
 

 بررسی صفات اخالقی حضرت داوود در قرآن و عهدین

 1دکتر محمد امینی تهرانی
 2ر قیومیباقدکتر محمد

 چکیده
برعسههو اههاثال ا حضههو   ههرال ، از جملههم احث ههب قیحدرههو وع ادیههد  او ههث 

م اات ا حضهو از وع ضرآ  کر م بم  داضل نُ .عهد ن است و وع ضرآ  ؟ ؟واووو
 ههداضل شههثن و  ، وع ارثبههل وع عهههد ع دهه  .د  اسههتشههاشههثع   واووو  ههرال 

  ههرال و اشهه رکثال ادههث  اههاثال ا حضهه .و ژگههو ا حضههو ایههرا شههد  اسههت
بدهث  اهاثال ا حضهو وع ضهرآ  کهر م  .عهد ن احدوو اسهت وع ضرآ  و ؟ ؟واووو

کهم وع عههد ضهد م ا نهثض  و ، وع ثلوهمرا  بث قعثبدر کلو است غثلحثًانسجم و 
شههجثعت ود وع احههثعز  بههث ، ؟ ؟واوووعثوالنههم   ههرال ض ههثوال  .ج ئههو اسههت

ضثله  وعهث از جملهم انثجهثال بهث  هدا وع ، ندکدکهثعد بهم اهرو  ا سث  و، وشمنث 
 .استاداعو اش رک ادث  ضرآ  و عهد ن 

و دگث  ا ن ک ه  ، نگثعند  وع ا ن ارثلم بث ایثلعم ا ن ضرآ  کر م و عهد ن
برعسهو نمهدو   واوووو  داوث ا حضو اربدط بم   هرال  هثعا وع زادنم  صدصم

 .ج عا اعائم کرو  استو وع پث ث  وع ضثل  شش ادعو ن ث  است
 .ا حق، عهد ع د ، قدعاال، عهد ن، ضرآ ، اوووو: واژهکلید

 شناسیمفهوم
ود  .ا شث  بهم قعحدهر عههد ع ده  درزنهد  سهو بهن عدبدهد اسهت:   رال واووو

کههم هههر وو از  .ود پههدع   ههرال سههلدمث  نحههو اسههت .لحههم اسههتاهههل شهههر بدههت
: و سهمدئدل او  71/ 4: عوال، عهد ع د ) اسرائدل هس ندپثوشثهث  ب عگ بنو

71 /85). 
 ،سهت  هث ندسهتااال ا ن کلمم چدست و آ ث اال  ثء هم    کما نوع : نحو

                                                      

 ةجثاعههه نهههد  ضرائهههثال اج مههها آاهههدزو عهههثلو ضهههرآ  و  هههد بعلهههد  و دگهههرو  اسههه ثو ثع  .7
 ة.العثلمد ؟ال؟المصیاو

 ة.العثلمد ؟ال؟المصیاو ةجثاع اج ما آادزو عثلو  کمت و او ث ع اس ثو ث .2
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بهم اعنهثد عدعهت و بلنهدد اسهت و  ،بثشد«   ب د» اگر از ع شم .تا  حف اس
نسحت بم سث ر اهرو  برقهر  هثآ گد ند کم جث گث  او «نحو»بم پدثاحر بدا  جهت 

 .(197ص .ق،ه7472، عاغ ) است
کلمم نحو بم اعنهثد کسهو  ،   ع شم گرد م بثشداز هم « ثء» اگر اال  رف

 .(474ص، 7ج، و ه7718، طر حو) وهداواست کم از  دا  حر 
کهرو  ضرائت بم اعنثد یمدمم .و ضرآنث است ،ررأ  ،وع اال اصدع ضرأ: ضرآ 

کلمههم ضههرآ  علههم اسههت بههراد ک ههثبو بههر  .د گر اسههت ههروف و کلمههثال بههم همهه
بهم وو  ؟اهل؟سث  بهر پدهثاحر 27ثب وع طد  ا ن ک  .نثز  شد  است ؟اهل؟پدثاحر

 .(9ص، 7ج،   2775، طحرانو) شکل ودعو و قدع جو نثز  شد  است

انظهدع پدمهثنو اسهت کهم از  .عهد بم اعنهثد پدمهث  و ضهراعواو اسهت: عهد ن
پدمث  الهو بهم وو  .سدد  دا بث بندگث  از طر   انحدثد الهو بم وجدو آاد  است

و بهم پدمهث  جد هدد کهم از ، قث   رال عدسو اسهت   رال آو پدمث  ضد م کم از 
، عههد ضهد م وعبرواعنهد  قهدعاال .گهروواهواطحق ، شدواو   رال عدسو شرو 

لمهم ک .ک هثب اسهدحدث  اسهت، ک ثب  هدو ث  است و عهد جد د شهثال انجدهل
عت و ضهثند  وع زبهث   شهر دبهم اعنهث وم وع زبهث  عحرانهکهاسهت  ولغ  «قدعاال»

گهر وع  و وضهد  بع همو به ودنهثنو،  بم ضد  بع ه« لدانج» لممکو  است وعرب
، 7ج، و ه7714، طحثطحههثئو) بشههثعال اسههت دو بههم اعنههث، بههدو  وااههل دثعسهه

 .(77ص

 مقدمه
احث ههب ، و قاسههدر ضههرآ  کههر م شنثسههواهههم وع عراههم و ن هههثداز جملههم بحب

و برعسهو نرهثط ا ه حف و  ادارث سهم اهدعالبمقیحدرو و ارثع  است کم وع آ  
اهدعو برعسهو و قحلدهل ضهراع  ههثاعثعف او هث  الههو و ک ه  ارهد  آ ، راکاش 
عههد ) قهدعاال، بحب وعبثع  اش رکثال و نرثط ا ه حف سهم ک هثب ضهرآ  .گدرواو

ا هن سهم  .اههم وع ا هن زادنهم اسهت ههثداز بحب (عهد جد هد) و انجدل (ضد م
 ههثدحفک ثب اهرقح  بهث او هث  ابراهدمهو واعاد اشه رکثال بسهدثعد وع کنهثع ا  

 .هس ند ادجدو ددمثبدن
اربدط بهم انحدهثد  هثدضصم، از جملم ادیدعثال اش رک ادث  ضرآ  و عهد ن
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، وع عوابه  دهرود هثانسهث بهم الگهدوهو ، ههدف از ککهر ا هن ضصه  .الهو است
عد ثعهثد ا حضهو ا هن ، انحدثد الهو هثداز ادث  دعثلدت .سدثسو است، اج مثعو

سهثز قدانهد زادنهماهو ههثآ  وعبهثع است کهم دعثلدهت ب عگداعا  از جملم اداعود 
 .ضرآ  کر م بثشد و ژ بمک   الهو  قردهم وضد 

وع  انحدهثاز سدد و گر جث گث  ضرآ  کهر م وع ادهث  ک ه  الههو و بدهث  قهثع   
انههد عو کههرو ضههرآ  کههر م و شههدد  قداههوا ههن قحردهه   .واعوعو کههرود  ههثص ، آ 

 .کندادث  ضرآ  کر م و عهد ن عوشن  گد و آ  عا بث قدجم بم ارث سمضصم
عههد جد هد و ضهرآ  ، وع ارثلم  ثیر بث ایثلعم اسه ردم بهر عود عههد ضهد م

جمحال ا حضو و ایثلحو کم بم عردهد  نگثعنهد  هث، کر م و وضت بر عود ا د  آ 
 .شد  است بنددان خثب و وس م، ارقح  بث احث ب ا حضو بدو  است

وع ضهرآ  کهر م و سهدر وع  ؟ ؟واووو  رال  ایثل  ا حضو ارقح  بثنخست 
وع ار لهم او  احث هب ا حضهو  .عهد ن ادعو وضت و برعسهو ضهراع گرد هم اسهت

آوعو  شههد  اسههت و وع پث ههث  هههر  گذاعدبههدو  هههدل قحلدههل وع ضثلهه  شههمثع 
 .استآاد   بنددضسمت جما

به هر زادنم به رد عا بهراد برعسهو هرچهمهث، اادد است قث ا ن ضحدل پژوهش
 .کنداز ک   ارد  دراهم 

 متن مقاله
وع ضهرآ   ؟ ؟واوووبهم برعسهو اهاثال ا حضهو   هرال نخسهت ، وع ا هن ضسهمت

 .استآاد  احث ب  بنددجما، کر م پروا  م شد  و وع پث ث 

 در قرآن داوودبررسی صفات اخالقی حضرت  .1
   هدوو شهثن و  اهدعو وع ضهرآ ،اسرائدلا ن پدثاحر ب عگ بنو، نث    رال واووو

ا حضهو آ   ههثدوع ا هن ادهث  بر هو آ هثال بهم و ژگو .کر م بهم کهثع عد هم اسهت
قهدا  بهم اهوااثال ا حضو   رال واووو وع ضرآ  کر م عا  .دن  رال اشثع  واع

 :وکروو ضسمت قرسدم 
اههدعال اسهه ردم و بههث واللههت اههر   و عوشههن اههاثقو کههم بههم: دستتته او 

د بهم قاسهدر از طر ه  عوا هت و قدا  از ا ن ضرآ  کر م بم وست آوعو و ندهثزاو
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 .ااثث  آ  نداعو
اسهه ردم کههح  الزاههم کههح  و واللههت غدر براسههث اههاثقو کههم : دستتته دوم

ندهثز بهم اراجعهم بهم عوا هثال ، ضثبل برواشت است و جهت اقرث  و برعسهو وضده 
 .گروواوا سث  

قههدا  از اههاثال   ههرال واووو وع ضههرآ  کههر م اههوو گههرد کههم  بنددوسهه م
 .ال درود و اج مثعو ضرآ  کر م استااث، وست واو

 (برابر دشمن شجاعت در) _ 1. 1
عا  قهدا  ا هن اعنهثاهوبث وضهت وع الزاهم اعنهثد آ هم احثعکهم سهدع  احثعکهم برهر  

وع ثدت کم   رال واووو درود اجثهد و شجث  بهدو  اسهت و ا هن ااهر از ا مهث  
 :گدرواوبسدثع انسث  سرچشمم 

{ِِ ِ ِِ ِإِوونِ ب َ َِافبووُ ِ ِِفََهَزُمووُمُ ب ُب ووتَِلََ ووتُعَِوََوو َاَ ووَُِِم ا َِ َ ووَََِو َب َبِ  َبووَحَِوُ َبُ  َِوهَُووتاُِ ُُِ ََ َوقَتَووَ َِاُُووُاَِاووتَُُ

َْوتََِ   َِ َب ََولُِ َِ ووَ ِ َب ِ َُِ وِفَ َِو ا َِوََ َُ َ ب ْب َُِِ وَ  ََ ْبَلََََِ ِإِوَْ وهُ ب ََ ْب ِإَ ََ  (287، آ ههمالحرهر ) ؛{َُناوت
عا  «جههثلدال»، «واووو» و؛ سههت واونههدکپههر آنههث  عا بههم ع صههت  ههدا ش

 داست بهم وو از آنچم ا، روکعیث  وو درزانگ  وو  دا بم او دراثنروا؛ شتک
، روکوگر[ ودا نم ]و وبر  وسدلمبماز ارو  عا  وو اگر  دا بر  .او آاد ت

بخشهش  دواعا، ث دهن  هدا نسهحت بهم جهثندکلهو .گشتون قحث  اد  مثً زا
 .است

وع ض ل جثلدال و عنث ت الهو بهم ود وع ا ثو هب  واوووبدث  شجثعت   رال 
ااصل آاد  است کم وع نرل ااهل  ثوههم بهث ایهثلحو کهم وع  ادعالبم قاسدرد

، وع انهثبا اسهحاو و عههد ع ده  .اشه راکثقو واعو، عهد ع ده  ککهر شهد  اسهت
قدس  پرقثب  ک سنگ بم پدشثنو ود قداهد   واوووض ل جثلدال قدس    رال 

 .(287ص، 7ج، .قه7478،   د د) گرو د  است

 (منکرازمعروف و نهیامربه) _ 2. 1
 :آ داوا ن ایل  از کنثع هم ضراع واو  وو آ م از سدع  احثعک اثئد  بم وست 

