدانستند
كهاسرائیلیهاطبقنقشةقبلی،عمدًاعقبنشینیمیكنندتاآنهاراازجبعهدور
سازند.33و34وقتیكهقسمتعمدةسپاهاسرائیلبهبعلتاماررسیدند،بطرف
دشمنبازگشته،برآنهاحملهورشدند.درهمانحالدههزارسربازاسرائیلی
نیزكهدرسمتغربیجبعهدركمیننشستهبودندبیرونجسته،ازپشتسر
برسـپاهبنیامینكههنوزنمیدانسـتندبهچهبالییگرفـتارشدهاندتاختـند.
35-39خداونداسرائیلیهارایارینمودتاقبیلةبنیامینراشكستدهند.درآن

روزسپاهاسرائیلبیستوپنجهزارویكصدنفرازافرادلشكربنیامینرا
كشتند؛بهاینترتیبقبیلةبنیامینشكستخورد.

جریاناینجنگبطورخالصهازاینقراربود:سپاهاسرائیلدرمقابلافراد
قبیلةبنیامینعقبنشینیكردندتابهاینوسیلهبهاسرائیلیهاییكهدركمین
نشستهبودندفرصتدهندنقشةخودراعملیسازند.پسازاینكهافرادقبیلة
بنیامینحدودسینفرازسپاهاسرائیلراكهعقبنشینیمیكردندكشتند،فكر
كردندمانندروزهایپیشمیتوانندآنهاراشكستدهند.ولیدراینوقت،
كمینكنندگاناسرائیلیازكمینگاهخودخارجشده،بهجبعههجومبردندو
تمامساكنانآنراكشته،شهررابهآتشكشیدند.دودعظیمیكهبهآسمان
باالمیرفتبرایاسرائیلیهانشانةآنبودكهمیبایدبطرفدشمنبرگشته
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27:20و28اینتنهاجادرکتابداوراناستکهبه 
نامیدهمیشد(اشاره صندوقخدا)کهصندوقعهدهم
میشود.ایناحتمااًلحاکیازآناستکهقوماسرائیلدر

ایندورانچهکمباخدامشورتمیکردند.
فینحاس،کاهناعظم،درزمانرهبرییوشعنیزکاهن
اعظمبود)یوشع13:22(.اشارهبهفینحاسبهعنوانکاهن
اعظمونامبردنازبیتئیلبهجایشیلوهبهعنوانمکان

اسقرارخیمهاجتماع،احتمااًلحاکیازآناستکهوقایع
اینداسـتانطـیسالهایاولیهداورانرخدادهاست.

29:20قوماسرائیلپسازآنکهدرجنگاولبابنیامینیها
بهکارگرفتندکهیوشعدر نقشهایرا شکستخوردند،
جنگعلیهعایبهکارگرفتهبود)یوشع8(.باوجوداین،
کمینمردماسرائیلبدونبرخورداریازوعدهپیروزیخدا،

نمیتوانستباعثشکستقبیلهبنیامینگردد)28:20(.



بنیامیندراینموقعبهپشت بنیامینحملهكنند.40و41سپاهیان بهسپاهیان
سرخودنگریستههراسانشدند،چوندیدندكهجبعهبهآتشكشیدهشدهو
بالیبزرگیدامنگیرآنهاگشتهاست.42بنابراینبسویبیابانگریختند،ولی
اسرائیلیهاایشانراتعقیبكردند؛ازطرفدیگراسرائیلیهاییكهبهشهر
حملهكردهبودندبرایمقابلهباآنهابیرونآمده،آنهاراكشتند.43اسرائیلیها
درمشرقجبعه،افرادلشكربنیامینرامحاصرهنموده،اكثرشانرادرآنجا
كشتند.44درجنگآنروز،هجدههزارنفرازسپاهیانبنیامینیكشتهشدند.
45باقیماندةسپاهبهبیابانگریخته،تاصخرةرمونپیشرفتند،امااسرائیلیهاپنج

هزارنفرازآنهارادرطولراهودوهزارنفردیگررادرجدعومكشتند.
46و47بهاینطریققبیلةبنیامینبیستوپنجهزارنفرازمردانجنگیخودرا
درآنروزازدستدادوتنهاششصدنفرازآنهاباقیماندندكهبهصخرة
رمونگریختندوچهارماهدرآنجاماندند.48سپسسپاهاسرائیلبرگشته،تمام
مردان،زنان،اطفالوحتیحیواناتقبیلةبنیامینراكشتندوهمةشهرهاو

دهكدههایآنهاراسوزاندند.

