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ِسنٍف ّسنِيّنِش تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي
رَ ٍق َش َابُي كِت ِي ندٍ مٍَسنِي

مِشٍِي ٌت قِدٍ بٍلٍبٍٍل لْننِ َ ْنم تَرُشُي َش ٍع نَ. نَن َحمَ َش عََل قِندِِش َيَِل عِسِر
تَرُشُي نَ نَّش. ِك ّحرّ َش ٌكنيٍِي َش عََل َ لَنم عَ كٌلٌندٍ عَ َ ْنم وٌن كُي نَ بَرِ مَ مَ،
ِشِل قِرِنِيٍي بٌوٍر ِي تَرُشُي،« َش مَنّفٍي »ِعِسَرِيَل ِشِل قِرِن كُي. نَاِن َابُي كِت َ تٌم
ْكْن مَ، نَن كٍرٍن ِس لَنِش نُ َيَِل عِسِر ِسنٍف، عَ تَرُشُي.» َش مَنّفٍي »يَُدَي
قِندِ نََش ّسيِت بٌوٍر رَ، َحمَ َيَِل عِسِر قِندِ نََش عَ قْْل، بَُت كٍُي ٌت كٍرٍن ّسيِت
قِرِنِي تَرُشُي« َش مَنّفٍي »ِعِسَرِيَل ّسبِّش تَرُشُي َش بِرِن مَنّفٍي رَ. َحمَ يُدََي
مٍَسنمَ. فبَنسَن نَن ٍق َش مَنّفٍي يُدََي قِرِنِي، تَرُشُي« َش مَنّفٍي »يَُدَي كُي.

ِشلٍِي مِِش نَشٍٍي مَ، نَن ٌسلٌمَنَاِن َ سٌر َ قْلْم ِسنٍف َابُي كِت تَرُشُي« َش مَنّفٍي »يَُدَي
ْسُل وََشِت. َش ْسُل مَنّف هَن وََشِت َش عَدَ مَ بََب كٍلٍِق َ دُِنح ُل َ بَر نَشٍٍي َ مٍَسنم
َش عََل ُب مُ عَ ْكْن ُسفَندِ، عَ نََش عََل نَ. نَن ِسنٍف مَنّف َيَِل عِسِر قِندِِش
َيَِل عِسِر قِندِِش َ دَوُد رَ. ْحشْي عَ ِت َ دَوُد نََش عََل رَ، عَ نَ نَ مَ. ْشن َ كِر
قْْش سّرِّي َش عََل بِرَدٍ قََت مَن عَ رَّحرّدٍ، َحمَ قََت نَشَن نَ، نَن ُشنفٍب مَنّف
نََش عََل مَ. بِرِن َ دُِنح ْسْت ُشنفٍب ِشِل عَ هَن مَ ٍق َش عَ َس بَرَكّ نََش عََل رَ.



ii

عَبَدَن. رَّحرّ َحمَ َش عََل َش ندٍ دِ َش عَ ّب، بْنسْي عَ نُن َ دَوُد تٌنٌف َساّت
كُي. نَن ِسنٍف َابُي كِت ِي ّسبِّش بِرِن تَرُشُي نَ

َش مَنّفَي َش ُسلٍمَِن دِ َش َ دَوُد َ قْلْم ندٍ قِرِن َابُي كِت تَرُشُي« َش مَنّفٍي »يَُدَي
مَن عَ رَ، لْننِ يَمَرِ َحمَ نََش عَ رَ. قْْش ِك ّحرّ بََب عَ َ بِر نََش ُسلٍمَِن مَ. نَن تَرُشُي
دَرِ َسلَمُ. ِت هْرْ ْمبَنِش َش عَ َش ُسلٍمَِن تِن نََش عََل رَ. ْسوّب بَُت عََل نََش
مَِت تُِل عَ نََش َ ِم بٌو رٌ رَ. ْحشْي عَ ِت نََش َ ِم بٌو رٌ دِ َش عَ قََش، ٌت ُسلٍمَِن
َيَِل عِسِر مَ. ٍع رَحَاُش َش ّ ْبح يِلـَكٍَي َ عِسِر َ نِي عَ َ بَر نَشٍٍي َ ر مَرَ ِس َش لَنقَنمٍَي عَ
َ ِم بٌو رٌ رَ. مَنّف َش ٍع ِت َ ِم ٌبٌو يٍر ٍع مَ، بُن يَامَرِ َش َ ِم بٌو رٌ مِِن نََش ُق بْنسْي

َيَِل. عِسِر ّن ِشِل مَنّفَي َش َ ِم ٌبٌو يٍر يُدََي، ّن ِشِل مَنّفَي َش
َ بِر نَشٍٍي نَ نَن قَنيٍِي مَنّف قِندِِش ندٍٍي َشنِب، دَنِف َ ِم بٌو رٌ تِِش نَشٍٍي مَنّف
مِِش ٍع بَُت، كٍُي َق ٍع رَ، َ كِر َش عََل تِن مُ ندٍٍي ْكْن رَ. قْْش سّرِّي َش عََل
ٌت يُدَيَكٍَي فٍرٍدٍ. ٍع َق نَشٍٍي َ ر َسابُي فبّتٍّي ِس َحشَنَكَت ٍع نََش عََل كُي نَ تْوْر.
رَ. يَشُيٍي ٍع نْدٍ مَِل ٍع عَ تٌنٌف، ٍع نََش قَن عََل مَ، عََل فبِلٍن نََش ٍع ٌت، تْورّ نَ
كّمّ ّح ُب نََش ْموِل نَ تَِف. بٌوٍر ٍع َ مَسَر َق نُ حَاشٍِي مَنّف نُن قَنيٍِي مَنّف
يَشُيٍي يُدََي نُن َيَِل عِسِر ُل عَ نََش عََل رَْحنِي عَ قِرِن. نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف ّح َسشَن

مَ. بِْش ِلْن بَب نُن عَسِرَِي كُي َ ٌكنيِي َشنِن ٍع ٍع رَ، ٍع ْن َش
َعََل ْنم ٍع كُي، هّيرِ نَ نَشَن مِِش ّب َوٌن مٍَسنم عَ عَ بَرِ مَ مَِكنِِكِن، تَرُشُي ِي
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َحمَ َيَِل عِسِر مَ. نَ نَتَنَف وٌن َش عََل ّب. ٍع رَ شْرْشْي َ ٌكنيِي قِندِ َق نَ ٌلٌدٍ، َب ر
َ قَنم دُِنحّءِفِرِ مَ وٌن مَ، ْشن َ كِر َش عََل َ لُم وٌن َش ّب. وٌن رَ مِسَاِل قِندِ َش
وٌن رَ ٌس لْننِ نَ َش عََل ْستْمَ. نَن فبَنسَن تْورّ وٌن رَ، نَ تٌندِ مَ وٌن َش ْكْن ّن،

عَمَِن كُي. َشِشِل
ِسنٍف ّسنِيّنِش تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي

َ عِبُرَهِم عَننَِب هَن عَدَ مَ بٍنَب
٬ ٬ ؛١٠ ٬ ؛١ قّْل ؛١ قْْل ٍق

ْسْت. ٍكنَن نََش عٍنٌِس ْسْت. عٍنٌِس نََش ٍسِت ْسْت. ٍسِت نََش عَدَ مَ 1
عٍنٌِك ْسْت. عٍنٌِك نََش يٍرٍدِ 3 ْسْت. يٍرٍدِ نََش مَهَلَلٍِل ْسْت. مَهَلَلٍِل نََش ٍكنَن 2
شّّم دِ نََش َ نُه ْسْت. َ نُه نََش لٍمٍِك 4 ْسْت. لٍمٍِك نََش مٍتٍُسَل ْسْت. مٍتٍُسَل نََش

يٍقٍِت. نُن هَِم، سٍِم، ْسْت؛ َسشَن
َ ِس. تِر نُن مٍٍسِك، تُبَِل، يَوَِن، مَدَِي، مَفٌٌف، ٌمٍرِ، ف َي؛ نَن دٍِي َش يٍقٍِت 5
َي؛ نَن دٍِي َش يَوَِن 7 َ مَ. تٌفَر نُن رِقَِت، عَِسٍكنَِس، َي؛ نَن دٍِي َش ٌمٍرِ ف 6

رٌدَِنِم. نُن ِكتِِم، َ ِسِس، تَر عٍلِسَهَ،
نَن دٍِي َش ُكِس 9 َان. كَن نُن ثُِت، َِيِم، مِسِر ُكِس، َي؛ نَن دٍِي َش هَِم 8
دٍدَن. نُن ٍسيَب َي؛ نَن دٍِي َش رَامَ َسبِتٍَك. نُن رَامَ، َسبََت، َشوَِل، ٍسَب، َي؛
َِيِم مِسِر 11 تَِف. عَدَ مَدٍِي رَ ِسنٍف فٍرٍ سٌي قِندِ نَشَن بَرِ، نِمِرٌدِ نََش ُكِس 10
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ُ ُسكٍَي، ثَتِر 12 نَقَتُكٍَي، لٍهَبَكٍَي، عَنَمِكٍَي، لُدُكٍَي، قِندِِش نَشٍٍي ْسْت، دٍِي نََش
دٍِي نََش َان كَن 13 نَ. نَن ٌ َكقَتٌر نَ بٍنَب قِلِِستَكٍَي رَ. َكقَتٌرٌكٍَي نُن َكسَلُشُكٍَي،
هِوِكٍَي، 15 فِرِفَسَكٍَي، عَمٌرِكٍَي، يٍبُسُكٍَي، 14 ِشتِكٍَي، ِسْدنكٍَي، قِندِِش نَشٍٍي ْسْت،

رَ. شَمَتَكٍَي نُن ٍسمَرَكٍَي، عَرَوَدَكٍَي، 16 ِسنِكٍَي، عَرََككٍَي،
دٍِي َش عَرَ ِم عَرَ ِم. نُن لُدُ، عَرَقَشَدِ، عَسُرِ، عٍلَمَ، َي؛ نَن دٍِي َش سٍِم 17
نََش ٍسَل ْسْت. ٍسَل نََش عَرَقَشَدِ 18 مٍٍسِك. نُن فٍتٍرِ، ُشُل، عُُس، َي؛ نَن
عِتَشُنِش بِْش بَرِ مَ ثٍلٍِف ِشِل كٍرٍن ْسْت. قِرِن شّّم دِ نََش عٍبٍرِ 19 ْسْت. عٍبٍرِ
عَلٌمٌدَدِ، َي؛ نَن دٍِي َش يٌَكتَن 20 يٌَكتَن. ِشِل ندٍ قِرِن عَ وََشِت. َش عَ
ٍسيَب، عَبِمَيٍٍل، عٌبََل، 22 دِكَِل، عُسَِل، هَدٌرَ ِم، 21 يٍرَ، َشسَرَ مَوٍٍت، ٍسلٍَق،

ِك. نَ نَن دٍِي َش يٌَكتَن 23 يٌبٌَب. نُن َشوَِل، عٌقِرِ،
ْسْت. عٍبٍرِ نََش ٍسَل 25 ْسْت. ٍسَل نََش عَرَقَشَدِ ْسْت. عَرَقَشَدِ نََش سٍِم 24
سٍرُُف ْسْت. سٍرُُف نََش ٍروُ 26 ْسْت. ٍروُ نََش ثٍلٍِف ْسْت. ثٍلٍِف نََش عٍبٍرِ
رَ. عِبُرَهِمَ قِندِ نَشَن ْسْت عِبُرَ مَ نََش َ تٍر 27 ْسْت. َ تٍر نََش نَشٌرِ ْسْت. نَشٌرِ نََش

دٍِي َش عِبُرَهِمَ عَننَِب
٬ ٬ ،١٢ قّْل ؛١ قْْل ٍق

َي؛ نَن دٍِي َش سُمَيَِل 29 سُمَيَِل. نُن عِِسيََف َي؛ نَن دٍِي َش عِبُرَهِمَ 28
هَدَدَ، مََس، دُ مَ، مِسٍمَ، 30 مِبِسَِم، ٍيِل، عَدَب كٍدَرِ، نٍبَيٌِت، ِسنٍف دِ َش سُمَيَِل

ِك. نَ نَن دٍِي َش سُمَيَِل كٍٍد مَ. نُن نَقِِس، يٍتُرِ، 31 ٍتمَ،
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ِسمِرَن، ّب؛ عِبُرَهِمَ ِ بَر نَشٍٍي عَ َي نَن دٍِي َش َ ٍكتُر فِّن ٌكنِي َش عِبُرَهِمَ 32
ْسْت. دٍدَن نُن ٍسيَب نََش يٌٌكسَن ُسووَ. نُن يٍِسبَِك، مَدِيَن، مٍدَن، يٌٌكسَن،
َ ٍكتُر قَتَنِش بِرِن دٍِي ِي ْسْت. عٍلِدَا نُن عَبِدَ، َشنِْك، عٍقٍرٍ، عٍَق، نََش مَدِيَن 33

نَ. نَن
َيَِل. عِسِر نُن عٍسَيُ َي؛ نَن دٍِي َش عِِسيََف ْسْت. عِِسيََف نََش عِبُرَهِمَ 34
َش عٍلِقَِس 36 كٌرَ. نُن يَلَمِ، يٍيُُس، يُوٍِل، ٍر عٍلِقَِس، َي؛ نَن دٍِي َش عٍسَيُ 35
دٍِي َش يُوٍِل ٍر 37 عَمَلِّك. نُن تِمَِن، ٍكنَِس، فَتَِم، ٍسِق، عٌمَرُ، تٍمَن، َي؛ نَن دٍِي

مَِس. نُن َسامَ، سٍرَ، نَشَِت، َي؛ نَن
دِ َسن. نُن عٍسٍرِ، دِ ٌسن، عََن، ِسبٍيٌن، ٌسبَِل، لٌتَن، َي؛ نَن دٍِي َش ٍسيِرِ 38
دٍِي َش ٌسبَِل 40 تِمَِن. ِشِل مَافِّن لٌتَن هٌمَِم. نُن شٌرِ َي؛ نَن دٍِي َش لٌتَن 39
نُن َ عَي َي؛ نَن دٍِي َش ِسبٍيٌن عٌنَن. نُن ٍسِق، عٍبَِل، مَنَشَِت، عَلِبَن، َي؛ نَن
يِتِرَن، عٍٍسبَن، ٍشمٍدَن، َي؛ نَن دٍِي َش دِ ٌسن دِ ٌسن. ِشِل دِ َش عََن 41 عََن.
نَن دٍِي َش دِ َسن يَاَكن. َساوَن، بِلِهَن، َي؛ نَن دٍِي َش عٍسٍرِ 42 كٍرَن. نُن

عَرَن. نُن عُُس َي؛
ْسْت؛ ندٍ مَنّف َش يِلـَكٍَي َ عِسِر بٍينُ يَمَرِ بِْش عٍدٌن َ بَر نَشٍٍي َي نَن مَنّفٍي 43
نَشَن يٌبٌَب، دِ َش َ سٍر قََش، ٌت بٍَل 44 تَا. دِنهََب كٍلِِش نَشَن بٍَل، دِ َش بٍيٌرِ
نََش تٍمَن، كٍلِِش نَشَن ُشسَمَ، قََش، ٌت يٌبٌَب 45 يَمَرِ. بِْش نََش بٌسَرَ، كٍلِِش
مٌوََب بْنْب مَدِيَنكٍَي َ بَر نُ نَشَن هَدَدَ، دِ َش َ بٍدَد قََش، ٌت ُشسَمَ 46 يَمَرِ. بِْش
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سَمََل مَسَرٍكَ قََش، ٌت َ هَدَد 47 ّن. تَا عَبِِت كٍلِِش عَ يَمَرِ. بِْش نََش مَ، بِْش
دّ شُرٍ نَ نَشَن تَا ٍرهٌبٌِت، كٍلِِش نَشَن َسوُُل قََش، ٌت سَمََل 48 يَمَرِ. بِْش نََش
بَِل 50 يَمَرِ. بِْش نََش َشنَن بَِل دِ َش عَِكبٌرِ قََش، ٌت َسوُُل 49 يَمَرِ. بِْش نََش رَ،
نَ مٍهٍتَبٍِل. ِشِل فِّن َش عَ يَمَرِ. بِْش نََش ثَوُ، كٍلِِش نَشَن هَدَدَ، قََش، ٌت َشنَن

قََش. نََش قَن َ هَدَد 51 مٍسَهَِب. ِشِل مَمَ عَ مَتِرّدِ، ِشِل نَف
ٍكنَِس، 53 ثِنٌن، عٍَل، عٌهٌلِبَمَ، 52 يٍتٍِت، عَلَِب، تِمَِن، َي؛ نَن مَنّفٍي عٍدٌن

ِك. نَ نَن مَنّفٍي عٍدٌن عِرَ ِم. نُن مَفَدِيِّل، 54 مِبِسَرِ، تٍمَن،

2
دٍِي َش َيَِل عِسِر

دَنَ، 2 َسبُلٌن، عِسَكَرِ، يُدَ، لٍوِ، ِسمٍيْن، ُبٍن، ر َي؛ نَن دٍِي َش َيَِل عِسِر 1
عَسٍرِ. نُن فَدِ، نَقَتَِل، بُنيَمِن، يُسُُق،

بَرِِش. ٍع نَن َانَك كَن فِّن دِ َش َ ُسو ٍسَل. عٌنَن، عٍرِ، َي؛ نَن دٍِي َش يُدَ 3
َ يُد 4 مَ. نَن نَ قََش عَ عَ ِع. َي عَلَتََل رََب حَاِش ٍق نََش عٍرِ ِسنٍف دِ َش يُدَ

ّن. ِك نَ ْسْت ُسوِل دِ َ يُد ّب. عَ ِ بَر َ سٍر نُن ثٍرٍ ِس نََش تَمَرِ مَمَدِ َش
ِسمِرِ، َي؛ نَن ُسولٍِي دِ َش َ سٍر 6 شَمُِل. نُن ٍشسِرٌن َي؛ نَن دٍِي َش ثٍرٍ ِس 5
رََب حَاِش ٍق َ بَر نَشَن ْسْت، عََكن نََش كَرِ ِم 7 دَرَدَ. نُن كَلِْكِل، هٍمَن، عٍتَنِ،

ْسْت. عَسَرََي نََش عٍتَنِ 8 تٌنٌف. رَتْنِش ٍس ٌت عَ رَ َيَِل عِسِر
كَلٍِب. نُن رَ ِم، َ مٍيِل، يٍر َي؛ نَن دٍِي َش ٍشسِرٌن 9
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َش يُدَيَكٍَي قِندِ نَشَن ْسْت، نَشَسٌن نََش عَمِنَدٌَب ْسْت. عَمِنَدٌَب نََش رَ ِم 10
نََش بٌو ُس 12 ْسْت. بٌو ُس نََش َسلِمٌن ْسْت. َسلِمٌن نََش نَشَسٌن 11 رَ. مَنّف
دِ َش عَ عٍلِيَِب، َي؛ نَن دٍِي َش يِسَِي 13 ْسْت. يِسَِي نََش عٌبٍدٌ ْسْت. عٌبٍدٌ
َش عَ نٍتَنٍيِل، 14 ندٍ، َسشَن دِ َش عَ ِسمٍَي، ندٍ، قِرِن دِ َش عَ عَبِنَدٌَب، ِسنٍف،
دَوُدَ، نُن ندٍ، ٍسننِ دِ َش عَ عٌسٍِم، 15 ندٍ، ُسوِل دِ َش عَ رَدَِي، ندٍ، نَاِن دِ
نََش سٍرَُي عَبِفَيِِل. نُن سٍرَُي َي؛ نَن فِنٍّي دِ َش يِسَِي 16 ندٍ. ٌسلٌقٍرٍ دِ َش عَ
يٍتٍرِ ْسْت عَمََس نََش عَبِفَيِِل 17 عَسَهِّل. نُن يٌوََب، عَبِسَِي، ْسْت؛ َسشَن شّّم دِ

رَ. بْنسْي سُمَيَِل قَتَنِش نَشَن ّب،
يٍسٍرٍ، ِشِل ٍع رَ. عَسَُب فِّن َش عَ ْسْت دٍِي نََش كَلٍِب دِ َش ٍشسِرٌن 18

ٌت عَسَُب 19 ّب. عَ ْسْت ندٍ دِ نََش قَن ِيٌِت يٍر فِّن َش عَ عَرَدٌن. نُن ٌسبٌَب،
عُرِ ْسْت. عُرِ نََش ُ شُر 20 ّب. عَ ِ بَر ُ شُر نَشَن ْدْش، عٍقَرََت نََش كَلٍِب قََش،
َش مَكِرِ بََب َلَدِ ف نََش عَ ْسْت، ٍسننِ تٌنٌف ّح ٌت ٍشسِرٌن 21 ْسْت. بّسَلِّل نََش
ْمْشّحن تَا نَشَن ْسْت، يَيِرِ نََش ٍسفُُب 22 ْسْت. ٍسفُُب نََش ٍع ْدْش. فِّن دِ
عَ ْسْت تَاٍي َش يَيِرِ نََش يَكٍَي سِرِ نُن فٍسُرِكٍَي 23 مَ. بِْش َلَدِ ف يَامَرِ َسشَن نُن
بْنسْي ِ مَكِر كٍلِِش بِرِن مِِش ِي َبِلِنِي. ر عَ نَ نَشٍٍي ٍسننِ تٌنٌف تَا نُن ٍكنََت نُن
عٍَسشُرِ نََش َ عَبِي فِّن َش عَ عٍقَرََت، كَلٍِب قََش ٌت ٍشسِرٌن 24 بََب. َلَدِ ف ّن،

رَ. بََب َ تٌٍكو قِندِ نَشَن ّب، عَ ِ بَر
بَُن، ِسنٍف، دِ َش عَ رَ ِم، َي؛ نَن دٍِي َش َ مٍيِل يٍر ِسنٍف دِ َش ٍشسِرٌن 25
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َ مٍيِل يٍر 27 ْسْت. عٌنَن نََش َ عَتَر بٌوٍر فِّن َش َ مٍيِل يٍر 26 عَهَِي. نُن عٌسٍِم، عٌرٍِن،
َي؛ نَن دٍِي مَ عٌنَن 28 عٍكٍرِ. نُن يَمِن، مَاَس، َي؛ نَن دٍِي َش رَ ِم ِسنٍف دِ َش
عَبِشَيِِل فِّن َش عَبِسُرِ 29 عَبِسُرِ. نُن نَدٌَب َي؛ نَن دٍِي َش سَمَِي يَدَ. نُن سَمَِي
نََش َ ٍسلٍد عَثَيِِم. نُن َ ٍسلٍد َي؛ نَن دٍِي َش نَدٌَب 30 ْسْت. مٌلِدِ نُن عَشَبَن نََش
نََش ٍسسَان ْسْت. ٍسسَان نََش يِسٍِي ْسْت. يِسٍِي نََش عَثَيِِم 31 رَ. ٍ دِتَر عَ قََش
عَ قََش نََش يٍتٍرِ يٌنَتَن. نُن يٍتٍرِ َي؛ نَن دِ َش يَدَ َ ُشني سَمَِي 32 ْسْت. عَشَلَِي
ِك. نَ نَن دٍِي َش َ مٍيِل يٍر َسَس. نُن ثٍلٍَت َي؛ نَن دٍِي َش يٌنَتَن 33 رَ. ٍ دِتَر
ٍسسَان 35 يَرَ. ِشِل مِسِرَكَ ٌكنِي َش عَ فِنٍّي. دِ ٌق ْسْت ٌي شّّم دِ مُ ٍسسَان 34
ْسْت. نَتَن نََش عَتَِي 36 بَرِ. عَتَِي نََش عَ مَ. َ يَر ٌكنِي َش عَ ِق فِّن دِ َش عَ نََش
عٌبٍدٌ 38 ْسْت. عٌبٍدٌ نََش عٍقِلَِل ْسْت. عٍقِلَِل نََش َسبَدِ 37 ْسْت. َسبَدِ نََش نَتَن
نََش ّشلِّس ْسْت. ّشلِّس نََش عَسَرََي 39 ْسْت. عَسَرََي نََش ُ يٍه ْسْت. ُ يٍه نََش
ُ َسلُم 41 ْسْت. ُ َسلُم نََش ِسِسمَِي ْسْت. ِسِسمَِي نََش عٍلٍيََس 40 ْسْت. عٍلٍيََس