َُِوَروو} ُب َ وو َِ َلََ َِ َِووَحِإَِ ووتِ ِب وولُِإبووِ َِموو ََ  ِِ َِاُُووَاَِو ِِ ووت ََ ََوولَِِ َِ ُلِ َ ِ َِ وو ِإَنِووِِلِ ب وُِِموو ب ُِ َلَ َِرََوو َِ ووَ َُِاوو ِْ تنَُُُُِ

َِِ تَُ و ْب م ، که(عرهدب درزنهدا  ) اسهرائدلبنواز  وسهثنک (15، آ هماثئهد . ){َلَ
ن بهدا   ها؛ لعنهت شهدند، م پسر اهر وسدو ع واوووبم زبث  ، دند ار وعزک

 .نمدوندوا دو همداع  قعدّ، روندک وم نثدراثن، کسح  بدو
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 :واعواوو ژگو و گر ا ن ضد  عا بدث  ، وع آ م بعدد
ََِِِ َِِرتنُُُ} ََُُْ َب ََُُْاََُِِْئبَسَِمتَِرتنَُُُِلَ َِِفَ ََ ُِمنب َِ ب ِ َِ ُب  (19، آ مالمثئد ) {َلَتَنَتَم

گر عا انها  د،  کواوندوم آ  عا انجث  اک د[ نثپسنددثعهثکهمداع  از ]
 !واوندوانجث  ا دثع بدکهمداع  ، واضعثً؛ روندکونم

،  ههرال واوووکههم  گههروو علههت آ اههوبههث وضههت وع ا ههن آ ههم احثعکههم عوشههن 
آ  اسههت کههم نسههحت بههم  ،وهههداههوعا اههدعو لعنههت ضههراع  اسههرائدلبنوگروهههو از 

طحدعهو اسهت کسهو از ا هن  انهد.انکهر نحدو ازاع نث بدو  و اههل نهوبو هثزش و
 . دو اهل ا ن اات بثشد گروو کماو صدصم نثعا ت 

کهم  وشهن اسهتانکهر قهث جهث و عازاعروف و نهواعقحثط ا ن آ م بث بحب ااربهم
شد  ا هن براد ع ثب بم ارو  و دراادو وع سرزادن انث ؟ ؟اللم الحسدنابثعحد

 ا ن آ هم عا بهر اویهث  و زاثنهم  هدو قیحده  واو  اسهتهث، آ سنت و هشداع بم 
 .(747ص، .قه7477،  لد)

 (احسان و نیکوکاری) _ 3. 1
 :ا ن ایل  وع سدع  انعث  بدث  شد  است

ووَ ت َِ} ْبنَووتََِووَُِلِ ب َِو ََل ووَُ َِِوَوَم َِ ََِِاُُووَاَِوُ ووََ بَ ت َلاتِوو    ُِ ْبووُ َِوِموو ب ِقَ ووتَِمووَ َلبنَتِِموو ب َِمووَ َلبنَتَِونُُدد قُووَُ ُِرووَهد ْب َوَلَ

نِ  َِ َِ َبُ  ب ِزيُِ ََِحِنَجب ََ َِوَر َِ  (54، آ ماألنعث ) ؛{َوَلُُُ َفَِوُمَُ لَِوَمتُ و
عا  وگهم همکهو هثلوع؛ م دد[ بخشهمدعردب عا بم او ]ابهراه اسحثق و  و

 و از نسهل او؛ م نمهدو  وعاهنمهث (ن ها) ش ازدو ندا عا په؛ م روک  وعاهنمث
؛ (م روکه  وعاهنمهث) و هثعو  عا ودس  و ادس دب و  مث  و ادو سل واووو

 .مدوهوثعا  عا پثواو اکددکگدنم نن و ا
بم اعنثد ادعو نظر زاهثنو اسهت کهم  واووواهحثال اات ا سث  براد   رال 

 774ک هل آ هم  طحثطحهثئوحاهم ع. همدن اس عمث  شد  بثشدبم  «ا سث »واژ  
چهم از اواهثف آن کهما ناشهثع  اسهت بهم : ند سهداهوعمرا  وعبثع  احسندن آ 
گهر وع وو ار لهم  و ون اعرددن ا ر و ا ن استدف ا ررت اعرّد ر، وعر شدکک

ش  ههث اعنهثم وع اهدعو انسهث که« نداحسهن» لممکو آ  عحثعال است از ، واعند
ش اسهه رثات و  اعنههث وقعههثل دو وع اههدعو  ههدا، هههث اسههتعا  بههم انسههث ثکههددکن

َِ ِ}: مد ههدانوگههر ضههرآ  اهه و دبههثع  وع جههثن ههام وعکهه قحمههل عا   ههدا اسههت وو َوإُ ب

نِ  َِ َِ َبُ  ب َِ  *َِِ َزنُُ َِلَ ب َِوَ ُِم ب ََ بِه ب َِ ٌفِ ُب تَقَتُمُُِفََهَِخ ُِ ب َلَ ِقَتََُُُِ إ نَتِ ُِثُ ا َِ َُِا ِا  .{لِ



 12شث یقی قرآن و حدیه مطالعات تطبینشر جییدوفصلنامه علمی ترو      6

 

م کهچرا، ا سث  بهم اهرو  دشم است برا اال و ع، ثال ا رثف م ا سث  وع آکبل
ثال  هاز آ دآع .نهداعو ول اعزشهدنه و  هدا هه ، دا نحثشد دبرا، ا سث  بم  ل  اگر

نب َت} م ل آدسثب  از ضح َبَ  َوتِدَُِو   ِاُِ َِ ِفِوَِِمو َِ م کهد  هآوو ااثهث  آ  بهر اه {...َمثَُ َِموتَِلُنبَِقُوُ
او انجهث   دعیهث دم بهراکهان لهت اسهت  دوع ن و  دا واعا ونا سث  بم ارو  زاث

 .(25ص، 4ج، و .ه7714، طحثطحثئو) شد  بثشد

 (شاکر و حامد الهی بودن) شکر و حود الهی _ 4. 1
بسدثعد کم از سهدد  هداد ا عهث  بهم  هثدا ن پدثاحر ب عگ الهو وع ارثبل نعمت

بهثع  سهدع  نمهل وعا هن وع .بسهدثع شهثکر و ضهدعوا  اسهت، ود اعزانو شد  بهدو
 :آاد  است
َْوتِاِاُِ} ِِ ِ َِِِمو ب ََلَِرثِ و َِ ََنَتِ َا َِيِفَ َُِِا

ُ ِلِِلَه َبَ  ب تَِوقَتَ ُِ َب د ِِ ِ َِ ِهَُ بنَتَِاُُووَاَِوُ ََ بَ ت ِمنِ  ََِوََقَ ب ْب َوَوِ َثِِ*َِبُ و

نَووتَِمنبِ ووَ َُِ اِ َ  ب ُِ ِ َُ َِلَووتِ ََل َهووتَُِناووت ََ َِاُُووَاَِوقَووت ُِ ووُ ُِ ووََ بَ ت َب َبََ ُِ َُ ََُِهُوو ََ َِموو ِا َعِلِ ِب وو َِ ِ ُِروو   َِِِو ُوُِ نَووتِِموو ب  بوو

َبُ ِْ  ُِ  (71 و 78، آ مالنمل) ؛{ُ
ش  س ث :و آ  وو گا ند م واو ووانش، مث دو سل واووون بم در م و ب

و  .واو داز بندگث  اؤانش برقهر دثعدم اث عا بر بسکاست   واخصدص  دا
زبث  پرنهدگث  بهم اهث آاهدزو  !ارو  اد :و گات، اعث برو واووومث  از دسل

لت دن دره  د ه هاسهلمثً ا؛ شهد  اسهتبهم اهث واو  د دو از هر چ، واو  شد
 .است دثعکآش
{ُِ َُُ َْتِاَيَُِ ا ِِ ِ َُِوقََِ ٌ ِِم ب ِد َب ُِ َِاُُووَاِ ََ َ َُُُِه ِب  (77، آ مسحث) ؛{ُ

 کوو انهد ،ددهنک (سه م شث) ثعک د ثطر سدثسگ اعمب !واووو ثندا   اد
 .ثع سدثسگ اعنددز بندگث  ان بسا

 (دعا و مناجات با خدا) _ 5. 1
و  هههثاسههت کههم   ههو کد  ادگدنههم  ههرال واووو بههم و ژگههو انثجههثال بههث  ههدا وع

وع ضهد   هداد ا عهث  آاهد   .گرونهداهوادع بهم همراههو بهث ود أپرندگث  نده  اه
 :است

ِ َوِ } َُ َِلَتِِاَْت هد َب ِهَُ بنَتَِاُُووَاِِمناتِفَ َبَ ِ َل ََِوََقَ ب َِو َََناتَََُُِِ َِ َََُِْوَُ ا ب  (77، آ مسحأ) ؛{إَِِِم
 اد (:مدو گا هه؛ )م ههواو واز جثنهه   ههدو بخششهه واووون بههم درهه م و بهه

 دو آههن عا بهرا؛ د هم آواز شد (    دوع قسح) هث همرا  پرندگث  بث اود ک
 .م روکاو نر  
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سهدد وشهت و بدثبهث  بهم  واووونرل شد  است کم  ؟ ؟وع عوا  و از ااث  اثوق
 ادکهرو ههدل کهد  و سهنگ و پرنهد اهوشد و هنگثاو کم زبدع عا قهحوال او  ثعج
 .(785ص، و7757، اکثع  شدرازد) شداوادا بث او هم کما ناگر  ؛نحدو

 (اهل بازگشت به سوی خدا) توبه و أوبه_  6. 1
 :سدع  ص ادعو اشثع  ضراع گرد م است 71ا ن و ژگو وع آ م 

ِِب} ِْ ُ ٌُِِصب ُِ َوا ََلبِ ِلِنَا ْب ْبَ نَتَِاُُووَاَِ ُُِ َِ ِ ِب ُر َِوُ ب َِ ََلَِمتَِلَقَُُُُ  ؛{َِ
م اههث   کههعا  واووون بنههد  اههث کثو ههو : حث بههثوکدنههد شهه گدوآنچههم اهه بههر
 .ثع بدوکم او قدبم ، کبدو (دضدعقمند) وس ث 

  دقداه« اواب» عندا بهمثاحرا  به عگ دهسهم ناهر از پ ؟ال؟ن سدع دوع هم
همهم  دن واه  بهرا ها 72م  هآ ق و وع سدع ، دب مث  و ادو سل واووو: دانشد 
 :ر شد  استکث  کدبهش 

{ُ ََ َُ َِدَِ ظََِِم ِ َوا   َُ َِِ َِ ُ و َِ  ؛{َمتُُُِ
 ثعکهههر قدبهم  دبهرا، د شهدووعهد  واو  اه (بهدا ) مکاست  د دن چ ا

 .واعنگم ( دو)
و  اسههت دجمنههدن ارههث  واال و اعدوهههد ارههث  اوابههوراال نشههث  اههدههن قعح هها

 از اهثو « اواب» شدو کهماوعوشن  ،مدنکوم بم انثبا لغت اراجعم اک وهنگثا
 تن عجهد  و بثزگشه ها. عجد  و بثزگشت اسهت دثبم اعن (بر وز  ضد « )اوب»

راع و کهغم احثلغهم اسهت واللهت بهر قدم اهکهغم اواب دبث قدجم بهم اه _ اخصداثً
عا از  ههثآ م که وبرابهر عهداال وع« نداوابه» مکهن است  شثع  بم اا_  وثرال واعک

ناههر و  دهههثث وسدسههم،  ههسههثزو اعههم از زعق و بههرق جهههث  اههثو و ههدا ووع اهه
ر شهد  بهم کووع شدند بحدثالم ا ذ دااگر لحظم، ثع واعنددت بسد سثس، ندثطدش

اد نهد و جحهرا  وثو او اه هبهم  ،غثدهل گرونهد داو اگر لحظهم، گروندوبثزا او دسد
 .نندکوا

 وعنه  ؛بثشد واله وبثزگشت بم اواار و نداه دثقداند بم اعنوان بثزگشت  ا
او  دو از همههم جههث بههم سههد اوسههت دهههثهمههم جههث دراههث  هههثآ گههث  مکدههارجهها و ق

