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  معرفي
شايد ھيچ كتابي در كتاب . شود زيادي وجود دارد كه موجب تأسف خواننده مي در كتاب داوران مطالب«

ھاي خطاناپذيري از شفقت  ولي در ضمن نشانه. ھاي انساني ما نباشد مقدس به چنين روشني گواھي بر ضعف

مورد پا  دھندگان خرده ھاي اين نجات آنچنانكه زندگي... شود خدائي و رنج پايدار نيز در اين كتاب ديده مي

عيب،  اي بزرگتر، بي ھاي دوران جديد به نجات دھنده بررسي قرار گرفته است، احتماالً شناخت نياز انسان

  ».تواند رھائي كامل را موجب شود، نه تنھا در زمان خود، بلكه براي ابديت مطرح شده است كسي كه مي

  )Arthur E. Cundall( كاندال. اي. آرتور —

  كتاب داوران در كانونجايگاه منحصر به فرد  .1

توان در سه  در واقع كتاب داوران را مي. آفريند ھاي انسان، قوت مي خدا در اين كتاب جذاب، از ضعف
خدا جّھال جھان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزيد تا توانايان «: آيه تفسير نمود

اول ( »ھا را باطل گرداند ھا را تا ھستي ا خدا برگزيد، بلكه نيستیرا رسوا سازد، و خسيسان دنيا و محقران ر
تصور . اشاره نمود) ٣٠ـ١٢:٣(بنجامينی چپ دست  ايھودتوان به  به عنوان نمونه مي). ٢٩ـ٢٧:١قرنتيان 

، ششصد نفر از چوب گاورانيشمجر با يك عدد . تر است براين است كه دست چپ از دست راست ضعيف
بود » جنس ظريف«دبوره كه به اصطالح ). تيز بران راندن گاوھا ـ يك وسيله نوك ٣١:٣(دشمان را كشت 

لشكر پياده ده ھزار نفري باراق ھمراه با ). ٣١:۵الي  ١:۴(، داور اسرائيل بود )گرچه خودش ظريف نبود(
ا كوبيدن ياعيل نيز كه از جنس ظريف بود، ب). ١٣و  ١٠:۴(را، شكست داد  سيسراكالسكه آھني  ٩٠٠دبوره 

 ٣٠٠نفر به  ٣٢٠٠٠با ارتشي كه به امر خداوند از  جد عون). ٢١:۴(به شقيقه سيسرا، او را كشت  ميخ چادر
غذاي فقيران و رؤياي آن  نان جوين. تقليل داده شده بود به دشمن حمله كرد و او را شكست داد) ٨ـ١:٧(نفر 

ھاي غيرمتعارف ارتش جدعون كرناھا،  سالح. )١٣:٧(مرد ناشناس، تعبير سستي و ناتواني لشكر دشمن بود 
به دست ابيملک ). ١٩:٧(شدند  بايست شكسته مي ، و اين سبوھا مي)١۶:٧(ھا بودند  سبوھاي خالي و مشعل

شويم، او زني  وقتي ما با مادر شمشون روبرو مي). ۵٣:٩(زني كه با سنگ آسيا بر سرش نواخت، كشته شد 
ن با يك قطعه استخوان چانه االغ، ده ھزار سرباز فلسطيني را كشت و شمشو) ٢:١٣(گمنام و نازا بود 

)١۵:١۵.(  

  نويسنده .2

ھرچند عبارت داوران، مستعار است، اما يھوديان تلمودي سنت قديم مسيحيت معتقد بودند كه كتاب 

ؤيد اين از فصل دھم كتاب اول سموئيل م ٢۵شايد آيه . اند داوران، روت و سموئيل توسط سموئيل نوشته شده

ھمچنين اشارات داخلي به . كند نويسنده رساله سموئيل، خوِد سموئيل بوده است فرضيه باشد كه اشاره مي

  .باشد تاريخ نگارش متناسب با ايام سموئيل مي
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  تاريخ  .3

 ١٠٠٠ـ١٠۵٠(به داليل زير بھترين تاريخ مفروض براي كتاب داوران نيمه اول قرن پادشاھان است 

  ):پيش از ميالد

و  ١:١٩و  ١:١٨و  ۶:١٧( »در آن ايام در اسرائيل پادشاھي نبود«قبل از ھرچيز عبارت تكراري 

  .، مفروض براين است كه در روزھاي نوشتن كتاب در اسرائيل پادشاھی بوده است)٢١:٢۵

ز اند، تاريخ قبل ا دھد كه يبوسيان ھنوز در اورشليم بوده از فصل اول نشان مي ٢١دوم، از آنجا كه آيه 

از شھر جازر نام برده شده است و اين شھر  ٢٩:١و سرانجام در . تصرف شھر توسط داود موردنظر است

از اين قرار حكومت سليمان و . طلبد ھديه عروسي فرعون به سليمان بود و اين تاريِخ پيش از آن واقعه را مي

  .اند ھاي آخر پادشاھي داود، بسيار شبيه ھم بوده يا سال

  مينهپيشنيه و ز .4

مردم در راندن ساكنان كافر . باشد كتاب داوران دربرگيرنده تاريخ قوم يھود بعد از مردن نسل يوشع مي

در نتيجه خدا بارھا . پرست شدند و در واقع با كافران آميزش كردند و بت. كنعان كامالً موفق نشده بودند

ائيل را به سوي توبه و ندامت سوق ھا مردم اسر اين اسارت. ھاي دشمن اسير كرد مردمش را به دست امت

وقتي آنھا از خدا براي رھائي خود استمداد كردند، خدا داوران را برانگيخت و به خاطر ھمين رھبران . داد

  .است كه نام داوران بر اين كتاب نھاده شد

  .باشد ساله از ُعتنئيل تا شمشون مي ٣٢۵در واقع اين كتاب شامل يك دورة 

آنھا با اعمال قھرمانانه ايمان، داوري خدا را اجرا . داور باشند، رھبران نظامي بودندداوران پيش از آنكه 

دوازده . كردند دادند و بدان وسيله آرامش و آزادي مردم را تأمين مي كردند و يا دشمنان خود را شكست مي مي

رد برخي از اين داوران در اين كتاب شرح مبسوطي در مو. داور برانگيخته شدند تا اسرائيل را رھائي بخشند

اين داوران از نه قبيله مختلف . آمده است، در حالي كه تنھا يك يا دو آيه به ديگر داوران اختصاص يافته است

النھرين، موآبيان، فلسطنيان، کنعانيان، مديان و امونيان خالص  آمده و مردم خود را از دست حاكمان بين

  .قوم حكومت نكردبجز سموئيل ھيچ داوري بر تمامي . كردند

دو فصل اول اين كتاب شامل موارد مقدماتي است كه ھم . كتاب داوران يك تاريخ نگاری محض نيست

بعضي از داوران . الزاماً تاريخي نيست) ١۶ـ٣فصول (گزارشات ثبت شده در كتاب . تاريخي و ھم ادبي است

  .اند ھاي مختلف، بر دشمنان خود پيروز شده احتماالً ھمزمان در سرزمين
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رسد، و اين رقمي بيشتر از آنچه  سال مي ۴٠٠ھاي ذكر شده در كتاب به حدود  نظر به اينكه تعداد سال

اعمال (ھست كه كتاب مقدس به اين دوره اختصاص داده است، مھم است اين نكته را درنظر داشته باشيم 

ايعي است كه در طول حاوي وق) ٢١ـ١٧(فصول آخر كتاب داوران ). ١:۶؛ اول پادشاھان ٢٠و  ١٩:١٣

اند تا تصويرگر فساد مذھبي، اخالقي و اجتماعي  اند، ولي در آخر كتاب قرار گرفته دوران داوران رخ داده

در آن «: ، تعريف شده است)۶:١٧(مشخصات اين دوره به خوبي در آيه كليدي . اسرائيل در اين دوره باشند

  ».داد آمد، انجام مي رش پسند ميايام در اسرائيل پادشاھي نبود و ھركس آنچه در نظ

اگر ما قبول داشته باشيم كه ھر كلمة خدا خالص و ناب و كتاب مقدس يك کتاب سودمند است، به اين 

بعضي از اين . باشد ھائي براي ما مي رسيم كه كتاب داوران حاوي موضوعات مھم روحاني و درس نتيجه مي

دشمنان تصوير اين جھان است كه . ل را رھانيدند، نھفته استتعليمات در اسامي دشمنان و داوراني كه اسرائي

  .باشند داوران نماد جنگ روحاني مي. خواھد مردم خدا را در بند خود اسير كند مي

  .اند ھاي كھن واقع شده باشيم كه در زمان اي از اين حوادث مي به تعبير ما، ما نيز شامل پاره

كوشيم از تفسيرات  ما مي. ھميشه خطرساز بوده استھا و تصاوير  كارگيري نمونه افراط در به

  .ھا، قطعي نيست كنيم كه معني بعضي از نام ھمچنين تأييد مي. برانگيز دوري كنيم اوھام

  گزارش
  )۶:٣الي  ١:١(بررسي و مرور وقايع  .١

  )١٠:٢الي  ١:١(الف ـ نگاھي به عقب 

  )۶:٣الي  ١١:٢(ب ـ نگاھي به پيش 

  )٣١:١۶الي  ٧:٣(ايام داوران  .٢

  )١١ـ٧:٣(الف ـ ُعتنئيل 

  )٣٠ـ١٢:٣(ب ـ ايھود 

  )٣١:٣(ج ـ شمجر 

  )۵و  ۴فصول (د ـ دبورا و باراق 

  )فصل چھارم(داستاني در قالب نثر  )١
  )فصل پنجم(داستاني در قالب نظم   )٢

  )٣٢:٨الي  ١:۶(ھـ ـ جدعون 

  )۶فصل (دعوت جدعون به خدمت  )١
  )٧فصل (جدعون و سيصد سربازش   )٢
  )٣٢ـ١:٨(ون بر فلسطينيان غلبه جدع  )٣

  )۵٧:٩الي  ٣٣:٨(و ـ خشم ابيملك 
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  )۵ـ١:١٠(ز ـ تولع و يائير 

  )٧:١٢الي  ۶:١٠(ح ـ يفتاح 

  )١٨ـ۶:١٠(اسرائيل  فالكت بني  )١
  )٢٨ـ١:١١(اسرائيل  دفاع يفتاح از بني  )٢
  )۴٠ـ٢٩ :١١(نذر يفتاح   )٣
  )٧ـ١:١٢(كشد  يفتاح اھالي افرايم را مي  )۴

  )١۵ـ٨:١٢(بدون ط ـ ابصان، ايلون و ع

  )١۶ـ١٣فصول (ي ـ شمشون 

  )١٣فصل (ميراث خدائي شمشون   )١
  )١۴فصل (ازدواج و معماي شمشون   )٢
  )١۵فصل (انتقام شمشون   )٣
  )١۶فصل (دھد  دليله شمشون را فريب مي  )۴

  )٢١ـ١٧فصل (فساد مذھبي، اخالقي و اجتماعي  .٣

  )١٧فصل (شود  الف ـ مذھب ميخا مستقر مي

  )١٨فصل (له دان ب ـ ميخا و قبي

  )١٩فصل (ج ـ الوي و كنيزش 

  )٢١و  ٢٠فصول (د ـ جنگ با قبيله بنيامين 

  تفسير
  )۶:٣الي  ١:١(بررسي و مرور وقايع  .١

  )١٠:٢الي  ١:١(الف ـ نگاھي به عقب 

در طلب رھبري بودند كه با كنعانيان در جنوب جنگ  يھوداقبيله ) ٨:٢ك .ر( بعد از وفات يوشع) ٣ـ١:١

براي جنگ کمک طلبيد، و اين نشان  شمعونعليرغم وعدة خدا مبني بر پيروزي، از قبيله  يھودا. نمايند

  .دھد كه ايمان و توكل آنھا به خدا كامالً از بين رفته بود مي

آنچنانكه خداوند ده ھزار نفر، آنھا پس از كشتار . بود بازقاولين پيروزي آنھا شكست ساكنان ) ٧ـ١:۴

ھاي دست و پاي بسياري از  پادشاه را بريدند ـ ْآنچنانكه او شست ھاي دست و پاي شستفرمان داده بود 

سپس او را به . شد، ولي فقط او را معيوب كردند بايد كشته مي او مي). ٢۴:٧تثنيه . (دشمنانش را بريده بود

ا در مقابله با كافران اسرائيل از خد اين كار بيانگر عدم اطاعت بني. اورشليم بردند كه بعداً در آنجا فوت كرد

. كردند اينھا به جاي اينكه كافران را به كلي نابود كنند، آنھا را عاجز و معيوب مي. در زمين خودشان بود

  .شد اسرائيل به بھاي گراني تمام مي بندي يك نافراني بود كه براي آينده بني چنان اطاعت نيم
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. دند، چونكه شھر را سوزانيدند و اھالي شھر را كشتندتر بو موفق اورشليمدر مقابله با  يھوداقبيله ) ٨:١

رجوع كنيد به تفسير (بنجامين نتوانستند كه يبوسيان را از دژھاي خود بيرون كنند  يھودا و نه بني اما نه بني

  ).٧و  ۶:۵دوم سموئيل (و يبوسيان ھمچنان تا زمان داود در آنجا بودند ). ۶٣ـ٢١:١۵يوشع 

و  ١۴اين بخش به يھودا نسبت داده شده است، ولي در كتاب يوشع فصول  تسخير حبرون در) ١۵ـ٩:١

در اينجا تناقضي وجود ندارد، چونكه كاليب از قبيله يھودا . خوانيم كه كاليب موفق به گرفتن شھر شد مي ١۵

نه به نبردھاي پس از مرگ ) ٢٠آيه (احتماالً اشاره به تسخير شھر توسط كاليب است  ١٠و  ٩آيات . بود