زنانیبرایمردانقبیلهبنیامین

رهبراناسرائیلوقتیدرمصفهجمعشدهبودند،قسمخوردندكه21
هرگزاجازهندهنددخترانآنهابامردانقبیلةبنیامینازدواجكنند.
2سپسبهبیتئیلآمدهتاغروبآفتابدرحضورخدانشستند.آنهابشدت
میگریستندومیگفتند:3»ایخداوند،خدایاسرائیل،چرااینحادثهرخداد

ومایكیازقبایلخودراازدستدادیم؟«
4روزبعد،صبحزودبرخاسته،قربانگاهیساختندوبررویآنقربانیهای
سالمتیوسوختنیتقدیمكردند.5آنهامیگفتند:»وقتیكهبرایمشورت
درحضورخداونددرمصفهجمعشدیمآیاقبیلهایازاسرائیلبودكهبهآنجا
نیامدهباشد؟«)درآنموقعهمهباهمقسمخوردهبودندكهاگریكیاز
قبایل،ازآمدنبهحضورخداوندخوددارینماید،حتمًابایدنابودگردد.(6قوم
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46:20ـ48اثراتاینتجاوزوقتلوحشتناکهرگز 
نمیبایستبهخارجازاجتماعیکهایناتفاقدرآنافتاد،
سرایتمیکرد؛مردِممحلمیبایستمسؤولینجنایترا
همانجابهسزایاعمالشانمیرساندندوبیبندوباریرا
کهموجبجنایتشدهبود،اصالحمیکردند.بهجایاین
کار،اولمردمآنشهروبعدهمهقبیلهبنیامینازاین
شرارتدفـاعکردندوتاجاییپیشرفتندکهبهخاطر

آندرگیرجنگشدند.

برایجلوگیریازتبدیلمشکالِتقابلحلبهنزاعهای
باقدرت و قاطعانه،سریع،عاقالنه، اقدامی باید بزرگ،
خارج کنترل از اوضاع آنکه از پیش  گیرد، صورت

گردد.
48:20قبیلهبنیامیندرنهایتازعواقباینقتلعام
بهبودیافت.شائول،اولینپادشاهاسرائیل،ازاینقبیلهبود
)1سموئیل21:9(.ملکهاستر)استر5:2ـ7(وپولسرسول

)رومیان1:11(نیزازقبیلهبنیامینبودند.



اسرائیلبسببنابودشدنقبیلةبنیامین،سوگواروغمگینبودندوپیوستهبا
خودمیگفتند:»ازقبایلاسرائیلیکقبیلهنابودشد.7اكنونبرایآنعدهای
قسمخوردهایمكه بهخداوند ما زیرا بگیریم؟ ازكجازن باقیماندهاند كه

دخترانخودرابهآنهاندهیم؟«
مصفه به آمدن از اسرائیل قبایل از قبیله كدام شود معلوم اینكه 8و9برای
خودداریكردهبود،آنهابهشمارشقومپرداختند.سرانجاممعلومشدكهاز
یابیشجلعادهیچكسنیامدهبود.10و11و12پساسرائیلیهادوازدههزارنفراز
بهترینجنگاورانخودرافرستادندتامردمیابیشجلعادرانابودكنند.آنها
رفته،تماممردانوزنانوبچههاراكشتندوفقطدخترانباكرهراكهبهسن
ازدواجرسیدهبودندباقیگذاردند.تعدادایندخترانچهارصدنفربودكه

آنهارابهاردوگاهاسرائیلدرشیلوهآوردند.
بنیامینكه قبیلة بازماندگان نزد نمایندگانیجهتصلح اسرائیلیها 13آنگاه
بهصخرةرمونگریختهبودند،فرستادند.14مردانقبیلةبنیامینبهشهرخود
بازگشتندواسرائیلیهاآنچهارصددختررابهایشاندادند.ولیتعداداین