 .(778ص، 79ج، و .ه7717، اکثع  شدرازد) گروندوابثز
ََِِِلَت} م از آ َََُِْوَُ ا بو إَِِِم ِ َو  َُ  دثسهت اعنها واووو وعبهثع م که (77 م هآ ،سحث) {ِاَْت

د   هگروآوازاهدا شهد  و همشهدو و آ  همواواب اسه اثو  اه د  برادن دگر و
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بنهثبرا ن  ؛د ادا شهدهم واوووبث  !پرندگث  اد هث ود ک اد: د گدورا ا ز، است
و  واوااهر الهه، نش ن آدهرداهدا و همثهنهگ بهث ضهدانم همکاست  وسک« اواب»

  دهدب ن ها واز اعهثن  کهو ثضهثًاقاادجهدواال جههث  بثشهد و  و  عمداد مد و قسح
 .اواب است
{ِِ ُ َِ وو ِب ِ َِوُ ب  ِ َِْ وو َب َ ِإِت ووْ  ب ََ َْووََُِلُ َِم ََ َبِجَْووت نَتُِ ِب ُ ٌِِ*ِلِناووتَِ وونا ََِووَُِ َوا ُروو   ُ ووَُ دِد َِم ب َِ ، ص) ؛{َوَُ ا بوو

م ههر کهم دسهث  ( او) ههث عا اسهخرد ( کهانهثدا) رت اثدوع  ر( 79و  75آ م
( مدعا  او سهث  ) و پرنهدگث  عا ؛گا نهدواه  دعصرگث  و بثاهداو بهث او قسهح

 .روندکواو بثزگشت ا دم گروآاد  ]و[ همم بم سدکو ثلوع

 (اهل استغفار) _ 7. 1
 :وعبثع    رال واووو آاد  است وع سدع  احثعکم ص

َبُنََ َووتِعِ} ُِِمووَ ُِ ِد َِرثِ و ِا ََِِولِ ْبَجتِووَحِلََِوولِنَِْتِاوو ِنَ َِ ُ َْ و َُ َََََِ ووَحِإِ ََِقَوو ب ََ َلَ ِقَوت َِ َُِاوو ووَلِلِ ا ْب ََوولِإَ َِ ِ وهُ ب َُ ْب ْبِغووِِإَ َ ََ

ْدو َِ ُِر ِا َِ إاوََُِوَخو َِ وتَغبََ َِاُُووُاِ َناَ وتِفَتَناوتاُِفَت ب َِوََ ا ََِِوقََِ ٌ َِمتِمُ ب تََِ ت ِ ََُُُُِ ا َِ ، ص) ؛{تَِو َنَوت َِهَمنَُُُِو
 (24آ م

ادهه وو  بههم  دش قههد بههرادن بههث وع داسههت اههدرهه م بهه :گاههت (واووو)
 (و ووسه ث ) ث  کاز شهر دثعدو ضیعهثً بسه؛ قد سه م نمهدو  بر، ش هثشدا

مهث  آوعو  و  م اکه وسهثنکاگهر  ؛ننهدکوگر[ سه م ا ]و وآنث  بر بر  وبر 
م کوانست  واوووو . ندک[ آنث  اندو]لواند؛ س م انجث  واو  [ شثدثعهثک]
 نهث کد کهپر از پروعوگثعو طل  آارزو نمدو و ع، م ارو کش  عا آزاث او
 .بثزگشت ( دا دبث قدبم بم سد) اد ثو و (ندبر زا)

ا ن جمحال وع بدث  جداب کسثنو است کم براد  کمدت واووو بم سهرا  ود 
وع آ ثال ضحهل بهم نحهد  وعوو طهرددن بهم نه و   هرال واووو اشهثع   .آاد  بدوند

وع اطهراف  هدو  ون دراوانهدن و اهراضحداحهثدظ« واووو»کم ا نشد  است کم بث 
و نثگههث  وع  داع احراب و ضصر او بثال عد ند از و ور عا  اعمدلداز غ هث، آ شتوا

بهم  ههثآ د کهم  هگدون بحهب اه هم ضرآ  وع اواام اکچنث  ؛برابر او ظثهر گش ند
 وث اطهح  ضحله هگرد م بثشند  دام اجثز کآ وب) شکل نثگهثنو بر ود واعو شدند

رو ضصههد کههور اکههرا د ههز ،رو کههت و شهه هههثآ از اشههثهد   واووولههذا  ؛(بدهنههد
، بههم   ههرال واووو گا نههد ن ههر  کههمآ پههر از  هههثآ  .او واعنههد  و وعبههثع سههد

ایرا نمدونهد کهم اهث وو ناهر از ههم شهکث  و واع هم  چندنا نوع داست  دو عا 
ت  ثکطرا شه داز آ  وو نار برا  کو . داهدم قد وعبثع  آ  ض ثوال نمث واوکم 
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ش دو اهن به، ش واعودم اهنُهراوع ان است کهم ندوون ب ا: ضد  شد و گاتشدپ
  هرال  .م آ  عا هم بهم ود واگهذاع کهنمکاو ااراع واعو  وول ،ادش نداع   کاز 

ثال ضهرآ   هم ظهثهر آکهنهث  چ_  وگا ثع طرف ارثبل عا بشهند کمآ ش از دپ واووو
بر قهد ، ش از قددا  کاسلمث او بث وع داست : گات» رو وک کوو بم شثع_  تاس

از ووسه ث  و  دثعدکهم بسه، چرانهداعو وا واش م است و ا ن ایله  قهثزگس م عو
آواب  .ننهدکوگر ظلهم و سه م ا د کنسحت بم  ،ثع واعندکم بث هم سروک دادراو

م از طهرف کهبل، روکهووع گا هثع  هدو عجلهم نم واووونهد کوجهثب ا اجلر ض هث ا
دو سهخت ثع  هکهن  هلهذا از ا ؛روکهوا دنمدو سهدر واوعوسؤا  ا ارثبل شخصثً

 .(245ص، 79ج، و .ه7717، اکثع  شدرازد) مث  شددپش
 :ند سداوضرآ  کر م وع بدث   ثلت اس غاثع او چندن 

ْدتَِو َنَت َِ} َِ ُِر ِا َُِوَخ َِ إَا َِ ََ تَغب َِاُُووُاِ َناَ تِفَتَناتاُِفَت ب  (24، آ مص) ؛{ََ ا
و طله  پهر از پروعوگهثع، م هارو کهش  م اوعا آزاهثکوانست  واوووو 

 ( ههدا دبههث قدبههم بههم سههد) اد ههثو و (ندبههر زاهه) نههث کد  کههآاههرزو نمههدو و ع
 .بثزگشت

: واعواهوگدنهم بدهث  داوند ا عث  ن دجم اس غاثع ود و بخشش  دو عا ا ن 
نَت} ِب سهدر ارهث  و  .م د هعا بهر او آارز (ثع)که و اهث آ  (28، آ همص) ؛{ََََُِ َِحَِِفََغََ

 :گروواوشکل بدث  جث گث  ود وع ن و  داوند بم ا ن 
ِِا} َ َِمآ ََِِولِ َب َبََلَِوُد نبَ نَتََُِز ِِ  (28، آ مص) ؛{َََُِ

 .دستدکن وو بثزگش   کن و (وارثا) او ن و اث دو ضیعثً برا
بهم اعنهثد پدشهثند  ، کم از ع شهم غاهر گرد هم شهد  اسهت «اس غاثع»واژ  

ثد وع ضههرآ  کههر م اسهه غاثع واعاد اعنهه .(81ص، .قه7425، عسههکرد) اسههت
بهم ا هن اعنهث کهم   هو بهراد  ؛عثاو است کم اعم از بخشش گنث  و غدر آ  اسهت

 شهدواهوکرو  اهر کثعد ند  از واژ  غارا  و اسه غاثع اسه اثو  پثک برو  وازبدن
 .(757ص، 75ج، و ه7714، طحثطحثئو)

 (قدرتمند در اطاعت خدا) توانا در فرمانبری از خدا _ 8. 1
ََلبو َِِِ ُ} ْب ااسهرا  ا هن بر هو  .(ضدعقمنهد)  عنهو اهث   وسه ث  (71، آ مص) {ُ

اههدعال کههم وعا ههن انههدمنههد وع طثعههت و بنههدگو  ههدا اعنههث نمدو کلمههم عا ضدعق
، اغندهههم) قهههدا  آ  عا از اواهههثف ا حضهههو   هههرال واووو بهههم  سهههثب آوعواهههو
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 .(174ص، 1ج، و7715

 استفاده از اموا  حکومتیاستفاده از دسترنج خود بدون سوء_  9. 1
 :سدع  سحث وعبثع  ا ن اات   رال سلدمث  بم اشثع  سخن عد م استوع 

{ِِِ َ ٌِِِ ِإَِ و  َِ ْبَ َُوُ ِإَِ تَُِ تِلِنِ  َ ََُُُِصتَِ د ِب ِاَِوُ ِب َا ِفَُِِِ َِوقَ   ب ََ َِ تإَِغت َ  ب ِب و بهم او وسه دع ؛ ){ُ
ثع[ کهو ]، انهداز  ز  (ا نثس د )هثو  لرم، دراخ بسثز دهثم زع ک (:م واو
 .نث هس مدب ،ددوهوم ان بم آنچم انجث  اک]چرا[ ؛ د جث آوعمس م ب شث

ت  هعوا ؟ ؟از   هرال اهثوق: آاد  اسهت ،نرل شد  ؟ ؟وع عوا  و کم از ااث  اثوق
 :م درادوکشد  

قههد از  کههمآ اگههر  ،وهسهه  داقههد  ههدب بنههد  :نمههدو وو هه واوووم  ههدا بهه
او  دهن عا براپر  دا آ، روکم  چهل عوز گر واوووپر  .د دعوا المث بدت

سههث ت و بههم ههه اع وعهههم وزع  اهه  ههکچههد  اههد  نههر  سههث ت و هههر عوز 
درو ههت و از ههه اع وعهههم  717777 زع  سههث ت و بههم 717پههر ، درو ههتواهه

 و،7718، طر حهو ؛895ص، 5ج، و ه7712، طحرسهو) ثز شهددهنوب المث بدت
 .(777ص، 1ج

 در عهدین داوودبررسی صفات اخالقی حضرت . 2
است بث اراجعهم بهم اه ن عههد ضهد م و وضهت کدشدد  ند سند   وع ا ن ضسمت

عا اقخهثک  ؟ ؟واوووووع از هرگدنم قعصحو ااثال ارقح  بهث   هرال وع عحثعاال آ  بم 
 :کندک ل اعائم  بنددقرسدم نمدو  و بم شکل

 (ارتباط قوی داوود با خدا در ابتدا و ضعیف در اواخر پادشاهی) _ 1. 2
بههث  ههداد  واووواعقحههثط اسهه ردم   ههرال ،  دهه وع اههداعو ا عههدود از عهههد ع

بدهههث  گرو هههد  اسهههت و   هههو  داونهههد طرا هههو  ملهههم و  ( ههههد ) اسهههرائدلبنو
، عهد ع ده ) گدرواوعهد   بر واوووجنگ عا بم جهت پدروزد   رال  هثداحنم

 .(28_  8/27: 2سمدئدل
 وعا هن اعقحهثط  .بهث  هدا بسهدثع ز هثو اسهت واووواعقحثط بث  دا و انثجثال   رال 

زاهثنو کهم  هداد  .ا عدود اثننهد وعهث و شهعر نمهدو پدهدا کهرو  اسهت هثدضثل 
کهن   ثدبراد ان بن ادوهد کم  ثنماواز طر   نثقث  نحو پدغث   واوووا عث  بم 
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کههرو  اسههت  واوووکههم وع طههد  زنههدگو بههم  هههث وو وع کنههثع آ  بههم بدههث  لی 
ثجهثقو طهدالنو بهث  هدا پر از شهندد  پدهث  و وسه دع الههو ان واووو، پروازواو

 ههدو از  ههدا  هثدوهههد و بههم بدههث  اههاثال  ههدا و بدههث  وع داسههتاههوانجههث  
 :پروازواو

م ارا بم ا ن ارث  کدس م و  ثندا  ان چدست کان  ،سلیث  قعثلو  َهُدَ  اد
 ،سلیث  قعثلو  َهُهدَ  ااهر ضلدهل نمهدو اد قدو ا ن ند  وع نظر  (19) ؟عسثنددد