تكرار شده است و اين ماجرا احتماالً قبالً  ١۵ـ١١توسط ُعتنئيل در آيات  قريه سفيريوشع، حتي گرچه تسخير 

  .انجام گرفت ١٩ـ١۶ :١۵در يوشع 

  .در آن شھر ساكن شدند، ھرچند كه واقعاً ايماندار نبودند يھودا بنيقينيان با ) ١:١۶

، بود، ولي ھنوز فتوحات كامل َعْقرونو  اََشقلون، هَغزَّ ، ُحرمايھودا شامل  فتوحات ديگر بني) ٢١ـ١٧:١

 .و يھودا ايمان و جرأت آن را نداشت كه به آنھا حمله كند ھاي آھنين داشتند ارابه...  اھل كوھستاننشده بود، 

حاكي از اين است كه كتاب داوران قبل از  ٢١آيه . خواستند خود را در شرايط حاد گرفتار كنند آنھا نمي

  .رشليم توسط داود، نوشته شده استتسخير او

، در بيت ئيلاين آيات شايد اشاره به فتح (يوسف به فتوحاتي دست يافتند  تنھا دو قبيله از بني) ٢۶ـ٢٢:١

باشد، ھمچنان كه آيات پيشين در مورد حبرون و قريه سفير به زمان فرماندھان ] ١۶:١٢يوشع [حيات يوشع 

ولي . بود، حمله بردند و آن را ويران كردند لوزكه قبل از آن نامش  ئيل بيتآنھا به شھر ). گردد بزرگ، برمي

اين ھمدست . اشتباھي كه مرتكب شدند اين بود كه به جاسوس يا ھمدست خود قول دادند كه ايمن خواھد ماند

ا آن گناه در كار بود و اين موردي بود كه بعداً ب. زمين حتّياندر  لوزاحتماالً شھر ديگري ساخت به نام 

  .شد برخورد مي

از قلمرو  راندن كنعانياندر بقيه فصل اول قبيله مركزي و شمالي نام برده شده است كه در ) ٣۶ـ٢٧:١

 آشير، )٣٠آيه ( زبولون، )٢٩آيه ( افرايم، )٢٨، ٢٧آيات ( َمنَسي، )٢١آيه ( بنجامين: خود، قصور كردند

  ).٣۶ـ٣۴آيات ( دانو ) ٣٣آيه ( نفتالي، )٣٢و  ٣١آيات (

. را به خاطر تمردشان سرزنش كرد) گريان( بوكيمساكنان بيت ) عيساي خداوند( فرشته خداوند) ۵ـ١:٢

اسرائيل از جايگاِه پيروزي . آمد) جايگاه گريستن( بوكيمبه ) جايگاه بركت( جلجالگويد كه او از  آيه اول مي

پرستي آنھا كوتاھي  ھاي بت ان كردن مذبحآنھا در بيرون كردن كنعانيان و وير. سرائي رفته بود به مكان نوحه

بنابراين خداوند آنھا را مجازات كرد و نگذاشت كه دشمنانشان تارومار شوند و به دشمنانشان . كرده بودند

... قومتعجبي نيست كه . دليلي است بر اندوه اسرائيليان ۵ـ١آيات . اجازه داد كه اسرائيليان را به ستوه آورند

  !را بوكيم نام نھادندگريستند و آن مكان 
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مروري بر روزھاي آخر زندگي يوشع و نسلي كه بعد از او زنده ماندند،  ١٠الي  ۶آيات ) ١٠ـ٢:۶

قصور در اطاعت خدا . خداوند در سفر تثنيه فصل ششم فرمان مخصوصي به مردمش داده بود. باشد مي

نسل پيشين . نبود رھبر روحاني موجب شد كه اين قوم در شرايط سختي گرفتار شوند كه از آن جمله است

غفلت پدران موجب . به فرزندان خود نياموختند كه از خدا بترسند و فرامين او را اطاعت كنند )طبقه ديگر(

  .ارتداد فرزندان گرديد

  )۶:٣الي  ١١:٢(ب ـ نگاھي به پيش 

اوران، اين آيات از سوي ديگر آيات باقي مانده از اين فصل، نگاھي دارد به سراسر دوران د) ١٩ـ١١:٢

  :يابند در طي چھار حلقه كه مشخص كننده زمان خاصي است، ادامه مي

  )١٣ـ١١آيالت (گناه  •
  )١۵و  ١۴آيات (بندگي و اسارت  •
  )٣:۴؛ ١۵:٣؛ ٩:٣(تضرع  •
  )١٨تا  ١۶آيات (نجات  •

  :اند الگوھاي رفتاري نيز به شرح زير آمده

  عصيان •
  كيفر •
  توبه •
  آرامش •

 )Jensen( جنسون .دھد ، دو حقيقت را در طول اين كتاب نشان مي)١٩ـ١١ت آيا(اين چكيدة كتاب داوران 

  :نويسد در اين مورد مي

  .ناتواني نوميدكننده جوھر انساني آشكاركننده ناسپاسي، گردنكشي، عصيان و نابخردي اوست) ١(
ا در ھيچ يك از كتب كتاب مقدس اين دو واقعيت ر .تحمل، بردباري، محبت و رحمت پايدار خدا) ٢(

  !اند ـ قصور سرسختانه اسرائيل و فيض پايدار يھّوه مقابل يكديگر قرار نداده

ھاي كافر در  چون اسرائيل در تمرد از فرمان خداوند مداومت كرد، خدا تصميم گرفت كه قوم) ٢٣ـ٢٠:٢

ندن مجازات سرپيچي قوم منحصر به باقي ما. )٢٣- ٢٠ آيات( كنعان به عنوان مجازات قومش، باقي بمانند

و ھمچنين نسل آينده برای جنگ ) ۴:٣و  ٢٢آيه ( آزمودنداسرائيل را  اقوام كافر كنعان نبود، بلكه آن اقوام بني

توانيم درسي از اين سقوط بگيريم و آن اينكه خدا ايمانداران را درگير مشكالت  ما مي). ٢و  ١:٣(تربيت شدند 

  ).٢٢آيه (  سلوك خواھند نمود، يا نه] راه او[در يمانداران خواھد  بداند كه آيا ا خدا مي. كند ھا مي و آزمايش

پنج : اند اقوامي كه براي آزمودن اسرائيل در سرزمين موعود باقي ماندند در آيه سوم ليست شده) ۴ـ١:٣

  .ساكن بودند كوھستان لبنانكه در  حّويانو  صيدونيان جميع كنعانيان،سردار فلسطيني، 
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؛ نجات  )ـ الف ٩آيه (؛ تضرع )٨آيه (؛ بندگي و اسارت  )٧ـ۵آيات (گناه : شود اينك حلقه اول شروع مي

  ).١١ب ـ ٩آيه (

كردند در اينجا ذكر شده  نام شش قوم از ھفت قوم كافر كه اسرائيليان در بين آنھا زندگي مي) ۶ـ٣:۵

  ).١١:٢۴و  ١٠:٣يوشع (قوم ھفتم جرجاشيان بود . حتيان و اموريان و فرزيان و حويان و يبوسيان: است

  :به دقت و به طور اجمال به اين مورد اشاره كرده است )Dr. Cohen( دكتر كوھن

غفلت كردند و با اقوام كافر ازدواج كردند و اين ) ٣:٧تثنيه فصل (اسرائيليان از اخطار موسي 
  .مسئله موجب گمراھي آنان شد

  )٣١:١۶الي  ٧:٣(ايام داوران  .٢
  )١١ـ٧:٣(الف ـ ُعتَنَئيل 

آنچه را كه درنظر خداوند ھاي آنان،  قوم اسرائيل با ازدواج و اختالط با كافران و پرستش بت) ٨ـ٧:٣

خدا به آنھا پيش از آن از ). ٧آيه (پرستي  و گرايش به بت) ۶آيه (آلودگي و فساد اخالقي   ناپسند بود، كردند ـ

مقدسي بودند و اگر بركات خدا را آگاه آنھا مردمان . عواقب فجيح آميزش با ساكنان كنعان اخطار داده بود

اسرائيل به دست کوشان ِرشعتايم،  خدابا اسيركردن بني). ۶ـ٣:٧تثنيه (بايد از آلودگي دور شوند  بودند، مي

  .به مدت ھشت سال، آنھا را تنبيه نمود النھرين پادشاه بين

كاليب را برانگيخت تا آنھا را از برادرزادة  ُعتَنَئيلاسرائيل  خداوند در پاسخ فرياد توبه بني) ١١ـ٩:٣

قبل از آن ) شير خدا(ُعتَنَئيل  .دست دشمنان نجات دھد و سپس مدت چھل سال در آرامش و صلح زندگي كردند

تغيير داد و اين عمليات از طريق ) الھام زنده( دبيررا تسخير كرده بود و نام آن را به ) شھر كتاب( قريه سفر

  .تايمان به كالم خدا تحقق ياف

  )٣٠ـ١٢:٣(ب ـ ايھود 

  .درآمد عجلون پادشاه موآببه اسارت  ھيجده سالاسرائيل به مدت  در دومين حلقه، بني) ١۴ـ١٢:٣

از قبيله  چپ دستينام داشت كه مرد  ايھودرھبر نظامي كه در اين زمان خدا به اسرائيل داد، ) ٣٠ـ٣:١۵

خنجر دودمي او . اي براي عجلون پادشاه بفرستد هاسرائيل فرستاده شد تا ھدي او از طرف بني. بود بنيامين

وقتي كه پادشاه ھديه را گرفت، آن را به عنوان التفات از بندگان يھودي . برخود بست در زير جامهساخت و 

. ، نمودسخني مخفيسپس ايھود از پادشاه تقاضاي يك مالقات خصوصي براي مطرح كردن . خود تلقي نمود

وقتي كه جسد پادشاه را . گاه را خلوت كردند، ايھود، پادشاه را كشت و گريختوقتي كه ھمة ھمراھان، جاي

از سربازان موآب  ده ھزار نفركشف كردند، ايھود به مردم اسرائيل پيوست و به جنگ با موآب برخاست و 

  .آرامي يافتسپس اسرائيل به مدت ھشتاد سال . را كشت
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كشته ) كتاب مقدس(توسط يك شمشير دودمۀ تيز ) عجلون(آنگاه كه خداوند ايھود را فرستاد، حاكم جھان 

  .دست مورد استفاده قرار گرفت در دست مردي چپ كالمشد، حتي اگرچه 

خدا . ايھود از قبيله بنيامين، يك قبيله كوچك بود. از قبيله يھودا، قدرتمندترين قبيله در اسرائيل بود ُعتَنَئيل

ھا فقط عامالن  انسان. ي به كار برد، چونكه قدرت از آن اوستتواند بزرگ و كوچك را براي کسب پيروز مي

  .رھائي بودند، نه منشاء رھائي

  )٣١:٣(ج ـ شمجر 

ششصد نفر از فلسطينيان را با چوب او . تنھا يك آيه به اين رھبر اختصاص داده شده است) ٣١:٣

را براي اجرا و » اھميت له بيوسي«اين نمونه ديگري در كتاب داوران است، آنجا كه خدا يك . گاوراني كشت

) ١١:١٢ ھاي گاوراني ـ جامعه ُسك(شمجر نشان داد كه كالم خدا  .برد تكميل پيروزي عظيمش به كار مي

  .را در ميان قوم خدا پراكنده سازد) فلسطينيان(تواند آوارگان  مي

  نمودار داوران
ھاي  سال  مرجع

ھاي  سال  رھاننده  معني  آرامش
  دشمنان  ھا معانی و نمونه  اسارت

شير خدا   ۴٠  ١١ـ٧:٣
کوش = مرد دودل   ٨  ُعتَنَئيل  )قدرت خدا(

  كوشان رشَعتايم   ضعيف

  النھرين پادشاه بين            
  عجلون   حلقه  ١٨  ايھود  اعليحضرت  ٨٠  ٣٠ـ١٢:٣

  پادشاه موآب            

  ــ  شمجر غريبه ـ زاير  ــ  ٣١:٣
پراكندگان در ميان 

قوم يا مذھبيون 
  جسماني

  فلسطينيان

الي  ۴:١
  يابين  دانا، روشنفكر  ٢٠  دبوره  زنبور عسل  ۴٠  ۵:٣١

  پادشاه حاصور            
  سيسرا سردار لشكر  صف جنگ  ــ  باراك  درخشش  ــ  ــ

الي  ۶:١
  مديانيان  ستيزه جھاني  ٧  جدعون  شكننده  بعل  ۴٠  ٨:٣۵

  ٣  ۵٧ـ١:٩
فرزند 

پادشاھان 
  بسيار

 ابي ملك
        )غاصب(

        تولع  كرم  ٢٣  ٢و  ١:١٠
        يائير  نوردھنده  ٢٢  ۵ـ٣:١٠
الي  ١٠:۶
سنت گرائي فرضيه   ١٨  يفتاح  بازكننده  ۶  ٧:١٢

  دروغين
  بني عمون

        اسرائيل  ــ  ٧  ١۵ـ٨:١٢
        ايلون  ــ  ١٠  
        عبدون  خدمت  ٨  

الي  ١٠:١٣
  فلسطينيان  مذھبيون جسماني  ۴٠  شمشون  پسر كوچك  ٢٠  ٣١:١۶
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  )۵و  ۴فصول (د ـ دبوره و باراق 

  )فصل چھارم(اني در قالب نثر داست) ١

او به . نام داشت سردار لشكر او سيسرابود و  حاصوركنعان در شھر  يابين پادشاهدشمن بعدي ) ٣ـ۴:١

  .داشت بر اسرائيليان ظلم روا مي بيست سالكرد و مدت  فخر مي نھصد ارابه آھنينش

را  دبورهبه نام اي  نبيّهف، اين بار خدا مردي را بر نيانگيخت، بلكه انساني از جنس ظري) ٩ـ۴:۴