ْسْت. عٍلِسَمَ نََش يٍكَمَِي ْسْت. يٍكَمَِي نََش
مَرٍ َس نُن ِسِق نََش مٍَس مٍَس. ِشِل ِسنٍف دِ َش كَلٍِب ُشنيَ َ مٍيِل يٍر 42
نُن ٍرٍكِم، تَثُوَ، كٌرَ، َي؛ نَن دٍِي َش ٍشبِرٌن 43 رَ. بََب ٍشبِرٌن قِندِ نَشَن ْسْت،
ْسْت. سَمَِي نََش ٍرٍكِم ْسْت. ٍيَِم يٌر نََش رَشَِم ْسْت. رَشَِم نََش سٍمَ 44 سٍمَ.
عٍَق فِّن ٌكنِي َش كَلٍِب 46 ْسْت. ُ سُر بٍِت نََش مَيٌن ْسْت. مَيٌن نََش سَمَِي 45
يَدَِي 47 ْسْت. فَّسِس نََش شَرَِن فَّسِس. نُن مٌَس، شَرَِن، َي؛ نَن دٍِي َش
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ٌكنِي َش كَلٍِب 48 َساِق. نُن عٍَق، ثّلِّت، فٍسََن، يٌتَِم، ٍرفٍِم، َي؛ نَن دٍِي َش
نُن َساِق بََب مَدَ مَننَ نََش مَن عَ 49 تِرَنَ. نُن ٍسبٍرِ َي؛ نَن دٍِي َش مَاكَ فِّن
دٍِي َش كَلٍِب 50 عََكَس. ِشِل فِّن دِ َش كَلٍِب بَرِ. َ ٍسو بََب َ فِبِي نُن مََكبٍنَ
بََب، يٍيَرِ ِم يَِت ِ كِر ِسنٍف، دِ َش عٍقَرََت فِّن َش عَ دِ، َش ُ شُر ٌسبَِل، َي؛ نَن
دٍِي َش ٌسبَِل بََب يٍيَرِ ِم يَِت ِ كِر 52 بََب. فَدٍرِ بٍِت شَرٍَق، نُن بََب، ُ بّتّلّيم َسلِمَ، 51
ثُتِكٍَي، عِتِرِكٍَي، َي؛ نَن َشبِلٍّي يٍيَرِ ِم يَِت ِ كِر 53 تَِف. بْنسْي مٍنُهٌِت هَرٌٍو، َي؛ نَن
َ َسلِم 54 نَ. نَن تَن ٍع قَتَنِش ـِكٍَي عٍٍستَيٌل نُن يَتَكٍَي سٌرٍ َيِكٍَي. مِسٍر نُن ُسو مََك،
سٌرَهَكٍَي، تَِف، بْنسْي مٍنُهٌِت يٌوََب، بٍِت عَتِرٌِت ٍتٌقَكٍَي، ن بّتّلّيمُ، َي؛ نَن دٍِي َش
نَن ٍكنِكٍَي ُسَكتِكٍَي. نُن ِسمٍيَتَكٍَي، تِرَتِكٍَي، يَبِّس، َسبَتِِش نَشٍٍي َشبِّل ّسبّلِتٍِي 55

رَ. بََب رٍَكُب شَمََت، قَتَنِش نَشٍٍي ِك، نَ

3
دٍِي َش دَوُدَ مَنّف

نَشَن عَمِنٌن، ِسنٍف دِ َش عَ َي؛ نَن نٍٍي ٍشبِرٌن، بَرِِش نَشٍٍي دِ َش َ دَوُد 1
َ ر عَبِفَيِِل قِندِ نَف نَشَن ِيِّل، دَن ندٍ قِرِن دِ َش عَ يلَِك، يِسِرٍ َ ر َ مَ عَِشنٌو قِندِ نَف
فِّن دِ َش تَلَمَِي مَنّف فٍسُرِ قِندِ نَف نَشَن عَبِسَلٌمِ، ندٍ َسشَن دِ َش عَ 2 كَرٍ مٍلٍَك،
ندٍ ُسوِل دِ َش عَ 3 رَ، َشفِِت قِندِ نَف نَشَن عَدٌنِيَ، ندٍ نَاِن دِ َش عَ رَ، مَاكَ
رَ. عٍفٍَل قِندِ نَف نَشَن يَِم، يِتِرٍ ندٍ ٍسننِ دِ َش عَ رَ، عَبِتَِل قِندِ نَف نَشَن ّسقَتَيَ،
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ٍسننِ، كٍِك ٌسلٌقٍرٍ، ّح ٍشبِرٌن رََب مَنّفَي نََش َ دَوُد ّن. ٍشبِرٌن بَرِِش ٍسننِ دِ ِي 4

َسشَن. نُن َسشَن تٌنٌف ّح ُ دَرِ َسلَم رََب مَنّفَي نََش عَ
ِسمٍَي، رَ؛ بَتٍِسَب فِّن دِ َش عَمِيِّل ُ دَرِ َسلَم ْسْت نَشٍٍي عَ َي نَن نَاِن دِ 5
عٍلِقٍلٍِت، عٍلِسُوَ، يِبِشَرِ، َي؛ نَن ٌسلٌمَنَانٍِي دِ َش َ دَوُد 6 ُسلٍمَِن. نَتَن، ٌسبٌَب،
ْسْت نَشٍٍي عَ دٍِي، َش دَوُدَ 9 عٍلِقٍلٍِت. نُن عٍلِيَدَ، عٍلِسَمَ، 8 يَقَِي، نٍقٍِف، نٌَف، 7

نَ. نَن مَافِّن ٍع قِندِ تَمَرِ مَ. َي دٍِي ِي نَ مُ رَ َسابُي فِنٍّي ٌكنِي

مَنّفٍي يُدََي
ْسْت. عََس نََش َ عَبِي ْسْت. َ عَبِي نََش َ ِم بٌو رٌ ْسْت. َ ِم بٌو رٌ نََش ُسلٍمَِن 10

ْسْت. عَشَسِيَ نََش َ ِم يٌر ْسْت. َ ِم يٌر نََش ٍيهٌسَقَِت 11 ْسْت. ٍيهٌسَقَِت نََش عََس
عَسَرََي نََش عَمَسِيَ ْسْت. عَمَسِيَ نََش َ ِس يٌو 12 ْسْت. َ ِس يٌو نََش عَشَسِيَ
َ ٍشٍسكِي نََش عَشَِس ْسْت. عَشَِس نََش يٌتَِم 13 ْسْت. يٌتَِم نََش عَسَرََي ْسْت.
يٌسِيَ نََش عَمٌن ْسْت. عَمٌن نََش مَنَِس 14 ْسْت. مَنَِس نََش َ ٍشٍسكِي ْسْت.
عَ ٍيهٌيَِكِم، ندٍ، قِرِن دِ َش عَ نَ، يٌشَنَن قِندِ نََش ِسنٍف دِ َش يٌسِيَ 15 ْسْت.
نُن َ يٌٍكنِي نََش ٍيهٌيَِكِم 16 َسلُمُ. ندٍ، نَاِن دِ َش عَ نُن ِسدٍكِيَ، ندٍ، َسشَن دِ َش

ْسْت. َ ِسدٍكِي

َشنِب ْسْت شْرَّي مَنّفٍي يُدََي
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َ ِم، مَلـَكِر 18 َسلَتِيٍِل، َي؛ نَن دٍِي َش عَ كُي، َ ٌكنيِي نَ نُ نَشَن َ يٌٍكنِي مَنّف 17
نُن ٌبَبٍِل سٌر َي؛ نَن دٍِي َش ثّدََي 19 نٍدَبِيَ. نُن هٌسَمَ، يٍكَمَِي، ٍسينَسَرِ، ثّدََي،
رَ. مَافِّن ٍع قِندِ نََش ٍسلٌمِِت َشنَنِيَ. نُن َ مٍسُلَم َي؛ نَن دٍِي َش ٌبَبٍِل سٌر ِسمٍِي.
يُسَِب نُن َشسَدَِي، بٍرٍكِيَ، عٌهٍِل، َشسَُب، َي؛ نَن بٌوٍرٍي ُسوِل دِ َش ثّدََي 20
دٍِي، َش عَرَنَن دٍِي، َش َ رّقَي يّسَيَ، ثّلَتَيَ، َي؛ نَن دٍِي َش َ َشنَنِي 21 ٍشٍسدَ.
َش ٍسمََي نَ. نَن ٍسمََي قِندِ دِ َش َ ّسَكنَي 22 دٍِي. َش َ ّسَكنَي دٍِي، َش عَبَدِيَِس
ٍسننِ. مِِش َلَنِش ن بِرِن ٍع َسقَِت، نُن نٍيَرََي، بَرَِي، يِفَِل، َشتُِس، َي؛ نَن دٍِي
مِِش َلَنِش ن بِرِن ٍع عَسِرِكَمَ، نُن ِشِسكِيَ، عٍلِيٌوٍنَِي، َي؛ نَن دٍِي َش نٍيَرََي 23
دّلَيَ، يٌشَنَن، عَكُُب، ثّلَيَ، عٍلِيَِسُب، هٌدَقِيَ، َي؛ نَن دٍِي َش عٍلِيٌوٍنَِي 24 َسشَن.

ٌسلٌقٍرٍ. مِِش َلَنِش ن بِرِن ٍع عَنَنِ، نُن

4
َشبِلٍّي َ يُد

دِ َش ٌسبَِل 2 ٌسبَِل. نُن ُ شُر كَرِ ِم، ٍشسِرٌن، ثٍرٍ ِس، َي؛ نَن دٍِي َش يُدَ 1
قَتَنِش َشبِلٍّي يَتَكٍَي سٌرٍ ْسْت. لَهَدِ نُن عَشُمَِي نََش يَشَِت ْسْت. يَشَِت نََش َ يَي ٍر
ِشِل مَافِّن ٍع يِدِبَِس. نُن يِسٍمَ، يِل، يِسِرٍ َي؛ نَن دٍِي َش عٍتَِم 3 نَ. نَن نٍٍي
مِشٍِي ِي رَ. بََب ُشَس قِندِ نََش عٍسٍرِ نَ. نَن بََب فٍدٌرِ قِندِ ٍنُوٍِل ث 4 ٍلِثٌنِ. هٍَسل
فِّن نََش عٍَسشُرِ بََب َ تٌٍكو 5 بََب. ُ بّتّلّيم ِسنٍف، دِ َش عٍقَرََت نَ، نَن ُ شُر قَتَنِش
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عٍَسشُرِ ِ بَر عَشٍَستَرِ نُن تٍمٍِن، ٍشقٍرِ، عَشُسَِم، نََش َ نَيَر 6 نَيَرَ. نُن ٍشَل ْدْش، قِرِن
عَنُِب نََش ٌكِس 8 ّب. عَ ِ بَر ٌكِس نُن عٍتٍنَنِ، ٌسشَرَ، سّرِّت، نََش ٍشَل 7 ّب.

َشبِلٍّي. عَشَرٍَشِل دِ َش ُ ِم هَر نُن عَ ْسْت، ٌسبٍَب نُن
َس ِشِل عَ نََش نَف عَ نَ. بِرِن نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ دَنفٍِق ْسْت بِنّي نََش يَبِّس 9
مَشَندِ، عََل مَرِِف َيَِل عِسِر نََش يَبِّس 10 كُي. نَن تْورّ ْسْت عَ عَ بَرِ مَ يَبِّس
ِع رَ، ّسنّب ِع مَِل ٱ َش ِع مََس، ُشن بِْش مَ ٱ َش ِع مَ، ٱ َس بَرَكّ َش »ِع

ُسُش. دُّب َش عَ نََش عََل مَ.» تْورّ نَتَنَف ٱ َش
عٍٍستٌن 12 ْسْت. عٍٍستٌن نََش مٍشِرِ ْسْت. مٍشِرِ نََش كٍلُُب نفَشَكٍرٍنِي ُسوَش 11
مِشٍِي ِي ْسْت. نَشََس عِرِ نََش تٍِشننَ ْسْت. تٍِشننَ نُن ثَسٍيَ، رََق، بٍِت نََش

نَ. نَن رٍَككٍَي قِندِِش
َشتَِت َي؛ نَن دٍِي َش عٌتِنِيٍِل سٍرََي. نُن عٌتِنِيٍِل َي؛ نَن دٍِي َش ٍكنَِس 13

َشبُيٍي قِندِ نَشَن ْسْت، يٌوََب نََش سٍرََي ْسْت. َ عٌقَر نََش مٍيٌنٌتَِي 14 مٍيٌنٌتَِي. نُن
َي؛ نَن دٍِي َش كَلٍِب دِ َش يٍقٍُن 15 ُلُنَب. ف َش َشبُيٍي نَ نُ نَشٍٍي رَ بََب
ِسِق، َي؛ نَن دٍِي َش ٍلٍِل ٍيهَل 16 ْسْت. ٍكنَِس نََش عٍَل نَاِم. نُن عٍَل، عِرُ،
َلٌن. ي نُن عٍقٍرٍ، مٍرٍدِ، يٍتٍرِ، َي؛ نَن دٍِي َش َ عٍسِر 17 يِل. عَسَرٍ نُن تِرَِي، ِسَق،
بََب َ عٍِستٍمٌو قِندِ نََش يٍِسَب بَرِ. يٍِسَب نُن سَمَِي، مَرِيَمَ، نََش ندٍ فِّن َش مٍرٍدِ
َ َسنٌو ٍشبٍرِ، بََب ٌسٌك يٍرٍدِ، بََب فٍدٌرِ َي؛ نَن دٍِي َش يُدَيََك فِّن َش مٍرٍدِ 18 رَ.
دٍِي نَ نَن نَ مَ، ْشن مٍرٍدِ ْدْش َ بَر نُ نَشَن بِتِيَ، دِ َش قِرَوُنَ يٍكُتِيٍِل. بََب
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َ عٍِستٍمٌو نُن عَ ْسْت، فَرِ مَِك بََب كٍيَِل نََش مَافِّن، نَشَِم فِّن، َش هٌدَِي 19 بَرِ.
نََش يِسٍِي تِلٌن. نُن َشنَن، بٍن رِنَن، عَمِنٌن، َي؛ نَن دٍِي َش ِسمٌن 20 مَاكََك.

ْسْت. ٌسٍشِت بٍن نُن ٌسٍشِت
َشبِّل َ عَِسبٍي لَادَ، بََب مَرٍ َس عٍرِ، بََب لٍَك َي؛ نَن دٍِي َش ٍسَل دِ َش يُدَ 21
لّشِّم يَسُِب نُن مٌوََب نَشَن سَرَِق، نُن َ ِس، يٌو ٌكٍسبَكٍَي، يٌِكِم، 22 يَءِلَنمَ، دُِف نَشٍٍي
تَاٍي فٍدٍرَ نُن ٍتَيِِم ن ّب مَنّف َ يَءِلَنم ّ ّقح نُ نَن تَن ٍع 23 ْشننَكٍُي. تّمُي َكِب يَامَرِ

دّننَّش. َسبَتِِش نُ ٍع كُي

دٍِي َش ِسمٍيْن
نََش َسوُُل 25 َسوُُل. نُن سٍرَ، يَرُِب، يَمِن، نٍمُوٍِل، َي؛ نَن دٍِي َش ِسمٍيْن 24
شَمُوِّل نََش مِسٍمَ 26 ْسْت. مِسٍمَ نََش مِبِسَِم ْسْت. مِبِسَِم نََش ُ َسلُم ْسْت. ُ َسلُم
ُق شّّم دِ نََش ِسمٍِي 27 ْسْت. ِسمٍِي نََش ُ َسكُر ْسْت. ُ َسكُر نََش شَمُوِّل ْسْت.
وَُي مُ َشبِلٍّي ٍع ْسْت. فبٍفٍب دِ مُ نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ ْسْت. ٍسننِ فِّن دِ نُن ٍسننِ نُن
ٌلَدِ، ت عٍسٍِم، بَِل، 29 ُسوَِل، َشسَرِ مٌلَدَ، بٍرِ ٍسيَب، َسبَتِِش ٍع 28 بْنسْي. َ يُد عَْل
ٍع َِيِم. َسار نُن بِرِ، بٍِت ُسسِِم، َشسَرِ مَرََكبٌِت، بٍِت 31 ِسكِلََف، ٌ مَ، هٌر ٍتُوٍِل، ب 30
رِ ْمن، عَيِن، عٍتَِم، نَ نُ مَن ٍع 32 تّمُي. مَنّفَي َش َ دَوُد هَن كُي تَاٍي نَ ُل نََش
بٍنبٍَي ٍع نُن بْشٍِي َش ٍع بَالَِت. هَن َبِلِنِي ر ٍع نُن 33 ُسوِل تَا نَ عَسَن، نُن تٌٍكن،

ِك. نَ نَن
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يٌوٍِل، 35 يٌَس، دِ َش عَمَسِيَ يَمٍلٍِك، مٍسٌبٌَب، َي؛ نَن ُشنيٍِي بْنسْي ِسمٍيْن 34
عَدِيٍِل، عَسَيَ، يٍسٌَهيَ، يَاٌكَب، عٍلِيٌوٍنَِي، 36 سٍرََي، دِ َش عَِسيٍِل يٍهُ، دِ َش َ يٌِسبِي
دِ، َش ِسمِرِ دِ، َش يّدََي دِ، َش عَلٌن دِ، َش ِسٍقِي ِسَس، نُن 37 بّنَيَ، يٍِسمِيٍِل،

دِ. َش ٍسمََي
ِسَف نََش ٍع 39 رَ. قَنِي ِك وَُي نََش دٍنبَيٍَي َش ٍع ِك. نَ نَن مَنّفٍي َشبِلٍّي 38
قَنيٍِي قِيِل نََش ٍع 40 ّب. شُرُ سٍٍي َش ٍع قٍندٍ ٍ يِر ٌحوٍف ٌسفٍتٍدٍ ُلُنَب ف فٍدٌرِ هَن
يُدََي 41 مّننِ. نَ نُ نَن بْنسْي هَِم ِسنٍف نَ. نُ مُ ٌي مِِش بٍلٍبٍٍل، عَ نَا. ٌت
ٍع نَا، ِسَف نََش ٍع ّسبِّش، ِشِل نَشٍٍي مِِش ِي كُي، وََشِت َش َ ٍشٍسكِي مَنّف
دّننَّش نَ نُ قَنِي ٌحوٍف نَ، َسبَِت َش ٍع عَلٌَك رَتْن مّننِكٍَي ٍع َكَن، بِرِن بَنشٍِي
ٍع يِرٍ. فٍيٍَي ٍسيِرِ ِسَف نََش ُسوِل كّمّ مِِش بْنسْي ِسمٍيْن 42 ّب. شُرُ سٍٍي َش ٍع
ّف ٌت ٍع 43 يُِسيِّل. نُن رّقَيَ، نٍيَرََي، ثّلَتَيَ، نَ، نَن دٍِي َش يِسٍِي قِندِ يَرٍرَتٍِي َش
نَا. نَ بْنْسيٍي ٍع ٌت هَن مّننِ. َسبَِت نََش ٍع نَا، لُِش نُ نَشٍٍي بْنبْدٍ، ـِّككٍَي عَمَل

5

دٍِي َش ُبٍن ر
رَ، ِي عَ َب نََش تِدٍ ِسنٍف دِ ْكْن نَ، نَن ُبٍن ر قِندِ ِسنٍف دِ َش َيَِل عِسِر 1
كٌلٌن فِّن َش بََب عَ َ بَر نُ ُبٍن ر بَرِ مَ رَ، ِي دٍِي َش يُسُُق دِ َش َيَِل عِسِر ٌس عَ
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ِي، بْنسْي عَ ُل نََش مَنّفَي هَن تَِف نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ ْسْت ّسنّب نََش َ يُد 2 رَ. فِّن
ِي. دٍِي َش يُسُُق ُل نََش تَن تِدٍ ِسنٍف دِ ْكْن

كَرِ ِم. نُن ٍشسِرٌن، ثَُل، َشنِْك، َي؛ نَن دٍِي َش ُبٍن ر ِسنٍف دِ َش َيَِل عِسِر 3
نََش ِسمٍِي 5 ْسْت. ِسمٍِي نََش فٌٌف ْسْت. فٌٌف نََش ٍسمََي َي؛ نَن بْنسْي يٌوٍِل 4
ْسْت. َ بّير نََش بَِل 6 ْسْت. بَِل نََش َ يَي ٍر ْسْت. َ يَي ٍر نََش مٍِك ْسْت. مٍِك

كُي. َ ٌكنيِي َشنِن َ بّير مَنّفدِ بْنسْي ُبٍن ر نََش ثِلٍسٍرِ تِفِلَِت مَنّف عَسِرَِي
دِ، َش عَسَِس بٍَل، نُن 8 َسكَرِ، يٍيِيٍِل، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع َي، نَن نفَشَكٍرٍنِيٍي َ بّير 7
بَِل نُن نٌٍب ْدْش َس عٌَرٍورِ قْلٍْق مَ بِْش َسبَِت نََش ٍع دِ. َش يٌوٍِل دِ، َش سٍمَ
نُ فبٍفٍب شُرُ ٍس رَ. شُرٍ عٍقِرَِت هَن مَ، قّْل فبٍنفبٍرٍنِي َسبَتِِش نُ ٍع 9 رَ. مٍيٌنِ
هَفَرِكٍَي نََش بْنسْي ُبٍن ر كُي، وََشِت َش ْسُل مَنّف 10 مَ. بِْش َلَدِ ف َ ر ِي ٍع نَ

بِرِ. ٌسفٍتٍدٍ نَانِنِي َلَدِ ف نَ نُ نَشٍٍي فٍرٍ،

دٍِي َش فَدِ
هَن كُي، بِْش بَسَن ِع َي نَن بٌوٍر ٍع َسبَتِِش بْنسْي ُبٍن ر نُن بْنسْي فَدِ 11
نُن يَانَِي، ندٍ، قِرِن عَ َسقَِم، ِسنٍف، مِِش يٌوٍِل، َي؛ نَن ِشلٍِي ٍع 12 َسلََك.
ٍسيَب، مٍسُلَمَ، مِكَيٍِل، َي؛ نَن ٌسلٌقٍرٍ ُشنيَ ٍع 13 مَ. بِْش بَسَن نَ نُ نَشٍٍي َسقَِت
َش َ يَرٌو دِ، َش شُرِ ِك، نَ نَن دٍِي َش عَبِشَيِِل 14 عٍبٍرِ. نُن سِيَ، يََكن، يٌرَِي،
عَبِدِيٍِل 15 دِ. َش بُِس دِ، َش يَدٌ دِ، َش يٍِسسَِي دِ، َش مِكَيٍِل دِ، َش َلَدِ ف دِ،
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َلَدِ، ف َسبَتِِش ٍع 16 رَ. ُشنِي َشبِلٍّي ٍع قِندِ نََش ٍع مَمَدِ، َش فُِن عَِش، دِ َش
َ ِم ٌبٌو يٍر مَنّف َيَِل عِسِر نُن يٌتَِم مَنّف يُدََي 17 رَ. نَانِنيٍِي سَرْن هَن َبِلِنِي، ر نَ بَسَن،

ّسّب. ِشلٍِي ٍع نََش
َشسَِب ْسورِ َش ٍع كٍرٍن، ّسيِت بْنسْي مَنَِس نُن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، ُبٍن ر 18
بِرِن ٍع ٍسننِ. تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ كّمّ مِِش نَاِن، نُن نَاِن تٌنٌف وُُل مِِش هَن ِسفَمَ
هَفَرِكٍَي، نََش ٍع 19 رَ. ِي ٍع نَ نُ َشِل نُن َسنتِّدفّمَ، مََكنتٍَس، ٌسدٍ. فٍرٍ قََت
مَ، ُشن هَفَرِكٍَي مَ ٍع ِق نَكٍِل ُشن نََش عََل 20 فٍرٍ. نٌدَبٌكٍَي نُن نَقِِسكٍَي، يٍتُرِكٍَي،
رَ. عَ لَِش ٍع بَرِ مَ ُسُش دَُب َش ٍع نََش عََل كُي. فٍرٍ مَشَندِ عََل َ بَر نُ ٍع بَرِ مَ
ِس نُن يّشّي ُسوِل، تٌنٌف وُُل ْحشّْم ِي؛ ٍع َب شُرُ سٍٍي َش يَشُيٍي ٍع نََش ٍع 21
ُسُش. قَن كّمّ وُُل مِِش نََش ٍع قِرِن. وُُل ٌسقٍَل نُن ُسوِل، تٌنٌف قِرِن كّمّ وُُل
نَا َسبَِت نََش ٍع مَ. نَن يَِت عََل كٍلِِش فٍرٍ نَ بَرِ مَ ّن قََش فبٍفٍب يَشُي ٍع ٍع 22

نَّش. تّمُي كُي َ ٌكنيِي ِسَف ٍع هَن

كٍرٍن ّسيِت بْنسْي مَنَِس
بَِل هَن بَسَن قْلِْش نَشَن مَ نَن بِْش َسبَتِِش كٍرٍن ّسيِت بْنسْي مَنَِس 23
مَنّفٍي دٍنبَيَ َش ٍع 24 وَُي. ٍع رَ. َ فٍي شٍرِ مٌن نُن ٍسنِرِ، ْدْش َس شٍرِ مٌن،
مَنّفٍي دٍنبَيَ ِي يَشَدِيٍِل. نُن هٌدَقِيَ، يٍرٍ ِم، يِّل، عَسِرِ عٍلِيٍِل، يِسٍِي، عٍقٍرٍ، َي؛ نَن
يَنَق، عََل مَرِِف بَبٍَي ٍع نََش ٍع ْكْن 25 ِي. ٍع نَ فبٍفٍب نَاقُِل فٌب، ّسنّب
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نِيَ، عَ نََش عََل كُي نَ 26 ِسنٍف. عَ رَ نَشٍٍي ْن عََل بَُت، ُكٍيٍي َش مّننِكٍَي ٍع
نُن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، ُبٍن ر َق ٍع ٍت، َش ْبحّ ثِلٍسٍرِ تِفِلَِت نُن ثُُل مَنّفٍي عَسِرَِي
ٌت. هَن دّننَّش نَ ٍع شُرٍ فٌسَن هَن هَرَ، نُن َشبٌرٌ، َشَل، َشنِن تَِف بْنسْي مَنَِس
َي؛ نَن دٍِي َش كٍهَِت 28 مٍرَرِ. نُن كٍهَِت، فٍرِ ٌسن، َي؛ نَن دٍِي َش لٍوِ 27
مُنَس، نُن هَرُنَ ْسْت، نَن قِرِن شّّم دِ َ مَ عَمَر 29 يُِسيِّل. نُن ٍشبِرٌن، يِسٍهَرِ، َ مَ، عَمَر
عِتَمَرِ. نُن عٍلٍيَسَرِ، عَبِهُ، نَدٌَب، َي؛ نَن دٍِي َش هَرُنَ مَرِيَمَ. كٍرٍن، فِّن دِ نُن عَ
بُوِك نََش َ عَبِسُو 31 ْسْت. َ عَبِسُو نََش قِنٍشَِس ْسْت. قِنٍشَِس نََش عٍلٍيَسَرِ 30
يٌِت مٍرَ نََش سّرَشَيَ ْسْت. سّرَشَيَ نََش عُِس 32 ْسْت. عُِس نََش بُوِك ْسْت.
عَِشتَُب 34 ْسْت. عَِشتَُب نََش عَمَرََي ْسْت. عَمَرََي نََش يٌِت مٍرَ 33 ْسْت.
ْسْت. عَسَرََي نََش عَِشمَاِس 35 ْسْت. عَِشمَاِس نََش َسْدِك ْسْت. َسْدِك نََش
رَ سّرّّشدُّب قِندِ نَشَن ْسْت، عَسَرََي نََش يٌشَنَن 36 ْسْت. يٌشَنَن نََش عَسَرََي
ْسْت. عَمَرََي نََش عَسَرََي 37 دَرِ َسلَمُ. تِِش نَشَن ُسلٍمَِن كُي هْرْ ْمبَنِش َش عََل
ْسْت. ُ َسلُم نََش َسْدِك ْسْت. َسْدِك نََش عَِشتَُب 38 ْسْت. عَِشتَُب نََش عَمَرََي
سٍرََي نََش عَسَرََي 40 ْسْت. عَسَرََي نََش َ ـِكِي ِشل ْسْت. َ ـِكِي ِشل نََش ُ َسلُم 39
َ ٌكنيِي َشنِن ُ دَرِ َسلَم نُن يُدََي ٌت عَلَتََل 41 ْسْت. ٍيهٌسَدَِك نََش سٍرََي ْسْت.