 ادو آ ث ا ن .لم درادودکاال ند  براد زاث  طد ل قبند  م وعبثع   ثنمکز را 
و گهر بهم قهد چههم  واوووو  (21) ؟آو  اسهتسهلیث  قعهثلو  َهُهدَ  عهثوال بنهو

و بهر  (21)شنثسو  دو عا او ، بند سلیث  قعثلو  َهُدَ  اد قداند گات ز را قد
قث جث آوعود مثعهثد عظدم عا بکح   دو و اداد  و   دو قمثاو ا ن ک س  

ز را  ، دا قد ب عگ هس و ، َهُدَ  اد، بنثبرا ن (22) . دو عا قعلدم وهو بند 
سهو ندسهت و غدهر از قهد کاثهل قهد  ،ا همهثد  دو شهندد م بم گدوکچنث 

اهت بهر عود زاهدن ُا ک هدا کهو اثل ضد  قد اسرائدل  (23) . دا و ندست
ثزو و اسمو م  دا بدث د قث ا شث  عا دد م واو  براد  د ش ضد  بسکاست 

براد  دو پددا نمث د و چد هثد عظدم و اهد  بهراد شهمث و بهراد زاهدن  هدو 
ههث و  هدا ث  م براد  دو از اصر و از ااتکجث آوعو بم   دع ضد   د ش مب

و ضد   دو اسرائدل عا براد  هدو اسه داع سهث  و  (24) .ا شث  دد م واود
 (25) . داد ا شث  شهدد ،  َهُدَ اد و قد .قث ا شث  قث بم ابد ضد  قد بثشند

او گا و قث بم ابهد  دو و  ثنم م وعبثع  بند کحاو عا ک َهُدَ   دا  اد و اآل 
و اسم قد قث بم ابهد اعظّهم  (26) .ن و بر  س  آنچم گا و عمل نمثکاس داع 

م  َهُههدَ  اههحث دال  ههداد اسههرائدل اسههت و  ثنههدا  کههبمثنههد قههث گا ههم شههدو 
 َهُهدَ  اهحث دال  اد ز هرا قهد (27) .ث هداع بمثنهدبم   دع قد پ واووواال بند 

  ثدهاد بنم بهراد قهد  ثنهمکه دو اعح  نمدو  گا هو    داد اسرائدل بم بند
م ا هن وعهث عا نه و قهد کهرو  اسهت کهت ؛ بنهثبرا ن بنهد  قهد جرئه داهم نمدو

 .(21_  79/ 1: همث ) بگد د
وع عههد  وووواطدالنو اسهت کهم از   هرال  هثدا ن انثجثال از اولدن انثجثال

بهدو و وع  واووونصرال و  ثعد  هدا همهم جهث ونحهث   .ع د  بم هحت عسدد  است
 (1/ 5: همث ) .گشتاوپدروز  ،واواوهر جنگو کم انجث  

نحههو  واووواز  هث وسههروو  22وع عهههد ع دهه  ک ههثب سههمدئدل وو  وع دصههل 
د  سهثنعقشهکر از  داونهد وع  ثعد  ثطربمعا  هثود ا ن سروو  .نرل شد  است
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، عهههد ع دهه . )او وع ااههر  کداههت و پدههروزد او بههر وشههمنثنش سههروو  اسههت
 (87_  2/ 22: 2سمدئدل

 وع و»: اسهت آاهد  (1 _ 8) ثزوهم ه بهثب پثوشهثهث  او   ثب، کقدعاال وع
 ل هاث   هغر ث   هدا درودپ بم عا او و  زنثنش مک شد واضا مث دسل دردپ وضت

 مث دسهل پهر/ نحهدو ثاهلک ش  هدا هد   بث واووو پدعو اثل او و  و سث  ند
 و/ عدهت ث دهعمدّن د هدا د کهال عره  وع و ث ددونداه د دا عش دعال عر  وع
 درودهپ عا  داونهد، واووو  هدو پدع اثل ،د  وعز شراعال  داوند نظر وع مث دسل
ا هن ایله  وع  هثلو اسهت  .(5/ 74: او  پثوشهثهث ، عهد ع ده ) «ننمدو ثالک

 :دراث داوکم ضرآ  کر م 
ََِِِمت} َ  ب َُِ ََ َُِنات َِ ُ ُ ََْ وَُِلُ ُِ َُِ ا َتِط َ َِرََ َِ ا َِوََ ُِ ُِ ََ بَ ت َِ  (772، آ مبرر ) ؛{َرََ

[ بهم اهرو  مکه]؛ دنهد اهر وعزکن ادهراو شهروع دکله؛ ود ار ندعزکمث  دو سل
 .آاد  ندوسحر ا

  دقداه ههثوژگه و ن قهرزشهت بهث عا او قهدعاال (کثع بدو  واوووگنم) _ 2. 2
 قهث، شهدهرا  از زنث  رو کغص  و رنگدند، ثعکگنثهد، س مگر لدضح از؛ ندکوا

، اهثع  78 چثپ، 718 ااحم وع اردّ   ثبک ضثاد  دآوعندگث  پد مک جثآ 
  کهارق عا وگنثههثن، اوضثال از وبر  وع واووو»: ند گدوا ندچن نثًدع 7911 سث 
، ندههماغ) «شههدوواهه دجههثع وشههثندپ از شههر  عههرق[ آ  د دشههن بههث] مکهه شههد

 .(174ص، 1ج، و7715

 شهوترانی_  3. 2
از بسه رو  واوووم وضت غهروب کواضا شد : است ندچن وع قدعاال واس ث  ن ا

م کهد  هعا و وو از پشهت بهث  زنه، روکهگهروو  کبر ثست و بر پشت بث   ثنم ال
، ثع  دب ادعال و  دو انظهر بهدودو آ  ز  بس، روکوشد اوش ن عا شست  د
بههت » ث ههم آکههگاههت  وسههکو  آ  ز  اس اسههثع نمههدو ثع وعبههدرسهه ثو و  واوووو 

 ؟ستدن« وث     اوع» ز « عث دال» و  ر« شحا
و عا برهنهم از ا_  الح  گا م قدعاط_  واوووم کاست  ونث  آ  زن« بت شحا»

« عهث دال» ن ز  و  هر ها .وع شهدد و آقش عش  او وع ولش شهعلم پشت بث  و
از ادسهرا    کهوث نهث   د  بم قشد «ث  اوع. »بدو وانصحث  عحراناز اث    کو

 انسههدب بههم« ا» سههرکد قههثء و  بههث قشههد« و  هه» و، بههدو واووور کاعشههد لشهه
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« دآب هه. »گا نههدواهه«  ههتوبنهه» اههم او عا م طث، کههنعههث  اسههتکابن«  ههت»
 .(289ص، 79ج، و .ه7717، اکثع  شدرازد) است واووور کدراثند  لش

 دو او نه و و،  ثو و او عا گردهتث  عا درسهدلچ ا واوووو : وع اواام آاد  است
،   شد  از نجثس ش بم  ثنم  هدو عدهتدد و او بعد از قمدبث او  داب واووو، آاد 

 واوووو ، م  ثالهم هسه مکهعا اخحهر سهث  م  واووودرسه ثو و ، و ز   ثالم شد 
ث  عا نه و  هاوع، دآب و ، عا ن و ان بارست« و  ث  اوع» مکدرس ثو « دآب » بم

ضهد  و از  ودآب و از سحا   واز سحا  واوووو ، آاد دث  ن و و اوعو  .او درس ثو
 .دد دو گذش ن جنگ پرس

د، شهد نمهثوت عا شست هو پثهث داال دهروو آث  گات بم  ثنم بم اوع واوووو 
 .رو  عدهتدب کرو  عدت و از عرحش اجمدعم طعث  از الدب کث  از  ثنم ال و اوع

او د و بهم  ثنهمدهش  داب ر بنهدگث  آضهث بهث سهث کث  وع وهنهم  ثنهم اله ااث اوع
او بهم  ثنهم« ث  هاوع» مکهعا  حر واو  گا نهد  واوووم ک وو هنگثا، ثادددروو ن
چههرا بههم  ؟داثاههد دث از سههار ن ههم آکههث  گاههت  ههبههم اوع واووو، ثاههد  بههدوددههروو ن

ل و دم اهندوق و اسهرائکهرو کهعهر   واوووث  بهم  و اوع ؟دثادداال دروو ن ثنم
اههحرا  دم بههرو دآب و بنههدگث  آضههث ههم  و آضههث، نندکهههث سههثبههث م وع سههث، هههدوا 
د  بهث دهد  و  دابدم بهم جههت  هدعو  و ندشهکشدو وث ا و ان آ، ننددنشممد 

ثع عا نخههداهم کههن  هها (سههدگند) ثال جثنههتدههبههم   ؟ ثنههم  ههدو بههرو م ز   ههدو بهه
 . ...ورک

عا  زنهث  و کنده ا  بسهدثعد، واووو  هرال ، وع جثهثد ا عدود از عهد ع ده 
عسهد او اسرائدلبنوزاثنو کم بم پثوشثهو  .براد  دو بم همسرد گرد م است

نده ا  و زنهث  کاز  حهرو   واوووو بعهد از آاهد  : وههداهوند  بم ا ن کثع اوااهم 
 (14) .پسرا  و و  را  زا دهد  شهدند واوووو گر از اوعشلدم گردت و بثز براد 

شَههمد  و : دههد  شههدند ا ههن اسههتم بههراد او وع اوعشههلدم زا کهههههثد آنههثنو و نههث 
و  (16) و  حجهههثع و اَلدشُهههد  و نهههثدعج و  هههثددا (15)شُهههد ثب و نثقهههث  و سهههلدمث  

 (78_  8/77: 2سمدئدل ، عهد ع د . )اَلدشَما و اَلددا  و اَلداَلَ 
از ، ؟ ؟واوووککر است کم شث د ان خثب زنث  ا عدو از سهدد   هرال شث ث  

  ضثبل ودث  بثشهد کهم ا هن ایله  از  هد ارثلهم نظرگث  بر و او ث  ضحل از اسح
 هدو اح هثج قهدو ن عسهثلم وعبهثع    هرال ،  ثعج اسهت و بحهب درههو آ  ثیر 
 .و و گر انحدثد الهو است واووو
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 بودنظالم _4. 2
م کهو واضها شهد : واعواهوبدث   واووووع اواام واس ث  ظلمو ب عگ عا از   رال 

و وع ، ث  درسهه ثو ههبههم وسههت اوعندشهه م « دآب هه» بههم و ههدبکو  ااههح  واووو
 دد جنههگ شههد دث  عا وع ارثبههل عو ههم اوعکههن ا ههمد  ندشههت   ههدب بههدکا

 .(ش م شدو)ک رودبم ،م زو  شد کقث  د و از عرحش پر برو، د بگذاع
 وثنکهث  عا وع ا هرو  بهدو اوعکهدآب شههر عا اح ظهم  هم ک ون شد بعد از آندو چن

د وع آنجهث گذاشهت و ارواهث  شههر ر وع آ  بدو  بثشندوانست ارواث  ولوا مک
ث   هاوع» اد ثوند و واووواز ضد  بندگث   وو بع ، دندددآب جنگ رو  آاد  بث دب

  صهدصبمو ، ث  ارو  اسهت م شدهرو اوعکد دث  شن ز  اوع ...و  اردن« و  
او  ثنهمم درسه ثو او عا به واوووم  قع  دنمدو و بعد از انر ث دشدهرو ع اواع

 .(21_  7/ 77: همث ... )!دم او زنش شکآوعو 

 (خدا از دست داوود ناراضی است) ناخوشنودی خدا از داوود _5. 2
بههدو   داونههد آشههکثع نثعایههو  وعبههثع   ههثنداو  اوع ههث واوووبههم ونحههث  ظلههم 

، عههد ع ده ) !رو  بهدو وع نظهر  هدا نثپسهند آاهدک واوووم ک دثعکااث : گروواو
 .(1_  77/2: 2اشمدئدل
 .رودهبگ ثعدها   وع عا همسرو و شدکب ردشمش بث عا او مک ورک قدطئم واووو