امروز رسم براين نيست كه زنان چنان جايگاھي از قدرت روحاني پيدا كنند، ولي در مورد ( .برانگيخت

. دبوره را نبايد به عنوان الگوئي براي نقش زنان در كليساي امروزي به كار برد. دبوره خواست خدا بود

را مأمور كرد  باراقدبوره ). رائيل داشت، نه كليسای امروزگذشته از آن، اين مورد اختصاص به آن روِز اس

رفته و به ارتش سيسرا حمله كند، ولي او از رفتن خودداري كرد مگر اينكه دبوره نيز ھمراه او  شمالتا به 

شد و نه  يك زنبدين جھت به خاطر تمردش در امر ھدايت سپاه اسرائيل، پيروزي بر سيسرا منتسب به . باشد

  .يك مرد

دبوره باراق را فرا خوانده و به او دستور داد كه با سيسرا وارد جنگ شود، آنچنانكه خداوند ) ١۶ـ۴:١٠

خوانيم كه نه دبوره بلكه باراق به خاطر ايمانش تحسين  مي ٣٢:١١ولي در رساله به عبرانيان . فرمان داده بود

بايست،  ، مي١١در آيه  حوباب NIVبرطبق ترجمه . (ھرچند با اندكي تأمل از سوي نويسنده... شده است

  ).اش نويسد، پدرخوانده مي NKJVبرادرزن موسي باشد، نه آن طوري كه ترجمه 

ھايش از  اما سيسرا و ارابه. ھای جنوبی کوه تابور سرازير شد سرباز از دامنه ٠٠٠/١٠باراق با 
ر طول شاھراه عليه جنوب و د آنھا از منتھی. بستر خشک و کم آب رود در جنوب خروشت گذشت

شده به ) ١۴:۵(اسرائيليان از جنوب و افرايم وارد درۀ جنين . باستانی به سمت تانوچ رفتند
نيروھای باراق و سپاه جنوبی او در وادی زير تانوچ در جنوب نھر قشون پيوستند و دبوره فرمان 

يک لحظه باران در ! ھای آھنين لشکر پياده نظام در مقابل ارابه). ١۴آيه (حمله را صادر کرد 
ھا را به کلی از کار  ھا و اسب زار شد و ارابه شروع به باريدن نمود و صحنه جنگ تبديل به لجن

. وضعيت جنگ کامالً به سود پياده نظام شد و باراق بر شدت حملۀ خود افزود). ۴:۵(انداخت 
باران ادامه . نبود فرمانده ديگر قادر به مقاومت سپاه بی. سيسرا از مردانش جدا شده و فرار کرد

کسانی که توسط اسرائيليان کشته نشده بودند در ھنگام فرار طعمه . يافت و تبديل به يک سيل شد
  )Scripture Unionاز يادداشت روزانه ( —.سيالب قيشون شدند

وقتي كه سيسرا . پناه برد و ياعيل به او غذا و مسكن داد چادر ياعيلسيسرا در حين فرار به ) ٢۴ـ۴:١٧

وقتي كه باراق در تعقيب سيسرا . كوبيد اش شقيقهرا با چكش به  ميخ چادرر چادر ياعيل خوابيده بود، ياعيل د

. و اين تحقّق نبّوت دبوره در آيه نھم بود. به آنجا رسيد، ياعيل او را دعوت كرد تا الشه دشمن را مشاھده كند

، آنگاه كه خود را در مقابل دانش خدا )يابين(براي براندازي استدالل انساني  )دبوره(خدا از يك زنبور 

با استفاده ) باالرونده( ياعيل. بر دشمن وارد آمد) باراق(مجازات مانند رعد و برق . برافراشت، استفاده نمود

در اينجا  چكشمفھوم . ، قدرت خود را به نمايش گذاشت)دليلي بر زندگي صحرانشيني او( ميخ چادراز يك 

  ).٢٩:٢٣ارمياء (كالم خداست 
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  )فصل پنجم(داستاني در قالب نظم ) ٢

ساختن نام خدا شروع  متباركاين سرود با . يك شعر كالسيك الھامي است دبوره و باراقسرود ) ۵ـ۵:١

به سوي سرزمين  ادومشود، آنگاه دبوره به بيان رژة پيروزمندانه خدا در ھنگام عبور اسرائيل از مرزھاي  مي

  .نان در مقابل عظمت يھّوه خداي اسرائيل، گداخته شدندتمام دشم. پردازد موعود مي

ھا ترك  شاھراهدر آن ايام خطر آن چنان بود كه . پردازد مي ايام شمجرسپس به تشريح شرايط ) ٧و  ۶:۵

روستائيان جرئت . كردند تا مبادا گرفتار راھزنان شوند سفر مي غيرمتعارفھاي  و مسافران از راه شده بود

  .برخاست دبورهتا اينكه ... انه را نداشتند بيرون آمدن از خ

ھا برگشته بودند، جنگ و خونريزي بر سرزمينشان حاكم شد، و اسرائيل  چونكه مردم به سوي بت) ۵:٨

  .سالحي براي جنگيدن نداشت

را برانگيخت، بعضي از حاكمان اسرائيل و بعضي از مردم  باراقو  دبوره ولي وقتي خدا ) ١۵ـ۵:٩

و  زبولونو ) قبيله منسي( ماكير، بنيامين، افرايممرداني از . ياري رساندن به او گام بر داشتندشجاعانه براي 

  .، به كمك باراق و دبوره آمدنديساكار

روبين كه عالقه فراواني به . نمايد و سپس دبوره به كساني كه به كمك نيامدند اشاره مي) ١٧ـ١۶:۵

براي نبرد از رود اردن نگذشت و ) سيخ(جلعاد . ھان شده بودپن آغل گوسفندانداشت، اينک در  مباحثات دل

  .وقت خود را به بطالت در كنار ساحل دريا گذرانيد اشيرھا ماند و  نزد كشتي دان 

طرف ماندند و  كتاب مقدس به دقت اشاره كرده است به كساني كه در جنگ شركت كردند و كساني كه بي

داند كه چه  خداوند مي: و امروز نيز چنين است. وند به خطر بياندازندمايل نبودند زندگي خود را به خاطر خدا

كند و چه كسي به كناري نشسته و صرفاً تماشاگر صحنه  ھاي آن برخورد مي كسي فعاالنه با دنيا و شرارت

  ).١۵ـ١٠:٣اول قرنتيان (روز گرفتن جايزه خواھد رسيد، ولي اينك زمان از دست دادن است  .است

جان خود را به خاطر يھّوه به خطر انداختند، بدون اينكه سھمي از غنائم  نفتاليو  زبولونا ام) ٢٢ـ۵:١٨

نيروھاي طبيعي نيز با ايشان ھمراھي كرد، چونكه در . انديشه آنھا جنگيدن با ملوك كنعاني بود. بگيرند نقره

  .جنگيدند جبھه خدا مي

مردان اين قبيله، آنگاه كه . شد لعنتيھّوه،  كمكبه خاطر قصور در آمدن به  ميروز) ٢٧ـ۵:٢٣

كرد،  كه در چادر زندگي مي ياعيلاما . تفاوت ماندند اسرائيل نياز به كمك براي جنگ با دشمن داشتند، بي بني

مادر عيسي مسيح خداوند نيز تنھا زن ديگر در . متبارك شداش در نابودي سيسرا،  براي شجاعت و زيركي

  ).۴٢:١لوقا (خوانده شد  متباركن كتاب مقدس است كه در ميان زنا
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نشسته بود و منتظر آمدن پسرش با غنائم پيروزي  دريچه، كنار سيسرادر آن وقت، مادر ) ٣١ـ۵:٢٨

 تقسيمدادند كه سيسرا مشغول  به او دلداري مي ھاي دانشمند خاتون. دانست او علت تأخير سيسرا را نمي. بود

  .يھّوه بود جميع دشمنانسرنوشت او، سرنوشت . باز نگشتولي سيسرا ھرگز . غنائم بين سپاھيان است

اين فصل با اين عبارت . كند خود طلوع مي قوتھستند كه در  آفتابخداوند، چون  محبّاناز سوي ديگر 

  .رسد به پايان مي »زمين چھل سال آرامي يافت«كه بعد از سيسرا 

  )٣٢:٨الي  ١:۶(ھـ ـ جدعون 

 )مفصل شش(دعوت جدعون به خدمت ) ١

قرار گرفته و خصومت آنھا از طريق  مدياندر مرحله بعد، قوم اسرائيل در مقابل خصومت ) ۶ـ۶:١

ھا را نابود  ھا بر مزارع ھجوم بردند و ھمة مزارع و دام آنھا ھمچون ملخ. حمله به مزارع اسرائيليان آغاز شد

كساني شده بود كه زماني بر آنھا غالب اينك اسرائيل برده . در نتيجه اسرائيل فقير، ترسان و برده شد. كردند

طبيعت كھنه و عادات قديمي ما را برده خود . گردانيم وقتي ما مسيحيان روي از خداوند بر مي. آمده بود

  .كند مي

اي برايشان فرستاده نبيو تقاضاي كمك كرد، نخست  استغاثه نمودهوقتي اسرائيل نزد خداوند ) ١۶ـ۶:٧

كه به اعتقاد ما پيش تجسم مسيح است  فرشته خداوندسپس . به آنھا اخطار دھد شان پرستي شد تا نسبت به بت

كه مشغول كوبيدن گندم و پنھان كردن آن  جدعونبه نام  منسي، به مردي از قبيله )رجوع كنيد به مقالة ذيل(

خواھد برد تا  گفت كه خداوند او را به كار مرد زورآورفرشته خداوند به اين  .ظاھر شداز ديد مديانيان بود، 

عليرغم گاليه جدعون، فرشته خداوند باز ھم به اين رسالت مھم جدعون، . اسرائيل را از دست مديان برھاند

  .تأكيد نمود

  فرشتة خداوند
مروري بر . اش عيسي مسيح خداوند است، در ظھوِر پيش از تجسم انساني) يھّوه(فرشته خداوند 

سازد كه او خدا و شخصيت دوم تثليث  ه است، مسئله را روشن ميھائي كه خدا بر اين مورد تأكيد كرد بخش

  .است

وقتي که فرشته خداوند بر ھاجر ظاھر شد، ھاجر حضور . دھد كه او خداست كتاب مقدس نشان مي: اول

). ١٣:١۶پيدايش (از او ياد كرد ) بيند خدائي كه مي(» اَْنَت ايِل ُرئي«خداوند را نيز تشخيص داد، و با عبارت 

فرشته خداوند  ).١۶:٢٢پيدايش (به ابراھيم معرفی نمود » خداوند«شتۀ خداوند در کوه موريا خود را به نام فر

ھنگام بركت ) يعقوب(اسرائيل ). ١٣ـ١١:٣١پيدايش (به يعقوب معرفي كرد » ئيل خداي بيت«خود را با نام 

فرشته خداوند كه در ). ١۶و  ١۵:۴٨پيدايش (استفاده نمود » فرشته«و » خدا«دادن يوسف، از خدا به عنوان 
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، آنگاه موسي روي خود را )۴و  ٢:٣خروج (كرد، ھمان خداوند بود  بوتۀ فروزان با موسي صحبت مي

رفت  ي كه پيشاپيش اسرائيل در ستون ابر میخداوند). ۶:٣خروج (پوشانيد، زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد 

جدعون با ديدن فرشته خداوند، ترسيد ). ١٩:١۴روج خ(» فرشته خداوند«، كسي نبود جز )٢١:١٣خروج (

فرشته خداوند به مانوح گفت كه اسمش ). ٢٣و  ٢٢:۶داوران (كه بميرد، چونكه در واقع خدا را ديده بود 

وقتي كه يعقوب با فرشته كشتي ). ۶:٩اشعياء (و اين يكي از اسامي خداست ) ١٨:١٣داوران (است » عجيب«

اي مبني  اينھا ھستند داليل قانع كننده). ۴و  ٣:١٢ھوشع (گرفت  ا خدا كشتي ميگرفت، در واقع داشت ب مي

  .در عھد عتيق، اشاره به خدا است» فرشته خداوند«براينكه 

  چھار دليل بر اين مدعا آورده است، )  [Chafer]به نقل از چافر( )John F. Walvoord(  والورد. جان اف

ند در عھد عتيق پس از فرشته خداو) ب. شخصيت دوم تثليث خداي مشھود درعھد جديد است) الف
ھم فرشته خداوند و ھم مسيح توسط پدر فرستاده ) ج. ظھور مسيح در جسم ديگر ظھور نكرد

  .القدس باشد توانست پدر يا روح فرشته خداوند نمي) د.  شدند

  :گويد كه در رابطه با دليل چھارم والورد مي

حتي يك . باشند اصيت غيرمادي ميالقدس از نظر انسان نامرئي ھستند و ھر دو داراي خ پدر و روح
دليل معتبر ھم براي انكار اينكه فرشته خداوند، شخصيت دوم تثليث است، وجود ندارد، تمام حقايق 

  .مؤيد اين است كه فرشته خداوند ھمان عيسي مسيح در عھد جديد است

اي كه در  كلمه. عيسي به عنوان فرشته خدا و به عنوان يك غير مخلوق از ساير فرشتگان متمايز است

بدين . آور يھّوه است او پيام. باشد مي» آور پيام«ترجمه شد، به معني » فرشته«عھد عتيق و عھد جديد به 

ً به خاطر رسالتش ) عيسي(گويد، او  ترتيب، آنچنانكه چافر مي در قالب فرشته مجسم ) آور خداوند پيام(صرفا

  .شده است

دال بر خداوند بودنش ) اي نشانه(آيتي ت كرد و از او جدعون، اين چنين با خداوند صحب) ٢۴ـ۶:١٧

فرشته خداوند با نوك عصا . براي گذرانيدن قرباني تھيه كرد نان فطيرجوان و  بزغالهطلبيد و سپس يك  مي

