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  چكيده
پرسـتش و توکـل بـر ، اي از شعر و سرود بـا مضـمون نیـایشق.م.) مجموعه 1085 - 1015(داود مزامیر یا زبور حضرت 

ین قرآن و احادیث اسـت. در برخـی احادیـث قابل انطباق با مضام ،خداوند است. بسیاري از مفاهیم یکصد و پنجاه باب آن
    است. مورد خطاب مستقیم پروردگار قرار گرفته داودحضرت ، اسالمی

هاي مایـهدرونبه بررسـی  نظر از طرح حجیت آنها،صرف، هاي مشترك ادیان ابراهیمیاین تحقیق براي رسیدن به آموزه
، »امیـد«، »توکـل« ،»حمـد و تسـبیح«، »سـتایش. «دازدپـرمی داودمشترك میان مزامیر و احادیث خطابی به حضرت 

، »کمـک بـه نیازمنـدان« و» دوري از تکبر« ،»عدم تلبس به لباس دشمنان«، »رحمت خداوند«، »شکرگزاري«، »توبه«
گیري کلـی و بجز جهت، است. در بسیاري از موارد داودهاي مشترك در مزامیر و احادیث خطابی به حضرت آموزه ازجمله
گـواه  توانـدمی الجملـهفی این امـر،ها نیز توارد و همانندي وجود دارد. استدالل، ترکیبات، در عبارات، ات مضمونیاشتراک

  اصالت آسمانی مزامیر باشد.

  اسرائیلیات.، احادیث اسالمی، داودحضرت ، کتاب مزامیر ها:واژهکلید
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  مقدمه
سـازي گفتمـان میـان ، نقش کلیدي در فراهمدیانهاي مشترك اتعالیم و آموزه، هادغدغه، تردید دردهابی

، هاي توکـلترانه بسیار دارد. تأثیرمدارانه در میان ابناي بشر اي اخالقگیري جامعهادیان داشته و در شکل
، و صـد و پنجـاه تصـنیف بـراي عبـادت، کتاب تسـبیحات، سرود مناجات اسرائیل، هاي روحانیسرود

بـا  داودزبـور حضـرت  ،درحقیقـتشـود. امیـر بـه کـار بـرده میتوصیفاتی است که براي مز ازجمله
ا بـه نرمـی و عواطـف هـا رسـخن گفتـه و دل هاانسـانترین بیان به شکل حروف الفبـا بـا قلـب لطیف
ت معتبـر در منـابع بخشـی از روایـا، بسیاري از سخنان منقول از انبیاي الهی، از سوي دیگر خواند.فرامی

ادیان دارنـد. در میـان  سایرمباحث اخالقی مشترك و یکسانی با تعالیم  کهرود شمار میحدیثی اسالم به
اي از کـه دسـته ذکر شده است داودها و موضوعات مرتبط با حضرت برخی ویژگی، احادیث اسالمی

  .داود استحضرت  به هاي خداوندخطاب ،آنها
ادیـث اسـالمی و مزامیـر عهـد عتیـق هاي مشترك دو میراث احمایهدروندر پی استخراج  مقاله،این 

نـه بررسـی  ،شـده داودهایی است که به حضـرت خطاب ۀبر پای ،ها در احادیثمایهدروناست. بررسی 
 و» داودقـالَ اهللاُ إلـی «یعنی روایاتی کـه طلیعـه آنهـا  ؛احادیثی که از ایشان سخن به میان آمده است همه

 بررسـیفـارغ از  و یک مـتن ۀمثاببه ،داودی به حضرت مشابه آن است. همچنین مزامیر و احادیث خطاب
  است.، در نظر گرفته شده اثبات حجیت سندي آنها

افـزاري در مزامیـر و اي و نـرمجوي کتابخانهوهاي مشترك به صورت جستمضمون ،در این تحقیق
بـه ، مقایسه و بررسی تطبیقی کتـاب مقـدس بـا روایـات ۀآوري شده است. گرچه در زمیناحادیث جمع

بـه مزامیـر و احادیـث خطـابی بـه  طور مستقلیک، بهاما هیچ، هایی صورت گرفتهصورت کلی پژوهش
  .اندنپرداخته داودحضرت 

  جايگاه وحياني مزامير در متون مقدس يهوديان

از آن  پـسصورت نهایی خود را در قرن ششـم ق.م. یـا  ،روایی در بخش کتاب مقدس عبري کتباکثر 
عـزراي کاتــب و سـایر اعضــاي انجمـن کبیــر ، بـر ســنت یهودیـان . بنــا)181 ص، 1386، هینلـز( انـدیافته

نهصـد سـال (از زمـان حضـرت  کتب مقدس یهود را که طـی دوره تقریبـاً، (کنست هگدوال)گذاري قانون
تا پس از اسارت بابلی در قرن پنجم ق.م.) به صورت مکتوب و شـفاهی  ،در قرن سیزدهم ق.م موسی

  ترتیب زیر تنظیم و ارائه کردند: به، نبوت و حکمت، بخشی تورات 39در مجموعه ، ودبرجاي مانده ب
، داوران، یوشـع( چهار بخش انبیـاي نخسـتین. 2؛ تثنیـه)، اعداد، الویان، خروج، (تکوینپنچ بخش تورات . 1



   ۴۷ در متون اسالمي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داودمايهبن

، عـاموس، یوئیل، هوشع، حزقیال، ارمیا، اشعیا( پانزده بخش انبیاي متأخر. 3؛ پادشاهان اول و دوم)، سموئیل اول و دوم

امثـال ، یـازده جلـد کتـوبیم شـامل: مزامیـر. 4؛ )زکریا و مالکی، حجّی، صفنیا، حبقوق، ناحوم، میکا، یونس، عوبدیا
 ام یـک و دونِحِمیـا و تـواریخ ایـ، عـزرا، دانیـال، استر، جامعه، مراثی، روت، هاغزل غزل، ایوب، سلیمان

  .)11ـ12ص، 1385، (آنترمن
جلد تورات دیکتـه شـده  5با این تفاوت که  ؛همه متون مذکور آسمانی است، نگاه یهودیان سنتی در

، ولی با نگـارش انبیاسـت ،هشت جلد انبیا در رؤیا به انبیا وحی شده، است از سوي خداوند به موسی
  اند.نگاشته شده (روح القدس)در بیداري با قدرت روح هَقودِش  ،و یازده جلد کتوبیم

کنـد مـی اي اشارهبه درجه ،در شرح مراتب نبوت، ترین عالم دینی یهودیانبزرگ، میمون)(ابن امبامهار
آورد و مـی را به سـخن کند حالتی در وجود او حادث شده و نیرویی اومی که انسان در بیداري احساس
 لهیـات بـر زبـانحتی مطالب اجتمـاعی و ا گرانه یا نصایح وآمیز و یا ستایشاو سخنان لطیف و حکمت

 :گویـدمـی نامـد ومی »هقودش«روح ، گرددمی راند. وي این فیض عقالنی را که از جانب خدا نازلمی
 .اسـت این کتب است که با درجه روح هقودش تألیف شـده ازجملهحضرت داوید  (مزامیر)کتاب تهیلیم 
 کتـوبیم)، نـوییم، تـورات( گانه تَنَخعه سهاز مجمو ،»با الهام نوشته شده«یعنی  ؛در زمره کتوبیم، به همین دلیل

بـر ایـن  ».کالم او بر زبانم جـاري اسـت«فرماید: می داویدهمین الهام  درباره . همچنینجاي گرفته است
، (مزامیـر) تهیلـیم ازجملـهدر کتـوبیم ، گویـدمـی سـخن هاانسـانهرچند که در کتب انبیا خدا به ، اساس
 گردانـدمـی ایـن سـخنان را خـدا بـر زبـان آنـان جـاري، ر عین حالد .گویندمی با خدا سخن هاانسان

  .)6ص، 1389، حکاکیان(
یعنـی  ،داوید تهیلیم را به همراهی ده تـن از بزرگـان«گوید: می ب) 14(باوابَترا  روایتی به نقل از تلمود

رزنـدان و ف آصـاف، یـدوتون، هِمـان، موسـی، ابراهیم، ملکی صدق (به قولی لقب سام فرزند نوح)، آدم
به دلیل تقـدس  .)5، ص(همان »با روح هقودش دریافت و گردآوري کرده است داودسروده است و  قورَح

کـه مسـئول تشـریفات معبـد مقـدس  ،یکـی از فرزنـدان یعقـوب لوياز نوادگان  ،هاالوي، ویژه تهیلیم
 واهـاي متنـوع موسـیقیبسیاري از مزامیر را همراه با مراسم قربانی در خانـه خـدا بـا آهنـگ و ن ،اندبوده
  .(همان) کردندمی آالت و آهنگ خاص انتخاب، اند و با تناسب نوع سرودهاسراییدهمی

در عهد عتیق با قـرآن کـریم  ،ق.م.) 1017- 1057 (حاکم فلسطین در داودسیماي  الزم به یادآوري است که
(در عهـد قـدیم بجـز  اه اسـت(مسیح) و متهم به گنـ وي پادشاه، اینکه در عهد عتیق ازجمله .متفاوت است

کتـاب دوم سـموئیل و کتـاب اول پادشـاهان گزارشـگر : اسـت داودسه کتاب دیگر نیز مرتبط با احوال و آثار  ،کتاب مزامیر
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هـا گیريولی یهودیان از ایـن خرده ،سلطنت اوست و کتاب اول سموئیل نیز به مقدمات حکومت وي پرداخته است)
(ر.ك: سـلیمانی  کننـدمـی پوشـیچشـم، دارد اسـرائیلبنیات بر گردن نسبت به چنین سلطانی که حق حی