مَ. ُشن عَ َشنِن ٍيهٌسَدَِك نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن كُي،

6
دٍِي َش لٍوِ
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لِبِنِ َي؛ نَن دٍِي مَ فٍرِ ٌسن 2 مٍرَرِ. نُن كٍهَِت، فٍرِ ٌسن، َي؛ نَن دٍِي َش لٍوِ 1
مٍرَرِ 4 يُِسيِّل. نُن ٍشبِرٌن، يِسٍهَرِ، َ مَ، عَمَر َي؛ نَن دٍِي َش كٍهَِت 3 ِسمٍِي. نُن

مُِس. نُن مَشَِل َي؛ نَن دٍِي َش
يَشَِت ْسْت. يَشَِت نََش لِبِنِ ْسْت. لِبِنِ نََش فٍرِ ٌسن َي؛ نَن بَبٍَي بْنْسيٍي لٍوِ 5
َ سٍر ْسْت. َ سٍر نََش عِدٌ ْسْت. عِدٌ نََش َ يٌو ْسْت. َ يٌو نََش سِمَ 6 ْسْت. سِمَ نََش

ْسْت. ٍيَتٍرَِي ي نََش
َ كٌر نََش عَمِنَدٌَب ْسْت. عَمِنَدٌَب نََش كٍهَِت َي؛ نَن دٍِي َش كٍهَِت 7

عٍبِيَسَِق نََش ـٍَكَن عٍل ْسْت. ـٍَكَن عٍل نََش عَسِرِ 8 ْسْت. عَسِرِ نََش َ كٌر ْسْت.
يٍِل عُرِ نََش تَشَِت ْسْت. تَشَِت نََش عَسِرِ 9 ْسْت. عَسِرِ نََش عٍبِيَسَِق ْسْت.
نَن دٍِي َش ـٍَكَن عٍل 10 ْسْت. َسوُُل نََش يُسِيَ ْسْت. يُسِيَ نََش يٍِل عُرِ ْسْت.
ْسْت. نَشَِت نََش ٌسقَِي ْسْت. ٌسقَِي نََش ـٍَكَن عٍل 11 عَِشمٌِت. نُن عَمَسَِي َي؛
ْسْت. ـٍَكَن عٍل نََش يٍرٌشَمَ ْسْت. يٍرٌشَمَ نََش عٍلِيَِب ْسْت. عٍلِيَِب نََش نَشَِت 12
نُن ِسنٍف، دِ َش عَ يٌوٍِل، َي؛ نَن دٍِي َش سَمُوٍِل ْسْت. سَمُوٍِل نََش ـٍَكَن عٍل 13
ْسْت. لِبِنِ نََش مَشَِل ْسْت. مَشَِل نََش مٍرَرِ َي؛ نَن دٍِي َش مٍرَرِ 14 عَبِيَ.
ِسمٍَي ْسْت. ِسمٍَي نََش عَُس 15 ْسْت. عَُس نََش ِسمٍِي ْسْت. ِسمٍِي نََش لِبِنِ

ْسْت. عَسَيَ نََش َشفَِي ْسْت. َشفَِي نََش

وََشِت َش َ دَوُد بّيتِبٍَي
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نَشٍٍي ُسفَندِ بّيتِبٍَي نََش َ دَوُد َكُي، هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل ْدْش ٌَت َكنكِر َساّت 16
نَرَلَندٍ. بَنِش ِ كِر رَ، َي نَن َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل َ بَم بّيِت نُ ٍع ِسنٍف 17 بَمَ. بّيِت
تّمُي ُ دَرِ َسلَم تِِش هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل ُسلٍمَِن مَنّف هَن مّننِ رََب وَِل نَ نََش ٍع

نَّش.
يٌوٍِل بّيتَِب، هٍمَن مَ، َي َشبِّل كٍهَِت دٍِي؛ َش ٍع نُن عَ َي نَن ِشلٍِي بّيتِبٍَي 18
دِ، َش َ تٌو دِ، َش عٍلِيٍِل دِ، َش يٍرٌشَمَ دِ، َش ـٍَكَن عٍل 19 دِ، َش سَمُوٍِل دِ، َش
دِ، َش ـٍَكَن عٍل 21 دِ، َش عَمَسَِي دِ، َش مَشَِت دِ، َش ـٍَكَن عٍل دِ، َش ُسُق 20

عٍبِيَسَِق دِ، َش عَسِرِ دِ، َش تَشَِت 22 دِ، َش َ ٍسقَنِي دِ، َش عَسَرََي دِ، َش يٌوٍِل
دِ. َش َيَِل عِسِر دِ، َش لٍوِ دِ، َش كٍهَِت دِ، َش يِسٍهَرِ 23 دِ، َش َ كٌر دِ، َش
دِ، َش َ بٍرٍكِي نَ، نَن عَسَِق قِندِ نَ مَ، يِرٍقَنِي عَ تِِش نُ نَشَن مَلِمَ، هٍمَن 24
َ سٍر دِ، َش عٍتِنِ 26 دِ، َش َ مَلـَكِي دِ، َش بَاسٍيَ دِ، َش مِكَيٍِل 25 دِ، َش ِسمٍَي
دِ، َش يَشَِت 28 دِ، َش ِسمٍِي دِ، َش سِمَ دِ، َش عٍتَنِ 27 دِ، َش عَدََي دِ، َش

دِ. َش لٍوِ دِ، مَ فٍرِ ٌسن
نَن عٍتَنِ قِندِ ُشنِي ٍع مَ. نَن ْكوَل َ ِتم نُ نٍٍي مَ، َي َشبِّل مٍرَرِ كٍلِِش نَشٍٍي 29
دِ، َش عَمَسِيَ دِ، َش َ َشسَبِي 30 دِ، َش مَلُُك دِ، َش عَبِدِ دِ، َش ِكِس نَ،
مُِس دِ، َش مَشَِل 32 دِ، َش ٍسمٍرِ دِ، َش بَِن دِ، َش عَمَِس 31 دِ، َش َ ـِكِي ِشل

دِ. َش لٍوِ دِ، َش مٍرَرِ دِ، َش
هَرُنَ 34 كُي. وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل نَ نُ مَ، َي بْنسْي لٍوِ نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع 33
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سّرّّش فَن سُرَِي مَن ٍع قَرِ، سّرّّشبَدٍ َب دَاِش فَن سّرّّش نََش دٍِي َش عَ نُن
قِندِ نَشَن كُي نَن قِسَمَنٍت ّسنِيّنِش ٍ يِر نََب بِرِن وَِل نَ ٍع قَرِ. سّرّّشبَدٍ سُرَِي رَ

نَّش. ِك مٍَسنِش عَ مُنَس ٌكنِي َش عََل عَْل رَ، ُشنسَرٍ َيَِل عِسِر
عَ 36 عَبِسُوَ، دِ َش عَ قِنٍشَِس، دِ َش عَ عٍلٍيَسَرِ، َي؛ نَن دٍِي َش هَرُنَ 35
دِ َش عَ يٌِت، مٍرَ دِ َش عَ 37 سّرَشَيَ، دِ َش عَ عُِس، دِ َش عَ بُوِك، دِ َش

عَِشمَاِس. دِ َش عَ َسْدِك، دِ َش عَ 38 عَِشتَُب، دِ َش عَ عَمَرََي،

تَاٍي َش بْنسْي لٍوِ
٬ يٌسُوٍ ؛١

كٍهَِت كٍلِِش نَشٍٍي دٍِي، َش هَرُنَ دّننَّش؛ َسبَتِِش ٍع َي نَن تَاٍي َش ٍع 39
َبِلِنيٍِي ر عَ نُن ٍشبِرٌن 40 كُي. مَرَفِرِ َش عََل ْسْت بِْش ِسنٍف نَن نٍٍي مَ، َي َشبِّل
نَ نَ نُ نَشٍٍي تَا نُن دَاَش ٍشبِرٌن ْكْن 41 مَ، بِْش يُدََي رَ، فٍب ٍع قِندِ نََش
ٍشبِرٌن نََش دٍِي َش هَرُنَ 42 رَ. فٍب كَلٍِب دِ َش يٍقٍُن قِندِ نََش نٍٍي َبِلِنِي، ر
نُن َ عٍِستٍمٌو يَتِرِ، َبِلِنِي، ر عَ نُن لِبِنَ نََش ٍع رَ، تَا رَتَنَف مِِش قِندِِش نَشَن ْسْت،
عَ نُن عَسَن 44 َبِلِنِي، ر عَ نُن ِ دٍبِر َبِلِنِي، ر عَ نُن ِشلٍن نََش ٍع 43 ْسْت، َبِلِنِي ر عَ
نٍٍي مَ بِْش بُنيَمِن ْسْت نَشٍٍي تَا ٍع 45 ْسْت. قَن َبِلِنِي ر عَ نُن ٍسمٍِس بٍِت َبِلِنِي، ر
نََش ٍع َبِلِنِي. ر عَ نُن عَنَتِْت، َبِلِنِي، ر عَ عَلٍمٍِت، َبِلِنِي، ر عَ فٍَب، فَبَيٌن، َي؛ نَن
ْسْت ُق تَا نََش بٌوٍرٍي دِ َش كٍهَِت 46 مَ. ِك َشبِّل ٍع ْسْت َسشَن نُن ُق تَا
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ّسيِت بْنسْي مَنَِس نُن كٍرٍن، ّسيِت بْنسْي دَنَ بْنسْي، َ ِم عٍقِر كُي مَرَفِرِ َش عََل
مَ ِك َشبِّل ٍع ْسْت َسشَن نُن ُق تَا نََش دٍِي مَ فٍرِ ٌسن 47 مَ. بْشٍِي َش كٍرٍن
بْشٍِي َش كٍرٍن ّسيِت بْنسْي مَنَِس نُن بْنسْي، نَقَتَِل بْنسْي، عَسٍرِ بْنسْي، ِ عِسَكَر
َش عََل ْسْت قِرِن نُن ُق تَا نََش دٍِي َش مٍرَرِ 48 مَ. بِْش بَسَن نَ نُ نَشٍٍي مَ

مَ. بْشٍِي َش بْنسْي َسبُلٌن نُن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، ُبٍن ر كُي مَرَفِرِ
تَاٍي نَ نََش ٍع 50 ّن. ِك نَ مَ بْنسْي لٍوِ ِق َبِلِنيٍِي ر ٍع نُن تَاٍي يِلـَكٍَي َ عِسِر 49
بْشٍِي َش بْنْسيٍي بُنيَمِن نُن ِسمٍيْن، يُدَ، نَ نُ نَشٍٍي تَا كُي، مَرَفِرِ َش عََل مَ ٍع ِق
نََش ٍع 52 مَ. بِْش َش بْنسْي َ ِم عٍقِر ْسْت تَاٍي نََش بٌوٍرٍي َشبِّل كٍهَِت 51 مَ.
َبِلِنِي، ر عَ فٍسٍرِ، نُن عَ مَ، َ فٍي َ ِم عٍقِر مَ ٍع ِق َبِلِنِي ر عَ نُن ِسٍكِم تَا رَتَنَف مِِش
نُن رِ ْمن، فَِت َبِلِنِي، ر عَ عَيَلٌن، 54 َبِلِنِي، ر عَ شٌرٌن، بٍِت َبِلِنِي، ر عَ يٌِكنٍيَِم، 53
تَِف بْنسْي مَنَِس ْسْت َبِلِنِي ر عَ نُن بِلٍيَِم، َبِلِنِي، ر عَ عَنٍرِ، نََش ٍع 55 َبِلِنِي. ر عَ

ِك. نَ نَن تَاٍي َش بٌوٍرٍي َشبِّل كٍهَِت مَ. بِْش َش
مَ، بِْش بَسَن نَ نَشَن َبِلِنِي، ر عَ فٌلَن، َي؛ نَن تَاٍي َش دٍِي مَ فٍرِ ٌسن 56
َبِلِنِي، ر عَ كٍَد ِس، 57 مَ، بِْش َش تَِف بْنسْي مَنَِس نَ نَشٍٍي َبِلِنِي، ر عَ عَسَتَرٌِت،
َش بْنسْي ِ عِسَكَر نَ نَشٍٍي َبِلِنِي، ر عَ عَنٍِم، َبِلِنِي، ر عَ رَ مٌِت، 58 َبِلِنِي، ر عَ دَبٍرَِت،
َبِلِنِي، ر عَ مَسََل، َي؛ نَن نٍٍي مَ بِْش َش بْنسْي عَسٍرِ نَ نَشٍٍي تَا َش ٍع 59 مَ. بِْش
نَشٍٍي تَا َش ٍع 61 َبِلِنِي. ر عَ نُن ٍرٌشٌب، َبِلِنِي، ر عَ هُكٌِك، 60 َبِلِنِي، ر عَ عَبَدٌن،
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عَ شَمْن، مَ، بِْش فَلٍِل نَ نَشَن كٍَد ِس َي؛ نَن نٍٍي مَ، بِْش َش بْنسْي نَقَتَِل نَ
َبِلِنِي. ر عَ نُن يَتَيِِم ِ كِر َبِلِنِي، ر

نَ نَشٍٍي َبِلِنِي، ر عَ تَبٌرٌ، َبِلِنِي، ر عَ رِ مٌٌن، َي؛ نَن تَاٍي َش دٍِي َش مٍرَرِ 62
ِ نَاكِر يُرُدّن مَ بِْش َش بْنسْي ُبٍن ر نَ نَشٍٍي تَا َش ٍع 63 مَ. بِْش َش بْنسْي َسبُلٌن
َبِلِنِي، ر عَ يَهََس، َبِلِنِي، ر عَ مَ، فبٍنفبٍرٍنِي نَ نَشَن بٍتٍسٍرِ َي؛ نَن نٍٍي رَ، َي يٍرِكٌ مَ
َش بْنسْي فَدِ نَ نَشٍٍي تَا َش ٍع 65 َبِلِنِي. ر عَ مٍقَاِت، َبِلِنِي، ر عَ كٍٍد مٌِت، 64

َبِلِنِي، ر عَ مَشَنَيِِم، َبِلِنِي، ر عَ مَ، بِْش َلَدِ ف نَ نَشَن رَ مٌِت َي؛ نَن نٍٍي مَ، بِْش
َبِلِنِي. ر عَ نُن يَاسّرِ، َبِلِنِي، ر عَ ّشِسبْن، 66

7
دٍِي َش عِسَكَرِ

نَن دٍِي َش تٌَل 2 ِسمِرٌن. نُن يَسُُب، ثُوَ، تٌَل، َي؛ نَن نَاِن دِ َش ِ عِسَكَر 1
َشبِّل ٍع قِندِِش نَن مِشٍِي ِي سَمُوٍِل. نُن يِبِسَِم، يَمَِي، يٍِل، ِ يٍر رّقَيَ، عُِس، َي؛
قِرِن، نُن ْمْشّحن وُُل مِِش دِ َش تٌَل كُي، وََشِت َش دَوُدَ مَنّف رَ. مَنّفٍي
نَن دٍِي َش يِسِرَشِيَ يِسِرَشِيَ. ِشِل دِ َش عُِس 3 نَ. نَن ْسورٍِي قِندِ ٍسننِ كّمّ
رَ. مَنّفٍي َشبِّل ٍع قِندِ نَن ُسوِل مِِش ِي يِسِيَ. نُن يٌوٍِل، عَبَدِيَِس، مِكَيٍِل، َي؛
فِنٍّي َش ٍع بَرِ مَ نَ، نَن ْسورٍِي قِندِ ٍسننِ نُن َسشَن تٌنٌف وُُل مِِش َش عُِس 4
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ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف وُُل مِِش شّّم مَ، َي بِرِن َشبِلٍّي ِ عِسَكَر 5 وَُي. دٍِي َش ٍع نُن
نَ. نَن فبَنفبَلَنيٍِي ْسورِ قِندِ ٌسلٌقٍرٍ نُن

دٍِي َش بُنيَمِن
َي؛ نَن ُسوِل دِ َش بٍَل 7 يٍدِيَيٍِل. نُن بٍكٍرِ، بٍَل، َي؛ نَن دٍِي َش بُنيَمِن 6
ْسورِ رَ. مَنّفٍي َشبِّل ٍع قِندِ نَن مِشٍِي ِي يِرِ. نُن يٍرِ مٌِت، يُِسيِّل، عُِس، عٍِسبٌن،
ِ بٍكٍر 8 مَ. َي ٍع نَ نُ نَاِن نُن َسشَن تٌنٌف قِرِن، نُن ْمْشّحن وُُل مِِش فبَنفبَلَنِي
نُن عَنَتِْت، عَبِيَ، يٍرٍ مٌِت، عٌمٍرِ، عٍلِيٌوٍنَِي، عٍلِيٍسٍرِ، َ ِس، يٌو ٍسمِرَ، َي؛ نَن دٍِي َش
ْسورِ ٍع ّسبِّش، ِشلٍِي ُشنيٍِي َشبِلٍّي ٍع 9 رَ. ٍع نَن دٍِي َش بٍكٍرِ بِرِن يٍٍي عَلٍمٍِت.
دٍِي َش بِلِهَن بِلِهَن. ِشِل دِ َش يٍدِيَيٍِل 10 نَ. نُ قِرِن كّمّ ْمْشّحن وُُل مِِش
يٍدِيَيٍِل 11 عَِشسَشَرِ. نُن َ ِسِس، تَر ٍستَنِ، َانَ، كٍن عٍشُدُ، بُنيَمِن، يٍيُُس، َي؛ نَن
نُ قِرِن كّمّ ٌسلٌقٍرٍ نُن ُق وُُل مِِش ْسورِ نَ. نَن ُشنيٍِي َشبِلٍّي ٍع قِندِ بِرِن دٍِي َش
ُشسِِم. ِشِل دِ َش عَشٍرِ ُشثِِم. نُن ُسثِِم َي؛ نَن دٍِي َش عِرِ 12 مَ. َي ٍع نَ

دٍِي َش نَقَتَِل
دِ. َش بَِل َسلُمُ، نُن يٍسٍرِ، فُِن، يَشٍَسيِل، َي؛ نَن دٍِي َش نَقَتَِل 13

دٍِي َش مَنَِس
نََش مَ بِْش سِرَِي كٍلِِش نَشَن فِّن ٌكنِي َش عَ َي؛ نَن دٍِي َش مَنَِس 14
ُسثِِم نُن ُشثِِم قٍن فِّن نََش ِ مَكِر 15 ْسْت. َلَدِ ف نََش ِ مَكِر ّب. عَ ِ بَر ِ مَكِر نُن عَسِرِّل
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شّّم دِ مُ ٍسلٌقٍشَدِ ٍسلٌقٍشَدِ. ِشِل ندٍ قِرِن دِ َش مَكِرِ مَاكَ. ِشِل مَافِّن ِ مَكِر ّب.
مَ. ُشن ثٍرٍ ِس َس ِشِل عَ بَرِ، دِ نََش مَاكَ فِّن َش ِ مَكِر 16 فِنٍّي. دِ ٌق ْسْت، ٌي
ِشِل دِ َش ِ عُلَم 17 رٍَكِم. نُن ِ عُلَم َي؛ نَن دٍِي َش ثٍرٍ ِس سٍرٍ ِس. ِشِل ُشنيَ عَ
ـٍٍكِت هَمٌل مَافِّن َلَدِ ف 18 دِ. َش مَنَِس دِ، َش مَكِرِ ِك، نَ نَن دٍِي َش َلَدِ ف بٍدَن.
عَِشيَنِ، َي؛ نَن دٍِي َش ّسمِدَ 19 مَشََل. نُن عَبِيٍسٍرِ، عِسِهٌدِ، َي؛ نَن دٍِي َش

عَنِيَمَ. نُن لـِِكِش، ِسٍكِم،
دٍِي َش َ ِم عٍقِر

َ بٍرٍد ْسْت. َ بٍرٍد نََش ُستٍَل ْسْت. ُستٍَل نََش َ ِم عٍقِر َي؛ نَن دٍِي َش َ ِم عٍقِر 20
نََش تَشَِت 21 ْسْت. تَشَِت نََش عٍلٍيَدَ ْسْت. عٍلٍيَدَ نََش تَشَِت ْسْت. تَشَِت نََش
ِسَف ٌت نٍٍي قََش عٍلٍيَدِ نُن عٍسٍرِ نََش فَتِكٍَي ْسْت. ُستٍَل نََش َسبَدِ ْسْت. َسبَدِ
تّمُي ُسننُن نََش َ ِم عٍقِر بََب ٍع 22 ّن. مّننِ ِ بَر عٍلٍيَدِ نُن عٍسٍرِ ُمحَدٍ. شُرُ سٍٍي َش ٍع
تّيّف. نََش فِّن َش عَ َشنِب دَنِف نَ 23 مَدُندُ. عَ نََش نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع ْشنكٍُي.
دِ نََش عَ 24 ْشنِي. عَ فٌب َ بَر نُ تْورّ بَرِ مَ بٍرَِي َس ِشِل عَ نََش عَ بَرِ، دِ ٌت عَ
نُن عَ ِت، قٍُف شٌرٌن بٍِت نُن لٍَب شٌرٌن بٍِت نََش نَ ٍسيرَ. ِشِل نَشَن ْسْت فِّن
ْسْت. ٍر ٍسَق نََش ٍرَق ْسْت. ٍرَق نََش َ ِم عٍقِر 25 ٍسيرَ. عٍُسِن ِشِل نَشَن فبّّت تَا
نََش لَدَنَ ْسْت. لَدَنَ نََش تَشَِن 26 ْسْت. تَشَِن نََش تٍَل ْسْت. تٍَل نََش ٍر ٍسَق
يٌسُوٍ نََش نُُن ْسْت. نُُن نََش عٍلِسَمَ 27 ْسْت. عٍلِسَمَ نََش عَمِشُدِ ْسْت. عَمِشُدِ

ْسْت.
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عَ َبِلِنِي، ر عَ نُن فٍسٍرِ ٌسفٍتٍدٍ، عَ نَارَِن، َبِلِنِي، ر عَ نُن ٍتٍِل ب َسبَِت نََش ٍع 28

نَن تَاٍي َش بْنسْي مَنَِس 29 َبِلِنِي. ر عَ نُن َ عَي هَن َبِلِنِي، ر عَ نُن ِسٍكِم ٌسفٍفٌرٌدٍ،
َبِلِنِي. ر عَ نُن ْدْر، َبِلِنِي، ر عَ مٍفِدٌ، َبِلِنِي، ر عَ تَانَِك، َبِلِنِي، ر عَ َسان، بٍِت َي؛

كُي. نَن تَاٍي ِي َسبَتِِش بْنسْي يُسُُق دِ َش َيَِل عِسِر
دٍِي َش عَسٍرِ

سٍرَ. ِشِل مَافِّن ٍع بٍرَِي. نُن يِِسوِ، يِِسوَ، يِمَِن، َي؛ نَن دٍِي َش عَسٍرِ 30
َش ٍشبٍرِ 32 رَ. بََب بِرِ َسقِِت قِندِ نَشَن مَلَكِيٍِل، نُن ٍشبٍرِ َي؛ نَن دٍِي َش بٍرَِي 31
نَن دٍِي َش يٍقٍلٍِت 33 ُسوَ. ِشِل مَافِّن ٍع ٌشتَمَ. نُن سٌمٍرِ، يٍقٍلٍِت، َي؛ نَن دٍِي
نَن دٍِي َش سٌمٍرِ 34 ِك. نَ نَن دٍِي َش يٍقٍلٍِت عٍَسقَِت. نُن بِمَِل، ثَسَِك، َي؛
ٌسقََش، َي؛ نَن دٍِي َش هٍلٍِم ُشنيَ سٌمٍرِ 35 عَرَ ِم. نُن ُشَب، رٌَف، عَِش، َي؛
بٍرِ، ُسوَِل، شَرَنٍقٍرِ، ُسوَ، َي؛ نَن دٍِي َش ٌسقََش 36 عَمَِل. نُن ٍسلٍِس، يِمٍَن،
يٍقٍُن، َي؛ نَن دٍِي َش يٍتٍرِ 38 بٍيرَ. نُن يِتِرَن، ِسلٍَس، َسامَ، هٌدٌ، بٍتٍسٍرِ، 37 يِمِرَ،
َش عَسٍرِ 40 رِ سِيَ. نُن َشنِيِّل، عَرَ، َي؛ نَن دٍِي َش عَُل 39 عَرَ. نُن ثٍِسَث،
ٍع رَ ٍع نُ نَن مَنّفدٍِي فبَنفبَلَنيٍِي، ْسورٍِي ُشنفبٍٍي، مِِش مَنّفٍي، ِك، نَ نَن دٍِي