و بدين ترتيب جدعون فھميد كه در حضور  بلعيدآنھا را  آتشقرباني تدارك ديده شده را لمس كرد، آنگاه 

او را آرام كرد و جدعون در » سالمتي برتو باد«يد كه بميرد، ولي خداوند با بيان عبارت خداوند است و ترس

  ).خدا آرامش است(نھاد  »يھّوه شالوم«آنجا مذبحي ساخت و نام آن را 

 تمثال اشيرهو  بعلجدعون به نشانه اطاعت از خدا، مذبحي را كه پدرش براي  در آن شب) ٣٢ـ٢۵:۶

به خاطر  مردمان شھرروز بعد،  در صبح. به جايش مذبح ديگري براي يھّوه ساختساخته بود، ويران كرد و 

ً خدا بود،  يوآشاين عمل جدعون خواستند او را بكشند، اما پدرش  مداخله كرد و گفت اگر بعل واقعا

در آن . شود توانست از خودش دفاع كند و سپس گفت ھر كسي كه از بعل حمايت كند، ھم امروز كشته مي مي

  ».بگذار بعل التماس كند«شود  اش مي ناميده شد كه معني يَربَْعلز جدعون رو
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ولي ما نبايد اين . شايد برخي جدعون را مالمت كنند كه از ترسش شبانه مذبح را خراب كرده است

ھمة ما . حقيقت را نديده بگيريم كه او فرمان خداوند را اطاعت كرده و ترس او موجب عدم اطاعت او نشد

ً مورد غلطي نيست يم و ترس فيترس مي ولي وقتي ترس ما را از اطاعت خداوند باز دارد، . نفسه و الزاما

  .گردد تبديل به مانعي در راه ايمان شده و منجر به گناه مي

زماني که مديانيان، عماليق و اھالي مشرق با ھم گرد آمدند و از اردن گذشته و در وادي ) ٣۵ـ۶:٣٣

اسرائيل بجنگند، روح خداوند به جدعون آمد و او ارتشي از قبايل منسي، اشير،  يزرعيل اردو زدند تا با

يكي از اجداد جدعون بود، در اينجا از نام او به عنوان نام ) ٣۴آيه (ابَيََعِزر . زبولون و نفتالي، ْآماده ساخت

  ).٢:٨ك .ر(فاميلي بازماندگانش استفاده شده است 

د جنگ شود از خداوند ضمانتي براي پيروزي در جنگ نمود، و قبل از اينكه جدعون وار) ۴٠ـ٣۶:۶

گاه نھاد كه در صورتي كه شبنم تنھا بر پوست نشيند و  بر خرمن پوست پشمينینشانه اين ضمانت اين بود كه 

اما بار ديگر از خدا تقاضاي ضمانتي . گرداند نه بر زمين، آنگاه خواھد فھميد كه خدا او را در جنگ پيروز مي

 .خشک بود پوست پشميو شب بعد، وضعيّت برعكس شد، زمين پر از شبنم و  نمود

ً درنظر مسيحيان نامفھوم است دو چيز در اين واقعه وجود دارد كه ما بايد . جامة پشمي جدعون غالبا

خدا . جدعون براي ضمانت به جامة پشمي  نگاه نكرد، بلكه براي تأييد قول خدا: ھميشه به خاطر داشته باشيم

خواست از موفقيت در جنگ مطمئن  جدعون فقط مي. خواھد انجام دھد پيش به او گفته بود كه چه كاري مي از

گويند جدعون جامه پشمين پوشيده تا ارادة خدا را در اين مورد خاص بطلبد، مفھوم اين  كساني كه مي. شود

آيتي كه . ده بود نه يك مورد طبيعيدوم اينكه، جدعون تقاضاي يك آيت ماوراءالطبيعه كر. اند بخش را نفھميده

جامة «امروز مردم چيزھائي را به عنوان . جدعون طلبيده بود، بدون دخالت مستقيم خدا غيرممكن بود

اين نيز تعبير و . توانند به طرق طبيعي و بدون دخالت خدائي، واقع شوند برند كه مي به كار مي» پشمين

بينيم اين است كه خدا به مردي با ايماِن  ما در اين داستان مي كاربرد غلطي از اين داستان است، آنچه كه

كند و امروز در پاسخ دعا،  تواند، و عمل مي خدا مي. ضعيف تمكين كرد و او را از پيروزي مطمئن ساخت

  .دھد چنين اطميناني مي

  )فصل ھفتم(جدعون و سيصد سربازش ) ٢

ان يك امر الھي و مختص  به اوست، نخست ارتش خداوند براي اينكه نشان دھد پيروزي بر مدي) ٣ـ١:٧

جرئت به ده ھزار نفر تقليل داد، آنچنانكه  و كم ترساننفر با مرخص كردن افراد  ٣٢٠٠٠جدعون را از 

  ).٨:٢٠تثنيه (شريعت خدا فرمان داده بود 
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زان را در كاست، خدا سربا و باز ھم چون تعداد ارتشيان زياد بود و از جنبه الھي بودن آن مي) ٨ـ٧:۴

كساني كه با دست آب را نوشيدند، پذيرفته شدند و بقيه كه به طرق ديگر آب نوشيدند، معاف شدند . رود آزمود

  .سيصد نفر بودو تعداد پذيرفته شدگان 

جدعون ھمراه با . تفحص نمايد اردوي مديانيانخداوند شبانه جدعون را فرستاد تا در اطراف ) ١۴ـ٩:٧

را كه ديده است  منتھي عليه محل اردوي دشمن رفت، آنگاه شنيد يك نفر مدياني خوابیبه  وْرهفَ خادم خود 

و به آن  گردة نان جويني بود كه در ميان اردوي مديان غلطانيده شدكند و آن  براي دوستش تعريف مي

ئيل به دست اسرا مدياندوستش مفھوم اين رويا را كه ھمانا شكست . واژگون ساختبرخورد كرده و آن را 

ھاي مديان  خيمه يا چادر نيز نماد ارتش. غذاي مردم عادي كشاورز و نماد اسرائيل بود نان جوين. بود، فھميد

  .بود

خدا از او . پذير است شايد تقليل ارتش جدعون موجب ھراس او گرديد و اين مورد توجيه) ٢٠ـ٧:١۵

ولي شنيدن  )!١٠:٨(نفري برود  ١٣۵٠٠٠خواسته بود كه با يك ارتش سيصد نفري به جنگ با يك ارتش 

  .، آنگاه وارد جنگ شد)١۵آيه (كرد  سجدهسخنان دشمنان ايمان او را تقويت كرد و بدين جھت 

باز گشت و مردانش را به جنگ فرا  لشكرگاه اسرائيلبدين ترتيب، جدعون با اطمينان از پيروزي به 

سبوي و يك  كرناد نفر، ھر سربازي را با يك و ھر بخش شامل ص سه فرقهاو بعد از تقسيم ارتشش به . خواند

بعد جدعون و صد نفر ھمراھانش به كناره اردوي مديان رفتند و سپس . با مشعلي در آن، مسلح ساخت خالي

ھا آشكار شد و فرياد  و نور مشعلسبوھا را شكستند و  كرناھا را نواختندبه عنوان عالمت تعيين شده 

  ».نشمشير خداوند و جدعو« :بركشيدند

ھاي ما ظروف خاكي  بدن. ، صحبت شده است٧:۴راجع به مداخله خدائي در اين حادثه در دوم قرنتيان 

است و تنھا در صورتي كه ھميشه به خاطر مسيح آن را به مرگ تسليم كنيم، نور شناخت جالل خدا در 

  .درخشد صورت عيسي مسيح، از ديگران مي

نخست مورد . ه حمله به يكديگر كردند و سپس گريختندمديان در بھت و سرگشتگي شروع ب) ٢۵ـ٢١:٧

فرا خوانده شدند تا با مسدود مردان افرايم ولي بعداً تمام . قرار گرفتند منسيو  اشير، نفتاليتعاقب مردان 

اھالي افرايم موفق به . ھاي قابل عبور رود اردن، دشمنان را كه در صدد فرار بودند، نابود كنند كردن بخش

  .گرديدند) گرگ(و ِذئب ) كالغ(ھاي ُغراب  كشتن دو سردار مدياني به نام دستگيري و

رھبر قبل از اينكه بتواند ديگران را رھبري . گيريم ھائي از موضوع رھبري از جدعون فرا مي ما درس
د و خدا او قبل از ھر چيز بايد خداپرست باش. دھد، متقاعد شده باشد كند، بايد كامالً نسبت به آنچه كه انجام مي

، او بايد دقت كند، كه )١٧آيه (، او بايد در رھبري نمونه و الگو باشد )١۵آيه (را در جايگاه به حقش بشناسد 
آيه (نخست افتخار پيروزي را نه به خود بلكه به خدا كه حق اوست، نسبت دھد و آنگاه به سالح و سربازانش 

١٨.(  
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  )٣٢ـ١:٨(غلبه جدعون برفلسطينيان ) ٣

نسبت به جدعون بسيار خشمگين شدند كه چرا در جنگ از آنھا كمك نخواسته بود،  دم افرايممر) ٣ـ١:٨

به دست آنھا بھترين كمكي بوده است كه آنھا انجام  دو سردار مديانولي وقتي جدعون به آنھا گفت كه اسارت 

  .ردان اوستاشاره به جدعون و م) ٢آيه (ابيَعَزر آنچنانكه قبالً گفتيم . اند، آرام شدند داده

اش خودداري نمودند، چونكه  نفري سيصداز دادن غذا به جدعون و ارتش  ُسكُّوتيھوديان ) ٧ـ٨:۴

جدعون ھم آنھا را تھديد كرد . گيرند ترسيدند اگر جدعون و مردانش شكست بخورند، مديانيان از آنھا انتقام مي

  .دريدخواھد  و خار صحراگوشت آنھا را با شوك  َزبَح و َصلُّمونّعكه پس از پيروزي بر 

او . نيز به تقاضاي جدعون مبني بر تھيه غذا براي سپاه او جواب منفی دادند كردند فنوعيلاھالي ) ٩ـ٨:٨

  .خواھد كرد منھدمبرگردد، برج آنھا را  سالمتنيز آنھا را تھديد كرد وقتي كه به 

تمامي لشگر ايشان را ر كرد و او دو پادشاه مدياني را اسي. جدعون به قول خود وفا كرد) ١٧ـ١٠:٨
، ياد مشايخ آنھا راو  سرداران سكوتنفر از  ھفتاد و ھفتجدعون به كمك مرد جواني اسامي  .منھزم ساخت

  :نويسد در اين مورد مي )Cohen( كوھن. گرفت

ترين تنبيه تشريح شده است  افالطون به عنوان سخت» جمھوريت«در ) ٧:  ٨(اين نوع مجازات 
  .شد عمال ميكه درمورد دشمنان ا

  .اند توصيف كرده» وحشيانه«اين نوع مجازات را  )Rashi( و راشي )Kimchi( ھاي فرھيخته، كيمچي ربي

اندازد و آنھا را با  گويند كه جدعون تھديد كرد كه آنھا را برھنه در ميان خارھا مي اي ھم مي عده
  .كند يكديگر، مثل گندم در آسياب خرد مي

  .را كشت منھدم ساخت و مردان شھرآنھا را آنچنانكه جدعون در رابطه با فنوعيل برج 

اولين  ).١:  ١۵امثال ( »آورد گرداند، اما سخن تلخ غيض را به ھيجان مي جواب نرم خشم را برمي«

و دومين . با توجه به جواب جدعون به افرايم، به تصوير كشيده شده است ٣تا  ١مصداق آيه فوق در آيات 

  .جه به سخنان اھالي ُسّكوت و فنوعيل به تصوير كشيده شده استبا تو ١٧تا  ۴مصداق آيه فوق در آيات 

كشته بودند، بنابراين جدعون به  تابورجدعون را در برادران بعضي از  َصلُّمونَعّ و  َزبَح) ٢١ـ  ١٨:٨

تجربه بود، ترسيد، بنابراين جدعون  ولي او چون ھنوز جوان و بي. فرمان داد، آنھا را بكشد يَتَرپسر بزرگش 

  .ش آنھا را مجازات كردخود

كه بسيار تحت تأثير عمليات جنگي جدعون و فتوحات او قرار گرفته  مردان اسرائيل) ٢٣و  ٢٢:٨

ولي جدعون ) ٢:٧(آنھا به جای خدا به انسان جالل دادند . بودند، از او تقاضا كردند كه بر آنھا سلطنت كند

د و اشاره كرد كه تنھا خداوند حق دارد كه بر محترمانه اين درخواست را در مورد خودش و پسرش رد كر

  .آنھا سلطنت كند
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او . اما جدعون كه در مقابل يك تجربه سرافراز بيرون آمده بود، به تجربة ديگري گرفتار شد) ٢٧ـ٨:٢۴

را كه درجنگ از مديانيان گرفته بودند، به او  ھاي طالئي گوشوارهاز اسرائيليان درخواست كرد كه ھر يك 

به سبك رداي  ايفوديھاي طال،  جدعون با اين گوشواره). ۶ـ١:٣٢اسماعيليان ـ خروج  =ديانيان م(بدھند 

 داميپرستانه و  برپاداشت و آن ايفود تبديل به موردي براي عبادت بت ُعْفَرهھارون ساخت و آن را در  کھانت

ن پادشاھي را نپذيرفت، اما جدعو«. براي بني اسرائيل شد كه آنھا را از شيلوه و خيمه اجتماع بيرون راند

  ».كھانت را پذيرفت

  .چھل سال آرامي يافتبني اسرائيل پس از شكست مديانيان، ) ٣٢ـ٢٨:٨

داشت كنيزي در شکيم آورده بودند و ھمچنين  ھفتاد پسرو اين زنان براي او  زنان بسيار داشتجدعون 

  .ابيملکكه او نيز پسري برايش آورده بود به نام 

تعاقب بيرحمانه مديانيان . شود شخصيت پيچيده جدعون در اين فصل نشان داده مي ھاي ديگر ويژگي