 نبـی و، تیزهـوش عـادل و او داور، کریم ولی در قرآن. )64ـ65، ص1، ج 1339؛ لوي 122، ص 1384اردستانی، 
  .)633ص، 1380، پرست الریجانییزدان( آوازي داشتندپرندگان با او هم ها وهموست که کوه ؛خلیفه خداست

  حضرت داود در اسالم جايگاه

شده اسـت. در  بیان »ص«و  »أسب«، »نمل«، »انبیاء«، »بقره«ي هامرتبه در سوره ، شانزدهنام حضرت داود
کـه  بسـیار بـاالیی قـرار داردۀ در درج هاسیماي انسانی ملکوتی ترسیم شده که از نظر ویژگی ،این آیات

عبارتند از: خدا بـه او مقـام نبـوت و کتابـت  هاویژگیاین  کمتر پیامبري به این پایه از مقام رسیده است.
 ،)80: (انبیـاءصـنعت بـه او آموخـت  ،)251: (بقره با علم و حکمت همراه ساخت ،)163: (نساء ارزانی داشت

از نظـر قـدرت و  ،)20ــ17: (ص حکومت و فرمانروایی بـه او بخشـید ،)30: (ص فرزند صالح عطا فرمود
 ؛79: (انبیـاء و طبیعـت مسـخر او گشـت ،)10: أ(سـب آهن در دست او نرم شد اي رسید کهتوانایی به درجه

  .)249ص، 12ج، 1382، سبحانی
را الگـوي کـار بـراي امـرار  مزامیرصاحب کتاب  داود، 159خطبۀ  البالغهنهجدر  علی امیرالمؤمنین

 ،باشـدمـی تاهـل بهشـة که صاحب مزامیر و زبور بود و خواننـد ،داوداز « معاش معرفی کرده است:
شـما  یـک ازکدام :گفتمی بافت و به همنشینان خودمی هابه دست خود از لیف خرما زنبیل، پیروي کن

  .»کند؟ و از بهاي آنها خوراك او یکدانه نان جو بودمی نها مرا کمکآدر فروختن 

 چگونگي مواجهه با اسرائيليات هاي پيدايش وزمينه

 ،درحقیقـتاند. وارد روایات اسـالمی شـده غیراسالمی هاي دخیلنقل اصطالحی است که »یاتاسرائیل«
مسـیحی و ـ  گـاهی روایـات یهـودي، تبـارشده از راویان یهودي این واژه گاهی فقط بر روایات منتقل

بر هر نوع روایت و حکایت از منـابع غیراسـالمی کـه بـه هـدف تشـویش  ،ترگاهی در مفهومی گسترده
نقـش  اینکـهشـود. بـا توجـه بـه اطالق می ،منان وارد اسالم گردیدهؤقاید ماسالم و تباه ساختن ع ةچهر

هـا بـا آنهـا تعامـل و مراجعـه بیشـتري عرب ،عناصر غالب بوده و در صدر اسالم سایرعنصر یهودي بر 
در  ذهبـیگردد. میازبه نفوذ فرهنگ یهودي به فرهنگ عرب صدر اسالم ب ،سرآغاز این اصطالح، داشتند

  نویسد:از اسرائیلیات میتعریف جامعی 
، لیکن مقصود ما از اسـرائیلیات، باشدنشانگر نفوذ فرهنگ یهود در تفاسیر می واژه اسرائیلیات گرچه ظاهراً

پذیري تفاسیر از فرهنـگ یهـودي و تأثیر :ست ازا تر و فراگیرتر از این است و آن عبارتمفهومی گسترده
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از صدر اسالم تا زمان عـالمگیر  ازآنجاکهبر تفاسیر. اما ـ آنهاو مانند ـ رنگ این دو فرهنگ ۀمسیحی و غلب
ـیش از ، شدن آن ـته و از نظـر تعـداد هـم ب همواره یهودیان بیش از سایرین با مسـلمانان معاشـرت داش

ـیر  تـأثیربیشترین ـ  هادر مقایسه با مسیحیت و سایر فرقه ـبدین جهت، اندقطاران خود بودههم را در تفاس
  .)16ص، 1ج ، ق1396ذهبی، ( اندبر جاي گذارده ابع اسالمی)(و سایر من

 ةان دربـاریهاي پیشـینها و افسـانهداسـتان، هـیتـاریخ زنـدگی پیـامبران ال ویژهبه ،هاي پیشینتاریخ امت
مرجع ایـن مسـائل تـاریخی را  ،موضوعاتی بوده که اعراب پیش از اسالم ازجمله ،اسرار آفرینش، خلقت

مضمون بسـیاري از اسـرائیلیات را  ،روینااز .کردندوجو میدانست و از آنها پرسمیتورات و اهل کتاب 
  دهد.می تشکیل

اسـرائیلیات ، با توجه به منع صریح پیامبر از مراجعه به اهل کتـاب ،هاي پیدایشزمینهاما درخصوص 
حـدیث را تفسـیر و  ۀپیـدایش اسـرائیلیات در عرصـ ةرنگـی داشـت. اوج دوردر زمان ایشان شکل کم

گفتـه  ابوشبهه کهچنان. )114ص، 2 ج، تـا، بی(معرفتتابعان برشمرد  ۀوفات پیامبر و ظهور طبق ةتوان دورمی
ابوشـبهه، (ها و اسـرائیلیات اسـت افسـانه ،هاعصـر رواج اسـطوره ،از رحلـت پیـامبر پسدوم  ۀده :است

در  :معتقـد اسـت ،گرداندمیحابه بازتفسیر را به عهد ص ةورود اسرائیلیات در حوز ،ذهبی. )89ص، ق1408
انگیـز از و با اکتفا به مسـائل عبـرت اما قرآن به اختصار و ایجاز .نظر داشتندمواردي قرآن و تورات اتفاق

، (ذهبـیکردنـد مسلمانان بـه اهـل کتـاب مراجعـه می، آنها سخن گفته و تورات به تفصل بیان کرده است

  .)89ص، 1ج، ق1396
 ی: یکـانددانسـته یاسرائیل روایات گسترش و یپیدای اساس و ریشه را مهم عامل ود ،طباطبائی علّامه

 و روایـات حفـظ و اقتبـاس در نیـز مسـلمانان و بـوده کتـاب اهل هتوج مورد بسیار یسرایداستان اینکه
 از را پیشـینیان ةدربـار العـاتاط از يبسـیار ،تابعین و صحابه ویژهبه واند نموده يروزیاده آنها گسترش

 ،اینکـه دیگر .اندفراگرفته ،داشته ارتباط آنان با که ،کتاب اهل مسلمان تازه و نوآیین دانشمندان از یگروه
 بـرخالف .اسـت بـوده مهـم و سـودمند يهانکته بیان و یگویگزیده، هاداستان نقل در کریم قرآن ةشیو

(طباطبـایی، ت اس بوده همراه فایدهبی يهابسط و شرح و جزئیات ذکر با همواره که کتاب اهل يهاداستان

  .)291، ص 12ق، ج1393
  اند:متن به سه دسته تقسیم کرده اسرائیلیات را به اعتبار، از نگاهی دیگر

الف. در منابع معتبر شواهد و دالیلی بر کذب آنها وجود دارد. ب. درستی یا نادرستی آنهـا مشـخص 
  .نیست. ج. شواهدي بر صحت و درستی آنها وجود دارد

دوم سـکوت کـرده و آنهـا نـه  ۀدسـت مقابـلِ درشـوند. مردود و غیرقابل قبول شمرده می ،اول ۀدست

۵۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 گیرنـداند کـه مـورد پـذیرش قـرار میتنها مـواردي از اسـرائیلیات ،سوم ۀشوند. دستمی پذیرفته و نه ردّ

 .)121ص، 2ج، تا، بی(معرفت
 ردّدلیلـی بـراي  ،ه صـرف اسـرائیلی بـودند کـشومی استنباط گونهاین ،از مفهوم برخی آیات قرآنی

در آیـات مربـوط بـه نکـوهش اهـل  ،»فریق منهم«یا  »منهم«کلماتی چون  بیان کهچنانکردن آنها نیست. 
 از آنـان اسـت دیگـر کرداري برخیگویی و راستآنها و درستۀ نشاگر عدم اشتمال آیات بر هم، کتاب

  .)78،23، 64،75عمران: ؛ آل246، 146(ر.ك: بقره: 
ـنیدندیمـ را خدا سخنان آنان از یگروه آنکه با بیاورند؟ ایمان شما به] اینان[ که دارید طمع آیا ـپس، ش  س
ـتندیمـ هـم خودشـان و، کردندیم تحریف فهمیدنش از بعد را آن  آنـان از] یبعضـ[ و )75(بقـره:  دانس

 مگـر و. )78(بقره:  برندیم گمان فقط و، دانندینم یخام خیاالت جز را] خدا[ کتاب که هستند یسوادانیب
 اسـت ایـن حقیقـت[ بلکه افکندند؟ دور را آن ایشان از یگروه ،بستند یپیمان هرگاه] یهود[ که بود این نه
 .)100(بقره:  آورندینم ایمان بیشترشان] که