ٍسننِ. نُن ْمْشّحن وُُل مِِش هَن ِسَف ْكنِت نَشٍٍي مَ، َي َشبِلٍّي

8
دٍِي َش بُنيَمِن
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ندٍ، قِرِن دِ َش عَ عَِسبٍِل، ِسنٍف، دِ َش عَ بٍَل، َي؛ نَن دٍِي َش بُنيَمِن 1
ندٍ. ُسوِل دِ َش عَ رََق، نُن ندٍ، نَاِن دِ َش عَ نٌَش، 2 ندٍ، َسشَن دِ َش عَ عَشَرَ،
ٍسقُقَِن، فٍرَ، 5 عَشٌوَ، نَامَن، عَبِسُوَ، 4 عَبِهُدِ، فٍرَ، عَدَرِ، َي؛ نَن دٍِي َش بٍَل 3
عَهَِي، نَامَن، 7 رَ؛ مَنّفٍي َشبِّل قِندِ نَشٍٍي َي، نَن دٍِي َش عٍشُدُ 6 شُرَ ِم. نُن
نُن عَُس نََش َ فٍر مَنَشَِت. َشنِن ٍع نََش َ فٍر ْكْن فٍَب، نَ نُ ٍع ِسنٍف فٍرَ. نُن
ْسْت دٍِي نََش عَ رَ، بَارَ نُن ُشسِِم فِنٍّي َش عَ مّي ٌت َِيِم َسشَر 8 ْسْت. عَِششُدِ
مَلـَكَمَ، مٍَس، ِسبِيَ، يٌبٌَب، َي؛ نَن دٍِي َش  ِس ٌشدٍ فِّن َش عَ 9 مَ. بِْش مٌوََب
رَ. مَنّفٍي َشبِّل قِندِ نَشٍٍي ِك نَ نَن دٍِي َش عَ 10 مِرِ مَ. نُن َسكِيَ، يٍيُِس،

دٍِي َش عٍلِثَاِل 12 عٍلِثَاِل. نُن عَبِتُُب َي؛ نَن دٍِي َش ُشسِِم فِّن َش عَ 11
تِِش. َبِلِنِي ر ٍع نُن لٌدِ، عٌٌن، نَشَن ٍسمٍدِ، نُن مِسَِم، عٍبٍرِ، َي؛ نَن

َش بٍرَِي 14 كٍرِ. فَتِكٍَي نََش رَ، مَنّفٍي َشبِّل عَيَلٌن قِندِ نَشٍٍي سٍمَ، نُن بٍرَِي 13
يٍِسَث، مِكَيٍِل، 16 عٍدٍرِ، عَرَدِ، ٍسبَدََي، 15 يٍرٍ مٌِت، َسسَِك، عَشِيٌ، َي؛ نَن مِشٍِي
يٍِسمٍرَِي، 18 ٍشبٍرِ، ِشِسِك، مٍسُلَمَ، ٍسبَدََي، َي؛ نَن دٍِي َش عٍلِثَاِل 17 يٌَش. نُن
ِسلٍتَِي، عٍلِيٍنَِي، 20 َسبِدِ، ِسكِرِ، يَِكِم، َي؛ نَن دٍِي َش ِسمٍِي 19 يٌبٌَب. نُن يِِسلِيَ،
عٍبٍرِ، يٍِسثَن، َي؛ نَن دٍِي َش َسسَِك 22 ِسمِرَِت. نُن بّرََي، عَدََي، 21 عٍلِيٍِل،
ٍنُوٍِل. ث نُن يِقِدٍَي، 25 عَنتٌتِيَ، عٍلَمَ، َشنَنِيَ، 24 َشنَن، ِسكِرِ، عَبَدٌن، 23 عٍلِيٍِل،
ِسكِرِ. نُن عٍلِيَ، يَاٍر سِيَ، 27 عَتَلَيَ، ٍسشَرََي، سَمٍسٍرَِي، َي؛ نَن دٍِي َش يٍرٌشَمَ 26
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ِك. نَ نَن مَنّفٍي َشبِّل ُ دَرِ َسلَم 28
دٍِي َش عَ 30 مَاكَ. ِشِل فِّن َش عَ ّن. فَبَيٌن َسبَِت يٍيِيٍِل بََب فَبَيٌن 29
عَشِيٌ، فٍدٌرِ، 31 نَدٌَب، نٍرِ، بَِل، ِكُس، سُرُ، ِسنٍف، دِ َش عَ عَبَدٌن، َي؛ نَن
مِشٍِي ِ بَر ٍع ّن ُ دَرِ َسلَم َسبَِت قَن ٍع رَ. بََب ِسمٍيَِم قِندِ نَشَن مِكِلٌِت، نُن 32 ٍسكٍرِ،

مَ. َي
يٌنَتَن، َي؛ نَن دٍِي َش ْسُل ْسْت. ْسُل نََش ِكُس ْسْت. ِكُس نََش ِ نٍر 33
مٍِك نََش بَاِل مٍرِ بَاِل. مٍرِ ِشِل دِ َش يٌنَتَن 34 عٍِسبَاِل. نُن عَبِنَدٌَب، مَلـَِكسُوَ،
عَشَِس 36 عَشَِس. نُن تَرٍَي، مٍلٍِك، ثِتٌن، َي؛ نَن دٍِي َش مٍِك 35 ْسْت.
ِسمِرِ 37 ِسمِرِ. نُن عَسَمَقٍِت، عَلٍمٍِت، َي؛ نَن دٍِي َش َ ٍيهٌوَد ْسْت. َ ٍيهٌوَد نََش
عٍلٍيََس نََش رََق ْسْت. رََق نََش بٍِنيَ ْسْت. بٍِنيَ نََش مٌَس ْسْت. مٌَس نََش
بٌكٍرُ، عَسِرِكَمَ، َي؛ نَن دٍِي َش عٍَسِل 38 ْسْت. عٍَسِل نََش عٍلٍيََس ْسْت.
ُشنيَ عٍَسِل 39 ِك. نَ نَن دٍِي َش عٍَسِل َشنَن. نُن عَبَدِيَِس، ٍسيَرََي، سُمَيَِل،
نُن ندٍ، قِرِن دِ َش عَ يٍيُُس، ِسنٍف، دِ َش عَ عُلَمِ، َي؛ نَن دٍِي َش عٍٍسَك
قََت ٍع رَ. ٍع نُ نَن فبَنفبَلَنيٍِي ْسورِ دٍِي َش ِ عُلَم 40 ندٍ. َسشَن دِ َش عَ عٍلِقٍلٍِت
ُسوِل. تٌنٌف كّمّ مِِش هَن ِسفَمَ ْكنِت ٍع وَُي مَمَدٍِي نُن دٍِي َش ٍع رَ. َشِل

نَ. بِرِن ٍع نَن بْنسْي بُنيَمِن
9
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دَرِ َسلَمُكٍَي
نُ بْنسْي َ يُد 2 كُي. ندٍ بُِك َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش بِرِن ِشلٍِي يِلـَكٍَي َ عِسِر 1
َسبَتِدٍ فبِلٍن ِسنٍف نَشٍٍي رَ. ٍق َش َ يَنقَنتٍي َش ٍع مَ بِْش ِلْن بَب كُي َ ٌكنيِي ِسَف َ بَر
نَ، نَن مِشٍِي نُن لٍوِكٍَي، سّرّّشدُبٍّي، َيَِل عِسِر قِندِ ٍع مَ، بِْش َيَِل عِسِر ْشنِي ٍع
نُن بْنسْي، َ ِم عٍقِر بْنسْي، بُنيَمِن بْنسْي، َ يُد 3 كُي. هْرْ ْمبَنِش َش عََل َ وَلِم نَشٍٍي
َسبَِت نَشٍٍي مِِش، َش بْنسْي َ يُد 4 دَرِ َسلَمُ. َسبَِت نََش ندٍٍي مِِش بْنسْي مَنَِس
دِ، َش بَِن دِ، َش ِعمِرِ دِ، َش عٌمٍرِ دِ، َش عَمِشُدِ نَ، نَن عُتَِي قِندِ دَرِ َسلَمُ،
ِسنٍف، دِ نَ، نَن عَسَيَ قِندِ نٍٍي نَا، َسبَِت نَشٍٍي ِسلٌَك 5 دِ. َش يُدَ دِ، َش ثٍرٍ ِس
نَن نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ نُن يُوِّل، قِندِ نٍٍي نَا، َسبَِت نَشٍٍي دِ َش َ سٍر 6 دٍِي. َش عَ نُن
نَن نٍٍي نَا، َسبَِت نَشٍٍي دِ َش بُنيَمِن 7 ٌسلٌمَنَاِن. تٌنٌف مِِش ٍسننِ، كّمّ مِِش نَ،
يِبِنٍيَ، دِ َش يٍرٌشَمَ نُن عَ 8 دِ، َش َ هٌدَقِي دِ، َش َ هَّسنُو َسُل، دِ َش َ مٍسُلَم َي؛
دِ، َش يُوٍِل ٍر مٍسُلَمَ، دِ َش َ ّسقَتَي نُن عَ دِ، َش مِكِرِ عٍَل، دِ َش عُِس نُن عَ
تٌنٌف مِِش ٌسلٌمَنَاِن، كّمّ مِِش مَ، ِك َشبِّل ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع نُن عَ 9 دِ، َش َ يِبِنِي

ٍسننِ. نُن ُسوِل
يَِكن، ٍيهٌيَرُِب، يّدََي، َي؛ نَن نٍٍي دَرِ َسلَمُ، َسبَتِِش نَشٍٍي سّرّّشدُّب 10
عَِشتَُب دِ، َش يٌِت مٍرَ دِ، َش َسْدِك دِ، َش َ مٍسُلَم عَسَرََي، دِ َش َ ـِكِي ِشل 11

َش َ ثَسُر عَدََي، دِ َش يٍرٌشَمَ 12 رَ، ُشنِي وَِل هْرْ ْمبَنِش َش عََل قِندِ نَشَن دِ، َش
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مٍِسلٍمِِت دِ، َش َ مٍسُلَم دِ، َش َ يَسٍر دِ، َش عَدِيٍِل دِ، َش مَسَِي دِ، َش َ مَلـَكِي دِ،
كٍرٍن، وُُل مِِش ُشنيٍِي، دٍنبَيَ ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٍع نُن عَ 13 دِ، َش ِعمٍرِ دِ، َش
هْرْ ْمبَنِش َش عََل َ وَلِم نَشٍٍي نَ، نَن ُكنتِفٍِي قِندِ بِرِن ٍع ٍسننِ. تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ كّمّ
ٍسمََي، دِ َش َشسُُب َي؛ نَن نٍٍي دَرِ َسلَمُ، َسبَتِِش نَشٍٍي مِِش بْنسْي لٍوِ 14 كُي.
مَتَنِيَ، فَلَِل، شٍرٍ ِس، بَِكبَكَرِ، نُن عَ 15 مٍرَرِكَ، دِ، َش َ َشسَبِي دِ، َش َ عَسِرِكَم
َش فَلَِل عَبَدِيَِس، دِ َش ٍسمََي نُن عَ 16 دِ، َش عَسَِق دِ، َش ِسكِرِ دِ، َش مَِك
ٍتٌقَكٍَي ن َسبَتِِش نَشَن دِ، َش ـٍَكَن عٍل بٍرٍكِيَ، دِ َش عََس نُن عَ دِ، َش يٍدُتُن دِ،

كُي. تَاٍي َش

عَكُُب، رَ، ُشنِي ٍع قِندِ نَشَن َسلُمُ، َي؛ نَن مََكنتٍّي نَادّ هْرْ ْمبَنِش َش عََل 17
َبٍَق ر وَِل مََكنَت نَادّ نَن بْنسْي ُ َسلُم 18 نفَشَكٍرٍنِيٍي. ٍع نُن عَ عَِشمَن، تَلَمْن،
ّن قِندِ بٍنبٍَي ٍع نَادّ.» »َمنّف ِشِل نَشَن نَادّ رَ. ِ بِر ٌسفٍتٍدٍ هْرْ ْمبَنِش ٌت هَن
عَ دِ، َش َ كٌر دِ، َش عٍبِيَسَِق دِ، َش كٌرٍ َسلُمُ، 19 ّب. لٍوِكٍَي َ ر مََكنتٍّي نَادّ
ٍع عَْل َكنَت َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل نََش رَ، مََكنتٍّي نَادّ قِندِ نَشٍٍي نفَشَكٍرٍنِي عَ نُن
مََكنتٍّي نَادّ قِندِِش نُ دِ، َش عٍلٍيَسَرِ قِنٍشَِس، 20 نَّش. ِك رََب عَ ِسنٍف بَبٍَي
بَنِش ِ كِر قِندِ َ بَر نُ ِ َسكَر دِ َش مٍٍسلٍمَِي 21 مَ. ّسيِت عَ نَ نُ عَلَتََل نَ. نَن ُشنِي
َبَدٍ. ر وَِل نَ ُسفَندِ َ بَر نُ قِرِن نُن ُق قِرِن، كّمّ مِِش 22 رَ. مََكنّت نَادّ نَرَلَندٍ
نُ سَمُوٍِل عَننَِب نُن َ دَوُد دّننَّش. َسبَتِِش ٍع ِشلٍِي تَا نُن عَ ّسبِّش بِرِن ِشِل ٍع
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نَادٍّي َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل نََش دٍِي َش ٍع نُن تَن ٍع 23 رَ. ِي ٍع ٌس وَِل نَ َ بَر
ٍع 25 مَ. يِرٍقَنِي نُن ْكوَل، ٌسفٍفٌرٌدٍ، ٌسفٍتٍدٍ، تِِش نُ ندٍٍي مََكنّت نَادّ 24 َكنَت.
مََكنّت نَادّ 26 مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش مَلِدٍ ٍع قَمَ نُ ٍع كُي، تَاٍي نَ نُ نَشٍٍي نفَشَكٍرٍنِي
دّننَّش. رَفَتَِش نُ نَاقُِل كُي هْرْ ْمبَنِش َش عََل َكنَت يِرٍٍي نََش لٍوِكٍَي، ُكنتِفٍِي
َش ٍع نُن عَ مََكنَت، مّننِ َش ٍع عَلٌَك ّن َبِلِنِي ر هْرْ ْمبَنِش َش عََل شِمَ نُ ٍع 27

فّيّسّف. رَِب نَادٍّي
ْكنِت. ٍع نُ مَن ٍع لْْش، ٌي لْْش رَ مِِن ٍع نُ ٍع رَفَتَمَ، َبَسٍٍي يِر نُ ندٍٍي لٍوِكَ 28
سُرَِي، تُرٍ، ّوِن، قَرِن، نُن عَ ّسنِيّنِش، ٍ يِر نَ نُ نَشٍٍي رَفََت، َبَسٍٍي يِر نُ بٌوٍرٍي 29
َ مَتِتِي دِ َش ُ َسلُم 31 مَسُنُب. لَبُنّدٍي نُ دٍِي َش سّرّّشدُبٍّي 30 ْحشُنمٍّي. ٍس نُن
نفَشَكٍرٍنِي ٍع 32 رَ. َسّرّّش بَم نُ نَشَن َ فَنم تَاِم نُ مَ، َي َشبِّل َ كٌر كٍِل نَشَن لٍوِكَ،
نَشٍٍي بّيتَِب 33 بِرِن. لْشْي مَلَبُي رَ تٍيبِِل ْدشْمَ تَاِم نُ مَ، َي بْنسْي كٍهَِت ندٍٍي،
ٌي فبّّت وَِل كُي. يِفِيَدٍٍي هْرْ ْمبَنِش َش عََل َسبَتِِش نُ رَ، ُشنيٍِي َشبِلٍّي لٍوِ قِندِ
لٍوِ 34 يَنِي. نُن كْي َ وَلِم نُ ٍع نَ. نَن ُشنِي بِرِن وَِل قِندِ ٍع بَرِ مَ رَ، ِي ٍع نَ نُ مُ

دَرِ َسلَمُ. َسبَتِِش نَشٍٍي ِك، نَ نَن ُشنيٍِي َشبِلٍّي

بْنسْي ْسُل
٬ ِع ؛٢٩ مَنّفٍي َيَِل عِسِر
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َش عَ 36 مَاكَ. ِشِل فِّن َش عَ كُي. نَن تَا فَبَيٌن َسبَتِِش نُ يٍيِيٍِل بََب فَبَيٌن 35
عَشِيٌ، فٍدٌرِ، 37 نَدٌَب، نٍرِ، بَِل، ِكُس، سُرُ، ِسنٍف، دِ َش عَ عَبَدٌن، َي؛ نَن دِ
مَ ّق نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع َسبَتِِش نُ ٍع ْسْت. ِسمٍيَِم نََش مِكِلٌِت 38 مِكِلٌِت. نُن َسكَرِ،
َي؛ نَن دٍِي َش ْسُل ْسْت. ْسُل نََش ِكُس ْسْت. ِكُس نََش ِ نٍر 39 دَرِ َسلَمُ.
نََش بَاِل مٍرِ ْسْت. مٍرِبَاِل نََش يٌنَتَن 40 عٍِسبَاِل. نُن عَبِنَدٌَب، مَلـَِكسُوَ، يٌنَتَن،
عَشَِس 42 عَشَِس. نُن تَرٍَي، مٍلٍِك، ثِتٌن، َي؛ نَن دٍِي َش مٍِك 41 ْسْت. مٍِك
مٌَس نََش ِسمِرِ ِسمِرِ. نُن عَسَمَقٍِت، عَلٍمٍِت، َي؛ نَن دٍِي َش َ يَر ْسْت. َ يَر نََش
ْسْت. عٍلٍيََس نََش َ رّقَي ْسْت. َ رّقَي نََش بٍِنيَ 43 ْسْت. بٍِنيَ نََش مٌَس ْسْت.
سُمَيَِل، بٌكٍرُ، عَسِرِكَمَ، َي؛ نَن ٍسننِ دِ َش عٍَسِل 44 ْسْت. عٍَسِل نََش عٍلٍيََس

ِك. نَ نَن دٍِي َش عٍَسِل َشنَن. نُن عَبَدِيَِس، ٍسيَرََي،
10

قَّش َش ْسُل مَنّف
٬ ِع ؛١ سَمُوٍِل

قََش نََش فبٍفٍب عَ ِف، ٍع نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر فٍرٍ. يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش قِلِِستَكٍَي 1
عَبِنَدٌَب، يٌنَتَن، ٍع هَن رَ، قْْش دٍِي َش عَ نُن ْسُل َ بِر نََش قِلِِستَكٍَي 2 قَرِ. َ فٍي َ فِلِبٌو
رَ. حَاِش عَ ْسْش ْسُل نََش ندٍ تَنّب شْرْْش. نََش فٍرٍ 3 قََش. َ مَلـَِكسُو نُن
عَلٌَك رَ، َسنتِّدفّمَ َش ِع قََش »ٱ ّب، مَشَنِنِي فٍرٍ ٌسٍس َش عَ قََل عَ نََش عَ 4
نََش ْسُل رَ، عَ نَ نَ َبَدٍ. ر نَ ُسو َس مُ شّّم نَ ْكْن نَيَاِف.» ٱ نََش فَانتَرٍٍي ِي
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قَن عَ ٌت، نَ ٌت مَشَنِنِي فٍرٍ ٌسٍس َش عَ 5 رَ. َسنتِّدفّمَ َش عَ قََش يّّت عَ
بِرِن دٍنبَيَ َش عَ ّن. ِك نَ قََش َسشَنِي دِ َش عَ نُن ْسُل 6 قََش. يّّت عَ نََش
عَ كٌلٌن عَ ٌت ٍع لَنبَنِي، َ فٍي َسبَتِِش نُ نَشٍٍي يِلـَكٍَي، َ عِسِر 7 كٍرٍن. تّمُي َ لَاشِر نََش
ٍع قِلِِستَكٍَي ِف. ٍع نََش قَن ٍع قََش، َ بَر دٍِي َش عَ نُن ْسُل فٍِق، ٍع نَ ْسورٍِي

ّن. ِك نَ ْسْت بِرِن تَاٍي َش

تٌنٌف. هَرٍِف قَشَشٍِي ْسورِ َش ٍع يِرٍ، فٍرٍ فبِلٍن نََش قِلِِستَكٍَي عَِب، كٍُي نَ 8

تٌنفٌدٍ، هَرٍِف َش ٍع ّف ٌت ٍع 9 قَرِ. َ فٍي َ فِلِبٌو ٌت دٍِي َش عَ نُن ْسُل نََش ٍع
مٍَسن ِشبَارُي نَ نََش ٍع يِرٍ. ْسورٍِي َشنِن  ٌسسٍٍي فٍرٍ َش عَ نُن ُشنِي ْسُل نََش ٍع
َش ٍع ُل فٍرٍ ٌسسٍٍي َش ْسُل نََش ٍع 10 ّب. ُكٍيٍي َش ٍع نُن عَ ّب، بِرِن قِلِِستَكٍَي
يَبِّسكٍَي، 11 كُي. بَنِش َش دَفْن عََل َش ٍع فبَُك ُشنِي عَ ٍع كُي، بَنِش َش عََل
ْسُل َس ٍع ِسَف نََش ٍع 12 رَ، ْسُل نَبَِش نَشَن قِلِِستَكٍَي مّ عَ ٌت ٍع َلَدِ، ف نَ نَشٍٍي
يَبِّسكٍَي َلَدِ. ف مَ بُن وُرِ ٍبِنِت تٍر يَبِّس رَفََت ٍع َق ٍع تٌنٌف، قُرٍٍي دٍِي َش عَ نُن
َ نِي نَشَن عَ رَ ٍق مَ نَن َ يَنقَنتٍي َش عَ قََش ْسُل 13 ٌسلٌقٍرٍ. ِش ُسُش ُسنِي نََش
َمِِش يّنم ْو نَشٍٍي َ ر مِشٍِي قٍن مَرَ ِس نََش عَ ُسُش، يّنِي ْو َش عَلَتََل مُ عَ رَ. عَلَتََل
ْسُل عَ قََش، عَ نََش عَلَتََل رَ عَ نَ نَ رَ، عَلَتََل قٍن مَرَ ِس مُ عَ 14 رَ. قَشَشٍِي

مَ. َ دَوُد دِ َش يِسَِي ِق مَنّفَي َش
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11
َ ر مَنّف َيَِل عِسِر قِندٍِق َ دَوُد

٬ ِعِ ؛١ سَمُوٍِل
كٍرٍن. قَّس كٍرٍن، وُِل »ٌون ٍشبِرٌن، ّب َ دَوُد مٍَسن عَ نََش بِرِن يِلـَكٍَي َ عِسِر 1
نََش عَلَتََل مَرِِف ِع رَّحرّ مَ. َيَِل عِسِر نُ نَن تَن ِع وََشِت َش ْسُل مَنّف هَِل 2
رَ.›« يَرٍرَِت َش ٍع قِندِ َش ِع رَّحرّ، َيَِل عِسِر َحمَ مَ ٱ َش ›ِع ّب، ِع مٍَسن عَ
تَِف ٍع شِرِ َساّت نََش َ دَوُد ٍشبِرٌن. رَ قْْش عَ ِسَف نََش بِرِن قٌرٍِي َيَِل عِسِر 3
عَ َ بَر نُ عَلَتََل عَْل مَ، ِك مَنّف َيَِل عِسِر مَ ُشنِي عَ َس تُرٍ نََش ٍع ِع. َي عَلَتََل

نَّش. ِك ّب سَمُوٍِل عَننَِب مٍَسن
يٍبُُس، ِشِل نُ مَن نَشَن دَرِ َسلَمُ، ِسَف نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن َ دَوُد مَنّف 4
قٍوٌ.» ٍب سٌمَ مُ »ِع ّب، َ دَوُد قََل عَ نََش ٍع 5 نَا. َسبَتِِش نُ بْنسْي يٍبُُس بَرِ مَ
تَا. َش َ دَوُد قََل ِشِل مّننِ ٍع كُي نَ مَْستْدٍ. مََكنتَِش ٍ يِر ِسيٌن ْن نََش َ دَوُد ْكْن
رَ.» مَنّف ّن قِندِ مَ َكنِي نَ ٱ فٍرٍ، يٍبُُس نَ ِسنٍف »نََشن قََل، عَ َ بَر نُ َ دَوُد 6
َ دَوُد 7 رَ. مَنّف َش ْسورٍِي قِندِ َق عَ ٌس، فٍرٍ نَن ِسنٍف يٌوََب دِ َش سٍرَُي
َ دَوُد 8 تَا. َش َ دَوُد قََل نََش ِشِل نَا رَ عَ نَ نَ كُي، مََكنتَِش ٍ يِر نَ َسبَِت نََش
َش نَا عَلٌَك ُ دَرِ َسلَم رََب فبّّت وَِل نََش قَن يٌوََب يَءِلَن. َبِلِنِي ر عَ نُن مّننِ نََش

رَ. عَ نُ نَن عَلَتََل مَنّف نُن عَ بَرِ مَ رَ، فٌب َ لُم نُ ّسنّب َ دَوُد 9 قَن.
َ بَر نُ عَلَتََل عَْل ْستْدٍ، مَنّفَي َيَِل عِسِر مَِل عَ َ بَر نَشٍٍي ُشنِي، ْسورِ َش َ دَوُد 10
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نَشَن يَسٌبٍيَِم، دِ َش َشكِمٌِن َي؛ نَن ِشلٍِي فبَنفبَلَنيٍِي ْسورِ نَ 11 نَّش، ِك مٍَسن عَ
قِرِن عَ 12 كُي. كٍرٍن فٍرٍ رَ تَنّب قََش َسشَن كّمّ مِِش َ بَر نُ عَ رَ. ُشنِي ٍع قِندِ
َي َسشَنيٍِي َ ّسنبّم َش َ دَوُد نَ نُ عَ عَشٌوَكَ. نَ، نَن عٍلٍيَسَرِ دِ َش دٌدَِي قِندِ ندٍ
ِف ٍع نََش ْسورٍِي َش عَ دَ مِِم. ثَِس فٍرٍدٍ قِلِِستَكٍَي مَِل َ دَوُد َ بَر نُ عَ 13 مَ.
بْنْب قِلِِستَكٍَي عَ هَن نَا ُل نََش عٍلٍيَسَرِ ْكْن 14 دّننَّش. نُ ّش مّنِف مَ، قِلِِستَكٍَي