ھرچند كه او خسته بود، .نشان دھندة اين است كه او در اجراي برنامه خود بسيار مصمم و جدي بوده است

كرد تا ھرچند كه او كارھاي بزرگي انجام داده بود، و ھرچند كه ھيچ كس او را كمك نكرد، ولي او پافشاري 

پولس رسول داراي چنين . نابود شدند و پادشاھانشان پيش پاي او كشته شدند) مديان(اينكه اسماعيليان 

ـ  ١٢:٣فيليپان (ھاي روحاني خود را نشان دادند  ھاي زميني، بلكه در جنگ ھائي بود كه نه در جنگ ويژگي

١۴.(  

گرفته  غنيمتھا به  را كه مردم ازطريق جنگ ھاي طال گوشوارهاو: دوم، يك ويژگي منفي است  ويژگي

براي او  داميو اين كار تبديل به ) ٢۴آيه (بودند، به عنوان پاداشي براي شكست اسماعيليان از آنھا طلب نمود 

  .مقايسه كنيد ٢۴ـ٢١:١۴در پيدايش  ابراھيماين مورد را با عملكرد . و كشورش شد  و خانواده

  )۵٧:٩تا  ٣٣:٨(و ـ خشم ابيملك 

چه آسان بني اسرائيل فتوحات . پرداختند بعلپس از مرگ جدعون بني اسرائيل به تابعيت ) ٣۵ـ٣٣:٨

او بدرفتاري كردند و خداي نجات دھنده را  خاندانحتي تا بدانجا كه با ! درخشان جدعون را فراموش كردند

حتي احسان شخصي بيگانه، از ولي آيا ما در يادداشتن بركاتي كه از خداوند ميگيريم و يا ! فراموش كردند

  .كنيم ھا را داريم فراموش مي آنھا بھتر ھستيم؟ با كمال شرمندگي ما نيز اين بركات و احسان

، پسر جدعون، نه يك داور بلكه غاصبي  در اسرائيل بود ـ كسي كه )پسر پادشاه(ابيملك ) ۶ـ١:٩

د ـ او براي ريشه كن كردن ھر نوع خواست بدون داشتن قدرت الزم و شايسته بر اسرائيل سلطنت كن مي

او با رشوه دادن به . كشت يوتاماي عليه پادشاھي خودش تمامي برادران خود را بجز جوانترينشان  توطئه

، مردم آن ديار را وادار ساخت كه پادشاھي او را به رسميت شكيمخود در  مھمل و باطلبستگان و افراد 

  .بشناسند
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در اينجا شاھد يكي از . تري است ھاي فراوان با معاني عميق يا داستان کتاب مقدس حاوي امثال) ١۵ـ٧:٩

  :از اين آيات به قرار زير است )Jensen( تفسير جنسن .امثال عھد عتيق ھستيم

وقتي يوتام خبر تاجگذاري ابيملك را شنيد به بلنديھاي جرزيم شتافت و با مردمي كه در دامنه آن 
شنيدند و به دقت به تمثيلي كه  در دامنه به خوبي مي صداي او را مردم. جمع شده بودند سخن گفت
و آن تمثيلي از گزينش پادشاه در ميان درختان بود كه تصويري از . بر زبان آورد گوش سپردند

او از جدعون و پسرانش در قالب درخت زيتون، درخت انجير، و درخت مو، . عملكرد اسرائيل بود
كنند تا  رسانند ترك نمي و منافعي را كه بر ديگران ميصحبت كرد كه حكيمانه جايگاه نيكوي خود 

اما ابيملك را به خار تشبيه كرد كه نه تنھا باشادي دعوت پادشاھي . بر ساير درختان پادشاه شوند
دھد كه اگر او را به عنوان پادشاه انتخاب نكنند،  پذيرد، بلكه به درختان ھشدار مي بر درختان را مي

  .سوزاند مي سروھاي آزاد لبنان را،

كنند در حق برادرانش درست رفتار  سپس يوتام با شھامت به مردم اعالم نمود كه اگر فكر مي) ٢١ـ٩:١۶

ھاي  درگير جنگ اھل شكيم،در غير اينصورت  شاد باشند،توانند در پادشاه تازۀ خود، ابيملك  اند، مي كرده

  .داخلي شده و يكديگر را خواھند كشت

روحي خبيث در ميان ابيملك و اھل بعد، خدا  سه سال. ي است كه اتفاق افتاداين درست چيز) ٣٣ـ٢٢:٩

ھای شرير  دھد كه باشد و حتي از انسان خدا صانع شرارت نيست، ولي شرارت را اجازه مي .شكيم، فرستاد

 اھل شكيم). ٢٣ـ١٩:٢٢و اول پادشاھان  ١۴:١۶ك اول سموئيل .ر(كند  براي تحقق نيات خود استفاده مي

كردند، بدين ترتيب ابيملك را از  مي تاراجكردند  ني را كه در مسيرھاي تجاري نزديك شكيم عبور ميكسا

ً جمع مي ماليات در يك مراسم خوشه چيني،  عابدپسر  َجْعل). ٢۵ آيه. (كرد محروم كردند ھائي كه مرتبا

ت، شكيم كيست كه اورا ابيملك كيس«فرصتي يافت تا مردم را به شورش بر عليه ابيملك دعوت كند و گفت، 

حاكم شھر شكيم، محرمانة ابيملك را از اين توطئه آگاه كرد و به او پيشنھاد كرد تا در  َزبولاما » بندگي نمائيم؟

  .به شھر حمله كند بامدادان

ھا به زير  از سر كوهايستاد و متوجه مردمي شد كه  دروازة شھردر  َجْعلصبح روز بعد ) ۴٠ـ٩:٣۴

ھا  سرانجام َجْعل پي برد كه آنھا نه سايه كوه. است سايه كوھھابيند  به او گفت آنچه را مي بولزَ ولي . آيند مي

آنگاه زبول ضمن . شوند نيز، از راه ديگر وارد مي جمعي ديگرآيند و  ھا به زير می بلكه مردم ھستند كه از كوه

. و و با آنھائي كه حقيرشان شمردي بجنگيادآوردن سخنان َجْعل به او گفت اينھا كه به قول تو كسي نيستند، بر

  . وقتي َجْعل و گروه شورشي وارد جنگ شدند بسياري از جعل كشته شدند و خودش به شھر گريخت

از شكيم  َجعل وبرادرانش راحاكم شكيم  زبولاردو زد،  آروَمهوقتي كه ابيملك در نزديكي ) ۴۴ـ۴١:٩

وقتي . ھا را بردارند تند تا كار كنند و يا احتماالً غنائم كشتهرف صحرا، مردم به در فرداي آن روز. اخراج نمود

دو گروه به كساني كه . نشستندتقسيم كرد و در صحرابه كمين  سه فرقهابيملك اين را شنيد، مردان خود را به 

به صحرا آمده بودند حمله بردند و گروه سوم به شھر وارد شدند و عمليات كمين و جنگ با موفقيت خاتمه 

  .فتيا
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و گرديد،  منھدميک روز پس از جنگ شھر سقوط كرد و تمامي اھالي شھر كشته شدند و شھر ) ٩:۴۵

ودر اينجا به عنوان يك ... كاشتن نمك يا نمك پاشي اقدامي در جھت استريل نمودن است( نمك در آن كاشته شد

ن مقصود است كه آن مكان عمل سمبوليك در رابطه با منھدم شدن شھر از آن ياد شده است و ھدف بيان اي

  .)براي ھميشه لم يزرع و غير قابل استفاده شد

. اھالی برج شكيم از ترس در آن جا حبس شدند. قرار داشت ئيل بَِريت در برج شكيم قلعة بيت) ۴٩ـ٩:۴۶

بزرگي در اطراف قلعه  آتشكندند و  كوه صلموناي در جنگل نزديك  وقتي ابيملك اين را شنيد ھر يك شاخه

  .تخميناً ھزار مرد و زن بمردندا كردند و بدين ترتيب برپ

وقتي كه اوبه برجي كه بسياري از اھالي . به آخر خط رسيد تاباصابيملك در ھنگام فتح ) ۵٧ـ۵٠:٩

و او به  زني سنگ باالئين آسياي را گرفته، بر سر ابيملك انداختتاباص بدان پناه برده بودند حمله كرد، 

و . ي از مردانش فرمان داد كه او را بكشد تا مردم نگويند به دست زني كشته شدشدت مجروح شد و به يك

پيش بيني كرده بود، كسي كه ھفتاد برادر خود را كشته بود، به خواست خودش  يوتانبدين ترتيب آنچنانكه 

  .كشته شد

و سنگي كله ) ۵آيه (ابيملك ھفتاد برادرش را بر سنگ كشته بود . عدالت يعني مجازات متناسب باجرم

  .ميرد بدين ترتيب كسي كه در عصيان زندگي كند با عصيان مي. پربادش را خرد كرد

  )۵ـ  ١:١٠(ز ـ تولع و يائير 

او در كوھھاي افرايم . سپس تُولَع از قبيله ايساكار براي مدت بيست و سه سال بر اسرائيل داوري كرد

  .كرد زندگي مي

در اين بخش . مدت بيست و دو سال بر اسرائيل داوري كردبود كه  جلعاديشخصي  يائيرداور بعدي، 

  .كردند حكومت مي سي شھربرده شده كه بر  سي پسر اونامي از 

  )٧:١٢الي  ۶:١٠(ح ـ يَْفتاح 

  )١٨ـ  ۶:١٠(فالكت بني اسرائيل ) ١

 رك كردندرا ت يھّوه...  بني اسرائيلشويم كه چگونه  اينك بار ديگر با اين حقيقت تلخ مواجه مي) ٩ـ١٠:۶

و  فلسطينيان. پرستان شوند ھا موجب شد كه بني اسرائيل بردة بت پرستش بت. ھا روي آوردند و به سوي بت

تا با از رود اردن عبور كردند عمونيان با يھوديان ساكن بخش شرقي رود اردن جنگ كردند، سپس عمونيان 

  . بجنگند افرايمو  بنيامينو  يھودا

 خدايان كافرانطين وعمونيان ضعيف بود، چونكه ستايش يھّوه را ترک كرده و اسرائيل در مقابله با فلس

  ).آيه ششم(را عبادت كردند 
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خدا نخست تقاضاي آنھا را رد كرد و به  نزد خداوند فرياد برآورد،وقتي كه بني اسرائيل ) ١۶ـ١٠:١٠

ه بعد از ھر رھائي، از او روي چندين نمونه از رھائي آنھا در گذشته اشاره كرد و به آنھا ياد آوري نمود ك

خدايان غير را از ولي وقتي آنھا در تقاضاي خود پافشاری كردند، و بعد از اينكه ) ١٣آيه (برگردانيده بودند 

تصويري از ذاتي بسيار رئوف و لطيف به  ١۶آيه . كردند، خداوند به استغاثه آنھا گوش سپرد ميان خود دور

 تنگي اسرائيل. ربان ھمراه با فرزندان گمراه و بيچاره خود، گام برداشتاو چون پدري مھ. دھد ما نشان مي

  .رحمت خداوند را بر آنھا موجب شد

در ِجْلعاد و بني اسرائيل ھم در ِمْصفَه، اردو مي  بني عموندر پايان اين فصل ارتش ) ١٨و  ١٧:١٠

  ).١٨ و ١٧آيات (زنند و مردان ِجْلعاد به دنبال يافتن يك رھبر نظامي ھستند 

  )٢٨ـ  ١:١١(دفاع يفتاح از بني اسرائيل ) ٢

 جلعاديبدين جھت او را . او پسر جلعا از زني فاحشه بود. نام داشت يفتاحداور آن زمان ) ٣ـ١:١١

احتماالً ( سرزمين  طوباما پسران جلعاد او را از خود راندند و او در . بود زورآوراو مردي . اند ناميده

  .روھي ياغي و متمرد را به عھده گرفتساكن و رھبري گ) سوريه

كه در صدد يافتن داوري براي قوم بودند، از يفتاح دعوت به عمل آوردند تا  مشايخ جلعاد) ١١ـ١١:۴

بپذيرد، و به او قول دادند كه در صورت پيروزي او را  بني عمونرھبري ارتش اسرائيل را در جنگ با 

  .و رھبر خود، خواھند نمود رئيس

بود، تا از اوبپرسد چرا قصد  قاصد نزد ملك بني عموناولين اقدام يفتاح اعزام يك نفر  )٢٨ـ ١٢:١١

به كنعان آمد،  مصرگويد كه اسرائيل وقتي كه از  پادشاه بني عمون در پاسخ او مي. جنگ با جلعاديان را دارد

كرده بود كه وارد قلمرو خداوند قوم را منع . يفتاح در پاسخ او گفت چنين نيست. ھاي مرا تصرف كردند زمين

ھا اقوام  ، نشوند ـ و اين)١٩:٢تثنيه (و يا عمونيان ) ٩:٢تثنيه (، موآب )۵و  ۴:٢تثنيه (، )بني عيسو(ادوميان 

به ھر حال وقتی که ... عمون را نگرفت ھای بنی اسرائيل زمين موآب و زميندور يھوديان بودند ـ بنابراين 

تسخير شده بود ولی  اموريانپادشاه  سيحونيدند، آن ديار قبالً توسط رس عمون بنیاسرائيل به قلمرو  بنی

در اين جنگ . سيحون به آنھا اجازه عبور از قلمرو خود را نداد و اسرائيل ناچار شد با اموريان بجنگد

داليل يفتاح را نپذيرفت، و بدين  عمون ملک بنیاما . اموريان شکست خوردند و اسرائيل آنجا را تصاجب نمود

  .ترتيب يفتاح آمادۀ جنگ شد

  نذر يفتاح) ٣

کرد مبنی براينکه پس از پيروزی در جنگ ھر  نذریيفتاح قبل از پرداختن به جنگ، چنين ) ۴٠ـ٢٩:١١