 و شههد ند شههمگ الشههدبم واووو عمههل ن هها اهههر بههر  داونههد»: د ههگدواهه قههدعاال
قدسه   کهو از پدهثاحرا  الههو بهم نهث  ، آوعشهر  ت هجنث و زشت ثعک ن ا ولدلبم

از  ) کهو  داونهد نثههث  عا: وع قهدعاال آاهد  اسهت .ووا هشهداع واووو بم، نثقث 
وو  دو گاهت وع شههر، درس ثو واووون و  (واوووو اشثوع  اسرائدلبنوثاحرا  دپ

ر دهو در، ثع واشهتدگدساند و گهثو بسه وغن، رددر دگر و و وغن  کوآو  بدوند 
م از گدسهاندا  کهرو کهغ  آاد او وع ون و غن داسثدر، نحدو کدچکبر    کعا ج  

د  هند  چم بثکا، شتکردت و ر عا گدبر  ارو در، ندکم دهمث  قهدا د دو غذا برا
م که وسهک !بم  هدا سهدگند: ن شد و بم نثهث  گاتدسخت  شمگ واووو! ؟روک
گدسهاند  دد چههثع گدسهاند بهم جهث هاو بث !رو  اسه ح  ض هل اسهتکهثع عا کن  ا

ثع نثوعسههت کهها دجههم  واووو ! وآ  اههرو قههد :گاههت واوووااههث نثهههث  بههم  !بدهههد
ن دسهنگ د ث  بحهثندع؛ وعردت پذ  داوند قدبم او عا، روکو قدبم  ش شد  د

 و وشهه ک ردشمشهه بههث عا  ث ههاوع»: گاههت او بههم جملههم از و؛ آوعو واوووبههر سههر 
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 .شهدوونمه جهدا اال ثنهم دد هث از گهث لدهه ردشمشه کن ا و وگرد  عا همسرو
 و نمکواه برپهث اال ثنهم وع عا شهراعال نهد کا، بثو آگث  .دروک ردقحر ارا قد، چم

 شهثوندانت  د از  کهو بهم عا ههثآ  و ر دهگواه قهد از دگثنت هو برابر وع عا زنثنت
 ،نهدکوا وپهلد هداب زنثنهت بهث[ ثعاکآشه _ ] دد دعشه ن ا ارثبل وع او و وهموا
 همههم برابههر وع اع_  ثنههز_   آ اههن و دواو انجههث  ثنههمداخا عا ثعکهه ن هها قههد را ههز

 .«وهموا انجث  دد دعش دعو شدپ و ث دلداسرائ
  کنههد و درزنههدد عا کههم از ز  اوع ههثاههوعا اجههثزاال  ووووا داونههد ، وع اوااههم

بهراد شهاثد درزنهد  هدو  واوووکنهد و اوشدو بم ار  و سخ و وچثع اوا دلد 
از  هدا  واوووپهر »: عوواهواز وندهث  بخشهد و طاهلنمهوااث اهرد  ،گدرواوعوز  

عوز  گردهت و وا هل شهد  قمهثاو شه  بهر عود  واوووبراد طال اس دعث نمدو و 
او بهههر او بر ثسههه ند قهههث او عا از زاهههدن و اشهههث    ثنهههم (17).ن  دابدهههدزاهههد

و وع عوز هاه م طاهل  (18) .رو و بهث ا شهث  نهث  نخهدعوکهااهث ضحهد  ن ،بر د انند
: ز هرا گا نهد ،م از ارو  طال او عا اطح  وهندکقرسددند  واوووبمرو و  ثواث  

نشندد پر اگر بهم او چد  طال زند  بدو بث ود سخن گا دم و ضد  اث عا  کا ن»
و چهد   (19)« شهدو.اوم طاهل اهرو  اسهت چرهدع ز هثو  عنجدهد  که حهر وههدم 

م طاهل اهرو  کهدهمدهد  واووو کننهداود گر نجهدا کم بندگثنش بث  کو د  واووو
اهرو  »: گا نهد «؟آ هث طاهل اهرو  اسهت»: بم  ثواث   دو گاهت واووواست و 

 ،شههد واو وعا شسههت  شهه ناز زاههدن بر ثسهه م  د واووو گههث آ  (21. )«اسههت
رو و لحث   دو عا عد  نمدو  بم  ثنة  َهُدَ  عدت و عحثوال نمهدو و بهم کقدهدن 

و  ثواهثنش  (21) .م پدشش گذاش ند و  هدعوک داست  ک دو آاد   دعا م ثن
م طاهل زنهد  بهدو عوز  کهوض هو  ؟رودکهم کهثع اسهت کها هن چهم »: بم ود گا ند

: او گاهت (22) «؟ هدعود ک ثس م  هدعاگرد م گر م نمدود و چد  طال ارو بر
م کهدسهت کرو  کهر کم طال زند  بدو عوز  گرد م و گر م نمدو  ز را دکوض و »

م کهااهث اآل   (23)م شث د  َهُدَ  بر ان قر م دراث د قث طال زنهد  بمثنهد کبداند 
اهن ! ؟نم و گهر او عا بهثز بدهثوع قهدااوآ هث  ؟پر چرا ان عوز  بداع  ،ارو  است

 .(27_  71/ 72: همث )« ن او ن و ان بثز نخداهد آادکداهم عدت لدن و او  
 واووودرزند وواو کم  دا بم گا هم عههد ع ده  بهم ، پر از ارگ درزند او 

 آاهد  او  کالد سار از او  ااحثا وع .(24/ 72: همث ) سلدمث  است، وهداو
 «.سهتا واووو بهن مث دسهل اهثوع او و بهدو ادبثشه نهثاش،  ث هاوع همسر»: است
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 (175ص، 1ج، و7715 ،اغندم ؛72و  77: 2لدامدئ، عهد ع د )

 به خدا در مقابل ضعف توکل شائو  داوودتوکل  _6. 2

گد و بههث وگاههت واووو  ههرال ، وع عهههد ع دهه  آاههد  اسههت کههم وع هنگههث  جنههگ
ااهث  ،واعواهو هذع عا از جنهگ بر واووو، کم شثئد  وگدگاتوع ا ن  .وشثئد  واع

م ارا از چنهگ شهدر و از ک َهُدَ  : گد داور لی  الهو بم ود چندن بث قکدم ب واووو
بهم  شهثئد و » دلسهیدنو  داههد عهثندهد چنگ  ر  عهثندد اهرا از وسهت ا هن

 .(71/ 71: ئدل او سمد، عهد ع د ) برو و  َهُدَ  بث قد بثو : «گات واووو
 قهد»: گد داوبم وشمن  دو  واووو، وع  دن جنگ بث وشمن دلسیدنو  دو

ااث ان بهم اسهم  َهُهدَ  اهحث دال  هداد  ،آ وبث شمشدر و ند   و ا عاق ن و ان او
 .(54/ 71: همهث ) آ هماد نه و قهد اهوم او عا بم ننهگ آوعو کرهثد اسرائدل کلش

 .قدکلو  ثص بم  دا واعو واووووهد   رال او  نشث  دن عحثعال ن ا

 در جنگ داوودرحمی حضرت بی _7. 2
، دعسهثناهو  رال واووو وشمن  دو عا بم ض هل  کمآ  پر از، وع ک ثب ارد 

نمث ههد و بههر عود بههد  او ا سهه ثو  و  ثلههت اههوع مثنههم سههر او عا از بههد  جههدا بههو
یدنو بر ثسهه م پههدش آاههد و بههم و چههد  دلسهه (48) .گدههرواههوپدههروزد بههم  ههدو 

ر کدلسهیدنو بهم سهدد لشه ش ثد م بهم ارثبلهم واووو ،شد کن و  واووو ارثبلم
او بهرو و سهنگو از آ  گرد هم از دسهمکوسهت  هدو عا بهم  واوووو  (49) .وو د

م کهدح ن اندا ت و بم پدشثنو دلسیدنو زو و سهنگ بهم پدشهثنو او دهرو عدهت 
بهر دلسهیدنو بهث دح هن و سهنگ  واوووپهر  (51) .بر عود  دو بهر زاهدن اد هثو

و  (51) .شمشهدرد نحهدو واوووشهت و وع وسهت کغثل  آاد  دلسهیدنو عا زو و 
شهدد و کوو د  بر آ  دلسیدنو ا س ثو و شمشدر او عا گرد م از غحدهش  ووووا

رو و چهد  دلسهیدندث  احهثعز  هدو عا کهش م سهرو عا بهث آ  از قهنش جهدا کاو عا 
 .(47_  55/ 71: همث ) گر خ ند ،ش م و دندک

شهد  جهثلدال بهم وسهت   هرال واووو نحهد  کشه م، وع ضسمت او  عحهثعال
کهرو ، شد  اشثع  کم ضرآ  در  بم اال کش مثلو، وع قدید  واو  شد  است

 .استندثوعو  ولو سخنو از نحد  کش ن بم ادث  
پدشهنهثو وااهثود ، واووووض و شثئد  براد کن هر   هثع موبواواام ا ن  وع
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گد هد اهن اهرود دردهر اهو واووو، وههداهوو ازوواج بث و  رو عا بهم ود  واووو
گد هد کهم اهوا هن هنگهث  شهثئد  بهم ود وع  .هس م و چد د براد زندگو نداع 

 داههد جه  م پثوشهث  اهههر نمهوکچندن بگد دد  واوووبم »: ندثزد بم پد  ندست
 .«شدد  شدوکدلسیدندث  قث از وشمنث  پثوشث  ان رث   اد ضلام

وع ، نهث   دلسهیدندث ااهرد ظثلمثنهم بهراد کشه ن بهم، ا ن پدشهنهثو وعواضا
ا ههن پدشههنهثو عجدهه  عا ضحههد   واووو  ههث وععههدن .ضحههث  اهر ههم ازوواج اسههت

م وااثو پثوشث  بشهدو و عوزههثد کپسند آاد  واوووا ن سخن بم نظر »: کنداو
بر ثسهه م بههث اههروا   ههدو عدههت و  واوووپههر  .اعههدن هنههدز قمههث  نشههد  بههدو
عا  ههثآ ههثد ا شهث  عا آوعو و ضلاهم واوووشه م کوو ست نار از دلسیدندث  عا 

ث  کهو  هر  هدو اد شهثئد و  .ند قث وااثو پثوشث  بشدوقمثاثً ن و پثوشث  گذاش 
 .(21_  22/ 75: همث ) عا بم ود بم زنو واو

از نه و  واووودراعهثد اکهرع ،  دعواوکم وع اواام واس ث  بم چشم  اد مکن
: همهث . )زاثنو کم ضصهد واعو قدسه  او بهم ض هل برسهد، است (طثلدال) شثئد 

27 /7) 
ع مو او نسهحت بهث زنهث  و اهروا  ، بوواووو  شد  وعبثعاز و گر اواثف ککر

وع زاهثنو کهم بهث همراههو بر هو از زنهث  و سهربثزا   هدو وع  .دلسیدندث  اسهت
و اهروانش برآاهد   واوووو  (8): بخشو از دلسیدن بهم نهث  اهرلغ سهثکن بهدو

م ا ن طدا   وع ا ث  ضهد م کز را  ، ث  و عمثلَرَم هجد  آوعوندبرجشُدع ث  و جرِزّ
اهههل آ   واوووو  (9) .بدونههدن اههوکزاههدن از شههدع قههث بههم زاههدن اصههر سههثوع آ  

ههث ست واو  ارو  ث زنو زند  نگذاشت و گدساندا  و گهثوا  و اال کزادن عا ش
ااهروز »: و ا دش گات (11) .و ش را  و ع دال گرد م برگشت و ن و ا دش آاد

مئدلدهث  و بهر جنهدبو  ههدوا و جنهدب  ر »: گات واووو« ؟جث قث ت آوعو دکبم 
م بم جتّ بدث نهد کارو  ث زنو عا زند  نگذاشت  واوووو  (11) .«بم جندب ضدندث 

رو  است و قمهثاو کچندن  واوووم کاث  حر آوعو  بگد ند  ع ز را گات احثوا وعبث
/ 21: همهث )« م وع بحو دلسیدندث  بمثند عثوقش چندن  داهد بهدوکعوزهث و 

5  _77). 
سهر پسهر  دنثقهث  پسهر ، بهم زعهم  هدو ادکهم عهد  زاهثنو، و گر ادوع نمدنم