  داوداحاديث خطابي به حضرت  اعتبار

راویان احادیث خطابی بـه  که شودمشخص می، با اسرائیلیات داودتر احادیث حضرت با مقایسه دقیق
نـاقالن اسـرائیلیات بیشـتر یهودیـان نومسـلمان  ؛با ناقالن روایات اسرائیلی متفاوت است ،داودحضرت 

اند. اغلـب از زبـان امامـان یـا راویـان معتبرحـدیثی نقـل شـده داودحال آنکه احادیث حضـرت ، بودند
 .هـاي پیشـین اسـتهاي پیـامبران گذشـته و امتو افسـانه هاهمچنین موضوع اسرائیلیات بیشتر داستان

اهـداف ، ایـنهاي اخالقی اسـت. افـزون بـر آموزه داودبیشتر احادیث خطابی به حضرت  کهدرحالی
هـاي دخیـل و بـه نقل نگـاه منفـی از دیربـاز هرچنـد ،متفاوت اسـت. بنـابراین هرکدام با یکدیگر کامالً

 ،شـودمطـرح می »اسرائیلیات«آنچه را که تحت عنوان  همۀمعاصر  نمحققااما ، شده استغیراسالمی می
  دانند.میجعلی ن

  هاي مشتركمايهدرون
هـاي مشـترك در مزامیـر و روایـات خطـابی بـه یافتن آموزه در پیاین تحقیق ، گذشتبا توجه به آنچه 

هـاي حضـرت گیآیات قرآنی و یا روایات دیگري که به توصیف و یا ویژ ،درنتیجه .است داودحضرت 
، خداوند بـه صـالحان وعـده وراثـت داوداشتراك  بجز . هرچندمدنظر قرار نگرفته است، اندپرداخته داود

الِحُونَ عِبَـادِيَ یَرِثُهَـا رْضَأالْ نَّأ الذِّکْرِ بَعْدِ مِن الزَّبُورِ فِی کَتَبْنَا وَلَقَدْ« دهد:زمین می َّ  در درحقیقـت و؛ »الصـ
و » وراثـت«. تعبیـر دقیـق بـرد خواهند ارث به ما شایسته بندگان را زمین که تیمنوش تورات از پس زبور
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هم عیناً آمـده اسـت. همـین مضـمون و ) 5: قصص ؛128: أعراف؛ 55: در آیات دیگر (نور ،»استخالف«
 بـه تا آن در و بود خواهند زمین وارثن صالحا«آمده است:  نیز حتی اصطالح وراثت در مزامیر موجود

ابتـدا احادیـث ، با ذکر عنـاوین مشـترك اسـتخراجی ،در ادامه. )29: 37، مزامیر( »نمود خواهند تسکون ابد
  .شودسپس مضمون یا تعبیرات مشابه از مزامیر آورده می، داوداسالمی حضرت 

خر کنـار هـم أاست سطح متون حدیثی مذکور متفاوت بوده و از منابع متقـدم و متـ یادآوريالزم به 
 گـردد.میترجمه کامل یکی از عهدین به اوایل قرن نـوزدهم بـاز ۀه است. همچنین پیشینکار گرفته شدبه

عهد جدید را از یونانی به فارسـی  ،در شیراز میرزا سیدعلی خانبه کمک  ،هنري مارتین، م1812در سال 
 و گلـن ۀکامل عهد عتیق را با ترجمـ ترجمه ،شیرازي محمدجعفرو  ویلیام گلن 1845در سال  برگرداند.

اهل جلفـا و چنـد  اوهانسبه کمک  ،رابرت روسمنتشر کردند.  ،بوده مارتین ۀعهد جدید را که با ترجم
منتشـر شـده کـه  1985در  ،نفر دیگر این ترجمه را تجدیدنظر و اصالح کردنـد. حاصـل کوشـش آنـان

  .شودمحسوب میعهدین  ۀترجم ترینتاکنون بهترین و دقیق

  اــدع .1
 مـع دائمـا الحمد لک اللهم هو و ۀالحفظ أتعبت إلیه یتعال اهللا یأوح التحمید هذا لقا لما داود أن روي

 وجهـک لکرم ینبغی کما الحمد لک و خلودك مع خالدا الحمد لک و بقائک مع باقیا الحمد لک و دوامک
 بر وصف تحمید این دعا داودون چ ؛)175، ص92ق، ج1404(مجلسـی،  اإلکرام و الجالل ذا یا جاللک عز و

ـتن ثـواب ایـن دعـا بـه  يالکاتبین را از بسیار آمد که مالئکه کرام یرا خواند از حضرت عزت وح نوش
  . ...دائما الحمد لک آن دعا این است: اللهم، یانداخت زحمت
دِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الدُّعَاءِ فَضْلِ کِتَابِ مِنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَعْدِ إِلَى بِإِسْنَادِنَا رَوَیْنَا«] الدعوات مهج[مهج،   بْـنِ مُحَمـَّ
  .)167ص، همان(» جَعْفَرٍ بِیأ عَنْ مُسْلِمٍ

 بـه توجـه بـا کـه انـدکرده انیـب یالهـ اءیـانب از یکی نام به مضمون نیهم با یثیحد باقر امام نیهمچن
  :باشد داود حضرت مراد رودیم احتمال ثیحد دو یمضمون شباهت

غَلْتَ لَقَـدْ عَظَمَتُهُ جَلَّتْ تَعَالَى اللَّهُ وْحَىأفَ الْمَحَامِدِ بِهَذِهِ اللَّهَ حَمِدَ نْبِیَاءِأالْ مِنَ نَبِیّاً إِنَّ قَالَ الْبَاقِرِ عَنِ َ  شـ
 عِـزِّوَ وَجْهِکَ لِکَرَمِ غِییَنْبَ کَمَاوَ تُحْمَدَ نْأ لَکَ یَنْبَغِی کَمَا فِیهِ مُبَارَکاً طَیِّباً کَثِیراً الْحَمْدُ لَکَ اللَّهُمَّ قَالَ الْکَاتِبِینَ
  .)212، ص90 ج، همان( جَلَالِکَ

توان نتیجه گرفت کـه از نگـاه می ،از اشتراك لفظی و تعبیرات قرآن کریم با مزامیر موجود از سوي دیگر،
 بـه نقـل از زبـور دل )105 :ء(انبیا قرآن کریم در ،مزامیر فی الجمله کالم خداست. براي مثال، فرد مسلمان

 .)1:9مزامیر: (د کر خواهم بیان را تو عجایب جمیع .گفت خواهم حمد
 .)21:30( ابداآلباد تا گفت خواهم حمد را تو، من خداي یهوه اي، نشود خاموش و خواند سرود ترا جاللم تا

۵۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 .)2:66( !نمایید توصیف را او جالل او تسبیح در و، بسرایید را او نام جالل
 .)3:40( یعنی حمد خداي ما را ؛دو سرودي تازه در دهانم گذار

 .)30: 69( نمود خواهم تعظیم حمد با را او و خواند خواهم تسبیح سرود با را خدا نام و
 .)1ـ33( شایدمی زیرا تسبیح خواندن راستان را ؛اي صالحان در خداوند شادي نمایید

در آغاز و ، »)خدا را حمد گویید«معنی  زیرا این کلمه (به ؛معروفند» هللویاه«به مزامیر  150تا  146مزامیر 
  .)255ص، م200هلی، (شود از این مزامیر دیده میهریک  پایان

  .)1- 147( شایسته است خواندن تسبیح و، پسند دل و است نیکو سراییدن را ما خداي زیرا ؛هّللویاه
 .)150:6(هللویاه  ؛خدا را ستایش کند ،هرکه جان در بدن دارد

  .)146:2( سرایید خواهم را خود خداي، دارم وجود که مادامی. گفت خواهم حمد را خداوند، هستم زنده تا
 .)99:3( است قدوس او که، بگویند حمد را تو مهیب و عظیم اسم

  . هرچه کنی به خود کنی2

  آمده است: الفقیه الیحضره منکتاب  در
هَا یعَلَ یَسْتَکْرِهُهَا رَجُلٌ تِیهَااْیَ دَاوُدَ عَهْدِ یعَلَ ةٌأامْرَ کَانَتِ قَالَ بِی عَبْدِ اللَّهِأعَنْ  ِ هَ یلْقَأفَـ نَفْسـ  عَـزَّ اللـَّ

 هْلِـهِأ عِنْدَ فَوَجَدَ هْلِهِأ یإِلَ فَذَهَبَ قَالَ تِیهِمْاْیَ مَنْ هْلِکَأ عِنْدَوَ إِلَّا مَرَّةً تِینِیاْتَ لَا إِنَّکَ لَهُ فَقَالَتْ نَفْسِهَا فِی جَلَّوَ
 الرَّجُـلَ هَـذَا وَجَدْتُ قَالَ ذَاكَ مَاوَ قَالَ حَدٍأ یإِلَ یُؤْتَ لَمْ مَا إِلَیَّ یتَأ اللَّهِ نَبِیَّ یَا فَقَالَ دَاوُدَ بِهِ یتَأفَ لًارَجُ
امـام ؛ )22ــ21، ص 4ق، ج1413(صـدوق،  تُدَانُ تَدِینُ لَهُ: کَمَا قُلْ دَاوُدَ یإِلَ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ یوْحَأفَ هْلِیأ عِنْدَ