دخترانبرایآنهاكافینبود.
قبایل میان در خداوند زیرا بود، غمگین بنیامین قبیلة برای اسرائیل 15قوم
اسرائیلجداییبوجودآوردهبود.16و17رهبراناسرائیلمیگفتند:»برایبقیة
آنهاازكجازنبگیریم،چونهمةزنانقبیلةبنیامینمردهاند؟بایددراینباره
چارهایبیاندیشیمتانسلاینقبیلهازبیننرودوقبیلهایازاسرائیلكمنشود.
18ولیمانمیتوانیمدخترانخودرابهآنهابدهیم،چونكسیراكهدختر
خودرابهقبیلةبنیامینبدهدلعنتكردهایم.«19ولیبعدبهیادآوردندكه
هرسالدرشیلوهعیدیبرایخداوندبرگزارمیشود.)شیلوهدرسمتشرقی
راهیكهازبیتئیلبهشكیممیروددرمیانلبونهوبیتئیلواقعشدهبود.(
20پسبهمردانبنیامینیگفتند:»برویدوخودرادرتاكستانهاپنهانكنید.
بیرون تاكستانها از آیند،شما بیرون رقصیدن برای شیلوه دختران 21وقتی
بیاییدوآنهارابرباییدوبهخانههایخودببریدتاهمسرانشماگردند.22اگر
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8:21ـ12قوماسرائیلمرتکبفضاحتدیگریشدند. 
بهخاطرسوگندیکهعجوالنهازرویاحساساتیادکرده
بودند)5:21(،اکنوناقدامبهنابودیشهردیگریکردند.
احتمااًلمردماسرائیلعملخودراباایننوعاستداللها
و نبود، شکستنی یادشده سوگنِد )1( میکردند: توجیه
با بودندکههرکسیکهدرجنگ قسمخورده ایشان
بنیامینیهادستیاریندهد،کشتهشود.)2(ازآنجاییکه
همهزنانبنیامینیکشتهشدهبودند،معدودمردانباقیمانده

احتیاجبههمسرداشتندتاقبیلهراازخطرانقراضحفظ
کنند.باقیگذاشتنزنانازدواجنکردهیابیشجلعاد،بهنظر

میرسیدکهراهحلدرستیباشد.
ماازهمهاتفاقاتیکهدرپسقتلعاموحشیانهدریابیش
جلعادافتادمطلعنیستیم،امابهنظرمیرسدکهبقیهقبایل
اسرائیلازقبیلهبنیامینالگوگرفتند.آنهامنافعملیرابر
فرامینخداترجیحدادندواعمالنادرستراموجهجلوه

دادندتااشتباهاتگذشتهرااصالحکنند.



پدرانوبرادرانآنهابرایشكایتنزدمابیایندبهایشانخواهیمگفت:آنها
راببخشیدوبگذاریددخترانشماراپیشخودنگهدارند؛زیرادراینجنگ
آنهابدونزنماندهبودندوشمانیزنمیتوانستیدبرخالفعهدخودرفتار

كرده،بهآنهازنبدهید.«
23پسمردانبنیامینیچنینكردندوازمیاندخترانیكهدرشیلوهمیرقصیدند،
هریکبرایخودزنیگرفته،بهسرزمینخودبرد.سپسایشانشهرهای

خودراازنوبناكرده،درآنهاساكنشدند.
24بنیاسرائیلپسازاینواقعه،آنمكانراترکگفته،هریکبهقبیلهو

خاندانوملکخودبازگشتند.
25درآنزمانبنیاسرائیلپادشاهینداشتوهركسهرچهدلشمیخواست

میكرد.
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25:21طیدورهداوران،مردماسرائیلمتحملسختی 
حسب بر و بود خودش مسؤول کس هر چون شدند
این غلطعملمیکرد. و بیندرست تشخیصخودش
امرنتایجوحشتناکیبهبارآورد.دنیایماشبیهآنزمان
است.افراد،گروههاوجوامعبدونرجوعبهخداخودرا
مسؤولتاِمزندگیخودکردهاند.وقتیمردمخودخواهانه
خود شخصی تمایالت ارضای پی در قیمت، هر به و

باشند،تاواناینکاررابایدهمهبپردازند.
تسلیمکردنتمامبرنامهها،خواستهها،وانگیزههایمانبه

خدا،قهرمانانهترینعملاست.مردانیمثلجدعون،یفتاح
وسامسونبهخاطرقهرمانیدرجنگبهمعروفیترسیدند.
امازندگیشخصیشانازقهرمانیفاصلهداشت.برایاینکه
واقعًاقهرمانباشـیم،بایدهرروزدرخانه،محلکار،کلیسا
وجامعهواردجنگشویمتاپادشاهیخداراپیادهکنیم.
اسلحهمامعیارها،اصولاخالقی،حقایق،واعتقاداتیاست
به برای تالش بهجای اگر میآموزیم. خدا کالم از که
دسـتآوردنگنِجآسمانی،بهجمعآوریغنائمجنگی

دنیویمشغولشویم،درجنگشکستخواهیمخورد.