رَ. مَِل َش عَلَتََل
ٍ يِر َ دَوُد ِسَف نََش مَ، َي َسشَنيٍِي تٌنٌف يَرٍرَِت َش َ دَوُد َسشَن، يَرٍرَِت 15
ٍ يِر َسبَتِِش نُ َ دَوُد وََشِت نَ 16 كُي. ُلُنَب ف ٍرَق تِِش نُ قِلِِستَكٍَي رَ. ّ قْنم َ عَدُلَم
ْشِل »َع قََل، ندٍ َسٌف عَ نََش َ دَوُد 17 مَبِرِ. ُ بّتّلّيم َسبَتِِش نُ قِلِِستَكٍَي مََكنتَِش،
نَانِنِي َش قِلِِستَكٍَي نََش َسشَنيٍِي يَرٍرَِت ْسورِ نَ 18 مِن.» ٍي ْكلْنِي ُ بّتّلّيم َش ٱ َ م ٱ
ّب، َ دَوُد رَ ٍي نَ َق ٌت ٍع رَ. نَادّ ُ بّتّلّيم نَ نَشَن رَ ْكلْنِي َب ٍي َس ٍع عِفِرِ،
عَ نََش عَ 19 ّب. عَلَتََل رَ سّرّّش مَ بِْش عِقِِل عَ نََش عَ مِندٍ. عَ تٌندِ نََش عَ
ّب ٱ ْستِْش نَشَن ّشمٍّي مَ ٱ مِندٍ، ٍي ِي َ ْنم مُ ٱ مَ. نَ نَتَنَف ٱ َش »َعَل قََل،
مِندٍ ٍي نَ تٌندِ نََش عَ كُي نَ ّب.» ٱ فٌب مُ تِدٍ نِي ٍع عَْل َ لُم نَ رَ. سَرٍ نِي ٍع

ّب. عَ ْسْت نَشَن َسشَنيٍِي َ ّسنبّم َش عَ
شّّم َ بَر نُ عَ رَ. ُشنِي َسشَنيٍِي َ ّسنبّم نَ قِندِِش نُ نَن عَبِسَِي نفَشَكٍرٍنِي يٌوََب 20
مَ. َي َسشَنيٍِي شّّم نَ ْسْت ُشنفٍب ِشِل نََش عَ رَ. تَنّب َش عَ قََش َسشَن كّمّ



يُدََي مَنّفٍي ١ 11:39 xxxv يُدََي مَنّفٍي ١ 11:21

مَ. َي ٍع ُل مُ عَ ْكْن رَ، مَنّف َش ٍع قِندِ عَ ٍع بِنيَ، عَ نََش ٍع 21

ٍق َ بَر نُ عَ نَ. نَن مَفَاُشِش ْسورِ قِندِِش نُ َكبٍَسيلَِك بّنَيَ دِ َش ٍيهٌيَدَ 22
قََش ندٍ يّّت نََش مَن عَ قَشٍَق. قِرِنِي َبََك مٌو يِّل عَرِ عَْل رََب، فبٍفٍب ُشنفٍب
َش نَشَن قََش، ندٍ فبَنفبَلَنِي مِسِرَكَ نََش عَ ندٍ لْشْي 23 تّمُي. َلَبَلَنِي ب كُي ْكلْنِي
دُِف عَْل فٌب نَشَن رَ، ِي مِسِرَكَ نَ نَ نُ بٍلٍبٍٍل تَنّب لِمَ. قِرِن َي َكنٍك َ مَءِتٍي
َش ٍيهٌيَدَ 24 رَ. تَنّب َش يّّت عَ قََش عَ عَ رَ، ِي عَ َب نَ نََش بّنَيَ وُرِ. ْسْش
نََش عَ 25 مَ. َي َسشَنِي َ ّسنبّم نَ فٌب ِشِل عَ ِك. نَ نَن ُشنفٍب ٍق َش بّنَيَ دِ
َسشَنيٍِي َ ّسنبّم نَ فٌب نُ مُ ّسنّب عَ ْكْن نَ، َسشَن تٌنٌف شّّم نَ دَنِف ْسْت بِنّي

رَ. عَ نُ نَن ْسورِ فُندٌ َش َ دَوُد ّب.
سَمٌِت 27 بّتّلّيمَُك، عٍلٍشَنَن دِ َش دٌدٌ عَسَهِّل، ُشنيَ يٌوََب َي؛ نَن َفبّتٍّي ّسنبّم 26
ِسبٍكَِي 29 عَنَتْتَِك، عَبِيٍسٍرِ تٌٍكوَكَ، عِرَ دِ َش عٍِكِس 28 ثٍلٌنَك، ّشلِّس هَرٌرِكَ،
دِ َش بَِي رِ 31 ٍتٌقََك، ن َ ٍشلٍد دِ َش بَانَن ٍتٌقََك، ن مَهَرَِي 30 عَشٌوَكَ، عِلَِي ُشسََك،
كٍِل نَشَن شُرَِي 32 ثِرَتٌنَك، بّنَيَ مَ، بِْش َش بْنسْي بُنيَمِن َ فِبِي كٍِل نَشَن عِتَِي،
هَسٍِم 34 َسالَبٌنَك، عٍلِيََب بَشُرِ مَِك، عَسَمَقٍِت 33 بََك، عَرَ عَبِيِّل يِرٍ، ُلُنَب ف فَاِس
عُرُ هَرَرَكَ، َ عَِشيَم دِ َش َ َسكَر 35 هَرَرَكَ، يٌنَتَن دِ َش َساٍف فِسٌنكٍَي، دٍِي َش
دِ َش عٍِسبَِي كَرٍ مٍلٍَك، ٌ ٍشسٍر 37 ثٍلٌنَك، عَهَِي مٍكٍرَكَ، ٍشقٍرِ 36 عٍلِقََل، دِ َش
بٍرٌتَِك، نَشَرَِي عَمٌنَِك، ّسلِّك 39 مِبِشَرِ، دِ َش هَفَرِ يٌوٍِل، نفَشَكٍرٍنِي نَتَن 38 نَارَِي،
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ِشتَِك، عُرَِي 41 يَتِرِكٍَي، فَرٍٍب نُن عِرَ 40 َشنِنمَ، فٍرٍ ٌسٍس َش يٌوََب دِ َش سٍرَُي
مِِش َش عَ نُن مَنّف َش ٍنكٍَي ُب ر عَدِنَ دِ َش ِسيَس 42 َسبَدِ، دِ َش عَشَلَِي
َش َ ٌشتَم عَسَتَرٌتَِك، عُسِيَ 44 مِتِنَِك، يٌسَقَِت َشنَن، دِ َش مَاكَ 43 َسشَن، تٌنٌف
عٍلِيٍِل 46 تِِسَك، ُشنيَ يٌَش يٍدِيَيٍِل، دٍِي َش ِسمِرِ 45 عٌَرٍورِكٍَي، يٍيِيٍِل نُن َسامَ دٍِي
يَاِسيِّل نُن عٌبٍدٌ، عٍلِيٍِل، 47 َبََك، مٌو َ عِتِم يٌسَوَِي، نُن ِبَِي يٍر دٍِي َش عٍلِيٍِل مَشَوِكَ،

مٍسٌبََك.

12
َ ر قْْش َ دَوُد بِرٍَق فبّتٍّي ْسورِ

نَ ٌسدٍ. فٍرٍ مَِل عَ َش ٍع عَلٌَك ِسكِلََف، ٍ يِر َ دَوُد ِسَف نَشٍٍي َي نَن ْسورٍِي 1
ْسُل رَ، ٍع نُ نَن بْنسْي بُنيَمِن 2 مَ. ّق ْسُل دِ َش ِكُس نَ نُ مُ َ دَوُد وََشِت
ِشلٍِي ٍع 3 رَ. بّلّّش ْكوَل ٍع نُن يِرٍقَنِي ٍع وٌلِدٍ فّمٍّي نُن تَنّب قََت نُ ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي.
يٍِسيٍِل دٍِي َش عَسَمَقٍِت فِبِيََك، َ ِس يٌو دٍِي َش ٍسمَا عَِشيٍسٍرِ، مَنّف َي؛ نَن
ْسورِ نَ رَ ُشنفٍب ْسورِ قِندِ نَشَن فَبَيٌنَك، يٍِسمََي 4 عَنَتْتَِك، ُ يٍه نُن بٍرَكَ ثّلِّت، نُن
نُن يٌشَنَن، يَشَِسيٍِل، يٍرٍ ِم، 5 نَ، نَن مَنّف َش ٍع قِندِ قَن عَ مَ، َي َسشَن تٌنٌف
كٌرَكَ، ـٍَكَن عٍل 7 شَرُقَُك، َ ّسقَتَي ّسمَرََي، ٍيَلَيَ، ب يٍرِ مٌِت، عٍلُسَِي، 6 فٍدٍرَكَ، يٌسَبَدِ
دٍِي َش فٍدٌرِكَ يٍرٌشَمَ نُن 8 كٌرَكَ، يَسٌبٍيَِم كٌرَكَ،  سٍرِ يٌوٍ كٌرَكَ، عَسَرِّل كٌرَكَ، يِسِيَ

ٍسبَدََي. نُن يٌوٍَل
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 ٌسٍس فٍرٍ رَ، فٍرٍ قََت نٍٍي ِع. وَُل ٍ يِر َ دَوُد ِسَف نََش ندٍٍي فَدِكَ فبَنفبَلَنِي ْسورِ 9
ُشلُن ٍع يّتٍّي، عَْل فٌب نُ ّسنّب ٍع تَنّب. نُن مََكنتٍَس َكنٍك عَْل رَ ِي ٍع نَ نُ
عَبَدِيَِس، ُشنِي، ٍع عٍسٍرِ، َي؛ نَن ِشلٍِي ٍع 10 قَرِ. فٍيٍَي فِمَ ٍع نَشٍٍي ٍشِل عَْل
ندٍ، ُسوِل عَ يٍرٍ ِم، ندٍ، نَاِن عَ مٍِسمَننَ، 11 ندٍ، َسشَن عَ عٍلِيَِب، ندٍ، قِرِن عَ
عَ عٍلٍسَبَدَ، ندٍ، ٌسلٌمَسَشَن عَ يٌشَنَن، 13 ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ عَ عٍلِيٍِل، ندٍ، ٍسننِ عَ عَتَِي، 12
نَن فَدِكٍَي 15 ندٍ. كٍرٍن نُن ُق عَ مََكبَنَِي، نُن عَ ندٍ، ُق عَ يٍرٍ ِم، 14 ندٍ، ٌسلٌمَنَاِن
كّمّ مِِش فٌب ّسنّب عَ مَ، َي ٍع شُرُن نَشَن رَ. ُشنفبٍٍي ْسورِ قِندِ نَشٍٍي ِك ِي
شُرٍ يُرُدّن نََش نٍٍي 16 ّب. وُُل مِِش فٌب ّسنّب عَ مَ، َي ٍع ُشنفٌب نَشَن ّب.
ٌسفٍفٌرٌدٍ نُن ٌسفٍتٍدٍ كٍرِ مِشٍِي لَنبَنِي َ فٍي َق ٍع ِسنٍف، كٍِك نَّش، تّمُي رَقٍِش عَ فِرِ

مَبِرِ.
نََش َ دَوُد 18 مََكنتَِش. ٍ يِر َش َ دَوُد ِسَف نََش ندٍٍي يُدَيََك نُن بُنيَمِنَك 17
وٌن مَِل، ٱ َش وٌ عَلٌَك كُي نَن ْبحَّس قَِش وٌ »َش ّب، ٍع قََل عَ عَ رَلَن، ٍع
ٱ ّب، نَن يَشُيٍي ٱ يَنقَدٍ ٱ قَِش وٌ ِل عَ َس عَ َش ْكْن نَ. نَن كٍرٍن قِندِ مَ ْبحٍّي
تّمُي نَ 19 ّن.» سَمَ ِكيِت عََل مَرِِف بٍنبٍَي وٌن رَبَِش، ٌي حَاِش ٍق مُ نَشَن تَن
عَ رَ. ُشنِي َسشَن تٌنٌف ْسورِ قِندِ نَشَن مَ، عَمَسَِي ٌ فٌر نََش ّسنِيّنِش َشِشِل عَلَتََل

قََل، عَ نََش
مَِل، َ دَوُد دِ َش يِسَِي َش عََل

مَ، عَ ِق ْبحَّس َش عََل
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مَ، َ مَلِم َ دَوُد ِق ْبحَّس َش عََل
مَلِِش. َ دَوُد نَن عََل بَرِ مَ

مَ. َي مَنّفٍي ْسورِ َش عَ ُل َش ٍع رَ ّسّن، ٍع نََش َ دَوُد كُي نَ
نَّش تّمُي مَ قِلِِستَكٍَي َكقٍُق وَ مَ نُ عَ رَ دّ َ دَوُد َس ٍع َ بَر نُ ندٍٍي ْسورِ مَنَِس 20
ٍع فَاُش، َ بَر نُ ندٍٍي مَنّف قِلِِسَت بَرِ مَ مَلِدٍ قِلِِستَكٍَي ْن مُ َ دَوُد نُن ٍع فٍرٍدٍ. ْسُل
ٍع 21 فٍرٍ.» وٌن ٍع مَ، ْسُل مَرِِف عَ َكُق عَ يَنقَدٍ، وٌن ّن قَمَ »َدُوَد قََل، عَ َق
ِشلٍِي ٍع رَ، قْْش عَ بِرَِش نُ نَشٍٍي مَنَِسَك ِسكِلََف. فبِلٍن نََش َ دَوُد قََل، نَ ٌت
كٍرٍن وُُل ْسورِ ِسلٍتَِي. نُن عٍلِهُ، يٌسَبَدِ، مِكَيٍِل، يٍدِيَيٍِل، يٌسَبَدِ، عَدٍنَ، َي؛ نَن
بِرِن ٍع بَرِ مَ رَّحرّدٍ، ْسورٍِي َش عَ َ مَلِم َ دَوُد نُ ٍع 22 نَ. بِرِن ٍع نَ نُ نَن مَنّف
لْْش ٌي لْْش 23 ّ مَ. َنحّر نَن ْسورٍِي َيَِل عِسِر نُ ٍع ِسنٍف، َبَدٍ. ر ْسورَِح قََت

فٍب. عََل عَْل ُل نََش فَِل ْسورِ َش عَ هَن مَسَمَ نُ ُشن مَلِمٍَي َ دَوُد
ْسُل مَِل، َ دَوُد َش ٍع عَلٌَك يِرٍ، َ دَوُد ٍشبِرٌن َق نَشٍٍي َي نَن َشسَِب ْسورِ 24

وُُل ْسورِ يُدَيَكٍَي، 25 نَّش؛ ِك مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل عَْل مَ عَ رَدَنِف َش مَنّفَي َش
فبَنفبَلَنيٍِي ْسورِ ِسمٍيْنكٍَي، 26 رَ. ِي بِرِن ٍع نَ نُ فٍرٍ ٌسٍس ٌسلٌمَسَشَن. كّمّ ٍسننِ
قِندِ نَشَن ٍيهٌيَدَ، 28 ٍسننِ. كّمّ نَاِن وُُل ْسورِ لٍوِكٍَي، 27 كّمّ. ْسورِ ٌسلٌقٍرٍ وُُل
َسْدِك، 29 ٌسلٌقٍرٍ. كّمّ َسشَن وُُل ْسورِ َش عَ نُن عَ رَ، ْحشْي هَرُنَ رَ يَرٍرَِت
بُنيَمِنكٍَي، 30 قِرِن. نُن ْمْشّحن مِِش ُكنتِفٍِي، َشبِّل عَ نُن فبَنفبَلَنِي، ْسورِ ّسّفتََل
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ّسيِت. مَ نَن ْسُل نَ نُ فبٍفٍب عَ بَرِ مَ فٌب نُ مُ ٍع َسشَن. وُُل ْسورِ بْنسْي، ْسُل
بٍنبٍَي نَشٍٍي فبَنفبَلَنِي ْسورِ بِرِن ٍع ٌسلٌمَسَشَن. كّمّ ْمْشّحن وُُل ْسورِ َ مِكٍَي، عٍقِر 31
ُسفَندِِش نُ نَن تَن ٍع ٌسلٌمَسَشَن. نُن ُق وُُل ْسورِ مَنَِسكٍَي، 32 فٌب. نُ ِشِل
نَشٍٍي مِِش َش ٍع نُن قِرِن كّمّ ُكنتِِف عِسَكَرِكٍَي، 33 مَ. َ دَوُد رَ رَدَنفٍِق مَنّفَي
نَ نََب نَشَن َش عَ لَن َيَِل عِسِر كٌلٌن عَ َ بَر نُ قَن ٍع مَ. بُن يَامَرِ َش ٍع نَ نُ
نُ  ٌسٍس فٍرٍ مَ، ِشِل فٍرٍ رّدِِش ٍع ُسوِل. تٌنٌف وُُل ْسورِ َسبُلٌنكٍَي، 34 وََشِت.
نُن َسشَن تٌنٌف وُُل ْسورِ نُن عَ كٍرٍن، وُُل ُشنِي ْسورِ ـِكٍَي، نَقَتَل 35 رَ. ِي ٍع نَ
نُن ْمْشّحن وُُل ْسورِ دَنَكٍَي، 36 رَ. ِي بِرِن ٍع نَ نُ تَنّب نُن لٍَق وٍُر ٌسلٌقٍرٍ.
تٌنٌف وُُل ْسورِ عَسٍرِكٍَي، 37 رَ. ِي بِرِن ٍع نَ فٍرٍ ٌسٍس ٍسننِ. كّمّ ٌسلٌمَسَشَن
ٍنكٍَي، ُب ر قِندِ نٍٍي بِرِ، ٌسفٍتٍدٍ مَ نَاكِرِ يُرُدّن كٍِل نَشٍٍي ْسورِ 38 رّدِِش. بِرِن ٍع نَاِن.
ٍع نَ فٍرٍ ٌسسٍٍي مَ. نَن ْمْشّحن كّمّ وُُل مِِش لَن ٍع نَ، نَن مَنَِسكٍَي نُن فَدِكٍَي،

رَ. ِي بِرِن
نَ. ُشن َيَِل عِسِر رَ مَنّف ْدْش َ دَوُد َش ٍع عَلٌَك ٍشبِرٌن ّن َق ْسورٍِي ِي 39

ُل نََش ٍع 40 تٌنٌف. نَّت نَ َ بَر نُ بِرِن يِلـَكٍَي َ عِسِر ّب. ٍع نَ نُ نَن َحنٍِف نَ
َ رَقَلَم دٌنٍس نَ نُ نَن نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع مِنمَ. ٍع ٍع دّفٍمَ، ٍع ٍع َسشَن ِش يِرٍ َ دَوُد مّننِ
بِْش، َسبُلٌن بِْش، ِ عِسَكَر رَ كٍلٍِق رَ دٌنٍس َق نََش قَن ْدْشبٌوٍرٍي ٍع 41 ّب. ٍع
نََش ٍع قَرِ. ِنٍفٍي ن نُن ٌسيٍي، ْحْشمٍّي، ٌسقَلٍٍي، رَ نَ َق نََش ٍع مَ. بِْش نَقَتَِل نُن
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تُرٍ، ّوِن، شَرَِش، بٌِف ّوِن شَرَِش، شْرّ قَرِن، دٌنٍس، عَْل نَ بِرِن ْموِل ٌكٍت َق
ّسيوَِش. نُ بِرِن يِلََك َ عِسِر بَرِ مَ َ ر فبٍفٍب عَ َق نََش ٍع ُشنفٍب. عَ نُن َ لَنم شُرُ ٍس

13
دَرِ َسلَمُ. َشنِنٍق َ َكنكِر َساّت َ دَوُد

٬ ِعِ ؛١ سَمُوٍِل
َش ٍع ِشِل، بِرِن ُكنتِِف نُن ُشنيٍِي، كّمّ ْسورِ ُشنيٍِي، وُُل ْسورِ نََش َ دَوُد 1
نَن قَنِي ٍق قِندِِش عَ »َش ّب، بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر قََل عَ نََش َ دَوُد 2 مَلَن.
مَ، نفَشَكٍرٍنِيٍي وٌن شّي ّشيرٍَي َش وٌن مَ، نَن عَلَتََل مَرِِف وٌن كٍلِِش عَ َش نَ،
َيَِل عِسِر نَ نَشٍٍي ِشِل، قَن لٍوِكٍَي نُن سّرّّشدُبٍّي َش وٌن مَ. بْشٍِي َيَِل عِسِر نَ نَشٍٍي
َ َكنكِر َساّت َش مَرِِف وٌن َش وٌن 3 كٍرٍن. يِرٍ ُل َش بِرِن وٌن عَلٌَك كُي، تَاٍي
بِرِن َحمَ 4 رَ.» قْْش عَ ِسَف مُ وٌن وََشِت، مَنّفَي َش ْسُل بَرِ مَ يِرٍ، وٌن رَفبِلٍن

رَ. قَنِي ٍق نَ تِن نََش
شَمََت ْدْش َس بِْش، َ مِسِر مَ شُرٍ ِسشٌرِ كٍِل مَلَن، بِرِن يَِل َ عِسِر نََش َ دَوُد 5
َيَِل عِسِر نُن َ دَوُد 6 يٍيَرِ ِم. يَِت ِ كِر تٌنٌف َ َكنكِر َساّت َش عََل َش ٍع عَلٌَك رَ،
َش عََل وَ مَ نُ ٍع يٍيَرِ ِم. يَِت ِ كِر ِشِل دّننَّش مَ، بِْش يُدََي بَاَل ٍت نََش بِرِن
قَرِ، َ َكنكِر نَ تَِف قِرِن َسوُرّ مَلٍّك نَ نُ ِكبَنِي َش عَلَتََل تٌنفٌٍق. َ َكنكِر َساّت
ٍع ْشنِي، عَبِنَدٌَب تٌنٌف َ َكنكِر َساّت َش عََل نََش ٍع 7 دّننَّش. مَشَندِ مَ عَلَتََل
نُن َ دَوُد 8 رَِف. عَ نََش عَشِيٌ نُن عَُس كُي. نّيّن ٍس َشنِن ٌكٍت ْدْش عَ
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نُن مَشَسٍٍي، كْرٍَي، َب بّيِت نََش ٍع شْرِ. َي عََل قَنِي ِك َ ّسيو نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر
رَ. شُي سَرٍَي

مَبّندُنمَ، ٍس َشنِن ٌكٍت نُ نَشٍٍي ِنٍف ن كِدٌن، مَ دّننَّش ٍع ِل لْنِي ٌت ٍع 9

نََش عَ عَلٌَك رَ بّلّّش عَ ُسُش َ َكنكِر َساّت نََش عَُس بِرٍَق. وَ ٍع َسلَشُن نََش
عَ َش عَ لَن نُ مُ عَ بَرِ مَ نَ، كٍرٍن قََش عَ عَ مَ، عَُس ْشْن نََش عَلَتََل 10 بِرَ.