شـد و از او درخواسـت یپیوسته مزاحم او مـ يبود که مرد یپیامبر زن داوددر زمان فرماید: می صادق
خداوند  اینکهتا ، کردیاما او به زور او را مجبور م، ورزیدیزن امتناع م کهدرحالی .کردعمل نامشروع می

بـا همسـرت  يمرد دیگر اینکهمگر  ،آییزد من نمیگاه تو نهیچ :و به آن مرد گفت، انداخت بر دل آن زن
 داوداو را نـزد ، را در کنار همسر خود دید يخانه خود رفت و مرد يارتباط نامشروع دارد. مرد به سو

ـید آن  .به سرم آمده که بر سر کسـی نیامـده اسـت یپیامبر خدا بالی يا :گفت .آورد و شکایت کرد پرس
ـتاد یوحـ داودام یافتم. خداوند متعال به نار همسرم در خانهچیست؟ مرد گفت: این شخص را در ک  ،فرس

  د.به سرت آم يدیگران کرد دربارهبه او بگو همان که تو خود 
، 2ج  ،1387 ر،یـکث(ابـن »انت تحصد شوکها و حسکها ئاتیزارع الس ای«فرمود:  مانهیدر سخنى حک نیهمچن

  .ه تو تنها خار و خاشاك درو خواهى کردها، بدان ککننده گناهان و بدىاى کشت ؛)260ص
  اما در مزامیر در همین زمینه آمده است:

  .)62:12( داد خواهی جزا عملش موافق کس هر به زیرا ؛است تو آن از نیز رحمت خداوند اي
آنهـا را مطـابق عمـل دسـت  ،بده ایشان زشت اعمال موافق ایشان و کردار حسب به را آنها(شریران)
  .)28:4( نما رفتار ایشان را به خودشان ردّ ایشان بده و

 .)54:5( بدي را بر دشمنان من خواهد برگردانید
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  امید به خدا. 3
لِـی جَألوَعِزَّتِی وَ، دَاوُدُ قَالَ لِدَاوُدَ: یَا یللَّهَ تَعَالَأإِنَّ : لْبُرْسِیُّ قَالَألْحَافِظُ ألْعَارِفُ رَجَبٌ ألشَّیْخُ أ يرَوَوَ

بِقَدْرِ دُنْیَاکُمْ سَبْعِینَ ضِعْفاً لَمْ یَکُنْ ذَاكَ وَمَلَهُ أعْطَیْتُ کُلَّ مُؤَمِّلٍ أمَّلُونِی فَأرْضِی أوَهْلَ سَمَاوَاتِی أ نَّألَوْ 
یْءٌ ، یَرْفَعُهَاوَلْبَحْرِ أحَدُکُمْ بِإِبْرَةٍ فِی أکَمَا یَغْمِسُ  إِأل َ ، 1380 (حـر عـاملی، ؟نَـا قَیِّمُـهُأفَکَیْفَ یَنْقُصُ شـ
قسـم بـه ، داود يفرمود: ا دداو : خداوند بهاست گفته یشیخ عارف رجب حافظ برس؛ )195ص

 يهامن خواسته، اگر همه اهل آسمان و زمین به من امیدوار باشند و از من بخواهند، عزت و جاللم
انجـام  ،شما باشد ياندازة هفتاد برابر دنیاها بهآن خواسته اگرچهکنم. یاز آنها را برآورده م هرکدام

را به دریا فرو ببرید و آن را بیرون  یاز شما سوزن هرکداممن مانند این است که اگر  ياین کار برا
 کند؟یرا از آب کم م يبیاورید. آیا آن کار چیز

  خوانیم:در مزامیر می
  .)71:14( افزود خواهم تو تسبیح همۀ بر و بود خواهم امیدوار اًدائم من اما و

  .)62:1( زیرا که نجات من از جانب اوست ؛شودط براي خدا خاموش میجان من فق
  .)62:5( زیرا که امید من از وي است ؛اي جان من فقط براي خدا خاموش شو

  .)22:33( امیدوار تو بودیم کهچنان، اي خداوند رحمت تو بر ما باد
 شوند منقطع شریران چون ؛برافرازد نزمی وراثت به تو را تا دار نگاه را او طریق و باش خداوند منتظر

  .)37:34( دید خواهی را آن
  .)7:63( کرد خواهم تو شادي هايبال و زیر سایۀ ايبوده زیرا تو مددکار من

  . توکل4

 فویض و توکل بر خداوند آمده است:باب ت در ،کافیدر 
 مِـنْ حَدٍأ دُونَ عِبَادِي مِنْ عَبْدٌ بِی اعْتَصَمَ مَا دَاوُدَ یإِلَ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ یوْحَأ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بِیأ عَنْ. الف

ـنِهِنَّ مِـنْ الْمَخْرَجَ لَهُ جَعَلْتُ إِلَّا فِیهِنَّ مَنْوَ رْضُأالْوَ السَّمَاوَاتُ تَکِیدُهُ ثُمَّ نِیَّتِهِ مِنْ ذَلِکَ عَرَفْتُ خَلْقِی  مَـاوَ بَیْ
 یَدَیْـهِ مِنْ رْضِأالْوَ السَّمَاوَاتِ سْبَابَأ قَطَعْتُ إِلَّا نِیَّتِهِ مِنْ ذَلِکَ عَرَفْتُ خَلْقِی مِنْ حَدٍأبِ عِبَادِي مِنْ عَبْدٌ اعْتَصَمَ

فـرمــود:  امـام صــادق ؛)63، ص2 ، ج1365(کلینی،  هَلَکَ وَادٍ يِّأبِ بَالِاُ لَمْوَ تَحْتِهِ مِنْ رْضَأالْ سَخْتُأوَ
دون تـوجه به احد: هیچفرستاد یوح داوده ب عـزوجـل يخـدا مـن ه از مخلوقم ب يیک از بندگانم ـب

بـا او  ،ها و زمین و هر که در آنهاستسپس آسمان .پناهنده نشود که من بدانم نیت و قصد او همین است
ـیچ، نیرنگ بازند رایش فـراهم آورم و ه از  ییکـه یـک از بنـدگانم بـجز آنکه راه چاره از میان آنها را ـب

ها و زمین را از دستش ببرم ل آسمانیجز آنکه اسباب و وسا، انستموقم پناه نبرد که بدانم قصدش همخل
  م.افتد باك ندار یهالکت يزیر پایش را فرو برم و بهر واد

ا مَـا لَا وَرِیدُ اُوَیَا دَاوُدُ تُرِیدُ  دَاوُدَ یاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَ یوْحَأ: لْمُؤْمِنِینَأمِیرُ أقَالَ  .ب رِیـدُ فَـإِنْ اُیَکُونُ إِلـَّ
(مجلسـی،  رِیـداُتْعَبْتُکَ فِیمَا تُرِیدُ ثُمَّ لَا یَکُونُ إِلَّا مَا أرِیدُ اُإِنْ لَمْ تُسْلِمْ لِمَا وَعْطَیْتُکَ مَا تُرِیدُ أرِیدُ اُسْلَمْتَ لِمَا أ

وحـی  داودزوجل به فرمود: خداي ع نقل شده است که حضرت از امیرالمؤمنین؛ )104، ص5ق، ج1404

۵۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

شود. پس اگر واقع نمی ،کنمکنم و جز آنچه من اراده میکنی و من هم اراده می! تو اراده میداودکرد: اي 
کنم و اگر تسلیم آنچه مـن هایت را به تو عطا میمن خواسته، خواهم تسلیم شويدر برابر آنچه که من می

چیزي جز آنچـه کـه مـن ، اندازم. پس از آنحمت میخواهی به زتو را در آنچه که می، خواهم نشويمی
  .شود [و تو اجري هم نخواهی برد]خواهم واقع نمیمی

  خوانیم:در مزامیر می
  .)4:5( نمایید توکل خداوند بر و بگذرانید را عدالت يهاقربانی

  .)5:11( ستیزیرا که ملجا ایشان تو ه ؛همه متوکالنت شادي خواهند کرد و تا به ابد ترنم خواهند نمود
زیرا که اي خداوند تـو طالبـان خـود را هرگـز  ؛شناسند بر تو توکل خواهند داشتآنانی که نام تو را می

  .)9:10( ايترك نکرده
  .)16:1( زیرا برتو توکل دارم ؛اي خداوند مرا محافظت فرما

ـبش نخـ، که به دست راست مـن اسـتچون ؛دارمروي خود میخداوند را همیشه پیش  واهم خـوردجن
)16:8(.  