پيروز گردانيد،  عمون بنیخداوند او را بر . اش به استقبالش آمد، او را به خدا اختصاص دھد کس از در خانه
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بدين ترتيب يفتاح بنابر نذري كه كرده بود . ، دخترش به استقبال او آمداش بازگشت و ھنگامي كه به خانه

  .دخترش را به عنوان قرباني براي خداوند گذرانيد

شايد علتش اين باشد كه در . قرباني شدن دختر يفتاح به دست پدرش، انتقادات زيادي را برانگيخته است

تثنيه (ست كه ھرگز توسط خدا تأييد نشده است كتاب مقدس ايده قرباني كردن انسان عملي نفرت انگيز ا

  .خدا انسان را مجاز كرد که فقط حيوانات را قرباني كند). ١۴ـ٩:١٨

در واقع انسان موجودي وقف شده بود كه نه با قرباني كردن او، بلكه با پرداخت وجه، وقف خداوند 

 ).٨ـ  ١:٢٧، الويان ١٣و  ١٢:١٣ك خروج .ر(شد  مي

بكريت «ايدة . اي ابدي در خدمت يھّوه باشد ر اينست که يفتاح دخترش را داد تا با كرهديدگاه متداول ديگ

گيريم  ھر صورت درسي كه از اين قسمت فرا مي به. تأييد شده است ٣٩و  ٣٨و  ٣٧، قوياً با آيات »ھميشگي

  . اينست كه نبايد چنان نذري كنيم كه از عھدة انجامش برنياييم

  )٧ـ١:١٢(كشد  م را مييفتاح اھالي افراي) ۴

ھاي يفتاح حسادت كردند، و شكايت كردند كه يفتاح آنھا را در  مردان افرايم نسبت به پيروزي) ۴ـ١:١٢

يفتاح به آنھا يادآوري نمود كه قبالً از آنھا تقاضا كمك كرده بود ولي افرايميان . فتوحات خود شركت نداده است

افرايميان مشكل آفرين (باشند  مي افرايمقوم  فراريانبودند آنھا  مردان يفتاح را تمسخر كرده بودند و گفته

و اينك ھمين ] فصل ھشتم[آنھا وقتي ھم كه جدعون مديان را تسخير كرد، ھمين گاليه را كرده بودند . بودند

  ).گاليه را از يفتاح داشتند

، مسدود معبرھاي اردناز  يفتاح و مردانش به اھالي افرايم حمله كردند و راه فرار آنھا را) ۶و  ١٢:۵

لت«را بگويد و آن كلمة » كلمه عبور«بايد  گذشت مي ھر كسي كه از رود مي. كردند ھا،  بود و افرايمي »ِشبوُّ

چھل و دو بدين ترتيب يفتاح . باشد مي» نھر بعدي«كنند كه معني آن  تلفظتوانستند اين كلمه را درست  نمي

 .و اين قتل عام موحشی از ھمشھريانش بود اردن كشت نزد معبرھاياز اھالي افرايم را ھزار 

. ھاي داخلي در ميان مردمان خدا، چنانكه خواھيم ديد، بالي بزرگي براي مردمان خدا بود  اين چنين جنگ

ھاي درخشان كتاب داوران بااين  حتي صحنه. اينك خون اھالي افرايم با خون بني عمون مخلوط شده بود

  :انگيزي از اين جريان دارد تفسير غم )Ridout( ريداوت .اند دار شده مصائب لکه

پرستي را برانداختند، بعداً با  كساني كه متحد شدند و ارتداد و بت... آيا اين يك واقعيت نيست
  شمشير برادران خود را كشتند و بر سر اموري كه اھميت نداشتند، جنگيدند؟

وفات يافته و در يكي از جاميد، سپس به طول ان شش سالخدمت يفتاح به عنوان داور اسرايئل ) ٧:١٢

از يفتاح و جدعون و باراق و شمشون، نام برده شده  ٣٢:١١در رساله به عبرانيان . شھرھاي جلعاد، دفن شد



 

٢٢ 

ھا و كمبودھايي مخصوص خود را داشتند، ولي در  زمانة خود و شايد اينك، نشان  اين مردان نقص. است

  .باشد دھندة ايمان قوي مي

  )١۵ـ  ٨:١٢(، ايلون وعبدون ط ـ اِبصان

دانيم اينست كه او يكي از  آنچه كه ما از او مي. داور اسرائيل بود ھفت سالمدت  ابصان) ١٠ـ  ٨:١٢

كه ھمگي پسران او ھمسران خود را از ميان قبايل ديگر اختيار  سي پسر بودبود كه داراي  بيت لحماھالي 

  .كردند

  .به طول انجاميد ده سالداوري او بر اسرائيل . ودب زبولوناز قبيله  ايلون) ١٢و  ١١:١٢

ھاي عماليق واقع در قلمرو افرايم،  در كوھستان فرعتوناز شھر  ھليلپسر  عبدونسپس ) ١۵ـ١٣:١٢

  .در اينجا ذكري از چھل پسر و سي نواده او به ميان آمده است. ھشت سال بر اسرائيل داوري نمود

  )١۶ـ  ١٣فصول (ي ـ شمشون 

  )١٣فصل (خدائي شمشون ميراث ) ١

بار ديگر در نظر خداوند «خوانيم كه بني اسرائيل  براي ھفتمين بار در كتاب داوران مي) ٣ـ  ١:١٣

 چھل سالشود و اين بار فلسطينيان، بني اسرائيل را براي  دوباره اين دور باطل شروع مي ».شرارت ورزيدند

ھنگامي كه بني اسرائيل تحت فشار . اسرائيل بود ترين دوران ذلت بني برند و اين طوالني به اسارت مي

از قبيله دان ظاھر شد و به او اطالع داد که مانوح به زن ) عيسي مسيح(فلسطينيان بودند، فرشته خداوند 

ً نقطه آغازي براي تحقق نيّات خداوند بوده. خواھد آورد پسرياست، اما  نازاھرچند  . اند زنان نازا غالبا

  .ھارا ناتوان گرداند» ھستي«تا » نيستند«گيرد كه  آفريند و اموري را به كار مي نيستي مي خداوند ھستي را از

شراب براي خدا باشد و ) اختصاص يافته(نذيره  از رحم مادر تا روز وفاتش،بايد  اين پسر مي) ٧ـ١٣:۴

و ھر چيز  شراب و مسكراتو انگور و كشمش نخورد، و مويش برچيده نشود، مادر نيز از خوردن  ننوشد

  .ديگر منع شد نجس

نذيره يك نوع عھد و سوگند بود كه . ٢:۶براي زمينه روحاني موضوع نذر نذيره رجوع كنيد به اعداد 

  .ولي در مورد شمشون عھدي براي تمامي عمرش بود. داد شخص به اختيار خودش انجام مي

منظور (را  آن مرد خداديگر نمود كه بار  استدعابراي كسب ھدايت بيشتر از خدا  مانوح) ١۴ـ٨:١٣

فرشته دوباره بر زن مانوح آشكار شد و آن زن با عجله رفته و به شوھرش . ، بفرستد)فرشته خداوند است

اين بار نيز فرشته چيزي بيشتر از آنچه كه قبالً به زن مانوح . اطالع داد تا بيايد ومالقات كننده آسماني را ببيند

  .گفته بود، نگفت
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وح به فرشته با اين تصور كه او يك آدم معمولي است پيشنھاد كرد كه منتظر باشد تا مان) ١٨ـ١٣:١۵

فرشته از خوردن غذاي مانوح بخاطر اينكه انسان و از طبقه خودش نبود، . مقداري غذا برايش تھيه كند

نی سوختني خواھد براي او بكشد، به عنوان قربا اي را كه مانوح مي خودداري كرد و پيشنھاد كرد كه بزغاله

ھائي  است ـ و اين يكي از نام »عجيب«وقتي مانوح نام فرشته را پرسيد، او گفت كه نامش . نزد خدا بگذراند

  .، اطالق شده است۶:٩است كه به عيسي مسيح خداوند در اشعيا 

اي براي خداوند قرباني كرد و سپس فرشته در پيش ديدگان مانوح و  آنگاه مانوح گوساله) ٢٣ـ١٩:١٣

با شعلۀ آتش قرباني به آسمان صعود كرد، و به درستي نشان داد كه ظھور او يك ظھور خدائي بوده، و  زنش

خدارا عبادت كردند ـ عملي كه اگر فرشته  به زمين افتادهش  سپس مانوح وھمسر. او خود خداوند است

، چونكه نمردندجه اين ديدار را ديده بودند، ولي درنتي خداوندموجودي كمتر از خدا بود، شايسته نبود ـ آنھا 

  .آنھا را پذيرفته بود قرباني سوختي وھديه آرديخدا 

نام نھادند و بزودي آشكار ) پسر كوچك( شمشونموعود متولد شد و او را  پسرباالخره ) ٢۵و  ١٣:٢۴

  .با نيرومندي در زندگاني او در كار است روح خداوندشد كه 

وقتي ما به شمشون . اند ان تضادي بين قدرت و ضعف بودهمردان كمي در كتاب مقدس نشان دھنده چن

داوران (او با دست خالي شيري را كشت . شود گر مي كنيم، معموالً قدرت و نيروي او در ذھن ما جلوه فكر مي

او بندھائي را كه مردان يھودا بر او  ).١٩:١۴داوران (او يكنفره توانست سي نفر فلسطيني را بكشد  ).١۴:۶

). ١۶ـ١۴:١۵داوران (ند پاره كرد و با يك استخوان آروارة االغ ھزار نفر فلسطيني را كشت نھاده بود

ھاي دروازه شھر را از جا كنده بر دوش  اي كه فلسطينيان برايش گذاشته بودند، لنگه شمشون در فرار از تله

  ).٣:١۶(گذاشته و از غّزه گريخت 

قابل زنان ضعف داشت و در قبال تصاحب زني كه او در م: ھاي شمشون نمود بيشتري دارد  اما ضعف

 .)٣:١۴(او ھمچنين از والدين خودش سرپيچي كرد  ).٧ـ١:١۴(داشت، حاضر بود از خدا تمرد كند  دوست مي

او با سي نفر فلسطيني، يعني دشمنان مردم خدا، ). ب ١٣و  ١١و  ٧:١۶؛ ٩:١۴(او مكر و حيله به كار برد 

او ). ۵و  ۴:١۵(ذات او شرير بود ). ۵و  ۴:١۵ب و  ١٩:١۴(نه جوئي كرد او كي). ١٨ـ١١:١۴(رفاقت كرد 

او راز نيروي خود ). ١۴ـ  ۶:١۶(گذرانيد  او با دروغ وقت مي). ٢و  ١:١۶(با زني فاحشه حشر و نشر كرد 

و سرانجام اينکه ) ب ٢٠:١۶(او بسيار از خود راضي و مطمئن بود ). ١٨و  ١٧:١۶(را به دشمن بروز داد 

  ).٩:١۴(نذيره خود را نقض كرد  عھد

  )١۴فصل (ازدواج و معماي شمشون ) ٢

عالقه شديد شمشون به يك زن فلسطيني ـ يكي از قبايل دشمن اسرائيل ـ موجب شد كه تصميم ) ۴ـ١:١۴

آيه چھارم بيانگر . كوشيدند او را منصرف كنند، ولي او قبول نكرد پدر و مادرش. بگيرد با او ازدواج كند
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مرد شمشون از سوي خدا نيست، بلكه خدا اين جريان را اجازه داد تا انجام شود و از آن براي خيريت تأئيد ت

  .اسرائيل ومجازات دشمن استفاده نمايد

، مورد حملة شيري جوان )يك شھر فلسطيني( تمنهاش به  شمشون در ورود خود و خانواده) ٧ـ١۴:۵

را قادر ساخت كه آن شير را با دست خالي بكشد و  و داور روح خداوند بر او مستقر شدقرار گرفت و 

  .احتماالً در ھمين اوقات بود كه ترتيب ازدواجش را داد

برگشت تا عروس خود را ببرد، در الشة شيري كه كشته بود  تمنهبعداً وقتي كه شمشون به ) ٩و  ٨:١۴

  پدر و مادرشو خود خورده و به ھا را برداشته   سپس آن عسل. اند زنبوران عسل زيادي ديد كه عسل گذاشته

يكي از موارد نقض نذيره، تماس با الشة (نيز داد و به آنھا نگفت عسل در تماس با الشة مرده نجس شده است 

  ).حيوان مرده بود

سي نفر جشن بزرگي براي ازدواجش ترتيب داد و در آنجا شمشون به  تمنهشمشون در ) ١۴ـ  ١٠:١۴

سي جامه كتان و سي دست ن را تا پايان ھفت روز ضيافت حل نكنند، ھر يك معمائي داد كه اگر آ رفقايش

  :و معما چنين بود. به او بدھند و اگر پاسخ گفتند از او بگيرند رخت

  از خورنده خوراک بيرون آمد،
  .و از زور آور شيريني

  .البته اشارة او به كشتن شير و گرفتن عسل از الشه آن بود

كردند تا پاسخ  ترغيبرا  زن شمشونيش نتوانستند جواب معما را پيدا كنند، وقتي كه رفقا) ١٨ـ ١۴:١۵

زن شمشون نيز به حيله پاسخ معما را از شمشون گرفت و سپس . معما را از شمشون بپرسد و به آنھا بگويد

تقاضاي آنھا در روز ھفتم نزد شمشون آمدند و پاسخ معما را داده و . آن را به سي نفر رفقاي شمشون افشا كرد

  .اند شمشون فھميد كه آنھا با ھمدستي زنش به جواب معما دست يافته. جايزه نمودند

را در  سي نفرھائي كه قول داده بود،  آنگاه خشم شمشون افروخته شد و براي تھيه لباس) ٢٠و ١٩:١۴