ود  .آوعونهد واوووعا بهراد  دشهحثلو و گهرد ن اژوگهثنو بهراد  (طثلدال) شثئد 
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  هو بهم ا هن  .وس دع واو آ  وو نار عا کش م و وست و پثهثد آنث  عا ضیا کنند
/ 4: 2سهمدئدل، عههد ع ده ) و آنث  عا بر برکم  حرو  آو خ ند اار ند  اک اث نکرو

72). 
بم ضصهد نهثبدود کثاهل وشهمن  هدو عد هثعد ، وع پث ث   کو از نحروهثد  دو

ههث و  ا شهث  عا ز هر اعّ، و  له  آنجهث عا بدهرو  آوعو  (31): وههداوعجد  انجث  
آجرپهه د  دع کهههههثد آهنههدن گذاشههت و ا شههث  عا از هههثد آهنههدن و قدشههمچههد 

و  واوووپهر  .دوعمهد  عد هثع نمهگذعاندد و همهدن طهدع بهث جمدها شههرهثد بنهو
 .(77/ 72: 2سمدئدل،  دعهد ع ) قمثاو ضد  بم اوعشلدم برگش ند

: بهث بدندا هث  عا ککهر کهرو  اسهت واوووعهد ع د  بر دعود عجده  از سهدد 
نث  زاهدن کم سهثکه حدسهدث     بث اروانش بهم اوعشهلدم بهم ارثبلهمپثوشث و (6)

نجهث وا هل نخهداهو بهم ا »: گا نهد ،شهد  ،لّکا  واوووبدوند عدت و ا شث  بم 
بهم  واوووم کهز هرا گمهث  برونهد  ،«نهوکدعا  و لنگث  عا بدهرو  ک کما نج   ،شد

م همهث  شههر کهاههدد  عا گردهت  ضلعهم واوووو  (7) .ا نجث وا ل نخداههد شهد
م  حدسههدث  عا ب نههد و بههم کهه هههر»: گاههت واوووعوز  و وع آ  (8) .اسههت واووو

 ؛«(ب نههد) هسهه ند واوووث  م احغههد  جههکههدعا  عا کههضنههثال عسههدد  لنگههث  و 
، عهههد ع دهه ) دع و لنههگ بههم  ثنههم وا ههل نخداهنههد شههدکهه گد نههداوبنههثبرا ن 
 .(5_  1/ 8: 2سمدئدل

 داووددروغگویی و رفتارهای عجیب  _ 8. 2
 کهمآ آ  اسهت کهم ود پهر از  ،نرل شد  واوووکم وعبثع   هث واز و گر و ژگو

و وعو   ههث انجههث  اعمههث  دو عو اههج جههث   ههبههراد ، از وسههت شههثئد  دههراع کههرو
آ ههث ا نجههث وع »: گاههت کبههم اَ هدملَهه واوووو  (8): کنههداههوآادهه  عا ا  دههثع جنههد 

 ههد ش عا بههث  ههدو م شمشههدر و سههحا کههز ههرا  ،وسهه ت ندهه    ههث شمشههدر ندسههت
 آ  عوز واوووپههر  (11) . ...ثع پثوشههث  بههم قعجدههل بههدوکههم کهه ا  چههد ندههثوعو 

 ثواهث   و (11) .جَهت آاهد کن و اَ دش الهه ،رو کدراع  شثئد بر ثس م از   دع 
و آ هث وعبهثع  او عضه   ؟پثوشث  زادن ندست واوووآ ث ا ن »: اَ دش او عا گا ند

و  ه اعا   هدو عا  واوووه اعا   دو عا و  شثئد م کنث  سروو  داند  نگا ند ک
جَهت  کا ن سهخنث  عا وع و   هدو جهث واو  از اَ هدش اله واوووو  (12) «؟شتک

و وع نظر ا شث  عد ثع  دو عا قغددر واو  بم   هدع ا شهث   (13) . رسددبسدثع ب
شدد و آب وهنش عا بر ع هش کهثد وع    اوعا و دانم نمدو و بر لنگم  د ش ن
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ا ههن شههخ  عا  کا نهه»: و اَ ههدش بههم  ثواههث   ههدو گاههت (14) .ع خههت ههدو اههو
ح ههثج بههم آ ههث ا (15) ؟او عا چههرا نهه و اههن آوعو ههد ؛م و دانههم اسههتکههبدندههد اههو

و آ هث ا هن ؟ نهدکآوعو هد قهث نه و اهن و هدانگو م ا هن شهخ  عا کو دانگث  هس م 
 .(78 _ 5/ 27: همث ) «؟ان بشدو شخ  وا ل  ثنم

بهم شهثئد  ظهثلم از و هدگث  قهدعاال وسهت  واوووز سدد و گر وع جهث و کهم ا
کشههد و درهه  وااههن عواد او عا نمههواو عا ، قدانههد او عا بکشههداههوکنههد و اههوپدههدا 

شدو کم چرا واان عواد اسد   هد  عا بر هد  اوبرو و از ا ن کثع ند  پشدمث  او
 .(5_  7/ 24: همث ) کنداواست و او عا عهث 

 داوودعدالت  _9. 2
  از او و ضهد  او شهدبهرو سهرضتااهدا  بهم گدردپربراد بثز واووووع زاثنو کم 

و بهم  بثضدمثند  ضهراع واو ثنو از اادا عا بم نگثهح ادعد ، وع شدبم عمثلرم  ملم
زاهثنو کهم بهم  .و  هثعانش شهد واوووم ز هثود نصهد  وع جنگ غنهث  .جنگ عدت

م اخصهدص کسهثنو اسهت کهم غنهث : گا ند واووو ثعا  ، سرزادن  دو عسددند
و کسثنو کم بثضدمثند  و احثدظت ااهدا  بهم عههد  آنهث  بهدو   اندبم جنگ آاد 

بهثع  چنهدن وعا هن واوووالنهم   هرال جهداب و بر هدعو عثو .است سهمو نداعند
م بههث کههسههث  شههر ر و اههروا  بلهدعههث  از اشخثاههو کااههث جمدهها  (22): آاههد  اسههت

از غندم هو  ،م همرا  اهث ندثادنهدک چد »: لم شد  گا ندکعد م بدوند ا  واووو
ر ز  و درزنهدا  او کهاگر بم هر  ؛ا م چد د بم ا شث  نخداهدم واوآوعو م بثزک
 ،اد بههراوعانم»: گاههت واووون کلههد (23) .«برواشهه م برونههدعا  هههثآ پههر  .عا

 اج نمهدو  آ  دهدج عا بم اث واو  است و اث عا  هثا نم  َهُدَ  ک چد  ،نددکچندن ا
دسهت ک و (24) .م بر اث قث ت آوعو  بدونهد بهم وسهت اهث قسهلدم نمهدو  اسهتکعا 
 ،اثننهدوم نه و اسهحثب اهکهز را ضسمت آنثنو  ،م وع ا ن اار بم شمث گدو وهدک

وو ضسهمت اسهثود  عونهد  داههد بهدو و ههرم بهم جنهگ اهوکاثل ضسمت آنثنو 
م ا ن عا ضثعهد  و ضهثند  وع کعوز بم بعد چندن شد  و از آ  (25) .« داهند برو

 .(24_  22/ 77: همث ) اسرائدل قث ااروز ضراع واو
کنهد قهث عهدالت و اهوسهعو ، عسهداوبم ارث  پثوشثهو  واووو کمآ پر از 

 .(78/ 9: 2سمدئدل، عهد ع د ) صثف عا وع ادث  ضد   دو اجرا نمث دان
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 با بدن برهنه در هنگام شادمانیرقص _ 11. 2
بهر  واوووگهروو و  کداهت ندپهثد اوبهثز اسهرائدلبنوزاثنو کم اندوق عهد بهم 

 نشهث  چنهدنا نشهثود  هدو عا ، ود و اطراددهث  او، گدهرواهوشکل  اسرائدلبنو
اَوو   دعدبده  َهُهدَ   ثنهم: مکهپثوشث  عا  حر واو  گا ند  واوووو  (12): وهنداو

عدهت و  واوووپهر  .ت واو  اسهتکهاو عا بم سح  قثبدال  دا بر کو جمدا اث مل
و چهد   (13) .شهثواثنو آوعوبم واووواَوو  بم شهر  دعدبد ا عا از  ثنمقثبدال  د

 .ههث کبه  نمهدوعدبرواعندگث  قثبدال  َهُدَ  شش ضد  عد م بدونهد گهثوا  و پهروا
بم ا اهدو  واووورو و کال  دو بم   دع  َهُدَ  عض  اوبث قمثاو ضدّ واوووو  (14)
قمهثاو  ثنهدا  اسهرائدل قهثبدال  َهُهدَ  عا بهم  واوووپهر  (15) . ث  الحر بدوک

 واوووو چههد  قههثبدال  َهُههدَ  وا ههل شهههر  (16) .رِنّههث آوعونههدکَآواز شههثواثنو و آواز 
م بهم کهپثوشهث  عا و هد  واووو ،از پنجهر  نگر سه م ثئد شهث  و  هر کاد ،شداو

 پههر او عا وع و   ههدو  ردههر شههمرو ؛کنهداو  هدع  َهُههدَ  جسههت و  دهه  و عضهه  
 .(71_  1/72: 2سمدئدل ، د ع د عه)

 داههد واعو اهو واووونمث هد کهم وض هو اهوا ن ایل  زاهثنو بدشه ر عجده  
ادکهث  ، عا برکهت وههد ثنم  هدو شهدو و بهم انثسهحت پدهروزد  هدو اههل  ثنهم 

پثوشهث  اسهرائدل ااهروز : گد هداو چندنا نو  ر شثئد  بم اس رحث  او آاد  و 
ندهه ا ِ بنههدگث   ههدو برهنههم کم  ههدو عا وع نظههر کههرههدع  د شهه ن عا عظمههت واو چ

ث  کهبهم اد واوووو  (21) کند.اوو از ساَهث  دو عا برهنم کم  کدطدعبم ،سث ت
م ارا بر ضد   َهُدَ   عنو بر اسرائدل پدشهدا سهثزو از کبم   دع  َهُدَ  بدو »: گات

و از ا ههن ندهه   ههدو عا ز ههثو   ردههر  (22) .رو کهها ههن جهههت بههم   ههدع  َهُههدَ  بههثزد 
 م وعبهثع کهند انهو کن وع نظهر کلهد ؛ داهم نمدو و وع نظر  دو پست  داهم شهد

 .(27_  27/ 2: همث ) اعظّم  داهم بدو ،سخن گا و هثآ 
ثیهر ضدع ز هثو اسهت کهم   هو  آ  واووومت  دا وع نظر م عظکعوشن است 

گدنم  دو عا بدش ر نمث د و ا ن عمهل عا نشهثنم است عض   دو و عد ثعهثد بثزد
 !وانداوشکر  دو وع ارثبل  هد   داد  دو 

نده   77وع جثد و گرد از عهد ضد م وع ک ثب او  قهداع   دصهل  واوووعض  
اد قهثز  از  ثنهة اَبِدنهثواب آوعونهد و بر اعابمو قثبدال  دا عا  (7): ککر شد  است

و قمثاو اسهرائدل بهث سهروو و بهرب  و  واوووو  (8) .عاندندع ّا و اَ هدد اعابم عا او
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د عهه) نمدونهدرنّث بهم ضهدال قمهث  بهم   هدع  هدا وجهد اهوکعدو و وف و سنج و 
 .(5_  1/ 77: او  قداع  ، ضد م

قهثبدال عههد و بهم  واووووسه دع  ا ن عض  ند  اربدط بم زاثنو است کهم بهم
 .آوعونداو واوووقثبدال  دا عا براد ، قعحدر عهد ضد م

 مهربانی و احسان _11. 2
 درزنهد شهثئد ،  دنثقهث  ههثدبم  ثو اححت، عسداوبم  کدات  واوووزاثنو کم 

اثند  از ود بهم نهث  او عا وع درزند بثضو هثداححتکدشد اواد د و او (طثلدال)
، زاهثنو کهم ا هن درزنهد .جحهرا  نمث هد، لنگ بدو از نث دم هر وو پثاادحدشت کم 

، نمث هداواد د و قعظدم اوبم زادن  واوووشدو و وع ارثبل او ثیر  واووون و 
پهدعال  دنثقهث  بهر قهد الح هم ا سهث    ثطربهمز هرا  !ا ر : گد داوبم او  واووو

رو و قهد وائمهثً بهر که عا بم قد عو  هداهم شثئد  داهم نمدو و قمثاو زادن پدعال 
قههد  بنههد » مکههرو  گاههت کههپههر او قعظههدم  (8) .« ههدعو  داهواههن نههث  سههار 

/ 9: 2سهمدئدل،  دعهد ع ) «؟اد اثلِ ان ال اثال نمث وم بر سگِ ارو کچدست 
1  _5). 