  .)26:1( پس نخواهم لرزید ،امبر خداوند توکل داشته
  .)40:4( که بر خداوند توکل دارد و به متکبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود خوشا به حال کسی

ـپار و بـر وي توکـل کـن کـه آن هـاي: بـاب ؛37:5( را انجـام خواهـد داد طریق خود را به خداونـد بس
  .)64ـ62ـ57ـ52ـ37ـ18ـ91

ـته توکـل خداوند بر و امنموده رفتار خود کمال در من که زیرا ؛بده داد مرا، اي خداوند  پـس، امداش
  .)26:1( لغزید نخواهم
 .)13:5( خواهد کرد تو شادي در نجات من ؛ دلدارممی تو توکل رحمت به اما من

 .)10:64( فخر خواهند نمود، دالنراست دارد و جمیعمی لکند و بر او توکمی خداوند شاديدر  و مرد صالح
  .)18ـ66( شنیدخداوند مرا نمی، داشتماگر بدي در دل خود منظور می

 لذیـذ ایشـان و از چیزهـاي بدکار نشوم با مردان زشت اعمال تا مرتکب مگردان بد مایل عمل مرا به دل
  .)4:141( نخورم

  ز از شهوت و بطالتزیست روحانی و پرهی. 5
 بِشَهَوَاتِ قُلُوبُهُمْ الْمُعَلَّقَۀَ فَإِنَّ الشَّهَوَاتِ حُبِّ عَنْ صْحَابَکَأ نْذِرْأوَ حَذِّرْ] دَاوُدُ یَا[ دَاوُدَ یإِلَ اللَّهُ یوْحَأ. ...الف
 يفرمـود: ا یوحـ داود خداوند به حضرت؛ )154، ص1ق، ج1404(مجلسی،  عَنِّی مَحْجُوبَۀٌ قُلُوبُهُمْ الدُّنْیَا
ـند یهـایزیرا دل ؛خودت و اصحابت را از همه شهوات برحذر بدار، داود ـیر شـهوات دنیـا باش ، کـه اس
 .تواند مرا درك کندینم شانقلب
إِنَّ ، دَاوُدُ وبِهِمْ. یَاوَةَ مُنَاجَاتِی مِنْ قُلُلْهَمَّ یُذْهِبُ حَألأإِنَّ ، لْهَمَّ بِالدُّنْیَاأوَوْلِیَائِی أما لِ: دَاوُدَ خْبَارأفِی وَ .ب

آمده که  داود در اخبار ؛)143، ص79(همان، ج  یَغْتَمُّونَ نْ یَکُونُوا رُوحَانِیِّینَ ألأوْلِیَائِی أمَحَبَّتِی مِنْ 
 يهـامناجات مـرا از دل یشیرین، زیرا عالقه به دنیا ؛بندندیمن دل به دنیا نم يخداوند فرمود: اولیا
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باشند که امـور دنیـا نتوانـد آنهـا را  یمن روحان يخواهم اولیایمن م !داود يا کند.یآنان بیرون م
  .غمناك و متأثر کند

  اما در مزامیر موارد زیر در این زمینه قابل بازیابی است:
  .)3:10( کندکند و خداوند را اهانت میشکر می، ربایدکه میکند و آنشریر به شهوات نفس خود فخر می

هر آدمـی محـض بطالـت  ام در نظر تو هیچ است. یقیناًاي و زندگانیم را یک وجب ساختهاینک روزهای
  .)39:5( قرار داده شد

داند کیسـت کـه از آن تمتـع گردد و نمیکند و محض بطالت مضطرب میاینک انسان در خیال رفتار می
 .)6: 39( خواهد برد

ایشـان از شـهوت خـود دسـت . )30(د ان بدیشان داپس خوردند و نیکو سیرشدند و موافق شهوات ایش
که غضب خدا برایشان افروخته شده؛ تنومنـدان ایشـان را  )31(د هنوز در دهان ایشان بو نکشیدند. و غذا

باز گناه ورزیدند و به اعمال عجیـب او ، با وجود این همه )32( بکشت وجوانان اسرائیل را هالك ساخت
(فـراز  تـرس هاي ایشان را درروزهاي ایشان را در بطالت تمام کرد و سال، بنابراین. )33(د ایمان نیاوردن

  .)33ـ29آیات  ،78

  یاد خدا در تنگی. 6
 فِی دَعَانِی إِذَا لَصَوْتُهُوَ خِدْمَتُهُوَ صَلَاتُهُ فَقَلَّتْ الْعَبْدَ مْرَضْتُأ رُبَّمَا ...دَاوُدَ یإِلَ اللَّهُ یوْحَأ فِیمَا، الدَّاعِی عُدَّةُ

 ،کنمیرا بیمار مـ يامن بنده، بسا يا؛ )192، ص78ج ، ق1404(مجلسی،  الْمُصَلِّینَ صَلَاةِ مِنْ إِلَیَّ حَبُّأ کُرْبَتِهِ
مـن  يبـرا، کنـدیاندوه صدا مکه مرا در حال غم وآن يصدا یشود. ولینماز و عبادت او کم م درنتیجه
  .باشدیتر از نمازگزاران میداشتندوست

  آمده است: رمزامیدر 
  .)50:15( پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو را خالصی دهم و مرا تمجید بنمایی

  .)18:6( ام و او آواز مرا از هیکل خود شنیدام و استغاثه نمودهدر تنگی خود خداوند را خوانده
  .)31:9( جسدم از غصه کاهیده زیرا در تنگی هستم. جانم و چشمم و ؛اي خداوند بر من رحمت فرما

  یاد خدا در روز خوشی و فراخ. 7
امِأ فِـی لَـکَ سْتَجِیبَأ یحَتَّ سَرَّائِکَ یَّامِأ فِی اذْکُرْنِی دَاوُدَ یإِلَ یتَعَالَ اللَّهُ یوْحَأ قَالَ عن ابی عبداهللا  یـَّ

مـرا یـاد در ایام خوشی (روزگار)  :وحی فرمود داودخداوند به ؛ )37، ص14ق، ج 1404(مجلسی،  ضَرَّائِکَ
  ایام ناخوشی تو را استجابت کنم. کن تا در

  آمده است: مزامیردر 
  .)30:6( من در کامیابی خود گفتم جنبش نخواهم خورد تا ابداالباد

کثرت رحمانیت خـود  در! کنم. اي خدامی تو نزد در وقت اجابت را خود دعاي اي خداوند، من اما و
  .)69:12( و راستی نجات خود مرا مستجاب فرما

۵۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  حالیاد خدا در همه . 8
(دیلمـی،  ساعۀ من عدمتها فیها تذکرنی ال ساعۀ کل داود یا :داود یإل یتعال اهللا یوأوح ...النبی وقال
آن را از  یکه در آن به یاد من نیست یهر ساعت داود ياوحی فرمود؛  داودخداوند به  ؛)49، ص1ق، ج1412

  .)يمند نشددست رفته است و از آن بهرهبیهوده از  ییعن( ساعت عمر خود مشمار
  خوانیم:می مزامیردر 

  .)22:2( در شب نیز و مرا خاموشی نیست ،کنیخوانم مرا اجابت نمیاي خداي من در روز می
  .)34:1( بر زبان من خواهد بود تسبیح او دائماً .خداوند را در هر وقت متبارك خواهم گفت

  .)35:28( هد کرد و تسبیح تو را تمامی روززبانم عدالت تو را بیان خوا ...
 .)71:8( دهانم از تسبیح تو پر است و از کبریایی تو تمامی روز

  دوري از تکبر. 9
 قْـرَبَأ نَّأ کَمَـا... دَاوُدُ یَـا دَاوُدَ یإِلَـ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ یوْحَأ النَّبِیُّ قَالَ قَالَ آبَائِهِ عَنْ الصَّادِقِ عَنِ. 1
اسِ بْعَدُأ کَذَلِکَ الْمُتَوَاضِعُونَ الْقِیَامَۀِ یَوْمَ مِنِّی اسِالنَّ ی النـَّ رُونَ الْقِیَامَـۀِ یَـوْمَ مِنـِّ ، 2، ج1365(کلینـی،  الْمُتَکَبـِّ

 مـن بـه افـراد ینترنزدیـک کـه طوريهمان :کرد وحی داود به خداوند: فرمود صادق امام؛ )124ص
 د.باشنمی خودخواه و رمتکب اشخاص من از هم مردم تریندور، هستند فروتن و متواضع اشخاص

تِیوَمُجَالَسَتِی وَمُصَاحَبَتِی وَکَرَامَتِی  یهَلُمُّوا إِلَوَ، نْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ غُرُورِهَاأرْضِ مَا ألْأهْلَ أفَارْفُضُوا یَا . 2 َ ، مُؤَانَسـ
: فرمـود وحـی داود بـه خداوند؛ )26، ص67ق، ج 1404(مجلسی،  مَحَبَّتِکُمْ یسَارِعْ إِلَاُوَؤَانِسْکُمْ اُآنِسُوا بِی وَ

 بـا. بیایید من مصاحبت و کرامت سوي به و کنید دور خود از را خود غرورهاي! زمین روي مردم اي پس
 م.کن پیشدستی شما تمحب به و شوم مأنوس شما با هم من تا، بگیرید انس و مجالست من

  آمده است: مزامیردر این باب در 
  ).31:23( دهددارد و متکبران را مجازات کثیر میمی محفوظ را امنا خداوند ...