مان رفيقش كه ھاما پدر آن زن اورا به  .كشت و وسائل آنان را گرفت و با عصبانيت به خانه برگشت اشقلون

  .، به زني دادشمرد دوست خود مي

  )فصل پانزدھم(انتقام شمشون ) ٣

وقتي كه پدر آن زن از ازدواج او با آن زن جلوگيري كرد، شمشون تصميم گرفت شخصاً انتقام ) ۶ـ١:١۵

را جفت جفت به ھم بست و در ميان ھر جفت مشعلي روشن قرار داد، و  شغالبگيرد و دمھاي سيصد 

فلسطينيان پرس و جو كرده مسبب . ھا و درختان زيتون فلسطينيان رھا كرد را در مزارع و تاكستان حيوانات

  .در آتش سوزاندند را گرفته و پدرش اين عمل شريرانه را يافتند و در يك عمل متقابل به مثل آن زن 
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عصيان، عصيان  اما. شمشون در تالفي اين عمل گروه عظيمي از فلسطينيان را قتل عام كرد) ١٣ـ٧:١۵

به شمشون گفتند كه فلسطينيان حاكمان آنھا  مردان يھوداوقتي كه فلسطينيان به دنبال او رفتند، . آفريند را مي

شمشون به شرطي كه او را . اند تا او را براي نجات خودشان دسته بسته و به دشمن تسليم نمايند ھستند و آمده

  .تسليم آنان نمودنكشند، با اين امر موافقيت كرد و خود را 

وقتي او متوجه خشم . در اينجاست كه ناظر يكي از لحظات پرشكوه زندگي شمشون ھستيم) ١٧ـ١۵:١۴

ھزار نفر فلسطيني را به زانو  استخوان چانه االغو با يك  روح خداوند بر وي مستقر شده،  فلسطينيان شد

  ).NKJVغ ـ ترجمه تودة آروارة اال(ناميد  َرَمْت لَحيدرآورد و سپس آن مكان را 

ممكن است متعجب شويد كه چرا خداوند چنان پيروزي عظيمي و از طريق چنان سالح نفرت انگيزي به 

ً يك چيز نجس بود، . شمشون داد لمس اشياء نجس براي شمشون ممنوع شده بود، و استخوان چانه االغ قطعا

آشكار ساخت كه پيروزي او يك پيروزي  ولي ھمين سالح غير معمولي. چونكه بخشي از بدن حيوان مرده بود

اي است كه از تجويز مبنی بر كار برد امور  اين نمونه. غير طبيعي بود كه از طريق خداوند به او داده شد

  .اند قاعده در کوران زيادت خطرھائي كه در اصل مجاز نشده بي

اي در زمين  چشمهخدا در پاسخ شمشون مبني بر تقاضاي آب، به طريق اعجاز آميزي ) ٢٠ـ١٨:١۵

  ).NKJVچشمه دعوت ـ (ناميد  »عين حقوري«ايجاد نمود و شمشون اين مكان را 

تثبيت  اسرائيل به مدت بيست سالو از ھمين نقطه در زندگي شمشون بود كه روح خدا داوري او را بر

  .نمود

  )١۶فصل (دھد  دليله، شمشون را فريب مي) ۴

اش به خانه زني  دليل ھمان حس زن پرستي مھار نشدنيشمشون در ايام آخر داوريش به ) ٣ـ١:١۶

اھالي شھر فكر كردند باالخره دشمن ديرينه خود را به دام انداختند، و . رفت غزهبه شھر فلسطيني  فاحشه

ھاي دروازه  لنگهاز خواب برخاست و  نصف شباما شمشون . تمامي پشت دروازه شھر به كمين او نشستند

كه در حدود چھل مايلي شھر  قلة كوھي در مقابل حبرونا را به دوش كشيده و به را از جا كند و آنھ شھر

  .بود، برد

سروران وقتي كه اين ماجرا فاش شد، . شد دليلهسپس شمشون عاشق يك زن فلسطيني به نام ) ١٠ـ١۶:۴

بگويد، جايزه  به آن زن گفتند اگر بتواند شمشون را فريفته و راز قدرتش را از او بپرسد و به آنھا فلسطيني

  . دھند بزرگي به او مي

ھفت شمشون به او گفت اگر او را به . پس دليله دست به كار شد و شروع به پرسش از شمشون نمود

سپس دليله پنھاني موضوع را به فلسطينيان گفت و . دھد ببندند، قدرت خود را از دست مي ريسمان تر و تازه

د و او بالفاصله شمشون را با آنھا بست و به شمشون گفت كه فلسطينيان آنھا ھفت طناب تر و تازه را به اودادن
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و بدين . كه در آتش بسوزد، از ھم گسيخت كتانيھا را مثل  شمشون ھم بالفاصله طناب. اند در كمين او نشسته

  .ترتيب راز قدرتش فاش نشد

اگر او را : بار به او گفتدليله بار دوم راز قدرت شمشون را از او پرسيد و شمشون اين ) ١٢و  ١١:١۶

اين بار نيز دليله چنين . دھد ببندند، قدرت خود را از دست مي ھاي تازه كه با آنھا ھيچ كار كرده نشده با طناب

ھا  ولي شمشون دوباره طناب. اند طنابي تھيه كرد و شمشون را بست و گفت كه فلسطينيان براي كشتن او آمده

  .پاره كرد نخرا مانند 

كند و به او حقيقت را  دليله ناراحت شد و به شمشون گفت كه چرا او را مسخره مي) ١۴و  ١٣:١۶

قدرت خود را از دست   ھفت گيسوي سر مرا با تار ببافي،«اين بار شمشون به دليله گفت كه اگر . گويد نمي

شمشون . كشندتا تو را ب شمشون فلسطينيان آمدنددليله چنين كرد و مانند دفعات قبل فرياد زن » دھم مي

  .بالفاصله برخاست و آماده نبرد شد، بدون اينك آثاري از ضعف در او باشد

دليله اين بار گاليه آميز از او خواست، اگر دوستش دارد، راز قدرتش را به او بگويد، ) ٢٠ـ١۶:١۵

نه اينكه شمشون ديگر نتوانست مقاومت كند و راز قدرتش را به دليله افشا كرد، و آن موھاي بلندش بود، 

. شدن ـ اختصاص يافتن به خدا ـ بود نذيرهاي بيروني مبني بر  موھاي بلندش منبع قدرتش باشد، بلكه نشانه

شد، قدرتش را از  و اگر موھايش چيده مي. ارتباط او با خدا بود كه او را نيرومند ساخته بود، نه موھايش

كه شمشون در خواب بود، دليله فلسطينيان را خبر  شبي. اينك دليله راز قدرت او را فھميده بود. داد دست مي

  .قدرتش از او برفت كرد ويكنفر از فلسطينيان شمشون را به زانو نشانيد موھايش را تراشيد و 

  :نويسد در اين مورد مي )C.H. Mackintosh( اچ مكينتاش. سي

كشش آغوش دليله برای شمشون بسيار قوي بود، و آنچه كه ھزاران فلسطيني نتوانستند انجام 
  .با نفوذ يك زن تنھا انجام شد دھند

. اين بار كه شمشون با فرياد ھشدار دليله از خواب برخاست، ديگر نتوانست از قدرت خود استفاده كند

  .اما ندانست كه خداوند از او دور شده است

و او را در غزه در آسيابي زنداني كرده و به دستاس  كندندفلسطينيان، چشمان شمشون را ) ٢٢ـ٢١:١۶

به  ١"binding, blinding, grinding bondage of sin"يك نفر اين خفت سه جانبه را در قالب . گندم وا داشتند كردن

  .به بلند شدن شروع نمودولي رفته رفته موھاي شمشون  .تصوير كشيده است

گذرانيدند و  خداي خود داجونبه قرباني عظيمي جشنی ترتيب داده و  سروران فلسطينيان) ٣١ـ٢٣:١۶

شون را بخاطر آنچه كه خدايشان برايشان انجام داده بود به نمايش گذاشتند و در ضمن او را وادار كردند  شم

قرار  قائم بوددر حين نمايش بود كه شمشون در ميان دوستوني كه معبد بر آنھا . كه برايشان نمايش دھد

گرداند، آنگاه دست ھا را گشود و با تا يكبار ديگر قدرتش را به او باز  خداوند استدعا نمودگرفت، سپس از 
                                                      

  ـ م» ...گر گناه  دستاس ربندي کو«شود  ـ ترجيحاً چون قالب شعري داشت، اصلش نوشته شد، ترجمه آن مي١
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فشار دو ستون را از جايشان حركت داد و بدين ترتيب معبد ويران شد و تمامي كساني كه در معبد جمع شده 

  .ودر پايان آمده است كه شمشون در مرگش بيشتر از ايام زنده بودنش آدم كشت. بودند، كشته شدند

يان با آنھا محشور شد، اينك نيز در مرگ با آنھا محشور چونكه شمشون با گرفتن زني از ميان فلسطين

مرگ براي شمشون جدا از فلسطينيان، . ھاي معبد داجون ھاي ديگر در ميان پاره سنگ اي بر الشه شد، الشه

اختصاص نداشتن به (جدا شدن : آموزيم در اينجا ما درس متيني مي. بود تا در ميان فلسطينيان تر مي شريف

ھايمان به دست گناه به منزله  رھا كردن اندام. شود از دست دادن قدرت و نابودي تدريجي ميمنجر به ) خدا

  .برده و در آنجا دفن نمودند دان بستگان شمشون جسد او را به  .خود ويراني است

  )٢١ـ  ١٧فصول (فساد مذھبي، اخالقي واجتماعي  .٣
تا آنجا كه زمان مورد نظر . باشد اي بر اين كتاب مي كتاب داوران به منزلة ضميمه ٢١تا  ١٧فصلو 

كتاب داوران بيانگر واقعة ديگر نيست، بلكه گوياي فساد مذھبي، اخالقي و اجتماعي  ٢١تا  ١٧است، فصول 

تاريخ كتاب كوچك روت نيز حاوي . است كه بني اسرائيل در طي رھبري داوران در آن غرق شده بودند

داوران نيست، بلكه برعکِس كتاب داوران نگاھي دارد به افراد خدائي باقي مانده در اين دورة تاريك تاريخ 

  .عبراني

  )١٧فصل (شود  مذھب ميخا مستقر مي) الف

از  افرايم، ھزار و يكصد مثقال نقرهمردي از  ميخا. اولين ماجرا عبارتست از فساد زميني) ۴ـ  ١:١٧

دانست دزد  اش نفرين كرده بود، در حالي كه نمي مادرش دزد را بخاطر ربودن نقره. دمادرش دزديده بو

در ظاھر امر ميخا از نفرين مادر ترسيده بود، بنابراين نقره دزديده شده را به . واقعي پسر خودش است

او اينك . دادھا را به او پس  داد و نقره بركتمادرش نفرين خود را از او برگرفت و او را . مادرش رد كرد

را به زرگر  دويست مثقال از نقرهاو  .آن براي نيّات خود استفاده كند توانست از نقره را در اختيار داشت ومي

  .ديگري تمثالي ريخته شده از نقرهبسازد، يك تمثال چوبي با پوششي از نقره و  تمثالداد تا براي او دو 

او ھمچنين . خانه شد اش تبديل به بت انه خود برد و خانهرا به خ) ھا تمثال(ھا  ميخا اين بت) ۶و  ١٧:۵

ساخت و يكي ) رداي كھانت( ايفوديخانه خود بگمارد، بنابراين   اش، به بت تصميم گرفت تا كاھني از خانواده

اين اقدام البته بر ضد شريعت خدا بود، كه افرايميان را از كھانت منع . تخصيص داداز پسرانش را به كھانت 

  . در واقع تمام اين مراسم نافی قانون موسي بود. بودكرده 

زيست، به مكاني كوھستاني رفت  مي قبيله يھوداو درميان  لحم  بيتكه در  الوييكروز يكنفر ) ١٣ـ٧:١٧

احتماال او درخدمت يھّوه بوده است و با عشريه قوم (برآمد  افرايمو در جستجوي مكاني براي توقف در 

اين  .).شده مجبور شده از آنجا نقل كان كند ي از آنجا كه قانون عشريه رعايت نميشده است، ول حمايت مي

جوان به معبد ميخا رسيد و درآنجا ساكن شد و ميخا منصب كھانتي در خانوادة خود را به او پيشنھاد كرد، 
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بنابراين واجد شرايط  ھرچند كه او از قبيله الوي بود، اما از خاندان ھارون نبود،. چونكه او از قبيله الوي بود

به ھر حال ميخا دستمزد وخوراك و لباس او را تعيين كرد و آن الوي ھم موافقت كرد كه در . كاھن شدن نبود

كرد كه تمام اين ترتيبات بر ضد  بايد ميخا را با اين واقعيت رو برو مي اين شخص الوي مي. خدمت ميخا باشد

ساير مزاياي كاري با اين كارھا موافقت كرد، بدين ترتيب دھان از  احكام خدا بود، ولي او با پذيرش دستمزد و

  .اعالم مشورت كامل خدا، فروبست

دزديدن پول براي : باشد مي» اغتشاش«اي كه براي تشريح موضوعات اين فصل مناسب است  كلمه

ين عبادت ، معبد خصوصي راجانش)آيه دوم(ھا، بركت طلبيدن از خدا براي شخص دزد  اختصاص دادن به بت

ميخا  .ھا براي ستايش يھّوه در خيمه اجتماع نمودن، اختصاص الويان ومردم معولي به كھانت، استفاده از بت

اين اغتشاش از دل انسان )! ١٣آيه (را عقيده بر اين بود كه خدا او را براي اين كارھا بركت خواھد داد 

شد، ھيچ يك از اين  اسرائيل مراعات مي اگر شريعت خدا در آن زمان در ).۶آيه (سرچشمه گرفته بود 

امثال ( »نمايد، اما عاقبت آن، طرق موت است راھي ھست كه به نظر مستقيم مي« .افتاد ماجراھا اتفاق نمي