، نشهدنداهوادهرو و پسهرو بهم جهثد او اهوعمهد  پثوشث  بنهو کمآ پر از 
 .بهم درزنهد او نده  ا سهث  نمث هد، پدعوا سث    ثطربمگدرو اوقصمدم  واووو
ااههث  .درسهه داههو ثواههثنو عا بههم جهههت قع  ههت اههرگ پههدع بههم سههدد او  عوازا ههن

نهد پثوشهث  درز، بم درسه ثو غحاهث  بهم ندهت بهد نگهث  کهرو  و  هثقد ، وعبثع ث 
سهثزند و او نده  وع اهوبهدبدن  واوووعمهد  عا نسهحت بهم جثسدسهو غحاهث  بنو

عا گردهت و  واوووپهر  هثند   ثواهث  :   عا قراشهددعد  ندمو از ع هش ا شهث
ههثد ا شهث  عا از ادهث  قهث جهثد نشسه ن نص  ع ش ا شهث  عا قراشهدد و لحهث 

عا  حر واوند بهم اسه رحث  ا شهث   واوووو چد   (5) .روکبدع د و ا شث  عا عهث 
وع اع حهث بمثندهد قهث »: ز را ا شث  بسهدثع  جهل بدونهد و پثوشهث  گاهت ،درس ثو

 .(4_  77/5: همث )« ثد شمث وعآ د و بعد از آ  برگرو دهع ش

 عدم برخورد با گناهگار _ 12. 2
بهث  هداهر  هدو  واوووبنثبر آنچم وع عهد ع د  آاد  است  کو از پسرا    رال 

زاثنو کم  کهو  .اظهثع بغ  و نثعا  و است، واوووالعمل قنهث عکر .کنداوزنث 
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اهدال ز هثود وع  واووو، کشهداهوثع عا کهو گنهمزانه، از براوعا  بم جر  ان رث  زنهث
 هث  ابشهثلد  عا وععهدن .کنهداهوسرا و شد  پسرو گر م و ند مع اد کش م

، عههد ع ده ) کنهداهوبخشد و او عا بهم  هث   هدو عههث او ،کم ضثقل پسرو بدو
 .(24/ 74: 2سمدئدل

 قضاوت ناعادالنه _ 13. 2
بهث نثقهث  نحهو اهححت  واوووت کهم زاثنو اس هث کو از اداعو ا ن ند  از ض ثوال

زاثنو کم نثقث  نحهو بهراد قنحهم ، طدع کم وع سیدع پدشدن گذشتهمث  .کنداو
عا  واوووزنهد و ض هثوال اهواثهثلو  اوع هث بهث ز  ، بر عد ثع نثشث ست  هدو واووو
_  71/ 72: همههث ) شههدواههوو ههد   واوووض ههثوقو نثعثوالنههم از ، نمث ههداههوطلهه  

27). 
و از کنده ا  اسهت وع پثس   که واوووض ثوال هث، ا ن ض ثوالاز و گر اداعو 
کنهد قهث بدهث  ا هن اهوسث  گو عا براد ود  کث هت  ادب احنمکم بم وس دع  دآ

از  د  درزنهدو ابشهثلد  کهم بهراوع  هدو عا بهم  واوووبثشد قث  اداحنم اردام
ا ن کند  واس ث  سهث  گو  .کش م است وعگذعو، بس رد بث  داهر  دوجر  هم

اهن ز  بدهد  هسه م و  کا نه: واعواهوگدنهم بدهث   دو عا براد پثوشث   دو ا هن
د گر وع اهحرا کهند  قد عا وو پسر بدو و ا شث  بهث  کو  (6) .شدهر  ارو  است
و از کهپهر   .نهدکد گر جهدا کهعا از   م ا شهث کهسو نحهدو کاخثامم نمدوند و 

نده  قهد بر ثسه م و کقمهثاو ضحدلهم بهر  کو ا ن (7) .شتکا شث  و گرد عا زو و 
شه م کم کهضثقل براوع  هدو عا بسهدثع قهث او عا بهم عهد  جهث  بهراوعو  گد نداو

طهدع ا گهر اهرا و بهم ا هن .نهدمک کشد  است بم ض ل برسثندم و واعث عا ند  هح
رو و براد شهدهر  نهم اسهم و نهم اعرهثب کم بثضو اثند  است  ثادو  داهند ک

 .بر عود زادن وا داهند گذاشت
 کهم نههث و ، و آ  کنده  واوووشد  سخنثنو ادهث  ام پر از عووبد وع اوا

م بهث قهد کهههر »: و پثوشهث  گاهت: گهروواهوپدثاحر بدهث   واوووگدنم از زبث  ا ن
پهر  (11) .«سخن گد د او عا ن و ان بدثوع و و گر بهم قهد یهرع نخداههد عسهثندد

 کر هد  و گهر ههحاد پثوشث   َهُدَ   داد  دو عا بم  هثوآوع قهث ولهو ا»: ز  گات
م کهبهم  دهثال  َهُهدَ  ضسهم »: پثوشهث  گاهت .«احثوا پسر ارا قل  سهثزند ؛ندکن

_  7/ 74: 2سهمدئدل،  دهع  وعهه)« اد و از سر پسرال بهم زاهدن نخداههد اد هثو
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78). 
آگهث    هدآببدو  واس ث  ا هن کنده  و نرشهم از سث  گو واووو کمآ پر از 

ثع کها هن  کا نه»: شث  بم  دآب گاهتپر پثو: گد داو دآب چندن  بم ،شدواو
 هدآب بهم عود  هدو  گث آ  (22) .«اَبشثلد  جدا  عا بثزآوع  ث  برو و .ا رو کعا 

اد آضهث م »: رو و  هدآب گاهتکقحسدن  بم زادن اد ثو  قعظدم نمدو و پثوشث  عا
م پثوشهث  که ا  چهد  ثد هم م وع نظر قهد ال اهثالک وانداواال ااروز بند  !پثوشث 

پر  دآب بر ثس م بهم جشهدع  (23) .« دو عا بم انجث  عسثندد  است د ثع بنک
 هدو  م بهم  ثنهمکو پثوشث  درادو  (24) .عدت و اَبشثلد  عا بم اوعشلدم بثزآوعو

  دو عدت و عود پثوشث  عا ند هد مپر اَبشثلد  بم  ثن .برگروو و عود ارا نحدند
 .(24_  22/ 74: 2سمدئدل،  دع  وعه)

ابشثلد  از اهرگ عههث ، س ث  سث  گو و طرا و ز رکثنم  دآبوان احنم  بث ا
 .گروواو

 ترس از مکر پسر شدن واز کشته داوودترس _ 14. 2
بهم  .وجهدو واشهت، جثنشهدنو بهم جهثد پهدع واووووع دکر ابشثلد  درزنهد  هثادال

جلدد کسهثنو عا کهم بهراد ض هثوال پهدش پهدعو د دکدشاوهمدشم ، همدن علت
بهدبدن و  واوووعسهدد  کثعشهث  وع اح هر ن دجمبمعا از  هثآ  عوند عا گرد م واو

زاثنو وع  حرو  اعح  پثوشثهو کرو  و ارواهث  ز هثود پر از ادال .نثاادد سثزو
 ،بنهثبر سهخنث  عههد ع ده  .عسهدد واووو حر ا ن اار بهم  .وکرعا بم ووع  دو جما 

وع اوعشهلدم بدونهد م بهث او کهبم قمثاو  ثواهثنو  واوووو  (14): چندن گات واووو
پهر بهم  .والّه  اهث عا از اَبشهثلد  نجهثال نخداههد بهدو ؛نهدمکبر ثسه م دهراع »: گات

قعجدل عوانم شد م احثوا او نثگهث  بم اث برسد و بدد بر اث عثع  شهدو و شههر عا 
 .(78_  74/ 78: 2سمدئدل، عهد ع د . )بم و  شمشدر ب ند

عو بهم  واووو هثدگر هم، عسندواوع هنگث  دراع ند  زاثنو کم بم کد  ز  د  
عدهت گر هم د  ز  هد  برآاهد و چهد  اهوکهبهم دهراز  واوووو ااهث : نههداهود ونو 

م همهراهش کهعدهت و قمهثاو ضهداو رو و بهث سهر پدشهدد  و پهثد برهنهم اهوکاو
_  77/ 74: همهث ) .عد نهدنهث  اهوکسر  دو عا پدشثنددند و گر م ک بدوند هر

77). 
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 کردنتیوص_  15. 2
بهم درزنهدو سهلدمث  نرهل شهد   واوووآ هر ن  هثدوادت، سار پثوشثهث وع 

پسهر  هدو سهلدمث  عا واهدت  ،شهد کن و ه واوووو چد  ا ث  ودهثال  (1): است
پهر قهد ضهدد و ولدهر  .عو ان بم عا  قمثاو اهل زاهدن اهو» (2): درادو  گات

 کدههثد ود سهلواث ثد  َهُدَ   داد  هدو عا نگهث  واشه م بهم طر ه  (3) .«بثو
م وع قهدعاال ادسهو کهث  و شههثواال ود عا بهم نهدعو کهنمث و دهرا   و اوااهر و ا 

م قدجهم نمهث و کهنو و بم هرجهث و کم کثعد ک دب است احثدظت نمث قث وع هر کا
اهن دراهدو  و گا هم  بهثع م وعکهحاهو عا ک َهُهدَ   کهمآ و قث  (4) .بر دعواع بثشو

بهم  بم قمثاو و  و ، اج نمدو  عا م اگر پسرا  قد عا   د شکاست برضراع واعو 
م کهسهو کم از قهد ک ردن  ،نمث ند کعاس و سلدقمثاو جث   دو وع   دع ان بم

/ 2: او  پثوشهثهث ، عهد ع ده ) ااردو نخداهد شد ،رسو اسرائدل بنشدندکبر 
7  _4). 

