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  ��� دوم

  ��	اری: ا���ر آ
	ن دوم 
  

  )���وی(�	�ب آ�د ��ت �ردد ا�ن �
	ن     ھو��	ری زآن �
	��ت و �و آن

  

� �ر ��داری �	�د���	ر ھر �رد ا��	�دار �	�د ���� ا�	ره �� "�د "! ا ل ر��$.  

�ن %داو�د�در ��ل ده . ��داری �*�� آ�	ده �ودن، آ�	ده �رای �()وت، آ�	ده �رای �ذ�ر
، $روس ���0، از آن �	د "رد�م، �	"ره ھ	ی دا�	 �١	"ره "! �! ھ�.	م �,ث در�	ره "(��	

�ون �! �را�
	ی %ود �و�! �� "رد�د، �	 �! $�	رت د�.ر ا�ر روح ا�2دس را در 
�، ��ل د�.ری را ��ز ��ش �� آورد، ��ل . د�
	ی %ود ,5ظ �� "رد�د، ��دار �ود�د��$

� "! �ون آ7	�ش ���	�"(��	 �و:وع .ر ���ظره وارد �ود او را ��دار �� �	�د�8م �	و
ا�ن ��(
	 را در آوازھ	ی �	�)وھ� "! در ��	�ش �	�داد روزھ	ی دو���!، �! ���! و 

در ا�ن آوازھ	 روح ا��	�داران در . �
	ر���! �2دس %وا�ده �� �و�د، ,5ظ ��وده ا�ت
�ن �! �� �	�د» %د��.زار ��دار«و �! » �	"ره دا�	«�� ��	ھت �	�.  

� دارد�*� ،�. �س ا�ن ,	�ت ��داری ���	ر ��ش از آن ��داری، در �را�ر %واب ط��*
��داری "! $��� از �	 �� %واھد �! ��	�! ��داری د�ده �	�� ا�ت "! �وش �! ز�> 
�وا�د ��	�! ای از ,:ور د��ن �	�د ز�ر �ظر  ��وده و "و�)�ر�ن ��زی را "! �

�وده و ��	�را�ن �	 %واب رو,	�� "! در آن » رزه رو,	����	«ا�ن ��داری =ز�! . دارد
ا��	ن %ود را در �ر�	ن رو�دادھ	ی �< ز�د�� %ود"	ر %واب �	��د 7رار �� دھد، 

�وا�د در ا�ن ,	�ت $دم ,:ور و ,ر"ت، در ,	�ت . ��5	وت ا�ت ��	د�	ھ� %دا ��
را ) ١٩: ٢۶( ا����	ن �5�! ا�*�	 �و�س ر�ول در �	�! %ود �! . %واب �	 ر�د "�د

ای �و "! %وا��ده ای، ��دار �ده از �رد�	ن �ر%�ز �	 ���0 �ر «: ���ن ���5ر �� "�د
  ).١۴: ۵ا�س (» �و �در%�د

١٧: ۵��	  ١(» !ھ���! د$	 "��د«: �و�س ھ����ن �� �و�د ( !� E�	� و ا�ن �و�! ای
  .»��دار �	��د«ا�ن �ر�	ن رو�ن %داو�د �	 $��� ���0 ا�ت "! �5ت 

 �(� �
	ی رو,	�� "(��	ی ار�د"س، ��داری و د$	ی ��و��! را �! ھم ��و�د ��از ��
�! %و�� ��	ن داده �ده  ٢»��	رب رو,	�� �< زاFر روس«ا�ن ��ت در "�	ب . دھد


	 . ا�ت��
	 و ��در ا�ن "�	ب �< دھ2	ن �	ده روس "! آوار�� را ���! "رده ا�ت، 
�*�	ی : د�� او را ��)�ل �� دھد�< �ر�ش �را�ش �طرح ا�ت، �ر��� "! ھدف ز�

                                                           
 �.	ه "��د �! �%ش ��م  ١
 .ر�ول ����ر �ده ا�تا�ن "�	ب �و��(! "	�ون �و,�	ی ٢ 



 ١٧   ظ
ور دوم %داو�د و ز�د�	�� ا�دی

 

���ت؟ زاFر �	 طرح �داوم ا�ن �ر�ش در ذھن %ود، �	�E » ��و��! د$	 "��د«��(! 
�! ا�ت "! �! �ر ��	ن �()! در دل روان �وده و ا��	ن را �آن را در د$	ی ��و��! ای �	

� �	�ذ�ر �	م $��� وا�� دارد.�د$	ی «�	 » د$	ی دل«ا�ن د$	 "! . �! �)رار %�
$��! ا�ت» ���ای $��� ���0 %داو�د، �ر «: �	��ده �� �ود ���ن �)(� �! %ود �ر

  .»�ن ��	ھ)	ر ر,م "ن

� "��د � �� ز�د���� و �رو�ز�	�� "! ا$:	ی "(��	 در �,�ت ��2	�ل ، �%�ش، آ�
�	ر �� ��	��» ��ران �ور«�	��د �
	 �! ا$8م ��ری �دن �ب و ) ٣۶: �١٢و (د ر��و 

، �()! �	 ��	ن دادن ��داری )١٢: ١٣روم (او�د ���ده ��� "��د �زد�< �دن روز %د
  ). ١٢: �٣طر  ٢(%ود در ا��ظ	ر ا�ن روز �! �ر �رده و آ�دن آن را ��	ب �� �%��د 

  

  در��ره ا�	ظ�ر آ�دن دو��ره �داو�د��ن ���� ��� ���	ر 	��ق �����م


	 ا$8م �ود  -١��رای ا�ن "! ). ١٠: �١٣ر (ا�	 ��ش از آن �	�د ا���ل �! ھ�! �(
��	�ر ا�ن ��(! $��� او را ھر�! زود�ر در �)وه �����م، �! "	ر �	�د "رد، و �.و�! 

  ). ١٣ -�٣:١٠طر ٢ک . ر(�	�د ��و�م �	 آ�دن او را زود�ر آ�	ده �	ز�م 

� ور �� "رد�د "! $��� د�ر "رده و �� �	��ت زود�ر  -٢ ����,�	ن �%���ن �	ھ
�ظر ���0 �وده ا�م ). ٧: ١٨ ؛ �و٩: �٣طر  ٢(��	�د �� ��ا�	 در�	ره %ود�	ن آ�	 �! را�

�و ��	�د«و �	 �	 و�ود ا�ن "! در د$	ی ای �در �	 �� �و��م  �، در ا�ن د��	 »�ر�	�روا�
�2ر �ده ا�م؟ ��  

  

  :�رای �ط���� ���	ر

  ��	 ای %داو�د -
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