  .)12:3( منقطع خواهد ساخت ،هایی که سخنان تکبرآمیز بگویندخداوند زبان
  .)5:5( کنیکنندگان نفرت میبطالت ۀمتکبر در نظر تو نخواهد ایستاد. از هم

  .)4:10( فکرهاي او این است که خدایی نیست ۀمشریر در غرور خود گوید: بازخواست نخواهد کرد ه
  .)19:13( ...ات را نیز از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشودبنده

  حب و دوستی نسبت به خدا. 10
نِیجَلِیسُ مَنْ جَوَ، حَبَّنِیأنِّی حَبِیبُ مَنْ أرْضِی أهْلَ أبْلِغْ أ، دَاوُدُ : یَادَاوُدَ خْبَارأنَّ فِیأ .الف َ مُـونِسٌ وَ، الَسـ

حَـدٌ مِـنْ أحَبَّنِی أطَاعَنِی. مَا أمُطِیعٌ لِمَنْ وَ، مُخْتَارٌ لِمَنِ اِخْتَارَنِیوَ، صَاحِبٌ لِمَنْ صَاحَبَنِیوَ، لِمَنْ آنَسَ بِذِکْرِي
مَـنْ طَلَـبَ وَ، مَنْ طَلَبَنِی بِالْحَقِّ وَجَدَنِی، یحَدٌ مِنْ خَلْقِأیَتَقَدَّمُهُ  حْبَبْتُهُ حُبّاً ألأ خَلْقِی عَرَفْتُ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِهِ إِأل

! به مردم روي داوداي : وحی فرمود داودخداوند به حضرت ؛ )18ص، تا، بیثانی شهید( غَیْرِي لَمْ یَجِدْنِی
دوست من است و من همنشین کسی هستم کـه بـا مـن ، زمین از قول من بگو: هر کس مرا دوست بدارد
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گزینم که مـرا اختیـار کنـد. می س کسی هستم که با من هم صحبت شود. کسی را برهمنشینی کند و مون
اي که مرا دوست بدارد و من از قلـب او ایـن محبّـت را مطیع کسی هستم که از من اطاعت کند. هر بنده

 مـرا، مرا طلب کند دارم که کسی بر وي سبقت نگرفته باشد. و هر کس حقیقتاًمی چنان او را دوست، ببینم
  .یابدمییابد و هر کس غیر از من را طلب کند هرگز مرا نمی
 مَا یَحُوطُ ءٍلِشَیْ مُحِبٍّ کُلَّ فَإِنَّ دِینِکُمْ یعَلَ فَاتَّهِمُوهُ لِدُنْیَاهُ مُحِبّاً الْعَالِمَ یْتُمُأرَ إِذَا قَالَ :اللَّهِ عَبْدِ بِیأعن  .ب

 مَحَبَّتِـی طَرِیـقِ عَنْ فَیَصُدَّكَ بِالدُّنْیَا مَفْتُوناً عَالِماً بَیْنَکَوَ بَیْنِی تَجْعَلْ لَا دَاوُدَ یإِلَ اللَّهُ یوْحَأ قَالَوَ حَبَّأ
کـرد:  یوحـ داود که حضرت فرمود: خداوند بـه شدهنقل  از ابوعبداهللا ؛)46، ص1، ج1365(کلینی، 

 .طریق محبت من باز داردقرار مده. تا تو را از ، را که شیفتۀ دنیا است یمیان من و خودت عالم

  آمده است: مزامیردر 
  .)11:5( در تو وجد خواهند نمود ،دارند.. اسم تو را دوست می.آنان که

  .)12:5( زیرا تو اي خداوند مرد عادل را برکت خواهی داد و به رضامندي مثل سپر احاطه خواهی نمود
  .)5:3( دهدقویت میزیرا خداوند مرا ت ؛من خسبیده به خواب رفتم و بیدار شدم

 .)1:18( نمایممی محبت را تو من! خداوند! قوت اي
 دائمـاً گوینـد کـه، دارند تو را دوست نجات که نمایند و آنانی تو در تو وجد و شادي طالبان و اما جمیع

  .)16:40( است خداوند بزرگ
 خـدا متعـال« تو دائماً گویند: نجات دارندگان و دوست، کنند در تو وجد و شادي، تو طالبان و اما جمیع

 .)4:70( »باد

  وبهــت. 11
لَامُ عَلَیْـهِوَ آلِهِوَ نَبِیِّنَا یعَلَ النَّبِیِّ دَاوُدَ یإِلَ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ یوْحَأ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بِیأ عَنْ .الف َّ  إِنَّ دَاوُدُ یَـا السـ

یْتُهُأوَ لَـهُ غَفَـرْتُ ذِکْـرِهِ عِنْـدَ مِنِّی اسْتَحْیَاوَ الذَّنْبِ ذَلِکَ مِنْ تَابَوَ رَجَعَ ثُمَّ ذَنْباً نَبَذْأ إِذَا الْمُؤْمِنَ عَبْدِيَ َ  نْسـ
 داود خداونـد بـه ؛)28ص، 6ق، ج 1404(مجلسـی،  الرَّاحِمِینَ رْحَمُأ نَاأوَ بَالِیاُ لَاوَ الْحَسَنَۀَ بْدَلْتُهُأوَ الْحَفَظَۀَ

ـید از اینکـه آن  یگناه يااگر بنده !داود يکرد: ا یوح را مرتکب شد و بعد هم توبه کرد و خجالـت کش
دهم که از یاد آن شخص ببرنـد و آن را یبخشم و به حافظان عمل دستور میمن او را م ،گناه را ذکر کند
  .مچون من ارحم الراحمین هست ؛کنمیمبدل به حسنه م

 بَشِّرُاُ کَیْفَ قَالَ الصِّدِّیقِینَ نْذِرِأوَ الْمُذْنِبِینَ بَشِّرِ دَاوُدُ یَا لِدَاوُدَ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بِیأ عَنْ .ب
 :خداوند فرمود؛ )314، ص2، ج1365(کلینی،  التَّوْبَۀَ قْبَلُأ نِّیأ الْمُذْنِبِینَ بَشِّرِ دَاوُدُ یَا قَالَ الصِّدِّیقِینَ نْذِرُاُوَ الْمُذْنِبِینَ

گفت: چگونه گناهکـاران را بشـارت دهـم و  داود، گناهکاران و صدیقیان را بشارت و انذار کن داوداي 
 .پذیرمآنان را می ۀبشارت ده که توب گونهاینگنهکاران را  :صدیقان را انذار کنم؟ خداوند فرمود

 ذْنَـبَأ إِذَا الْمُـؤْمِنَ عَبْدِيَ إِنَّ دَاوُدُ یَا النَّبِیِّ دَاوُدَ یإِلَ اللَّهُ یوْحَأ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بِیأ عَنْ .ج
نَۀَ بْدَلْتُـهُأوَ الْحَفَظَۀَ نْسَیْتُهُأوَ لَهُ غَفَرْتُ ذِکْرِهِ عِنْدَ مِنِّی اسْتَحْیَاوَ الذَّنْبِ ذَلِکَ مِنْ تَابَوَ رَجَعَ ثُمَّ ذَنْباً َ  لَـاوَ الْحَسـ

ـنیدم کـ بصیر گوید: از امام صـادقیبا؛ )130، ص1364(صدوق،  الرَّاحِمِینَ رْحَمُأ نَاأوَ بَالِیاُ ه فرمـود: ش

۵۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

 ،شـود یهرگـاه مرتکـب گنـاه ،من مـن! همانا بنده مؤداود يفرستاد که ا یوح پیامبر داودخداوند به 
بخشـایم مـیاو را ، رم کنداز من ش ،افتدمیسپس بازگردد و از آن گناه توبه کند و هر وقت به یاد آن گناه 

ـنم و (از ایـن مـیبدل  یاندازم و آن گناهش را به حسنه و نیکیم یو فرشتگان نگاهبان او را به فراموش ک
  م.ترین مهربانانندارم و من مهربان یکار) باک
  خوانیم:می مزامیردر همین موضوع در 

  .)25:11( ستا بزرگ زیرا که ؛بیامرز مرا گناه، خاطر اسم خود به خداوند اي
گفتم عصیان خود را نزد خداونـد اقـرار  ،وجرم خود را مخفی نداشتم کردم اعتراف تو نزد خود گناه به

  .)32:5( پس تو آالیش گناهانم را عفو کردي .کنممی
 سـاز محو را رأفت خویش گناهانم کثرت من رحمت فرما و به حسب اي خدا به سبب رحمت خود بر

)51:1(.  
  .)51:9( کن محو خطاهاي مرا ۀبپوشان و هم گناهانم را از خود روي

 يهـا؛ ر.ك: مزامیـر، باب32:1( گردیـد مستور وي گناه و شد آمرزیده او عصیان که کسی حاله ب خوشا
  .)143ـ130ـ102ـ51ـ38ـ25ـ6

  شدگاننفرین. 12
هُ یَذْکُرُونِی لَا لِلْجَبَّارِینَ قُلْ دَدَاوُ یإِلَ یتَعَالَوَ تَبَارَكَ اللَّهُ یوْحَأ :قَالَ عَبْدِاللَّهِ بِیأ عَنْ  یَـذْکُرُنِی لَـا فَإِنـَّ
وحی فرمود: بـه  داودخداوند به ؛ )271، ص5ق، ج1409(نوري،  فَلَعَنْتُهُمْ ذَکَرْتُهُمْ ذَکَرُونِی إِنْوَ ذَکَرْتُهُ إِلَّا عَبْدٌ

پس اگر جباران مـرا یـاد  ،او را یاد نکنمنیست که مرا یاد کند و من  ةبند چراکه ؛جباران بگو مرا یاد نکنند
 ایشان را لعنت فرستم. ،کنند
قِینَ مِـنَ الـدَّارَ خْلِیاُ قَلِیلٍ فَعَنْ... دَاوُدُ یَا دَاوُدَ یإِلَ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ یوْحَأ :الصَّادِقُ قَالَ ِ  جْعَـلُأوَ الْفَاسـ

 يمـن بـه زود ...! داود يفرمود: ا یوح داود اوند بهخد؛ )196، ص1362(صدوق،  الظَّالِمِینَ یعَلَ لَعْنَتِی
  .بر ظالمان حق است من زمین را از فاسقان پاك خواهم نمود و لعنت يرو

الِمِینَ قُـلْ دَاوُدَ إِلَى جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ وْحَىأ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ خْبَارِ، عَنِأالْ جَامِعُ«شبیه به همین مضمون:   لِلظـَّ
  .)96صق، 1409نوري، (» لْعَنَهُمْأ نْأ إِیَّاهُمْ ذِکْرِي إِنَّوَ ذَکَرَنِی مَنْ ذْکُرَأ نْأ عَلَیَّ حَقٌّ فَإِنَّهُ رُونَنِییَذْکُ لَا

  خوانیم:در باب لعن بدکاران می مزامیراما در 
 .)18:109( ...رندیگیبرم در خود يردا چون را لعنت

از او دور شـده اسـت  ،خواستت را نمیچون که برک بدو رسیده و ،داشتمی چون که لعنت را دوست
)17:109(. 