شْرِ. َي عََل ّن ِك نَ قََش عَُس رَ. َ َكنكِر َساّت دِن بّلّّش
َي هَن فبَلٌي.» »ُعَس َس نََش ِشِل مّننِ مَ. قَشٍَق عَُس ْشْن نََش َ دَوُد 11
يّّت عَ نََش عَ لْشْي. نَ رَ َي عََل فَاُش نََش َ دَوُد 12 ُشن. نَا َسِش ِشِل نَ
َساّت مُ َ دَوُد لْشْي نَ 13 دِ؟« ْشنِي ٱ َ رَ سٌم َ َكنكِر َساّت َش عََل »ٱ مَشْرِن،
نَشَن كُي، بَنِش َش عٍدٌن عٌبٍدٌ رَ ٌس عَ نََش عَ دَرِ َسلَمُ. ْشنِي عَ َشنِن َ َكنكِر
َسشَن. كٍِك يِرٍ دٍنبَيَ َش عٍدٌن عٌبٍدٌ ُل نََش َ َكنكِر َساّت َش عََل 14 فَِت. نَ

رَ. ٍق َش نَ مَ ٍع َس بَرَكّ نََش عَلَتََل
14

َ دٍنبَي َش َ دَوُد
٬ ِعِ ؛١١ سَمُوٍِل

عَ ِت بٍلٍبٍٍل بَنِش َش ٍع عَلٌَك مَ ْشن َ دَوُد شّي مِشٍِي نََش شِرَ ِم مَنّف ٍ تِر 1
َ دَوُد 2 رَوَلِمَ. عَ نَشٍٍي وَلِّك نُن عَ مَ، ُشن ٍع َشنِن وُرِ ّسدِرِ نََش ٍع ّب. َ دَوُد تَن
َ لُم عََل كٌلٌن عَ عَ رَ. مَنّف َيَِل عِسِر قِندِِش عَ نَن يَِت عَلَتََل عَ كٌلٌن عَ نََش
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دَرِ َسلَمُ. ْدْش فبّتٍّي فِّن نََش َ دَوُد 3 رَ. ٍق َش َحمَ َش عَ رَ عٍِت مَنّفَي َش عَ
نَن ِشلٍِي ٍع دَرِ َسلَمُ، بَرِِش نَشٍٍي دِ َش عَ 4 ّب. عَ ِ بَر ّشمٍّي دِ نُن فِنٍّي دِ نََش ٍع
يَقَِي، نٍقٍِف، نٌَف، 6 عٍلِثٍلٍِت، عٍلِسُوَ، يِبِشَرِ، 5 ُسلٍمَِن، نَتَن، ٌسبٌَب، سَمُوَ، َي؛

عٍلِقٍلٍِت. نُن ٍيلِيَدَ، ب عٍلِسَمَ، 7

فٍرٍٍق َ دَوُد قِلِِستَكٍَي
٬ ِعِ ؛١٧ سَمُوٍِل

فٍرٍدٍ. عَ ِسَف نََش ٍع رَ، مَنّف َيَِل عِسِر قِندِ َ بَر َ دَوُد مّ عَ ٌت قِلِِستَكٍَي 8
نَ نُ نَشٍٍي ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر ِت فٍرٍ نََش قِلِِستَكٍَي 9 رَ. َي ٍع مِِن نََش قَن َ دَوُد
ٱ َ سَم ٍع ِع فٍرٍدٍ؟ قِلِِستَكٍَي ِسَف َش »ٱ مَشْرِن، عََل نََش َ دَوُد 10 ُلُنَب. ف ٍرَق

َسٌفي.» ِع َسدٍ ٍع ّن قَمَ ٱ »ِسَف، ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل َسٌفي؟«
كُي نَ بْنْب. قِلِِستَكٍَي َق ٍع َ سِِم، ثٍر بَِل ٍت نََش ْسورٍِي َش عَ نُن َ دَوُد 11
نَّش.» ِك رَ عَ بْو مَ بٌفٌِن فبٍفٍب ٍي عَْل َكَن، يَشُيٍي ٱ َ بَر »َعَل قََل، عَ نََش َ دَوُد
ُكٍيٍي َش ٍع َ بَر نُ قِلِِستَكٍَي 12 ُشن. يِرٍ ِي قَلَِش ِشِل َ سِِم ثٍر بَِل تٌِش، عَ نَن ٍق نَ

فَن. َش ٍع ِق يَامَرِ نََش َ دَوُد يِرٍ. فٍرٍ ُل
َ دَوُد 14 ُلُنَب. ف ٍرَق نَ نُ نَشٍٍي ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر ِت فٍرٍ نََش مَن قِلِِستَكٍَي 13
ٍع َ بِر نََش »ِع يَاِب، عَ نََش عََل فٍرٍ. ٍع َش عَ َ لَنم عَ َش مَشْرِن عََل نََش مَن
ندٍ شُي َش ِع هَن 15 مّننِ ِت مَّم َش ِع يِرٍ. وٌندِ هَن مَبِلِن ٍع َش ِع دٍ. رَ قْْش
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نٍٍي رَ، َي ِع َ مِنِم نَن تَن ٱ فٍرٍدٍ. ٍع كُي وٌندِ مِِن َق ِع تّمُي نَ نَ. ْكن بِلٍِي وُرِ مّ
نََش ٍع نَّش. ِك ّب عَ مٍَسنِش عَ عََل عَْل رََب عَ نََش َ دَوُد 16 ّب.» ِع بْنْب
ٍ يِر ُشنفٌب نََش ِشِل َ دَوُد كُي نَ 17 رَ. فٍسٍرِ ْدْش َس فَبَيٌن، كٍلٍِق بْنْب قِلِِستَكٍَي

رَ. َي َ دَوُد فَاُش َش بِرِن ِس َ نِي عَ نََش عَلَتََل بِرِن.
15

ُ دَرِ َسلَم ِسفٍَق َ َكنكِر َساّت َش عََل
عَ مّننِ تَا. َش َ دَوُد ِشِل نُ دّننَّش كُي، تَا ُ دَرِ َسلَم ِت بَنشٍِي نََش َ دَوُد 1
مِِش عَ ِق يَامَرِ نََش َ دَوُد 2 دّننَّش. َ لُم َ َكنكِر َساّت َش عََل ِت بَنِش ِ كِر نََش
مَ. نَ ُسفَندِِش نَن تَن ٍع عَلَتََل بَرِ مَ لٍوِكٍَي، ٌق َ مَشَنِنم َ َكنكِر َساّت َش عََل مُ ٌي
عَلَتََل ُ دَرِ َسلَم ُشنلَن بِرِن يَِل َ عِسِر نََش َ دَوُد 3 بِرِن. تّمُي رَ وَِل َش ٍع قِندِ َ بَر نَ

رَ. ٍق َش نَ يَءِلَنِش نُ نَشَن كُي بَنِش رَ رَ ٌسٍق َ َكنكِر َساّت َش
مَلَن؛ لٍوِكٍَي نُن دٍِي َش هَرُنَ نََش َ دَوُد 4
ْمْشّحن. مِِش كّمّ مِِش دٍِي، َش كٍهَِت 5

نَ. نَن يٍِل عُرِ نَ ُشنِي ٍع
ْمْشّحن. مِِش قِرِن كّمّ مِِش دٍِي، َش مٍرَرِ 6

نَ. نَن عَسَيَ نَ ُشنِي ٍع
َسشَن. تٌنٌف مِِش كّمّ مِِش دٍِي، َش فٍرِ ٌسن 7

نَ. نَن يٌوٍِل نَ ُشنِي ٍع
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قِرِن. كّمّ مِِش دٍِي، َش عٍلِسَقَن 8
نَ. نَن ٍسمََي نَ ُشنِي ٍع

ٌسلٌمَسَشَن. تٌنٌف مِِش دٍِي، َش ٍشبِرٌن 9

نَ. نَن عٍلِيٍِل نَ ُشنِي ٍع
قِرِن. نُن ُق مِِش كّمّ مِِش دٍِي، َش يُِسيِّل 10

نَ. نَن عَمِنَدٌَب نَ ُشنِي ٍع
يٌوٍِل، عَسَيَ، يٍِل، عُرِ لٍوِكٍَي نُن عَ عَبِيَتَرِ، نُن َسْدِك سّرّّشدُبٍّي نََش َ دَوُد 11
َش لٍوِ نَ نَن تَن »ٌو ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ 12 ِشِل. عَمِنَدٌَب نُن عٍلِيٍِل ٍسمََي،
مَرِِف وٌ ٍت َش وٌ مِشٍِي. َش وٌ نُن تَن وٌ رَ ّسنِيّن، يّّت وٌ وٌ رَ. ُشنيٍِي دٍنبَيٍَي
تّمُي 13 ّب. عَ يَءِلَنِش دّننَّش ٱ ٍ يِر َشنِن عَ َش وٌ رَ. َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل
عَ َشنِن نَ َش ٍع لَن نُ نَن لٍوِكٍَي بَرِ مَ مَ، وٌن ْشْن َ بَر نُ عَلَتََل مَرِِف وٌن دَنفِِش

مَ.» ِك سّرِّي
مَرِِف َيَِل عِسِر ٍت َش ٍع بٍينُ رَ ّسنِيّن يّّت ٍع نََش لٍوِكٍَي نُن سّرّّشدُبٍّي 14
َ م وُرٍِي ُسُش َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل نََش لٍوِكٍَي 15 رَ. َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل

نَّش. ِك يَمَرِ مُنَس عَننَِب عَلَتََل عَْل قَرِ تُنكٍِي ٍع َس ٍع ٍع رَ، نَشٍٍي َ َشنِنم عَ
مِشٍِي َش ٍع ُسفَندِ ندٍٍي بّيتَِب َش ٍع ّب ُشنيٍِي لٍوِكٍَي قََل عَ نََش َ دَوُد 16
يٌوٍِل نََش لٍوِكٍَي 17 كُي. حّلِّشنِي رَ شُي مَشَسٍٍي نُن كْرٍَي َ بَم بّيِت نَشٍٍي مَ َي
نَ نُ نَشَن عٍتَنِ، دِ َش ُكسَيَ نُن عَسَِق، دِ َش َ بٍرٍكِي نُن عَ ُسفَندِ، هٍمَن دِ َش
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يَِسيٍِل، بٍن، َسكَرِ، رَ؛ َكنتٍّي نَادّ نَ نُ نَن فبّتٍّي لٍوِكٍَي 18 مَ. َي دٍِي َش مٍرَرِ
عٍدٌن، عٌبٍدٌ مِِكنٍيَهُ، عٍلِقٍلٍهُ، مَتِتِيَ، مَاسٍيَ، بّنَيَ، عٍلِيَِب، عُننِ، يِّشيِّل، َ مٌِت، ٍسمِر
مَشَسٍٍي نُ ٍع عٍتَنِ. نُن عَسَِق، هٍمَن، رَ؛ بّيتِبٍَي نَ نُ نَن فبّتٍّي لٍوِكَ 19 يٍيِيٍِل. نُن
مَاسٍيَ، عٍلِيَِب، عُننِ، يِّشيِّل، َ مٌِت، ٍسمِر عَِسيِّل، َسكَرِ، 20 كُي. حّلِّشنِي َبٍرٍ مَ ر
عَسَسِيَ نُن يٍيِيٍِل، عٍدٌن، عٌبٍدٌ مِِكنٍيَهُ، عٍلِقٍلٍهُ، مَتِتِيَ، 21 َبٍرٍ مَ. ر كْرٍَي نُ بّنَيَ نُن
عََل نَشَن رَ ُشنِي قِندِ نََش َ ٍكنَنِي لٍوِكَ 22 َبٍرٍ مَ. ر دَاِش ٌسلٌمَسَشَن لُوِت كْرٍَي نُ
وَِل نَ َ مَلِم عَ نُ ـٍَكَن عٍل نُن َ بٍرٍكِي 23 كٌلٌن. وَِل نَ نُ عَ َشنِنمَ. َ َكنكِر َساّت َش
نُ نَن عٍلِيٍسٍرِ نُن بّنَيَ، َسكَرِ، عَمَسَِي، نٍتَنٍيِل، يٌسَقَِت، ّسبَنَيَ، سّرّّشدُبٍّي 24 كُي.
َ َكنكِر َساّت نُ نَن يٍشِيَ نُن عٍدٌن عٌبٍدٌ رَ. َي َ َكنكِر َساّت َش عََل قٍمَ سَرٍَي

رَ. َشنِنيٍِي
َش ٍع عَلٌَك ْشن َ كِر ِت نََش ُشنيٍِي وُُل ْسورِ نُن قٌرٍِي، َيَِل عِسِر دَوُدَ، 25
عََل 26 ْشنِي. عٍدٌن عٌبٍدٌ رَ كٍلٍِق كُي حّلِّشنِي مَِت َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل َس
يّشّي نُن ٌسلٌقٍرٍ تُورَ َ بَر نُ ٍع كُي نَ َشنِندٍ. َ َكنكِر َساّت َش عَ مَِل لٍوِكٍَي نََش
نُن بّيتِبٍَي، َشنِنمَ، َ َكنكِر َساّت نَشٍٍي لٍوِكَ دَوُدَ، 27 رَ. سّرّّش َب ٌسلٌقٍرٍ ٌكنتٌنِي
سّرّّشدُّب نََش َ دَوُد كُي. تٌقَنيٍِي َ دٌنم مَشِرِِش نُ بِرِن ٍع مَنّف، َش بّيتِبٍَي ٍكنَنِيَ،
حّلِّشنِي رَ َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل ٍت نََش بِرِن يِلـَكٍَي َ عِسِر 28 مَ. عَ ٌ نَفٌر قَن َ دٌنم

َبٍرٍ. ر كْرٍَي نُن مَشَسٍٍي نََش ندٍٍي ٍق، سَرٍَي نُن قٍرٍِي نََش ندٍٍي كُي.
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َ ر رَ ٌس َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش مِكََل فِّن دِ َش ْسُل 29

مَنّف نََش عَ كُي، حّلِّشنِي نَ بٌرٌن قَرٍ ٌت َ دَوُد مَنّف ٌت عَ كُي. تَا َش َ دَوُد
رَحَاُش. َ دَوُد

16
تَنتٍُق عََل َ دَوُد

َ دَوُد كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش َ َكنكِر َساّت َش عََل نََش ٍع دَرِ َسلَمُ، ٌس ٌت ٍع 1
َ دَوُد 2 َب. سّرّّش َ َشنُنتٍي نُن دَاِش فَن سّرّّش نََش ٍع رَ. لُدٍ عَ يَءِلَنِش نَشَن
َشنِب نَ 3 رَ. ِشِل عَلَتََل ّب َحمَ َيَِل عِسِر دَُب نََش عَ بَدٍ، سّرّشٍّي نَ ّف ٌت

رَ. ِي بِرِن يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌس ّ ْحشُنم دٌنٍس نُن ُسٍب، تَاِم، نََش عَ
عَ ٍع مَتْْش، عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر ٍع ّب، َحمَ رَ دُبٍَق ُسفَندِ نَشٍٍي َ لٍوِك عَ 4
ُشنِي ٍع قِندِ نَشَن عَسَِق، 5 َي؛ نَن ِشلٍِي نٍٍي رَ. َي َ َكنكِر َساّت َش عَ تَنُت
عٌبٍدٌ بّنَيَ، عٍلِيَِب، مَتِتِيَ، يِّشيِّل، َ مٌِت، ٍسمِر يٍيِيٍِل، رَ، َشنِب نَ نَ نَشَن َسكَرِ، رَ،
سّرّّشدُّب 6 رَ. ِي عَسَِق نَ نُ مَشَسٍٍي رَ، ِي ٍع نَ نُ كْرٍَي يٍيِيٍِل. نُن عٍدٌن،

رَ. َي َ َكنكِر َساّت َش عََل قٍمَ سَرٍَي نُ يَشَِسيٍِل نُن بّنَيَ
َش ٍع عَلٌَك رَ ِي مِشٍِي َش عَ نُن عَسَِق ٌس بّيِت ِي نََش َ دَوُد لْشْي نَ 7

تَنُت. عَلَتََل
مَشَندِ. عَ وٌ مَتْْش، عَلَتََل وٌ 8

رَبَِش. نَشٍٍي ُشنفٍب ٍق عَ ّب سٍِي مٍَسن عَ وٌ
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كُي. بِنّي تَنُت عَ وٌ ّب، عَ َب بّيِت وٌ 9
مَ. بِرِن قَنِي ٍق َش عَ َمحْشُن وٌ وٌ
مَتْْش. ّسنِيّنِش ِشِل عَ وٌ 10
قٍنٍق، عَلَتََل نَ نَشٍٍي تَن وٌ
كُي. ْبحٍّي وٌ ُل َش ّسيوّ

رَ. قْْش ّسنّب عَ نُن عَلَتََل َ بِر َش وٌ 11
مَ. عَ رَقِندِ َي وٌ وٌ

مَ، كَابَنَكٌي َش عَ رَُت وٌ وٌ 12
رَبَِش، نَشٍٍي عَ مَ قَنيٍِي ٍق َش عَ

مَرَ ِس. َش عَ نُن عَ
رَ. ٌكنيٍِي َش عَ قِندِ َ بَر يَِل َ عِسِر تَن وٌ 13

ُسفَندِ. وٌ َ بَر عَلَتََل دٍِي، َش يَشَُب
رَ، عََل مَرِِف وٌن نَ نَن عَلَتََل 14
مَ. بِرِن بِْش سَمَ ِكيِت نَن تَن عَ

بِرِن، تّمُي مَ َساّت َش عَ رَُت وٌ وٌ 15
عَبَدَن. مَ يّنِي ْو َش عَ

ّب، عِبُرَهِمَ تٌنٌف نَشَن َساّت نَ عَ 16
ّب. عِِسيََف كَِل عَ عَ

تَِف، يَشَُب نُن ٍع شِرِِش نَن نَ عَ 17
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ّب َيَِل عِسِر رَ َساّت قِندِ عَ
عَبَدَن. َ َكنَم مُ نَشَن
َي؛ نَن َساّت نَ 18

مَ، وٌ ّن قِمَ بِْش َان كَن »ٱ
رَ.» كّ وٌ قِندِ عَ
فٌب، نُ مُ وٌ 19

كُي. بِْش نَ رَ وٌ نُ نَن ّ ْشح
مَ، فبّتٍّي حَمَّن ِسَف ٌت وٌ 20
مَ، بُن مَنّفَي َش ٍع ُل نََش وٌ

َحشَنَكَت. وٌ َش ٌي مِِش تِن مُ عََل 21
رَ، ٍق َش وٌ رَكْرْ ِس مَنّفٍي نََش عَ

رَ، ُسفَندِشٍِي مِِش مَ ٱ دِن بّلّّش وٌ نََش »ٌو 22
تْوْر.» نَمِْحنمٍّي مَ ٱ نََش وٌ

ّب. عَلَتََل َب بّيِت َش بِرِن َ دُِنح 23
مٍَسن. ٍق َش ِكِس َش عَ َش وٌ بِرِن لْشْي

ّب، فبّتٍّي ِس رََب تَِف قَنيٍِي ٍق َش عَ َش وٌ 24
ّب. بِرِن َ دُِنح مٍَسن كَابَنَكٌي َش عَ َش وٌ

مَتْْش. عَ َش وٌن َ لَنم عَ فٌب، ّسنّب عَلَتََل 25
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ّب. بِرِن عَلٍَي مَفَاُش عَ
رَ، عَلٍَي َش فبّتٍّي ِس نَ نَن وٍُل 26

دَاِش. ٌكوٍر نَن عَلَتََل ْكْن
رَ، ِي عَ نَ ُشنفٍب نْرّ 27

ْشنِي. عَ فٌب ّسيوّ نُن ّسنّب
مَتْْش، عَلَتََل َش وٌ بِرِن، ِس 28

كٌلٌن. ّسنّب عَ َش وٌ
مَتْْش، ِشِل عَ َش وٌ 29

كُي، َ هْرْ ْملِنفِر َش عَ ّب عَ َب سّرّشٍّي َش وٌ
كُي. ّسنِيّنِي بَُت عَ َش وٌ

رَ. َي عَ سّرّن َش بِرِن عَدَ مَ 30
رََكَن. َش ُشن َ دُِنح َ تِنم ُ م عََل
ّسيوَ، َش َ دُِنح نُن ٌكوٍر 31

رَ. مَنّف نَن عَلَتََل كٌلٌن عَ َش بِرِن
مٍَسن، ّسنّب عََل َش يّّشيٍي نُن بَا 32
مٍَسن. قَنِي َش عََل َش ُسبٍٍي نُن بِْش
مٍَسن، ِشِل عَلَتََل َش وُرِ وٌندِ 33

مَِكيتِدٍ. َ دُِنح قٍَق نَشَن
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قَن، عَ بَرِ مَ تَنُت عَلَتََل َش وٌ 34
عَبَدَن. َ َكنَم مُ َ َشنُنتٍي َش عَ
ّب، عََل مٍَسن عَ َش وٌ 35

رَِكِس، مُُش »َعَل،
مَ، فبّتٍّي ِس رَتَنَف مُُش

مَتْْش، ِشِل ِع َش مُُش عَلٌَك
ّب. مُُش رَ قَنِي ٍق قِندِ َش نَ

بِرِن.» تّمُي ّب عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر نَ تَنتُي 36

ّب.» عَلَتََل نَ »تَنتُي رَتِن، عَ نََش َحمَ
تّمُي مَ َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل مّينِ َش ٍع يَمَرِ ُشنيٍَي عَ نُن عَسَِق نََش َ دَوُد 37
تٌنٌف مِِش َش عَ نُن عَ ٌشَس، نُن عٍدٌن، عٌبٍدٌ دِ َش يٍدُتُن نََش عَ 38 بِرِن.
عَ نُن َسْدِك سّرّّشدُّب 39 َكنَت. نَادّ َ هْرْ ْملِنفِر َش ٍع يَمَرِ ٌسلٌمَسَشَن نُن ٍسننِ
ٍع ّن لَن نُ عَ 40 قَرِ. َ فٍي فَبَيٌن نَ نُ نَشَن َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل ُل نََش مِشٍِي َش
يِلـَكٍَي َ عِسِر ّسبِّش عَ عَْل ّب عَلَتََل تّمُي ُنمَرٍ ن نُن فّيّسّف َب دَاِش فَن سّرّّش َش
عَلٌَك نَ نُ قَن ُسفَندِِش نُ نَشٍٍي بٌوٍر نُن يٍدُتُن، هٍمَن، 41 نَّش. ِك كُي َابُي كِت ّب
نُ يٍدُتُن نُن هٍمَن 42 عَبَدَن. َ ْحنم مُ قٌنِسِرٍَي َش عَ بَرِ مَ تَنُت، عَلَتََل َش ٍع
دٍِي َش يٍدُتُن ّب. عَلَتََل َب بّيِت َش ٍع عَلٌَك َبٍرٍ مَ ر مَشَسٍٍي نُ ٍع قٍمَ، سَرٍَي
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َ دَوُد ْشنِي. ٍع ِسَف نََش بِرِن َحمَ َشنِب، دَنِف نَ 43 رَ. َكنتٍّي نَادّ نَ نُ نَن
ّب. دٍنبَيَ َش عَ دَُب َش عَ ْشنِي، عَ فبِلٍن نََش قَن

17
ّب دَوُدَ َساّت َش عََل

٬ ِعِ ؛١ سَمُوٍِل
ّب، نَتَن عَننَِب قََل عَ نََش عَ كُي، نّيّن بَنِش َش عَ َسبَتِدٍ ّف ٌت َ دَوُد 1
َش عَلَتََل ْكْن رَ، وُرِ ّسدِرِ يَءِلَنِش نَشَن كُي نَن تٌقَنِي بَنِش نَ ٱ ٌت، عَ َ بَر »ِع
َش »ِع يَاِب، َ دَوُد نََش نَتَن عَننَِب 2 كُي.» نَن بَنِش ِ كِر نَ تَن َ َكنكِر َساّت

رَ.» عَ نَ عََل نُن وٌ بَرِ مَ رََب، وَْشنٍق ِع
َ دَوُد ٌكنِي مَ ٱ قََل عَ »َس 4 ّب، نَتَن عَننَِب مٍَسن عَ نََش عََل رَ، كْي نَ 3

ٱ َكِب 5 دّننَّش. َ لُم ٱ ّب ٱ َ ِتم بَنِش مُ تَن ‹ِع َي، نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل ّب
مُ ٌي فبّّت بَنِش كُي. نَن بَنِش ِ كِر نَ ٱ ٌت، هَن كُي بِْش َ مِسِر رَ مِِن َيَِل عِسِر
يَرٍرَِت َش َحمَ مَ ٱ قََل عَ مُ ٱ كُي، ّحرّ َش َيَِل عِسِر نُن مُُش 6 رَ. ِي ٱ نَ نُ
ِت دَاِش وُرِ ّسدِرِ بَنِش َش ٍع مَ، َحمَ مَ ٱ مّينِ َش ٍع ُسفَندِ نَشٍٍي ٱ ّب، ٌي
مٍَسنِي َش عَلَتََل ‹مَنّف ّب، َ دَوُد ٌكنِي مَ ٱ مٍَسن عَ َش ِع يَْكِس 7 ّب.› ٱ

مَنّف َش َيَِل عِسِر َحمَ مَ ٱ قِندِ ِع نََش ٱ َكنتَدٍ، شُرُ ٍس ّن فْورّ نَ نُ ِع َي؛ نَن
رَ، َي ِع هَلَِك يَشُيٍي ِع نََش ٱ رَ، عَ نُ نَن بِرِن وٌن بِرِن دّننَّش ِسفَمَ نُ ِع 8 رَ.
َحمَ مَ ٱ ُسفَندِ ندٍ ٍ يِر َ بَر ٱ 9 قَرِ. بِْش نَ نَشٍٍي بِنٍي مِِش عَْل رٍَت ِشِل ِع نََش ٱ
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نَا. ُل ٍع َش تِنِشنتَرٍٍي ْسنْن، فَاُش نََش ٍع عَلٌَك دّننَّش، َ َسبَتِم ٍع ّب َيَِل عِسِر
ُشن َيَِل عِسِر َحمَ مَ ٱ ْدْش ِكيتِسٍَي ٌت ٱ نَّش ِك رََب عَ ٱ عَْل ّن َ مَلِم ٍع ٱ 10
ّسنّب ّن قَمَ عَلَتََل تَن ٱ قَرِ. يَشُيٍي ِع ِت َش ِع ّب، قَن تَن ِع َ رَبَم نَ مَن ٱ مَ.
فبِلٍن نََش ِع نَّش، تّمُي َكمَِل نَ دُِنحّءِفِرِ َش ِع 11 بِرِن. َشبِّل ِع نُن عَ مَ ِع قِدٍ
ِع رَ مَنّف قِندِ َش عَ ّن، ُسفَندِ مَ كٍرٍن ٱ مَ. دٍِي َش ِع ّن َ مّينِم ٱ يِرٍ، بٍنبٍَي ِع
عَلٌَك كُي، مَنّفَي َ رَ َسبَتِم عَ ٱ ّب. ٱ تِدٍ هْرْ ْمبَنِش قَمَ نَن َكنِي نَ 12 رَ. ْحشْي
مَ ٱ نَ. نَن دِ مَ ٱ َ قِندِ م قَن تَن عَ نَ، نَن بََب عَ قِندِ مَ ٱ 13 عَبَدَن. ُب َش عَ
ٱ َ قِندِ م عَ ٱ 14 رَ. ِي ِسنٍف مَنّف نَّش ِك َب عَ ٱ عَْل رَ ِي عَ َ بَم مُ قٌنِسِرٍَي

عَبَدَن.›« َ َكنَم مُ مَنّفَي َش عَ نَ، نَن مَنّف َش َحمَ مَ
ّب عَ مٍَسنِش عَ عََل عَْل ّب َ دَوُد ِت مٍَسنِي َش عََل نََش نَتَن عَننَِب 15
عَلَتََل مَرِِف دّنتّّف يّّت عَ َس عَ ِسَف، نََش َ دَوُد مَنّف َشنِب نَ 16 نَّش. ِك
ِع َ نِيَم عَ نَشَن رَ دٍنبَيَ مَ ٱ نُن عَ نَ تَن ٱ نَ ندٍ عَلَتََل، مَرِِف »ٱ قََل، عَ عَ ّب،
ٌكنِي َش ِع قَلَِش نَشَن ِع عََل، مَرِِف ٱ 17 ّب؟ مُُش تٌنٌف ْموِل نَّت ِي َش
مِِش عَْل نَ ٱ هِنّن َ بَر ِع عَلَتََل مَرِِف ٱ دٍ! رَ عَ مُ شُرِ ٍق رَ، ٍق َش دٍنبَيَ َش
قِِش نَشَن ِع رَ ٍق َش ُشننَكٍِل ِي ّب ِع َلَدٍ ق َمُنٍس ْنم ٱ دَوُدَ، تَن ٱ 18 ُشنفٍب.
ّب ٱ تٌنٌف نَّت ِي َ بَر ِع عَلَتََل، مَرِِف 19 كٌلٌن. ٌكنِي َش ِع ِع مَ؟ ٌكنِي َش ِع

كٌلٌن.» ّسنّب ِع َش َ دُِنح عَلٌَك رَ ٍق َش َ َشنُنتٍي َش ِع
كٌلٌن. نَ َ بَر مُُش نَ. تَن ِع َب نَ مُ فبّّت عََل نَ، مُ مَنِيّ ِع »َعلَتََل، 20
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عَ كُي، َ ٌكنيِي رَ مِنِِش عَ مَرِِف نَشَن َيَِل عِسِر عَْل َ لُم نَشَن َ دُِنح نَ فبّّت ِس 21

َحمَ َش ِع كٍرِ سٍِي َ بَر ِع مَفَاُششٍِي. ٍق رََب، كَابَنَكٌي َ بَر ِع رَ؟ َحمَ َش عَ قِندِ عَ
ِع عَلَتََل، مَرِِف 22 كٌلٌن. َش ِشِل ِع عَلٌَك رَ، بِْش َ مِسِر نَمِنِِش نَشَن ِع رَ، َي
مُ نَ رَ. عََل مَرِِف ٍع قِندِ َ بَر قَن ِع رَ، َحمَ َش ِع قِندِ َش َيَِل عِسِر رَفِرِ عَ َ بَر

عَبَدَن.» َ َكنَم
نَ رَ، ٍق َش دٍنبَيَ َش عَ نُن ٌكنِي َش ِع مٍَسنِي َش ِع عَلَتََل، »َمِرِف 23

َش ِشِل ِع عَلٌَك رَفِرِ نَ َش ِع 24 رَفِرِ. نَ َش ِع يَندِ قََل، نَشَن ِع َكمَِل. َش
ِع رَ.› عَ نَن عََل مَرِِف َيَِل عِسِر عَلَتََل، ‹مَنّف قََل، عَ َش َ دُِنح بِرِن. تّمُي فٌب
ِع عََل، مَرِِف ٱ 25 عَبَدَن. مَ ٍع مّينِ َش ِع دٍنبَيَ، َش عَ نُن دَوُدَ، ٌكنِي َش
نَ نَكٍِل. ُشن دٍنبَيَ َش عَ َش ِع رَ قَلٍَق عَ ّب ٌكنِي َش ِع مٍَسن َحنٍِف ِع َ بَر
َ بَر ِع رَ. عََل نَ نَن تَن ِع عَلَتََل، 26 رَ. مَشَندٍِق ِع َ ِمَنِي ل َ بَر ٌكنِي َش ِع رَ عَ نَ
بَرََكٍق، دٍنبَيَ َش ٌكنِي َش ِع وَ َ بَر ِع 27 ّب. ٌكنِي َش ِع ِت قَنِي مٍَسنِي ِي
رَ ِي عَ َ بَم مُ بَرَكّ نَ مَ، نَشَن سَمَ بَرَكّ عَلَتََل عَبَدَن. ِع َي ِع بٌَل َش عَ عَلٌَك

عَبَدَن.»