  .، آنچنانكه در فصل بعد مشاھده خواھيم كرد)١٢:١۴

  )١٨فصل (ميخا و قبيله دان ) ب

  .سكونت خود بودند در آن ايام قبيله دان در طلب ملكي براي) ۶ـ  ١:١٨

گويد كه قبيله دان سھمي از زمين در ميان اسرائيل دريافت نكرده بودند، منظور اين  وقتي آيه اول مي(

ھيچ زميني نگرفتند، بلكه منظور اينست كه ] ۴٨ـ۴٠:١٩يوشع [نيست كه در ابتدا وقتي كه كنعان تقسيم شد 

خانۀ وقتي كه تعدادي از جاسوسان دان به ). يار كم بودسھم آنھا، كوچكتر از سھم ديگران بود و براي آنھا بس

و از او خواستند كه آيا خدا آنھا را در راھي که  آواز جوان الوي را شناختندرسيدند،  افرايمدر كوھستان  ميخا

  روند بركت خواھد داد؟ مي

گذشته از آن . ندرا تفحص كردند و آن را امن و آرام يافت زمين اليشاز قبيله دان،  پنج نفر) ١٣ـ٧:١٨

  .كردند و قومي صلح طلب بودند كه ھمسايگان خود را اذيت نمي با كسي كاري نداشتند مردم آن ديار 

به سوي اليش  ششصد نفر مرد مسلحاي از سوي خدا تصور كرده و با  آنھا شرايط اھالي اليش را ھديه

  .رفته و به خانة ميخا رسيدند

يابي به اليش جاسوسي كرده بودند بقيه را  بخش شمالی را براي دستکه قبالً  پنج نفريآن ) ٢۶ـ١٨:١۴

پس  خانة ميخاشخص الوي كاھن .  ھاي او را تصرف كردند راھنمائي كرده وارد خانة ميخا شدند و تمام بت

وقتي كه ميخا . از اندكي گله و شكايت، باالخره مشتاقانه پذيرفت كه به صورت كاھن در خدمت قبيله  دان باشد

ھايشان اعتراض كردند، به ميخا گفتند دھان خود را  بعضي از اھالي شھر به مردان دان بخاطر دزديدن بت و

  .ببندد وآرام باشد در غير اينصورت کشته خواھند شد، و او را دست خالي روانه كردند
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د، و از نو حمله كردند، اھالي را كشند، شھر را سوزانيدن اليشسپاھيان دان به شھر آرام ) ٣١ـ  ٢٧:١٨

 يھوناتانرا آنجا نصب كردند و  تمثال تراشيدهسپس . تغيير دادند» دان«به » اليش«ساخته و نام آن را از 

داشته باشيد كه امالي  توجه(منصوب كردند  كھانترا به سمت  پسران اوو  موسي پسر َجرشوم،پسر 

ينست كه مبادا تصور شود كه نبی متفاوت است، و دليلش ھم ا» موسي«در نگارش عبراني با » موسي«

  ).پرستي در نسل خود بوده است موساي نبي باني بت

تبديل به  داناز آن زمان به بعد شھر  .ھمان شخص الوي است كه قبالً از او نام برده شد يھوناتاناحتماالً 

مشخص . ار دادھاي طال را قر در ھمين جا بود كه بعداً يھوناتان يكي از گوساله. پرستي گرديد يك كانون بت

ك اول .ر(، اشاره به تسخير آنجا توسط فلسطينيان ٣٠در آيه  »اسير شدن اھل زمين«نيست كه عبارت 

  ).٢٩:١۵دوم پادشاھان (و يا آشوريان است ) ١١:۴سموئيل 

بعضي در ديار خود در ميان يھوديه و . پرست نشدند ويا بت) ١١آيه (نرفتند  اليشتمامي اھالي دان به 

دان را تشكيل  اي از قبيله قي ماندند، بعضي ھم كه اعضاء بسيار مشھور اين قبيله بودند، گروه تازهافرايم با

  .دادند

  )١٩فصل (ج ـ الوي و کنيزش 

اين شخص الوي . اوست الوي و كنيزرسيم و آن داستان  اينك به داستاني از فساد اخالقي مي) ١٢ـ١:١٩

آقاي خود را ترك كرد تا به شھرش برگشته تا به حرفه خود، او . بود بيت لحم يھوداكنيزي داشت كه از 

آن شخص الوي به دنبال كنيزش، به خانه پدر او رفت و چندين روز متوالی در آنجا معطل  .فاحشگي بپردازد

كرد كه  كوشيد كنيز را برداشته و به شھر خود برگردد، پدر كنيز از او درخواست مي ھر بار كه مي. ماند

و  دو االغ پاالن شدهو غالمش ولي سرانجام خانه پدر كنيزش را در عصر روز پنجم ھمراه با  .بيشتر بماند

رسيدند، دير وقت بود، ولي در آنجا توقف نكردند چونكه شھر ) اورشليم(وقتي آنھا به يبوس . ترك كرد كنيزش

  :نويسد در اين مورد چنين مي )George Williams( جرج ويليامز .مسکن كافران بود

گذرانيد تا ميان  فرزندان خدا، چونكه عاقبت او  وي شب را در ميان كافران ميبھتر اين بود كه ال
  .شرم آورتر از ابتدايش بود

كسي پيدانبود تا جا ومكاني به آنھا  .در قلمرو بنيامين رسيدند ِجْبَعهدر غروب آفتاب آنھا به ) ٢١ـ١٣:١٩

كرد آنھا را ديد وآنھا را  كه در ِجْبَعه زندگي مي يمرد پير افرايمآنگاه يك . بدھد، بنابراين در خيابان خوابيدند

  .به خانه خود دعوت كرد و آنھا ھم دعوت او را پذيرفتند

 خانه را احاطه) بني بليعال(عصر آن روز تعدادي از افرادي كه انحراف جنسي داشتند ) ٢۴ـ٢٢:١٩

شرمانه  ائي كه ناظر اين رفتار بيتنھا ج. را برايشان بياورد» الوي«كردند و از صاحبخانه تقاضا كردند كه 

، ولي متأسفانه اين بار مانند واقعه سدوم فرشته محافظي براي )١٩پيدايش فصل (ھستيم در روزگار لوط است 

مرد ميزبان براي راضي كردن اين بنياميان شرير، . فساد انساني تا بدين پايه است. زن جوان وارد كار نشد
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از اين  )Arthur Cundall( تفسير آرتور كاندل. ود را به آنھا پيشنھاد نمودخ كنيز مرد مھمانو  دختره باكره

  :آيات چنين است

ميزبان پير اين داستان يكي از قواعد مھم ميھمان نوازي را كه در نظر خواننده اين روزگار، بسيار 
در دنياي باستان . پناھان، نقض كرده است باشد، و آن عبارتست از حفاظت از ضعيفان و بي مھم مي
اند در واقع ناشي از ايمان يھودي و  اند، و اگر اعتبار اندكي كسب كرده بار چنداني نداشتهزنان اعت

ً ايمان مسيحي بوده است كه زنان توانسه پير . اند موقعيت كنوني خود را بدست آورند مخصوصا
خواست دختر باكره خود و كنيز ميھمانش را به مھاجمان منحرف جنسي تسليم  مرد ميزبان مي

  !اش وارد نيايد اي به ميھمان گرامي تا صدمه نمايد،

به شرح اين . سرانجام مرد ترسوي الوي از ترس جانش، كنيز خود را به آنھا تسليم كرد) ٣٠ـ١٩:٢۵

صبحگاھان مرد الوي . ميرد گيرد كه ھمان شب مي داستان، اين كنيز به قدري مورد آزار جنسي قرار مي

رود و از شدت  كند، سپس جسد او را برداشته و به ديار خود مي جنازۀ كنيزش را در درگاه مشاھده مي

شود كه تا آن زمان در اسرائيل سابقه نداشته است، و آن اينكه بدن كنيز خود را به  عصبانيت مرتكب علمي مي

  .فرستد بُرد، و ھر تكه آن را به يكي از قبايل اسرائيل مي مي دوازده تكه

  !شوند مي قوم اسرائيل از اين رفتار او گيج

  )٢١و  ٢٠فصل (د ـ جنگ با قبيله بنيامين 

 الويجمع شدند و شرح ماجرا را از زبان  ِمْصفَهدر ) بجز بنيامين(جنگاوران قبايل اسرائيل ) ١۴ـ ١:٢٠

ھمان ( مردان بني بليعالشنيدند و تصميم گرفتند با ِجْبَعه بجنگند، ولي نخست به قبيله بنيامين مھلت دادند تا 

اما قبيله بنيامين اين تقاضا را رد كرد . به دستان آنھا بسپارند تا آنھا را مجازات كنند) حرف جنسي راافراد من

  .و جنگ آغاز شد

کاھن  فينحاساين واقعه کوتاه زمانی پس از مرگ يوشع و نسل او، اتفاق افتاد، چونکه ) ۴٨ـ٢٠:١۵

باز در مقابل چھار ھزار سرباز از ساير قبايل سر ٧٠٠/٢۶قبيله بنيامين دارای ). ٢٨آيه (اعظم آن زمان بود 

آيات (با اين وجود در جنگ اول بنيامين بيست و دو ھزار سرباز اسرائيلي را کشت ). ١٧ـ١۵آيات (بود 

علت اينکه اسرائيل دچار ). ٢۵ـ٢٢آيات (سرباز اسرائيلی کشته شدند  ١٨٠٠٠در روياروئی دوم ). ٢١ـ١٨

بينيم که قوم اسرائيل  می ٢٨ـ٢۶و  ٢٣و  ١٨در آيات . نھا با خداوند بودچنين وضعيتی شد، ھمراه نبودن آ

در جنگ . باالخره مجبور شدند در مقابل خداوند فروتنی کنند، تا سرانجام وعدۀ پيروزی را از خداوند بشنوند

کشيدند و آنھا مردان بنيامينی را از شھر جبعه بيرون . را به کار بردند کمينسوم، سپاه اسرائيل استراتژی 

از بنياميان را در حينی که به صحرا فرار  بيست و پنج ھزار و يکصد نفرشھر را به آتش کشيدند و سپس 

  ).۴٨ـ٢٩آيات (ھا را کشتند  سپس شھرھای بنيامين را آتش زدند و زنان و بچه. کردند، از پای در آوردند می

رسيم  ـ ما به اين نتيجه می ۴٧و  ١۵آيات (سرباز خود را از دست داد  ١٠٠/٢۶در جنگ سوم بنيامين 

اشاره به تلفات  ۴۶ـ۴۴و  ٣۵کشتار مذکور در آيات ). که در دو روز اول ھزار سرباز خود را از دست دادند
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چنانچه اين ). ۴٧آيه (ھای کوھستان پناه گرفتند  در صخره چھار ماهبرای مدت  ششصد نفر. آخرين نبرد است

  .شد بنيامين به کلی منقرض می شدند، قبيله ششصد نفر پنھان نمی

ً از بين رفته  اينک يازده قبيله باقی ماندۀ اسرائيل پشيمان شده) ١۵ـ١:٢١ اند از اينکه قبيله بنيامين تقريبا

سوگند اکيد ياد کرده بودند که  ِمصفَهخواستند تمامی افراد اين قبيله کشته شوند، با اين وجود در  آنھا نمی. است

يابيش جلعاد اولين راه حلی که به نظرشان رسيد اين بود که به  .ندھند بنيامينیردان دختران خود را به م

در شرق اردن حمله کنند، چونکه ساکنان آنجا سپاه اسرائيل ) يکی از اسباط اسرائيل که به ِمصفَه نيامده بود(

. کشتند چھارصد باکرهبجز پس بدانجا حمله بردند و تمام ساکنان را . را در جنگ با بنيامين کمک نکرده بودند

  .ھا بعداً به مردان باقی مانده از بنيامين داده شدند، تا نسل بنيامين منقرض نشود و اين باکره

مردان اسرائيلی سوگند . بايد برای بقاء بنيامين، کار کرد ولی بديھی بود که بيشتر از اين می) ٢۴ـ٢١:١۶

بنابراين طرحی ريختند و . ھند، و نبايد از سوگند خود برگردندياد کرده بودند که دختران خود را به بنيامين ند

شايد جشن (اجازه دادند که ھمسران خود را از ميان دخترانی که در جشن ساليانه  مردان بازماندۀ بنيامينبه 

 و ھرگاه مردم شيلوه اعتراض کردند، ساير قبايل به آنھا خواھند. رقصند، اختيار کنند می شيلوهدر ) ھا خيمه

بنابراين بنيامين به سرزمين خود برگشت . گفت که چنين اقدامی الزم است تا يکی از قبايل اسرائيل نابود نشود

  .و آن را برای آينده بازسازی کرد

بر . اين چند فصل پايانی کتاب داوران، نگاھی صميمانه به دو قبيله اسرائيل در طی دوران داوران دارد

خوانيم حاکی از اين است که با گذشت زمان اوضاع بد و بدتر  آنچه که ما می !سر ساير قبايل اسرائيل چه آمد

در اينجا ما ناظر . فاصله بگيرد وندتواند از خدا دھند که انسان چقدر می اين وقايع وحشتناک نشان می! شد می

ھای خود را  خوانيم دل چه بھتر است وقتی که اين وقايع را می. باشيم دينی می آوردھای کافی کفر و بی دست

  .متمايل به خدا و خداوند خود بنمائيم و در تمام روزھای زندگی خود او را خدمت کنيم

در آن ايام در اسرائيل پادشاھی نبود و ھر کس «: يابد انگيز پايان می ای غم کتاب داوران با جمله) ٢١:٢۵

  .»کرد آمد، می آنچه در نظرش پسنديده می

خواھيم توجه خود را معطوف به کتاب  اينک می .ران تاريک استاين يک تصوير تمام قد از اين دو

  .بنمائيم» روت«لطيف و جذاب 

 