 .)13:109( او منقطع گرددۀ . ذری)12:109( او رحمت کند کسی نباشد که بر. )8:109( ایام عمرش کم شود
  .)12:3( هاي چاپلوسان را منقطع خواهد ساختلب ۀخداوند هم

  .)16:34( منقطع سازد روي خداوند به سوي بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین



   ۵۹ در متون اسالمي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داودمايهبن

  کرــش. 13
 شـکري و شـکرك حـقّ أشکرك کیف إلهی فقال شکري حقّ اشکرنی داود یإل یتعال اهللا یأوح و

 قد و شکرك حقّ شکرك آدم کان کیف داود قال و شکري حقّ شکرتنی اآلن فقال منک نعمه إیّاك
 فکـان عنـدي مـن ذلـک أن اعترف إنه فقال مالئکتک له أسجدت و صفوتک و ألنبیائک أبا جعلته
به  !داود يفرمود: ا یوح داود خداوند به؛ )22، ص1ق، ج1412(دیلمی،  شکري حق بذلک اعترافه

آدم را پـدر  کـهدرحالی، چگونه تو را شکر کنم، عرض کرد: خداوندا داودن. من شکر و سپاس ک
با این اقرار به  !داود يا . خداوند فرمود:پیامبران و برگزیده قرار دادي و مالئک بر او سجده کردند

  م.شکر تو را پذیرفت، از شکر من یناتوان
تـو را تـا ، هستیم تو مرتع گوسفندان و تو قوم که ما پسخوانیم: اما در مزامیر هم در این زمینه چنین می

  .)79:13(مزامیر به ابد شکر خواهیم گفت و تسبیح تو را نسل بعد از نسل ذکر خواهیم نمود

  دگان خدابه بنکمک . 14
 تِینِیاْلَیَ عِبَادِي مِنْ نَالْعَبْدَأ دَاوُدَ یإِلَ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهُ یوْحَأ :قَالَ مُحَمَّدٍبن جَعْفَرِ الصَّادِقِ اللَّهِ عَبْدِ بِیأ عَنْ

 لَـوْوَ سُرُوراً الْمُؤْمِنِ عَبْدِيَ یعَلَ یُدْخِلُ قَالَ الْحَسَنَۀُ تِلْکَ مَاوَ رَبِّ یَا دَاوُدُ فَقَالَ قَالَ جَنَّتِی بِیحُهُاُفَ بِالْحَسَنَۀِ
 داود روایت کرده که حضـرت فرمـود: خداونـد بـه امام صادق ؛)35، ص14ق، ج1404مجلسی، ( بِتَمْرَةٍ
من او را داخـل بهشـت ، جا آوردهب ییک حسنه کوچک ،از بندگان من هرکدام !داود يفرمود که: ا یوح

ـیله دادن ه ب یآن حسنه چیست؟ خداوند فرمود: غم را از دل مؤمن، داونداعرض کرد: خ داودم. کنیم وس
  .یک خرما بزداید

  خوانیم:در مقابل، در مزامیر می
  .)41:1( کند. خداوند روز بال او را خالصی خواهد دادکه براي فقیر تفکر می خوشا به حال کسی

در زمین مبـارك خواهـد بـود و او را بـه او  ،خداوند او را محافظت خواهد فرمود و زنده خواهد داشت
  .)41:2( آروزي دشمنانش تسلیم نخواهی کرد

  الهیرحمت . 15
 لَـا کَـذَلِکَ فِیهَا جَلَسَ مَنْ یعَلَ الشَّمْسُ تَضِیقُ لَا کَمَا دَاوُدُ یَا دَاوُدَ یإِلَ جَلَّوَعَزَّ اللَّهُ یوْحَأ :النَّبِیُّ قَالَ

 !داود يفرمـود: ا یوحـ دداو خداونـد بـه؛ )300، ص1362(صدوق،  فِیهَا دَخَلَ مَنْ یعَلَ رَحْمَتِی تَضِیقُ
بـه آن  یاگـر کسـ ،طور است رحمت منهمان، خورشید را بگیرد يتواند جلوینم یکه کس يطورهمان

  ات داخل خواهم شد.و اما من از کثرت رحمت تو به خانه داخل شود
  آمده است: مزامیردر 

  .)7ـ5( ات داخل خواهم شدمت تو به خانهو اما من از کثرت رح
  .)31:16( ات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخشروي خود را بر بنده

۶۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

  .)36:5( هاست و امانت تو تا افالكاي خداوند رحمت تو در آسمان
  .)36:7( برندهاي تو پناه میبال ۀآدم زیر سایبنی .رحمت تو چه ارجمند است

  .)32:10(رحمت او را احاطه خواهد کرد ،اما هر که بر خداوند توکل نماید ،باشدبسیار میهاي شریر غم
  .)52:8( خدا هستم و به رحمت خدا توکل دارم تا ابداالباد ۀمن مثل زیتون سبز در خان

  .)14:89( خرامندعدالت و انصاف اساس تخت تو است. رحمت و راستی پیش روي تو می
  .)30:5( دائمی است رحمتش (رضامندي)اي و غضبش لحظه

  .)100:5( زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدي و امانت وي تا ابداالباد
م خود سیـر کن مـا را از رحمت صبحگاهـان   .)14:90( نماییم و شـادي تا تمامـی عمـر خـود ترـن

 .)76:119( خویش بندة با تو کالم موافق، بشود من لیتس براي تو رحمت پس

  .شودختم می »رحمت او تا ابداالباد است«به  ،136مزمور  ۀفقرات بیست و پنج گان ۀهم

  عدم تلبس به لباس دشمنان. 16
عْـدَائِی وَلَـا ألْبَسُوا لِبَـاسَ ینْبِیَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا أنَبِیٍّ مِنْ  یاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَ یوْحَأقَالَ  بِی عَبْدِ اللَّهِأعَنْ 

، 1، جق1413صـدوق، ( عْـدَائِیأعْدَائِی کَمَا هُـمْ أعْدَائِی فَتَکُونُوا أسْلُکُوا مَسَالِکَ یعْدَائِی وَلَا أطَعَامَ مطْعَمُوا ی
بـه ، وحی کرد اسرائیلبنیخداوند به یکی از پیامبران  :که فرمود است نقل شده ز امام صادقا؛ )252ص

آنها  ن مرا نپوشند و غذاي دشمنان مرا نیز نخورند و به راه دشمنان من هم نروند تامؤمنان بگو لباس دشمنا
 .دشمن من نشوند، هم مانند دشمنانم

  آمده است: مزامیردر 
  .)26:4( ام و با منافقین داخل نخواهم شدبا مردان باطل نشسته

  .)26:5( دارم و با صالحین خواهم نشستاز جماعت بدکاران نفرت می
 .)31:6( نفرت دارم ،کنندانی که از اباطیل پیروي میاز آن
 لذیـذ ایشـان . و از چیزهـايبدکار نشوم با مردان زشت اعمال تا مرتکب مگردان بد مایل عمل مرا به دل

 .)4:141( نخورم

  داودعار گشتن . 17
 یَا کَیْفَ فَقَالَ اسرائیلبنی یعَلَ ذَنْبِکَ عَارَ جَعَلْتُوَ ذَنْبَکَ غَفَرْتُ قَدْ نِّیأ دَاوُدَ یإِلَ یوْحَأ جَلَّوَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 یوحـ داود خداونـد بـه ؛)58، ص5، ج1365(کلینـی،  بِالنَّکَرَةِ یُعَاجِلُوكَ لَمْ إِنَّهُمْ قَالَ تَظْلِمُ لَا نْتَأوَ رَبِّ
عـرض  داودم. گـذارد اسرائیلبنیگردن من گناهان تو را بخشیدم و وبال گناهان تو را به ، داود يفرمود: ا

؟ خداوند فرمود: چـون آنهـا گنـاه تـو را یدهاین کار را چگونه انجام می، یتو ظالم نیست، کرد: خداوندا
  د.در انکار تو شتاب نکردن یول ،دیدند

  هم در این زمینه آمده است: مزامیردر 
  .)4: 79( ایمشده سُخریه و ستهزاا خویش مجاوران نزد و ایمگردیده عار خود همسایگان نزد



   ۶۱ در متون اسالمي هاي مشترك در مزامير و احاديث مربوط به داودمايهبن

، دهندگانتسلی براي و نبود ولی، کشیدم مُشْفِقی انتظار. امشده بیمار شدت به و است شکسته مرا دلِ، عار
  .)20:69( نیافتم اما
  .)19:69( تواند نظر پیش خصمانم جمیع و دانیمی مرا رسوایی و خجالت و عار تو

  .)7:69( است پوشیده مرا، من روي رسوایی و امگردیده عار متحمل تو خاطر به زیرا
 .)13:44( مایند گرداگرد که آنانی نزد سخریه و اهانت. گردانیدي عار ما همسایگان نزد را ما

 مرا هرکه. امدهش آشنایان خوف باعث و ؛خویش همسایگان نزد خصوصاً. امگردیده عار دشمنانم همۀ نزد
  .)11:31( گریزدمی من از ،بیند بیرون

  .)6:22( قوم شدة شمرده حقیر و هستم آدمیان عار ؛نی انسان و هستم کِرم من اما و

  ترس از خداوند. 18
بُعَ أخَفْنِی کَمَا تَخَـافُ  :دَاوُدَ یللَّهُ إِلَأ یوْحَأقَدْ وَ لْآدَابِألثَّانِی فِی کِتَابِ ألشَّهِیدُ أ يرَوَوَ .الف َّ لسـ

از من چنان بتـرس کـه از  داوداي ؛ )154ق، ص1409؛ شهید ثانی، 221، ص1تا، ج (ورام، بی لضَّارِيَأ
 .ترسیمی هار ايدرنده
تـرس از  ؛ در فاتحه زبور آمده: سر حکمـت،)همان( للَّهِألْحِکْمَۀِ خَشْیَۀُ أسُ اْرَلزَّبُورِ: أ فَاتِحَۀِفِی وَ قالب) 

 خداست.