18

ْستٍْق نَْل َ دَوُد
٬ ِعِ ؛١ سَمُوٍِل
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عَ نُن فَِت نََش عَ رَيَاِف. ٍع عَ بْنْب، قِلِِستَكٍَي نََش َ دَوُد دَنِف، ٌت نَ 1

ٍع مَ، بُن يَامَرِ َش عَ ُل َق ٍع بْنْب، قَن َبَكٍَي مٌو نََش عَ 2 رَ. ِي ٍع َب َبِلِنيٍِي ر
وَ مَ نُ عَ بَرِ مَ مَبِرِ، شَمََت بْنْب قَن  سٍرِ هَدَدٍ مَنّف ٌسَب نََش َ دَوُد 3 َب. دُوِت
سٌي كٍرٍن، وُُل رَفٍِس ْسورِ نََش َ دَوُد 4 مَ. بُن يَامَرِ َش عَ ُل َش شُرٍ عٍقِرَِت
ٌق بٌلٌن ٍ تٌر بِرِن سٌي نََش عَ رَ. ِي ٍع َب ْمْشّحن وُُل ْسورِ نُن ٌسلٌقٍرٍ، وُُل رَِف

ّب. يّّت عَ رَفََت نَشٍٍي عَ ْحنْدن كّمّ سٌي
نََش َ دَوُد ْكْن مَلِدٍ،  سٍرِ هَدَدٍ مَنّف ٌسَب َق نََش دَ مَِس نَ نَشٍٍي يََك سِرِ 5
سِرَِي ْدْش ْسورٍِي َش عَ نََش َ دَوُد 6 رَ. ٍع بْنْب قِرِن نُن ْمْشّحن وُُل ْسورِ
ّب. عَ َب دُوِت ٍع بُن، يَامَرِ َش َ دَوُد ُل نََش يَكٍَي سِرِ كُي. تَا دَ مَِس مَ بِْش
ْسورٍِي َش  سٍرِ هَدَدٍ نََش َ دَوُد 7 مَ. عَ ّن قِمَ ُشننَكٍِل نُ عَلَتََل دّدّ، ِسَف َ دَوُد
فبٍفٍب يْشُي َش  سٍرِ هَدَدٍ نََش عَ 8 مَ. نَشٍٍي َمَسٌِش ّشيم ُ دَرِ َسلَم َشنِن لٍَق وٍُر َش
عَ ْكنتِفِبٍَي، َسلِدٍ رَ، ُشنفٍب مَشٍَس يَءِلَن نَ نََش ُسلٍمَِن ُكُن. نُن تِبَِت تٌنٌف

كُي. هْرْ ْمبَنِش َ رَوَلِم نُ نَشٍٍي رَ وَلِسٍٍي سّرّّشبَدٍ نُن
بِرِن ْسورٍِي َش هَدَدٍ سٍرِ مَنّف ٌسَب َ بَر َ دَوُد عَ مّ عَ نََش ُ تٌه مَنّف شَمََت 9
ّب، عَ ّشيُب عَ َش عَ ْشن، َ دَوُد مَنّف شّي هَدٌرَ ِم دِ َش عَ نََش عَ 10 بْنْب.
فبٍِت، ّشيمَ، نََش مَن عَ رَ. مَبِرِ  سٍرِ هَدَدٍ رَ ٍق َش فٍرٍ َش عَ مَتْْش عَ َش مَن عَ
نَ نََش َ دَوُد مَنّف 11 تَِف. هَدَدٍ سٍرِ نُن ُ تٌه نَ نُ فٍرٍ بَرِ مَ مَ، َ دَوُد ِق يْشُي نُن
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عٍدٌن، عَْل رَ ِي بِرِن سٍِي نَسُُش نَشَن عَ َ ّشيم نُن فبٍِت نُن عَ مَ، عَلَتََل ِق بِرِن
عَمَلِّك. نُن قِلِِسَت، عَمٌِن، مٌوََب،

قْشْي كُي ُلُنَب ف بْنْب ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق وُُل عٍدٌنَك نََش عَبِسَِي دِ َش سٍرَُي 12
َ دَوُد مَ. بُن يَامَرِ َش َ دَوُد ُل َش بِرِن نَا عَلٌَك عٍدٌن ُل ْسورٍِي نََش عَ 13 يِرٍ.

مَ. عَ ّن قِمَ ُشننَكٍِل نُ عَلَتََل دّدّ، ِسَف
َش سٍرَُي 15 رَ. تِنِشنِي نُن سّرِّي يَمَرِ يَِل َ عِسِر َحمَ َش عَ نََش َ دَوُد 14
مَنّف نَ نُ نَن ٍيهٌسَقَِت دِ َش ُ عَِشلُد رَ. مَنّف َش ْسورٍِي نَ نُ نَن يٌوََب دِ
نَ نُ نَن عَبِمٍلٍِك دِ َش عَبِيَتَرِ نُن َسْدِك دِ َش عَِشتَُب 16 رَ. مَدَنِف شُي َش
نَ نُ نَن بّنَيَ دِ َش ٍيهٌيَدَ 17 رَ. ّسبّلِِت َش مَنّف نَ نُ نَن  َس َسوٍ رَ. سّرّّشدُبٍّي

رَ. َشنِب عَ نَ نُ نَن دٍِي َش دَوُدَ مَنّف رَ. ُشنِي ثٍلٍتَكٍَي نُن كٍرٍتِكٍَي

19
فٍرٍ َش عَمٌنِكٍَي نُن َ دَوُد

٬ ِعِ ؛١ سَمُوٍِل
قََش، نََش نَشََس مَنّف َش عَمٌنِكٍَي ِك. ِي نَن نَ نََب نَشَن دَنِف، ٌت نَ 1
نَشََس ّن َ رَبَم قَنِي ٍق »ٱ َمحْشُن، عَ نََش َ دَوُد 2 رَ. ْحشْي عَ ِت نََش دِ َش عَ
َشنُن شّي ّشيرٍَي نََش َ دَوُد ّب.» ٱ ّن رََب قَنِي ٍق بََب عَ بَرِ مَ ّب، َشنُن دِ َش
نََش ّشيرٍَي َش َ دَوُد مَ. ْحنٍق بََب عَ َس ّسّف نُ عَ تْوْر نُ عَ َس َش ٍع ْشن
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ُكنتِفٍِي َش عَمٌنِكٍَي ْكْن 3 َس. تْوْر نُ عَ َش ٍع يِرٍ، َشنُن مَ بِْش َش عَمٌنِكٍَي ٌس
ْحنٍق بََب ِع َسدٍ تْوْر نُ ِع ّشيِش يٍٍي َ دَوُد مَ عَ ْحْش »ِع ّب، َشنُن قََل عَ نََش
بِْش ِي َش ٍع عٌِس، َي ٍب َش ٍع كٌلٌن، ٍب َق َش ٍع ّن قَِش ٍع مَ؟ نَن

مَ.» نَن نَ ٍب قَِش ّشيرٍَي َش عَ رََب. تٍفٍرٍنيَ
نََش عَ مَشََب، َشٍب دّ ٍع نََش عَ ُسُش، ّشيرٍَي َش َ دَوُد نََش َشنُن كُي نَ 4
دّنتّّف ٍق نَ ٌت ندٍ مِِش 5 رَّبحِن. ٍع َق عَ يَءِلَنِي، شْرّ ٍع رََشَب دٌنمٍَي َش ٍع
َشبٍٍي دّ وٌ هَن يٍرِكٌ ُل »ٌو رَ، قَلٍَق عَ ٍ يِر ّشيرٍَي َش عَ شّي مِشٍِي نََش عَ ّب، َ دَوُد
رَ. قَنِي ِك عُِق َ بَر نُ َشِشِل ّشيرٍَي َش َ دَوُد ٍب.» فبِلٍن َش وٌ تّمُي نَ مِِن. َش
نََش ٍع تَِف، َ دَوُد نُن ٍع رَ ٌس َ ْشننَنتٍي َ بَر ٍع عَ كٌلٌن عَ ٌت عَمٌنِكٍَي نُن َشنُن 6
نُن مَاكَ مٍسٌثٌتَمَِي، نَ نُ نَشٍٍي مَ، يَكٍَي سِرِ ِق نَاِن نُن َسشَن تٌنٌف وُُل كٌِل فبٍِت
نُن مَنّف مَاكَ كُي نَ 7 ّب. ٍع رَ رَفٍِي سٌي نُن رَفِسٍٍي ْسورِ َق َش ٍع عَلٌَك ٌسَب،
مٍدٍَب. مَلَن َق ٍع نَ، قِرِن نُن َسشَن تٌنٌف وُُل رَفٍِس ْسورِ َق نََش َحمَ َش عَ
كٌلٌن، نَ قّّق َ دَوُد 8 فٍرٍ. َ دَوُد َش ٍع عَلٌَك كُي، تَاٍي َش ٍع مِِن نََش قَن عَمٌنِكٍَي
نََش عَمٌنِكٍَي 9 يِرٍ. ٍع شّي بِرِن فبَنفبَلَنِي ْسورِ َش عَ نُن يٌوََب مَنّف ْسورِ نََش عَ
مَ َشِت ٍع تِِش نُ ٍع مَلِدٍ، ٍع َق نَشٍٍي مَنّف رَ. دّ ٌسدٍ تَا مَ ِك فٍرٍ ِت ٍع مِِن،

ِع. دَاَش
َيَِل عِسِر نََش عَ رَ. َشنِب عَ نَ مَن عَ رَ، َي عَ نَ فٍرٍ كٌلٌن عَ نََش يٌوََب 10
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َ ُشني عَ ُل ْدنْشيٍي ْسورِ نََش عَ 11 رَ. َي يَكٍَي سِرِ ِت ٍع عَ مَيٍفٍِت، قَنيٍِي ْسورِ
ُشنيَ عَ قََل عَ نََش يٌوََب 12 رَ. َي عَمٌنِكٍَي ِت َش ٍع مَ، بُن يَامَرِ َش عَبِسَِي
فٌب ّسنّب قَن عَمٌنِكٍَي َش مَلِدٍ. ٱ َق َش ِع ّب، ٱ فٌب ّسنّب يَكٍَي سِرِ »َش ّب،
بْنسْي وٌن ٌس ّسنّب وٌن َش وٌن ِمَنِيَ، ل َش ِع 13 مَلِدٍ. ِع ِسفَمَ قَن ٱ ّب، ِع
رََب.» وَْشنٍق عَ َش عَلَتََل رَ. ٍق َش تَاٍي َش عََل مَرِِف وٌن نُن رَ ٍق َش

عَمٌنِكٍَي 15 مَ. يٌوََب ِف ٍع نََش نٍٍي فٍرٍ. يَكٍَي سِرِ نََش ْسورٍِي َش عَ نُن يٌوََب 14
ٌس نََش ُشنيَ يٌوََب مَ. عَبِسَِي ِف ٍع نََش قَن ٍع ِف، ٍع َ بَر يَكٍَي سِرِ ٌت، عَ ٌت

دَرِ َسلَمُ. فبِلٍن نََش يٌوََب كُي، تَا

مَ يَكٍَي سِرِ شّي ّشيرٍَي نََش ٍع بْنْب، ٍع َ بَر يَِل َ عِسِر كٌلٌن عَ ٌت يَكٍَي سِرِ 16
رَ. ُشنِي ٍع نَ نُ نَن ٌسقَِك مَنّف ْسورِ َش هَدَدٍ سٍرِ مَ. نَاكِرِ شُرٍ نَ نُ نَشٍٍي
ٍع عِفِرِ، يُرُدّن ٍع َق نََش ٍع مَلَن، بِرِن يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش عَ كٌلٌن، نَ ٌت دَوُدَ 17
نََش َ دَوُد 18 رَ. َي يِلـَكٍَي َ عِسِر ِف ٍع نََش مَن يَكٍَي سِرِ فٍرٍدٍ. يَكٍَي سِرِ ِسَف
عَ فبّّت. نَاِن تٌنٌف وُُل ْسورِ نُن عَ قََش، ٌسلٌقٍرٍ وُُل ْدْش رَفٍِس ٍع نُن ْسورِ
يِلـَكٍَي َ عِسِر عَ كٌلٌن عَ ٌت مَلِمٍَي هَدَدٍ سٍرِ 19 قََش. قَن ٌسقَِك مَنّف ْسورِ نََش
َكِب بُن. يَامَرِ َش عَ ُل نََش ٍع تَِف، َ دَوُد نُن ٍع شِرِ لَنِي نََش ٍع بْنْب، ٍع َ بَر

ْسنْن. مَلِدٍ عَمٌنِكٍَي َ تِنم ُ م يَكٍَي سِرِ وََشِت، نَ
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20

فٍرٍٍق قِلِِستَكٍَي نُن عَمٌنِكٍَي َ دَوُد
٬ ِعِ ؛،١ ؛٢٦ سَمُوٍِل

ِسَف نََش فبَنفبَلَنيٍِي ْسورِ َش عَ نُن يٌوََب ِل، عَ ٌت تّمُي فٍرٍ عِفبِلٍنِي، ّح نَ 1
تَن َ دَوُد َكَن. مّننِ َق عَ رََب، ِشِل نَشَن ُسُش ندٍ تَا نََش يٌوََب فٍرٍدٍ. عَمٌنِكٍَي
ُشنِي مَنّف َش عَمٌنِكٍَي َب دَاِش َ ّشيم تْنشُمَ مَنّف نََش َ دَوُد 2 دَرِ َسلَمُ. ُل نََش
عَ نَ نُ قَن دَاِش دِيَمَن تٌقَنِي فّّم نَ. َسشَن تٌنٌف كٌِل دَنِف بِنّي َش نَشَن مَ،
عَ مَ ُشن عَ َشنِن فبٍفٍب ٍس َق عَ مَ، ُشن َ دَوُد ْدْش نََش تْنشُمَ مَنّف نَ مَ.
قِندِ ٍع عَ مَ، ُشن عَ َشنِن ٍع نََش َ دَوُد نَا، نَ نُ نَشَن َحمَ 3 كُي. فٍرٍ ْسْت نَشَن
ّن. ِك نَ رََب ٍق َش بِرِن تَا َش عَمٌنِكٍَي عَ َشبَمَ. وٍُر نُن فّّم، وُرِ، نَشٍٍي رَ ٌكنيٍِي

دَرِ َسلَمُ. فبِلٍن نََش ْسورٍِي َش عَ نُن َ دَوُد َشنِب، نَ
ِسبٍكَِي كُي، فٍرٍ نَ فٍسٍرِ. فٍرٍ نََش قِلِِستَكٍَي نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر دَنِف، ٌت نَ 4

ٍق نَ يَاِف نََش قِلِِستَكٍَي نَ. نَن بْنسْي ٍرَق قِندِ ِسثَِي قََش. ِسثَِي نََش ُشسََك
مَ.

فٌلِيَِت نََش عٍلٍشَنَن دِ َش يَيِرِ ِيَاِس ب ِي فٍرٍ. نََش مَن قِلِِستَكٍَي نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر 5
عَْل لُِش نُ ُشنفبٌي َش تَنّب َش عَ فٌب، نُ ّسنّب عَ قََش. فَتَِك لَشَِم َ ُشني

وُرِ. ْسْش دُِف
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بِرِن َسلٌنٍس عَ نَ نُ نَن ٍسننِ ٌسٍل نَ، نُ ندٍ كٍُي شّّم فَِت. مِِن نََش فبّّت فٍرٍ 6
َيَِل عِسِر ٌت عَ 7 رَ. عَ نُ نَن بْنسْي رََق قَن نَ نَاِن. نُن ْمْشّحن مَلَنِش نٍٍي مَ،
رََق قَتَنِش بِرِن ّشمٍّي ِي 8 قََش. عَ نََش يٌنَتَن دِ َش ِسمٍَي ُشنيَ َ دَوُد ٌكنِب،
ْسنْت. بِرِن ٍع نََش ْسورٍِي َش عَ نُن َ دَوُد فَِت. َسبَتِِش نُ نَشَن مَ نَن بْنسْي

21
ْكنتٍِق َحمَ َيَِل عِسِر

٬ ِعِ ؛١ سَمُوٍِل
ْكنِت. يِلـَكٍَي َ عِسِر َش عَ رٍَت ّ ْبح َ دَوُد نََش عَ رَتَنتَنٍق، َيَِل عِسِر وَ ٌت ٍسنتَّن 1
ْكنِت، يِلـَكٍَي َ عِسِر َس َش وٌ ِسَف، »ٌو ّب، ُكنتِفٍِي نُن يٌوََب قََل عَ نََش َ دَوُد 2
نََش يٌوََب 3 ّب.» ٱ دّنتّّف َشسَِب نَ َش وٌ رَ. دَنَ ْدْش َس مَ، بٍرِ ٍسيَب كٍِل
َش ِع مَرِِف، ٱ مَنّف، كّمّ. ْدْش رَوَُي َحمَ َيَِل عِسِر َش »َعلَتََل يَاِب، عَ
َيَِل عِسِر وَ مَ ِع رَ مُنٍق رَ؟ مُنٍق مَشْرِنِش ْموِل ِي ِع نَ؟ بِرِن نٍٍي مُ َش ٌكنيٍِي
عَ مِِن، نََش يٌوََب رَ عَ نَ نَ مَتَندِ مَ، مُ شُي مَنّف ْكْن 4 ْسْت؟« يُنُِب ِي َش
ّب. َ دَوُد قََل َشسَِب َحمَ نََش عَ 5 دَرِ َسلَمُ. فبِلٍن َق عَ ِعحّرّ، بِرِن يَِل َ عِسِر نََش
يُدَيَكٍَي كّمّ. وُُل كٍرٍن، مِلِيْن َكنِي َسنتِّدفّمَ شّّم َي؛ نَن ْكنِت َش يِلـَكٍَي َ عِسِر
لٍوِ ُ م يٌوََب 6 ٌسلٌقٍرٍ. تٌنٌف نَاِن، كّمّ وُُل َكنِي َسنتِّدفّمَ شّّم َي؛ نَن ْكنِت َش

مَ. عَ رَقَنِش نُ مُ يَامَرِ َش مَنّف بَرِ مَ ْكنِت، بْنسْي بُنيَمِن نُن
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َ دَوُد 8 َب. سٍرِ تَنتَنِي َش َيَِل عِسِر نََش عَ مَ. عََل رَحَاُش نََش يَامَرِ ِي 7

مَيَندِ ِع َ بَر ٱ يَْكِس رََب. بٍلٍبٍٍل يُنُِب َ بَر ٱ رَبَِش، ِي ٌت »ٱ ّب، عََل قََل عَ نََش
عَ نََش عَلَتََل 9 رَ.» َ دَُشح مَ ٱ قِندِ َ بَر نَ مَ. يُنُِب َش ٌكنِي َش ِع دِّح َش ِع
قََل عَ َش »ِع 10 وََشِت، َش َ دَوُد ّب مَنّف رَ ّ نَمِْحنم قِندِ نَشَن ّب، فَدِ مٍَسن
كٍرٍن َش ِع ّب، ِع مٍَسن َسشَن ٍق َ بَر ‹ٱ ّب، ِع مٍَسنِش نَن ِي عَلَتََل ّب، َ دَوُد
ّب، عَ قََل عَ عَ يِرٍ، َ دَوُد ِسَف نََش فَدِ 11 رَ.›« ِع نََب نَشَن َش ٱ َ وَ م ِع ُسفَندِ
ِسن َش كَامّ نَ؛ مُندُن َحشَنَكّت تِن َ بَر ‹ِع 12 ّب، ِع مٍَسنِش نَن ِي »َعلَتََل

َش َسشَن، كٍِك رَ َسنتِّدفّمَ َش ٍع رَ وٌ ْن َش يَشُيٍي ِع مُ نَ َش َسشَن، ّح بِْش
َكَن بِرِن بِْش َش عَ هَلَِك، َحمَ َيَِل عِسِر َش عَ شّي مَلٍّك َش عَ َش عَلَتََل مُ نَ
َش ٱ لَن ٱ مٌَت عَ َش ِع يَْكِس َسشَن. ِش رَ حَاِش قُرٍ نُن رَ َسنتِّدفّمَ َش عَ
عَ رَ. شْرْشْي عَ َمحَاُش َ بَر ّ ْبح »ٱ يَاِب، فَدِ نََش َ دَوُد 13 ّب.›« َ ّشيم ٱ قََل نَشَن
بّلّشٍّي عَدَ مَدٍِي قَِس نَ فٌب. ِكنِِكِن َش نَشَن ِع بّلّّش عَلَتََل َس ٱ َش ٱ لَن
نََش ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف وُُل شّّم هَن مَ َيَِل عِسِر رَدِن حَاِش قُرٍ نََش عَلَتََل 14 ّب.»
عَ َكَن. نَا َس َش عَ دَرِ َسلَمُ، شّي مَلٍّك نََش عََل 15 مَ. بِْش َيَِل عِسِر قََش
مٍَسن عَ نََش عَ نِمَِس. َق عَ مٌَت، تْورّ َش ٍع نََش عَلَتََل نَّش، تّمُي َكنٍَق نَا نُ
نُ مَلٍّك َش عَلَتََل ِسندٍن.» نَا ُل ٍع لَن. »َن َكنٍَق، نَا نَ نُ نَشَن ّب مَلٍّك
مَلٍّك َش عَلَتََل نََش عَ رٍَت، َي عَ ٌت َ دَوُد 16 مَ. لٌنِي َش يٍبُسَُك عٌٌرنَن تِِش
مَ. ُ دَرِ َسلَم رَقِندِِش َي عَ ِع، تّي عَ بَِش َسنتِّدفّمَ َش عَ مَ، ٌكوٍر تِِش عَ ٌت،
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عَ نََش َ دَوُد 17 بِْش. رَقٍلٍن يَتَِف ٍع ٍع مَ، ٍع ٌ رَفٌر َ دٌنم ُسننُن نََش قٌرٍِي نُن َ دَوُد
يُنُِب نَن تَن ٱ ْكنِت؟ َحمَ َيَِل عِسِر َش ٍع ِت يَامَرِ مُ َش تَن »ٱ ّب، عََل قََل
ِع عَلَتََل، مَرِِف ٱ رَبَِش؟ مُنٍس تَن َحمَ نِيَِش. ٌكِب ٍق ِي نَن تَن ٱ رَبَِش،