نرههل شههد  اسههت کههم وع آ  بههم  واوووو گههرد ندهه  از  هثدوع اوااههم واههدت
از وشمنثنت عا بکش و قعهداود عا بهم  هد   ادعد  کند کماودرزندو نصدحت 

 (9_  8/ 2 :همث . ) دوشث  آغش م سثز
 یهثب بهم پسهرو سهلدمث  وع ک هثب او   واوووو گهر نده  از سهدد  و دوا

بههم  واوووبههراد  ههدا نرههل گرو ههد  اسههت و وع آنجههث  ادقههداع   وعبههثع  بنههثد  ثنههم
اد بهراد م  ثنهمکواش م ان اعاو   !اد پسر »: نمث داودرزندو چندن وادت 
: ح   َهُدَ  بر ان نثز  شد  گاهتک نکلد (8) .نمث م  ثداسم  َهُدَ   داد  دو بن

اد بهراد اسهم اد پر  ثنهمرو کهثد عظدم اد و جنگم بسدثع  د  ع خ مک چد 
 (9) .ادم بم   دع ان بسدثع  هد  بهر زاهدن ع خ همک چد  ،روکان بنث نخداهو 

ز هرا اهن او عا  ،م ارو آعااو  داههد بهدوکدلد  داهد شد پسرد براد قد ا  کا ن
م اسههم او کهه چههد  ،از جمدهها وشههمنثنش از هههر طههرف آعااههو  ههداهم بخشههدد

 داهههد بههدو و وع ا ههث  او اسههرائدل عا سههحا و و عا ههت عیههث  ههداهم  «سههلدمث »
رو و او پسر ان  داههد بهدو و کاد براد اسم ان بنث  داهد  ثنم او (11) .درادو

رسهو سهلینت او عا بهر اسهرائدل قهث ابهداآلبثو پث هداع کو  ،او  هداهم بهدو ان پهدع
شهدد و ثادثب کپسر ان  َهُدَ  همرا  قد بثو قث  اد پر  ث  (11) . داهم گرواندد

ااهث  (12) .نمهث و  ثدهم وعبثع  قد درادو  اسهت بنک َهُدَ   داد  دو عا چنث   ثنم
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اسهرائدل واهدت نمث هد قهث  عا وعبهثع  م عیهث دراث هد و قهد َهُدَ  قد عا دیثنت و دهه
اگهر ا دجهم شهد  دهرا   و  گهث آ  (13) واعد. شر عت  َهُدَ   داد  دو عا نگهث 

 ،آوعد اسرائدل ااهر دراهدو  اسهت بهم عمهل م  َهُدَ  بم ادسو وعبثع کثاو عا کا 
و  (14) .پهر ضهدد و ولدهر بهثو و قرسهث  و هراسهث  اشهد .شهد  داهوثادثبک

طح و اهد هه اع وزنهة نرهر  و بهرنج و آههن   دو اده اع وزنمان وع قنگو  کا ن
ا  و چهدب و سهنگ رو کهم بم وز  ندث د بهراد  ثنهة  َهُهدَ   ثیهر کضدع ز ثو  ا ن

بسههدثعند از  و نهه و قهد عملهم (15) .نکها  هد  هههثآ ا  و قهد بهر نده  اهدهث سههث  م
 (16) .قراشث  و نجهثعا  و اشهخثص هنرانهد بهراد ههر اهنع وبرا  و سنگسنگ

پر بر د  و اشغد  بثو و  َهُدَ  همهرا   ؛شمثع استطح و نرر  و برنج و آهن بو
 .(71_  1/ 22: او  قداع  ، د ع د عه)« قد بثو

ع ه  و  هدو عا از طهرف  هدا  هد  واووو، کم وع ا هن واهدت آاهد  اسهتچنث 
 هدا   أوع شه اد ثنهمسث  ن همدن  دو عا ال     ثطربمنمث د و اوظثلم اعردو 

هندز بث  هد  وع اعقحثط است و  دا بهم او و هو  ،ااث بث همم ا ن اواثف ،بدندنمو
 .درس داو

 سرودن اشعار روحانی_ 16. 2
واعاد اشعثعد عو ثنو است کم بث آواز احه  قمجدهد ، ک ثب ا اادر وع عهد ع د 

ک هثب  .شهدو قرد ر   هرال اضهد  الههو قدسه  آواز ا اهثع و نهو  دانهد  اهو
بم پنج ک ثب انرسم و وع آ ر هر ضسم و لاج اادن اکهرع گشه م و اغله  ا اادر 

 و ابهداً انهدکننهدگث  ک هثب وع آ هر ههر ک هثب اد وو بر آنند کم ا هن لاهج عا جمها
 ههثآ از  71ا ادع است کهم  47 حام ک ثب او  واعاد  .و لو بم اصن  نداعو

 عنهو از  .سهتا اهدع ا 77ک هثب وواهدن واعاد  .است واوووانسدب بم   رال 
وع ک هثب  .اسهت واووو  هرال بهم  انسهدب هثعدو از آ  75است کم  12الو  44

وع  .اسهت واووو  هرال  انسهدب بهم هث کو از آ ، ا ادع است 71سد  کم واعاد 
 17قدا  گاهت اووع اجمد   .ا ادع انسدب بم ا شث  است 78ک ثب پنجم ند  

 .است واوووا ادع انسدب بم   رال 
وجهدو واعو و اهرقح  بهث احث هب  واوووکم وع ا اادر   رال  ادیدعثال االو

بدههث  ،  ههثو عظمههت  داونههد،  مههد و قسههحد   داونههد: عحثعقنههد از، ا حضههو اسههت
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وعهث ، اسه اثو  از ووعا  عمهر، عدالت و شهراعال، وعگث  الهو قدبم بم، الیثف الهو
 .(199ص، و7757، هثکرکثعا  )بر گنه

 اد (1): اسهت گدنهما ن واوووانثجهثال وعبثع   حاو و پدروزد بهر وشهمنث  
( 2) . د نههداههوبسههدثعد بههم یههد اههن بر اند.وشههمنثنم چههم بسههدثع شههد  ! َهُههدَ 

 سهح  .«بهم جههت او وع  هدا  حاهو ندسهت»گد ند: اوبسدثعد براد جث  ان 
 .جهح  اهن و درازنهد  سهر اهن ؛ َهُدَ  گرواگرو ان سهدر هسه و اد قدن کلد (3)
 .نمث هدد  ارد   هدو اجثبهت اهوک دانم و ارا از  َهُدَ  اوبم آواز  دو ن و  (4)

ز هرا  َهُهدَ  اهرا قرد هت  ،و ااث ان  سحدد  بخداب عد م و بدهداع شهد  (5) سح 
م گرواگهههرو اهههن اههه  کهههروعههههثد اخلهههدق نخهههداهم قرسهههدد کاز  (6) وههههد.او

 ز هرا بهر ع سهثع همهم ! هداد اهن اهرا برههث  اد ! َهُهدَ  بر ده  اد (7)اند.بس م
نجهثال از آ   َهُهدَ  اسهت و  (8) .سه وکههثد شهر را  عا شوشمنثنم زود وندا 

 .سح  .دبثشاوت قد برضد  قد کبر
گدنهم بهث  هدا انثجهثال و همراههو بهث اهثلحث  ا هن کثعا وعبثع   حاو از گنه

ا  و بهر مهث   هدو عد هثع نمهدو کز هرا اهن وع  ، َهُدَ  ارا واو بد  اد (1): نمث داو
ن و اهرا کهاهرا اا حهث   ! َهُهدَ  اد (2) .پر نخداهم لغ  هد ؛ا واش مل ک َهُدَ  قد

ن اسهت و ز را ع مت قد وع اد نظهر اه (3) .گروا  ثبثطن و ضل  ارا اصا .بدثزاث
ا  و بث انهثدردن وا هل بث اروا  بثطل ننشس م (4)ا  وع عاس و قد عد ثع نمدو 

بههث طههثلحدن نخههداهم  واع  وثعا  ناههرال اههوکاز جمثعههت بههد (5) .نخههداهم شههد
 َهُهدَ  طهداف  اداهذب  قهد عا .شهد مهثد  هدو عا وع اهاث اهووست (6) .نشست

 اد (8) .قث آواز  مد قد عا بشندانم و عجث   قد عا ا حهثع نمهث م (7) داهم نمدو 
جثنم عا بهث  (9) .دال جح  قد عاکواع  و ارث  ساحل  ثنم قد عا ووست او ! َهُدَ 
ههثد م وع وسهتکه (11)نم  دثال ارا بهث ارواهث   هدنر    ن وکثعا  جما اکگنثه

و ااههث اههن وع  (11) .ا شههث  آزاع اسههت و وسههت عاسههت ا شههث  پههر از عشههد  اسههت
پهث م وع جهثد  (12) .ارا  حاو و  و بر ان ع م دراث .مبثشاو کمث   دو سثلک

 ، دهعههد ع )  هداهم  دانهد کهث ا حثع َهُدَ  عا وع جمثعت .همداع ا س ثو  است
 .(72_  7/ 21ا اادر 

وعثهث و است کم سراسهر ناهر ن و  شهم ود عا ، نحو واووووع بدن وعثهثد 
 (1): شهدونمهوقث جث و کم گد و هدل ع مو وع وجهدو او  ثدهت ، سثزواونمث ث  
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م وههث ِ شهراعال و وههث ِ در ه  کز را  (2)! داد قسحد  ان  ثادو احثو  اد
دنهم کبم سخنث   (3) اند.ر ان سخن گا مو بم زبث  وعو  ب اندعا بر ان گشدو 

بم عد  اححت اهن بهث  (4) اند.سح  بث ان جنگ نمدو بوو  اندرو کارا ا ثطم 
د و بههم اههن بههدد کههو بههم عههد  ند (5) .و ااههث اههن وعههث کننههداواههن اخثلاههت 

اههرود شههر ر عا بههر او بگمههثع و  (6) .و بههم عههد  اححههت عههداوال نمههدو  انههدرو ک
ثع که یث ،مهم بدث هدکم وع احثکههنگثاو  (7) .بث س د وشمن بم وست عاست او

م شههدو و انصهه  او عا کهها ههث  عمههرو  (8) ؛بدههرو  آ ههد و وعههثد او گنههث  بشههدو
و  (11)ود بدهد  گهروو  مدرزندا  او   دم بشهدند و زوجه (9) ؛و گرد یح  نمث د

 (11) . هدو ضهدال عا بجد نهد هثدنند و از  رابهمکگدا و ب ،درزندا  او آواع  شد 
 (12) .ننهدکاو عا یح  نمث ند و اجنحدث  احنهت او عا قهثعاج  کقمثاو اث مل لحکثعط
 (13) .نهد و بهر   دمهث ِ ود ا هدد عأدهت ننمث هدکم بهر او ع مهت کهسو نحثشد ک

عصههدث   (14) .کع هت ود انریهها گرونهد و وع طحرههم بعهد نههث  ا شهث  احههد شهدو
 ههثآ و  (15) .نگهروو پدعانش ن و  َهُدَ  بم  ثوآوعو  شدو و گنهث  اهثوعو احهد

، عههد ع ده ) (16)وع اد نظر  َهُدَ  وائمثً بمثند قث  ثوگثعد ا شث  عا از زادن بحرو 
 .(71_  7/ 779: ا اادر

 گیرینتیجه
ج عا بهد ن قهدا  ن هث اهووع ضرآ  و عههد ع ده   واوووبث برعسو واس ث    رال 

 کرو:شکل اعائم 
کلهو اسهت و همهدن ااهر  اهدعالبموع ضرآ  کهر م  هثاسلدب بدث  واس ث  .7

وع احث ب ا حضهو ضصه  وجهدو واعو و بهم جه  بر هو اهداعو کهم ضهرآ  کهر م وع 
وع غثله   ،هنگث  بدث   ک عد ثع  ث  صدصهم ا حضهو بهم بدهث  ج ئدهثال پروا  هم

بهر  هحف عههد ع ده  کهم بهم بدهث   .اسهتکهرو  اداعو بم کلدثال اربدطهم اشهثع  
 .  م است داوث ع   بدش از بدث  کلدثال پروا

انسهجم و همثهنهگ  انحدهثا حضو  هثدوع ضرآ  کر م بدث   داوث و سدر  .2
ایرا شد  است و ا هن وع  هثلو اسهت کهم وع بدهث  ا هن ضحدهل  هداوث وع عههد 

بهم شهکلو کهم وع اهداعود اهاثقو  ، هدعواهوع د  قنثض ثال بسدثعد بم چشهم 
 .نسحت واو  شد  است ؟ ؟واوووا  ثو بم   رال 
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وع قمهثاو ضصه  و آ هثال اربهدط بهم انحدهثد الههو بهر عصهمت  ضرآ  کر م .7
ع مهو و ، بهوااث وع قهدعاال بهدقر ن گنثههث  همچهد  زنهث، واعو قأکدد انحدثد الهو

 .وهداو عض  عا بم ود نسحت
اشه رکو وجهدو  هثدو عههد ن ع شهم ادهث  ضهرآ هث، وع بر و از واس ث  .4
وو بهههراوع کهههم گرچهههم وعبهههثع   واووو همثننهههد واسههه ث  ض هههثوال   هههرال ؛واعو
 ،ههم بهر زبهث  قمثدهل اسهت آ ا ن شکث ت وع عهد ع د  نثقث  نحهو کنند ایرا

 .ولو اش رکثقو ادث  وو واس ث  وجدو واعو
وع ضهرآ  کهر م ، وع عههد ع ده  واوووا حضهو   هرال  هثدبر و واس ث  .8

 .وع ارثبل  کو از کند ا  وعبثع واووواثنند واس ث  ض ثوال  ؛ککر نشد  است
کلهو  اهدعالبمشهرا بر هو از اهداعود کهم وع ضهرآ  کهر م ، وع عهد ع ده  .1

قاصهدل بهم، ؟ ؟واوووشهد  جهثلدال بهم وسهت   هرال ؛ اثنند کش مآاد  است
 .بدث  شد  است
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