  خوانیم:هاي زیر در مزامیر میاین موضوعات را در گزاره
  .)7: 34( رهاندخداوند گرداگرد ترسندگان اوست؛ اردو زده ایشان را می ۀفرشت

  .)9: 34( زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست ؛اي مقدسان خداوند از او بترسید
  .)110:10( طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد کشند و امانوا شده گرسنگی میبیشیربچگان 

  .)36:119( خویش استوار کن که به ترس تو سپرده شدهة کالم خود را بر بند
  .)25:14( سر خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد

  .)112:1( دارد رغبت بسیار او وصایاي در و ترسدمی خداوند از که کسی حاله ب خوشا !هللویاه
  .)9:20( انسانند که بدانند هاتا امت، گردان مستولی ایشان بر را ترس !اي خداوند

 تـا اسـت پایـدار او حمـد .است نیکو خردمندي را آنها عاملین همه. است حکمت ابتداي خداوند ترس
  .)110:10( ابداالباد

  .)11:2( نمایید لرز شاديکنید و با  عبادت خداوند را با ترس

  داود تنهایی. 19
اسَ أهَجَـرْتُ : رَاكَ وُحْـدَاناً؟ قَـالَأمَـا لِـی ، دَاوُدُ : یَـادَاوُدَ یإِلَ یوْحَأللَّهَ أإِنَّ : قَالَ لصَّادِقِأعَنِ  لنـَّ

دور از ، چرا تو را تنهـا کرد: یوح داود خداوند به حضرت ؛)196، ص1362(صدوق،  ...هَجَرُونِی فِیکَوَ
  آنها نیز از من دور شدند.، گزیدم ي: من به خاطر تو از آنها دورداود نگرم؟یمردم م

  .)102:7( امکنم و مثل گنجشک بر پشت بام منفرد گشتهپاسبانی می
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  عظمت خداوند. 20
تُفِیـقُ  نْـتَ ألأوَ يکَیْفَ تَتَکَلَّمُ بِالْهُـدَ، آدَمَیَا اِبْنَ : دَاوُدَحِکْمَۀِ آلِفِی: قَالَ بِیهِأمُحَمَّدٍ عَنْ بن حَدَّثَنِی جَعْفَرُ

بِعَظَمَتِـهِ عَارِفـاً لَـمْ وَفَلَوْ کُنْتَ بِاللَّهِ عَالِماً ، للَّهِ نَاسِیاًأنْتَ لِعَظَمَۀِ أوَ، صْبَحَ قَلْبُکَ قَاسِیاًأآدَمَ بن ؟! یَايلرَّدَأمِنَ 
؛ )203، صتـا، بی(طوسی ؟اِنْفِرَادَكَ فِیهِ وَحْدَكَوَتَذْکُرُ لَحْدَكَ  وَیْحَکَ! کَیْفَ أل ،لِوَعْدِهِ رَاجِیاًوَتَزَلْ مِنْهُ خَائِفاً 

تو چگونه ، فرزند آدم يا :داودکه حضرت فرمود: در حکمت آل شدهروایت  از امام صادق از پدرش
واسطه فرامـوش هب تو، فرزند آدم ي. ایکنیها خود را دور نماز بدي کهدرحالی یگوییاز هدایت سخن م

و خـدا را  يخداوند آگاه شـو . تو اگر به عظمتيارحم کردهیو ب یقلبت را قس، کردن عظمت خداوند
، بـر تـو ي. وايگـردیاو امیدوار م يهاو به وعده يشویهمیشه از او ترسان و هراسان م، یخوب بشناس

  .خفت یکه در آن تنها خواه يآوریچگونه لحد خود را به یاد نم
  خوانیم:می مزامیر در

ـیش متوکّالنـت و بـراي ايکـرده ذخیـره ترسندگانت براي تو که احسان عظمت زهی ظـاهر  آدمبنـی پ
  .)19:31( ايساخته

 .)11:79( برهان، اندشده سپرده موت به را که خود آنانی بازوي عظمت حسب حضور تو برسد. به به اسیران نالۀ
 .)53:140( کرد نتوان او را تفتیش و عظمت، ممدوح نهایتو بی است مخداوند عظی

 .)6:145( نمود خواهم تو را بیان عظمت خواهند گفت و من مهیبِ تو سخن در قوّتِ کارهاي

  صبر. 21
بْرَلأقِـی خْألأإِنَّ مِـنْ وَ، قِیخْألأ: تَخَلَّقْ بِدَاوُدَ یللَّهُ إِلَأ یوْحَأقِیلَ وَ َّ ؛ 137، ص9ق، ج 1404(مجلسـی،  صـ

خود را با اخالق مـن متخلـق ، داود يفرمود: ا یوح داود نقل شده که خداوند به؛ )42تا، صشهیدثانی، بی
  .از اخالق من صبر است ییک، کن

  هم آمده است: مزامیردر 
  .)1:40، زمورم( شنید مرا فریاد، شده مایل من به و، امکشیده خداوند براي بسیار (صبر) انتظار

 .)7:37، مزمور( نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش

  شادي در نام خدا. 22
ق، 1404(مجلسـی،  ...فَتَلَـذَّذْ بِـذِکْرِيوَ فَافْرَحْ بِی دَاوُدُ یَا دَاوُدَ یإِلَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ یوْحَأ الصَّادِقُ قَالَوَ
 يفرمـود: ا یوحـ داود خداوند بـه :فرمودند دقامام صا ؛)398، ص5ق، ج1409؛ نوري، 34، ص14ج

  . ...يبه خاطر من شاد باش و به ذکر من قلبت را شاد کن تا لذت ببر، داود
  هم آمده است: زامیرمدر 

 .)2:9( سرایید خواهم متعال تو را اي نام .نمود و وجد خواهم در تو شادي
د شادي صالحـان اي   .)11:32( نماییـد ـمترن دالنراست همـۀ اي و وجـد کنیـد و در خداوـن
  .)1:33( شایدرا می راستان خواندن تسبیح زیرا که ؛نمایید در خداوند شادي صالحان اي
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 .)21:33( داریممی لاو توک قدوس کند و در ناممی ما در او شادي دل زیرا که
 .)9:35( خواهد نمود او شادي در نجاتدر خداوند وجد خواهد کرد و  من و اما جان

 .)23:71( ايداده را فدیه آن نیز که خواهد کرد و جانم بسیار شادي هایملب ،خوانمتو سرود می براي چون
  .)2:100( بیایید محضور او با ترن نمایید و به دتعبا خداوند را با شادي

  گيرينتيجه
کوشد تا به شناخت غیرهنجـاري و همدالنـه و غیرکالمـی می ،ادیان ۀقایسهیات تطبیقی با توصیف و مال

 را به این نتیجـه محققان، . دستاورد این معرفت شریفریزي نمایدپیادیان نایل آمده و گفتمان میان آنها 
  در مباحث اخالقی و عرفانی اشتراکات بسیاري دارند. ویژهبه، هاي ادیانکه آموزه کندرهنمون می
دوري ، اوقـاتیاد خدا در همه ، پرهیز از شهوت دنیا، توکل، امید، جزا مطابق اعمال، ستایش حمد و

عـدم تلـبس ، رحمت خدا، شکرگزاري، لعنت جباران، اهمیت نیت، توبه، حب و دوستی با خدا، از تکبر
اي همایـهبـن ازجمله ،شادي و عظمت خداوند، ترس از خدا، داود عار گشتن حضرت، به لباس دشمنان

در اسالم آمده و مضمون مشترك ایـن عنـاوین  داود مشترکی است که در احادیث خطابی به حضرت
حتـی در تعبیـرات ، بجز اشتراکات بیش از مضمون، شود. در برخی از مواردیافت می نیز در زبور کنونی

از ایـن دسـت  به برخیوجود دارد که  فراوانی همانندي و همسویی غیرتصادفی ،هاو الفاظ و و استدالل
جــزو  داودهــاي یادشــده در احادیـث خطــابی حضــرت . همچنـین آموزهها اشــاره گردیــدهماننـدي

  رود.شمار نمیاسرائیلیات به
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