نَا.» ُل َحمَ َش ِع َش ِع هَلَِك، دٍنبَيَ مَ نُن تَن ٱ َش
ٍت َش عَ ّب، َ دَوُد قََل عَ َش عَ ّب فَدِ مٍَسن عَ نََش مَلٍّك َش عَلَتََل 18
عَ فَدِ عَْل نَا ٍت نََش َ دَوُد 19 مَ. لٌنِي َش يٍبُسَُك عٌٌرنَن ّب عَلَتََل يَءِلَندٍ سّرّّشبَدٍ

نَّش. ِك رَ ِشِل عَلَتََل ّب عَ قََل
ٌت. مَلٍّك َق عَ مَقِندِ، عَ نََش عَ بْنبٍْق، مّنِف عَ مَ، لٌنِي نَا نُ ٌت عٌٌرنَن 20
يِرٍ. عٌٌرنَن ِسفٍَق نُ قَن َ دَوُد وََشِت، نَ 21 نْشُن. ٍع نََش نَانٍِي دِ َش عَ نُن تَن عَ
َ دَوُد 22 مَ. بُن َ دَوُد مَ بِْش قٍلٍن عَ َس عَ مَ، لٌنِي كٍِل نََش عَ ٌت، عَ ٌت عٌٌرنَن
عَلَتََل ِت سّرّّشبَدٍ َش ٱ عَلٌَك مَ، ِع سَرٍَق لٌنِي ِي وَ مَ »ٱ ّب، عٌٌرنَن قََل عَ نََش
نََش عٌٌرنَن 23 مَ.» َحمَ ْحن َش حَاِش قُرٍ عَلٌَك رَ، سَرٍ عَ مَ ٱ مَِت عَ ّب.
ِنٍفٍي ن ِي َ بَر ٱ رَ. عَ رََب وَْشنٍق عَ َش مَرِِف ٱ تٌنٌف. عَ »َمنّف، يَاِب، َ دَوُد
ِي رَ، يٍٍف فَندٍ َ ْنم سَرّتٍِي ِي رَ. دَاِش فَن سّرّّش قِندِ َش ٍع رَ، ِي ِع ٌس قَن

مَ.» ِع ِق بِرِن ِي َ بَر ٱ رَ. سّرّّش قِندِ َش قَن مّنِف
رَ ْكبِرِ ّن سَرٍَق عَ وَ مَ ٱ »َعٍد، ّب، عٌٌرنَن قََل عَ نََش َ دَوُد مَنّف ْكْن 24

هَرٍِف تَن ِع قِندِ مَ نَشَن ّب، عَلَتََل رَ سّرّّش َ بَم ٍس مُ ٱ مَ. ِك سّرِّي َ لَنم نَشَن
َ ّشيم نََش َ دَوُد كُي نَ 25 بَِش.» سَرٍ نَشَن مُ ٱ بَدٍ دَاِش فَن سّرّّش َ ْنم ُ م ٱ رَ.
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عَلَتََل مّننِ ِت سّرّّشبَدٍ نََش َ دَوُد 26 رَ. ٍق َش لٌنِي نَ مَ عٌٌرنَن ِق ٌسلٌقٍرٍ كٌِل
عَلَتََل مَشَندِ، عَلَتََل ٌت عَ َب. سّرّّش َ َشنُنتٍي نُن دَاِش فَن سّرّّش َق عَ ّب،
نََش عَلَتََل تّمُي نَ 27 مَ. ٌكوٍر كٍِل مَ سّرّّشبَدٍ ِسنِش نَشَن رَ ّت يَاِب عَ نََش

ِع. تّي عَ رَ ٌس َسنتِّدفّمَ َق عَ ّب، مَلٍّك يّن ْو
عَ كٌلٌن عَ َ بَر نُ عَ بَرِ مَ ْسنْن، مَ نَن لٌنِي َش يٍبُسَُك َعٌٌرنَن بَم سّرّّش نُ َ دَوُد 28
فبٍنفبٍرٍنِي يَءِلَن نَشَن مُنَس عَننَِب هْرْ ْملِنفِرَ، َش عَلَتََل 29 ّن. مّننِ َ يَاِبم عَ عَلَتََل
نَ فَبَيٌن ّن ندٍ عِتٍِش ٍ يِر نَ نُ نٍٍي دّننَّش، َ بَم دَاِش فَن سّرّّش سّرّّشبَدٍ نُن عَ مَ،
هّنمِّش نُ عَ بَرِ مَ رَ، عََل يّن ْو َش عَ نَا، ٌسدٍ َ ْنم نُ مُ َ دَوُد ْكْن 30 وََشِت.

رَ. َسنتِّدفّمَ َش مَلٍّك َش عَلَتََل
22

قْلٍْق هْرْ ْمبَنِش َش عََل
سّرّّشبَدٍ، نُن عَ ٍب، ِت َش بَنِش َش عَلَتََل »ٌونمَرِِف مٍَسن، عَ نََش َ دَوُد 1

دّننَّش.» َ بَم دَاِش فَن سّرّّش
َش ٍع مَ، بِْش َيَِل عِسِر َسبَتِِش نَشٍٍي بِرِن ٌكنِي ّ ْشح ِق، يَامَرِ نََش َ دَوُد 2
نََش َ دَوُد 3 رَ. ٍق َش وَِل َش بَنِش َش عََل رَ َشبَمٍَي فّّم قِندِ ٍع نََش عَ مَلَن.
قَن فبٍفٍب يْشُي نََش عَ رَ. سٍٍي فبَُك نَادّ نُن لَنتُمٍَي قِندِ مَ نَشَن قٍن، فبٍفٍب وٍُر
عَ مَِل، َ دَوُد نََش تِرٍكٍَي نُن ِسْدنكٍَي 4 رَ. ٍق َش فبٌي عَ مَنِيَدٍ َ ْنم نُ مُ نَشَن قٍن
»ٱ قََل، عَ َق نُ َ دَوُد 5 ّسدِرِ. ّن ِشِل ْموِل وُرِ نَ ْسْت. فبٍفٍب قَنِي وُرِ نََش
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ّب، عَلَتََل َ ِتم نَشَن هْرْ ْمبَنِش ِسندٍن. كٌلٌن وَِل مُ عَ رَ، عَ نَ دِ مّدِ ُسلٍمَِن دِ مَ
َ دَوُد كُي، نَ مَ.» َي بِرِن ِس فٌب َش ِشِل عَ رَيَُب، َش عَ تٌقَن، َش عَ َ لَنم نَ

قََش َش عَ بٍينُ نَ نَشَن َ ِتم بَنِش نَ ّن مَلَن فبٍفٍب ٍس
َيَِل عِسِر ِت بَنِش َش عَ ّب عَ قََل عَ عَ ِشِل، ُسلٍمَِن دِ َش عَ نََش َ دَوُد 6
مَرِِف ٱ ِت بَنِش َش ٱ ّب ٱ نَ نُ نَّت دِ، مَ »ٱ نَّش، عَ 7 ّب. عَلَتََل مَرِِف
َي ٱ َ ر فٍب عَ عِقِِل وُِل َ بَر ‹ِع ِك، ِي ّب ٱ مٍَسن ِي َ بَر عَلَتََل ْكْن 8 ّب، عَلَتََل
َش ِع لَن نُ تَن ِع رَ، عَ نَن نَ قََش. فبٍفٍب مِشٍِي ِع كُي، فٍرٍٍي يِهَدِ َش ِع ِع
قِمَ مَلَبُي ٱ رَ، مِِش ْبحَّس قِندِ مَ نَشَن ْستْدٍ، ندٍ دِ قَمَ ِع ْكْن 9 ّب. ٱ ِت بَنِش
مَرَشَرّ نُن ْبحَّس َ لُم َيَِل عِسِر ُسلٍمَِن. َلَدٍ ق قَمَ ِشِل عَ رَ. ٍق َش يَشُيٍي عَ مَ نَشَن
رَ، دِ مَ ٱ قِندِ َق عَ ّب، ٱ تِدٍ بَنِش قَمَ نَن تَن عَ 10 كُي. بِرِن ِسمََي َش عَ كُي

َيَِل.›« عِسِر عَبَدَن َ بُم ِكبَنِي مَنّفَي َش عَ رَ. بََب عَ قِندِ قَن ٱ
َش عَلَتََل مَرِِف ِع َش ِع عَلٌَك مَ، ّسيِت ِع ُل َش عَلَتََل دِ، مَ ٱ »يَكِْس، 11

نُن لْننِ َش عَلَتََل 12 نَّش. ِك رَ ٍق َش ِع قَلَِش عَ عَ عَْل رَ َ ْسونّي ِت بَنِش
ِع َش ِع عَلٌَك مَ، بِْش َيَِل عِسِر نَّش تّمُي رَ مَنّف َ ِتم ِع عَ مَ ِع ِق قَنِي َشِشِل
َش عَلَتََل ِع َش ّب ِع ْسونّيَدٍ ّن قَمَ بِرِن ٍق 13 رَبَُت. سّرِّي َش عَلَتََل مَرِِف
ّب. َيَِل عِسِر رَ ِي مُنَس عَننَِب ٌسِش نَشٍٍي عَ َبَتُمَ، ر يَامَرٍِي َش عَ نُن سّرِّي
مِِن.» نََش ّ ْبح ِع رَ، َي قٍٍق فَاُش نََش ِع ِمَنِيَ. ل َش ِع ٌس، ّسنّب ِع َش ِع

عَلَتََل مَلَن نَاِن كّمّ وُُل كٌِل َسشَن، مِلِيْن كٌِل َ ّشيم َ بَر ٱ كُي، َكّت مَ »ٱ 14
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يْشُي مَلَن. نَاِن نُن َسشَن تٌنٌف مِلِيْن كٌِل فبٍِت َ بَر مَن ٱ رَ. ٍق َش بَنِش َش
ندٍ قَمَ مَن ِع قٍن. قَن فّّم نُن وُرِ َ بَر ٱ كٌلٌندٍ. َ ْنم مُ ْكنِت نَ هَن فٌب َ بَر وٍُر نُن
نُن فّّم قََت نَشٍٍي َشبَدٍ، فّّم قََت نَشٍٍي َ ر ِي ِع نَ فبٍفٍب وَلِّك 15 ُشن. نَ َسدٍ
هَن رَ ِي ِع نَ وٍُر نُن يْشُي، فبٍِت، ّشيمَ، 16 كٌلٌن. بِرِن ْموِل وَِل ٍع مَسٌلِدٍ. وُرِ

مَِل.» ِع َش عَلَتََل نَ! كٍرٍن ُسُش وَِل َش ِع كٍِل، ِع. دَنّف َ بَر عَ
مَِل. ُسلٍمَِن دِ َش عَ َق َش ٍع ّب، بِرِن ُكنتِِف َيَِل عِسِر قََل عَ نََش َ دَوُد 17
وٌ قِِش ْبحَّس مُ عَ رَ؟ قْْش وٌ نَ مُ عَلَتََل مَرِِف »ٌو 18 ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ
َش عَ نُن عَلَتََل قِندِ َ بَر بِْش ِي ِع. بّلّّش ٱ َس بٍكٍَي َ بَر عَ رَ؟ َي بِرِن يَشُي وٌ مَ
وٌ كٍِل، وٌ نَ. بِرِن نِي وٌ نُن ّ ْبح وٌ قٍن عَلَتََل مَرِِف وٌ َش وٌ 19 رَ. فٍب َحمَ
َساّت َش عَلَتََل َق َش وٌ عَلٌَك ّب، عَلَتََل مَرِِف وٌ ِت ّسنِيّنِش هْرْ ْمبَنِش َش

كُي.» بَنِش َش عََل رَ ٌس ّسنِيّنشٍِي ٍس َش عَ نُن َ َكنكِر

23
ْكنِت َش بْنسْي لٍوِ

عَ 2 رَ. مَنّف َيَِل عِسِر ُسفَندِ ُسلٍمَِن دِ َش عَ نََش عَ قٌرِدٍ، ّف َ بَر ٌت َ دَوُد 1
نُ نَشٍٍي ْكنِت، لٍوِكٍَي نََش ٍع 3 مَلَن. لٍوِكٍَي نُن سّرّّشدُبٍّي، ُكنتِفٍِي، َيَِل عِسِر نََش
ٌسلٌمَسَشَن. نُن َسشَن تٌنٌف وُُل شّّم ِسَف نََش ْكنِت ٍع ْسْت. َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر
َس ّحنِف ٍع َش ٍع َب، نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل مِِش َ بَر »ٱ قََل، عَ نََش َ دَوُد 4
وُُل مِِش رَ. ِكيتِسٍَي قِندِ َش ٍسننِ وُُل مِِش ْشن. رَبٍَق وَِل بَنِش َش عَلَتََل
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ٱ رَ، شُي مَشَسٍٍي مَتْْش عَلَتََل َش نَاِن وُُل مِِش 5 رَ. َكنتٍّي نَادّ قِندِ َش نَاِن
رَ.» ٍس مَتْْش عَ يَءِلَنِش نَشٍٍي

كٍهَِت، فٍرِ ٌسن، مَ؛ ِك دٍِي َش لٍوِ بٍنَب ٍع مَ، ُشنّد عِتَشُن لٍوِكٍَي نََش َ دَوُد 6
ِسنٍف، دِ يِّشيِّل، دٍِي؛ َش لَدَنَ 8 ِسمٍِي. نُن لَدَنَ دٍِي؛ َش فٍرِ ٌسن 7 مٍرَرِ. نُن
ٍع شَرَِن، نُن َشِسيِّل، ٍسلٌمٌِت، دٍِي؛ َش ِسمٍِي 9 َسشَن. مِِش ٍع يٌوٍِل، نُن َ ٍستَم

ِك. نَ نَن ُكنتِفٍِي دٍنبَيَ َش لَدَنَ َسشَن. مِِش
ِك. نَ نَن نَاِن دِ َش ِسمٍِي بٍرَِي. نُن يٍيُُس ِسَس، يَشَِت، دٍِي؛ َش ِسمٍِي 10
ٍع ْسْت. فبٍفٍب دِ مُ بٍرَِي نُن يٍيُُس ندٍ. قِرِن دِ ِسَس، ِسنٍف، دِ يَشَِت، 11

نَ. كٍرٍن دٍنبَيَ قِندِ نََش
َ مَ عَمَر 13 نَاِن. مِِش ٍع يُِسيِّل، نُن ٍشبِرٌن، يِسٍهَرِ، َ مَ، عَمَر دٍِي؛ َش كٍهَِت 12
عَ نُن عَ رَ، ّسنِيّنِش مِِش َش عََل قِندِ نََش هَرُنَ مُنَس. نُن هَرُنَ دٍِي؛ َش
فبّّت وَِل َش عَ َش ٍع ّب، عَلَتََل رَ سّرّّش َب سُرَِي َش ٍع عَلٌَك عَبَدَن، بْنسْي
َش عََل قِندِ مُنَس 14 بِرِن. تّمُي رَ ِشِل عََل ّب مِِش دَُب َش مَن ٍع رََب،
فٍرِ سٌِم دٍِي؛ َش مُنَس 15 مَ. َي بْنْسيٍي لٍوِ ُل نََش دٍِي َش عَ نَ. نَن مِِش
ٍرَشبِيَ، دٍِي؛ َش عٍلِيٍسٍرِ 17 ِسنٍف. دِ ٍسبُوٍِل، دٍِي؛ َش فٍرِ سٌِم 16 عٍلِيٍسٍرِ. نُن
َش يِسٍهَرِ 18 بَرِ. فبٍفٍب دِ نََش َ ٍرَشبِي ْكْن ْسْت، فبّّت دِ مُ عٍلِيٍسٍرِ ِسنٍف. دِ
قِرِن دِ عَمَرََي، ِسنٍف، دِ يٍرَِي، دٍِي؛ َش ٍشبِرٌن 19 ِسنٍف. دِ ٍسلٌمِِت، دٍِي؛
دِ مٍِك، دٍِي؛ َش يُِسيِّل 20 ندٍ. نَاِن دِ يٍكَمٍيَِم، نُن ندٍ، َسشَن دِ يَشَِسيٍِل، ندٍ،
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ندٍ. قِرِن دِ يِسِيَ، نُن ِسنٍف،

ِكِس. نُن عٍلٍيَسَرِ دٍِي؛ َش مَشَِل مُِس. نُن مَشَِل دٍِي؛ َش مٍرَرِ 21
دٍِي َش ِكِس ّن. ُل تَن فِنٍّي دِ عَ ْكْن ُل، ٌي شّّم دِ مُ عَ ّن، قََش عٍلٍيَسَرِ 22
عٍدٍرِ مَشَِل، دٍِي؛ َش مُِس 23 رَ. ٍع نُ نَن دّشٍْي ٍع بَرِ مَ رَ، فِّن ْدْش ٍع نََش

َسشَن. دِ ٍع يٍرِ مٌِت، نُن

رَ. كٍرٍنِي كٍرٍن ْكنتِِش بِرِن ٍع مَ. ِك ُشنيٍِي دٍنبَيَ رَ بْنْسيٍي لٍوِ قِندِ نَن يٍٍي 24
قََل، عَ َ بَر نُ َ دَوُد 25 ْمْشّحن. ّح نَ ٍع َكِب كُي بَنِش َش عَلَتََل َ وَلِم نُ ٍع
عَبَدَن. ُ دَرِ َسلَم ُل َش ٍع مَ. َحمَ َش عَ ِق ْبحَّس َ بَر عَلَتََل مَرِِف »ِعِسَرِيَل
نَّت َش َ دَوُد 27 ْسنْن.» َشنِندٍ َبَسٍٍي يِر عَ نُن َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل قَمَ مُ لٍوِكٍَي 26
دٍِي َش هَرُنَ نُ ٍع 28 ْسْت. ْمْشّحن ّح َ بَر نَشٍٍي ْكنتٍِق لٍوِكٍَي ِك، نَ نَن ْدنشْي
ُشنشُرِ وَِل رَ ّسنِيّنٍق، ٍس مَ، ٌكنكٌي نُن تّّت مّينٍِق عَْل رَ، وَِل بَنِش َش َعَلَتََل مَلِم
نَشَن دِنٍق قَرِن ّب، عََل رَ َسّرّّش بَم نَشَن يَءِلَنٍق تَاِم 29 كُي، بَنِش َش عََل رَبٍَق
َش ٍع َ لَنم نُ ٍع 30 نَقَلٍَق. بِرِن ْموِل دٌنٍس نُن يَءِلَنٍق، لّبِنِتَرٍ تَاِم رَ، سّرّّش قِندِ مَ
ّب عَلَتََل َ بَم دَاشٍِي فَن سّرّّش نُ مَن ٍع 31 بِرِن. ُنمَرٍ ن نُن فّيّسّف مَتْْش عَلَتََل
عَلَتََل َش ٍع َ لَنم نُ ٍع وََشِت. ُشنفٍب َسِل نُن َسِل، نّيّن كٍِك مَ، لْْشيٍي مَلَبُي
ٍع َكنتَمَ. ّسنِيّنِش ٍ يِر نُن نَرَلَندٍ بَنِش ِ كِر نُ نَن تَن ٍع 32 مَ. ِك سّرِّي عَ رَبَُت
مَ. رَبٍَق وَِل بَنِش َش عَلَتََل َ َبَتُم ر يَامَرِ َش دٍِي َش هَرُنَ نفَشَكٍرٍنِي ٍع نُ مَن
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24
عِتَشُنٍق سّرّّشدُبٍّي

ُ عَبِه نُن نَدٌَب 2 عِتَمَرِ. نُن عٍلٍيَسَرِ، عَبِهُ، نَدٌَب، ْسْت؛ نَاِن دِ َ بَر نُ هَرُنَ 1
سّرّّشدُبٍّي نَ نُ نَن عِتَمَرِ نُن عٍلٍيَسَرِ بَرِ. ٌي دِ مُ ٍع ّب. بََب ٍع قََش نََش ِسنٍف
هَرُنَ مَِل َ دَوُد نََش دٍِي، َش عِتَمَرِ عَِشمٍلٍِك، نُن دِ، َش عٍلٍيَسَرِ َسْدِك، 3 رَ.

مَ. ِك وَِل ٍع رَ عِتَشُنٍق دٍِي َش
نَن نَ رَ. دٍِي َش عِتَمَرِ دَنِف مَ، َي نَن دٍِي َش عٍلٍيَسَرِ وَُي نُ مَنّفٍي 4
نََش دٍِي َش عِتَمَرِ رَ. ٍسننِ نُن ُق دٍنبَيَ قِندِ دٍِي َش عٍلٍيَسَرِ نََش ٍع ٌت عَ
دٍِي َش عٍلٍيَسَرِ بَرِ مَ رَ، مَِل َش عََل ُسفَندِ ٍع نََش ٍع 5 نَ. ٌسلٌمَسَشَن دٍنبَيَ قِندِ
لٍوِكَ ٍسمََي دِ َش نٍتَنٍيِل 6 نَ. نَن وَلـِكٍّي َش عََل قِندِِش بِرِن دٍِي َش عِتَمَرِ نُن
نُن عَِشمٍلٍِك، دِ َش عَبِيَتَرِ َسْدِك، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، مَنّف، َ ّسبّم ِشلٍِي ٍع نُ نَن
عٍلٍيَسَرِ ُسفَندِ كٍرٍن دٍنبَيَ نََش ٍع شْرِ. َي لٍوِكٍَي نُن ُشنيٍِي، دٍنبَيَ َش سّرّّشدُبٍّي

مَ. َي دٍِي َش عِتَمَرِ ُسفَندِ كٍرٍن نََش مَن ٍع مَ، َي دٍِي َش
ندٍ قِرِن عَ ٍيهٌيَرُِب، ِسنٍف عَ ِك؛ ِي ُسفَندِ َش دٍنبَيٍَي رَفِرِ عَ نََش عََل 7
ندٍ ٍسننِ عَ مَلـَكِيَ، ندٍ ُسوِل عَ 9 ٍسيٌرِ ِم، ندٍ نَاِن عَ شَرِ مَ، ندٍ َسشَن عَ 8 يّدََي،
عَ يٌسُوٍ، ندٍ ٌسلٌمَنَاِن عَ 11 عَبِيَ، ندٍ ٌسلٌمَسَشَن عَ هَْكِس، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ عَ 10 مِيَمِن،
ُق عَ 13 يَِكِم، ندٍ قِرِن نُن ُق عَ عٍلِيَِسُب، ندٍ كٍرٍن نُن ُق عَ 12 ّسَكنَيَ، ندٍ ُق
ُق عَ بِلَِف، ندٍ ُسوِل نُن ُق عَ 14 يٍٍسبٍيَِب، ندٍ نَاِن نُن ُق عَ ُشَث، ندٍ َسشَن نُن
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هَثِّسِس، ندٍ ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق عَ ٍشسِرِ، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ نُن ُق عَ 15 ِعمٍرِ، ندٍ ٍسننِ نُن
ندٍ كٍرٍن نُن ْمْشّحن عَ 17 يٍٍسكِيٍِل، ندٍ ْمْشّحن عَ ثٍتَشِيَ، ندٍ ٌسلٌمَنَاِن نُن ُق عَ 16
ْمْشّحن عَ دّلَيَ، ندٍ َسشَن نُن ْمْشّحن عَ 18 فَمُُل، ندٍ قِرِن نُن ْمْشّحن عَ يَِكن،

مَاسِيَ. ندٍ نَاِن نُن
بٍنَب ٍع عَْل ّن، ِك نَ ُسُش وَِل َش هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل َش ٍع لَن نُ عَ 19
رَ. ِي هَرُنَ ٌس يَامَرِ نَ َ بَر نُ عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر نَّش. ِك ّب ٍع قََل عَ هَرُنَ
يٍٍشدٍَي. دٍِي؛ َش ُسبَيٍِل ُسبَيٍِل. دٍِي؛ َش َ مَ عَمَر َي. نَن فبّتٍّي بْنسْي لٍوِ 20
َش ٍسلٌمٌِت ٍسلٌمٌِت. دٍِي؛ َش يِسٍهَرِ 22 ِسنٍف. دِ يِسِيَ، دٍِي؛ َش َ ٍرَشبِي 21
يَشَِسيٍِل، ندٍ، قِرِن دِ عَمَرََي، ِسنٍف، دِ يٍرَِي، دٍِي؛ َش ٍشبِرٌن 23 يَشَِت. دٍِي؛
دٍِي؛ َش مٍِك مٍِك. دٍِي؛ َش يُِسيِّل 24 ندٍ. نَاِن دِ َش عَ يٍكَمٍيَِم، ندٍ، َسشَن دِ
نُن مَشَِل دٍِي؛ َش مٍرَرِ 26 َسكَرِ. دٍِي؛ َش يِسِيَ يِسِيَ. ُشنيَ؛ مٍِك 25 سَمِرِ.
عِبِرِ. نُن َسكُرُ، سٌهَِم، يَاِسيَهُ، مَمَدٍِي؛ َش مٍرَرِ 27 يَاِسيَهُ. مَمَدِ َش عَ نُن عَ مُِس
َ مٍيِل. يٍر دٍِي؛ َش ِكِس 29 ْسْت. ٌي دِ مُ عٍلٍيَسَرِ عٍلٍيَسَرِ. دٍِي؛ َش مَشَِل 28
مَ. ِك دٍنبَيَ عَ َي نَن دٍِي َش لٍوِ يٍرِ مٌِت. نُن عٍدٍرِ، مَشَِل، دٍِي؛ َش مُِس 30

نَ دٍِي. َش هَرُنَ نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع عَْل نَ نَن مَِل َش عََل ُسفَندِِش قَن ٍع 31
َي لٍوِكٍَي نُن ُشنيٍِي، دٍنبَيَ َش سّرّّشدُبٍّي عَِشمٍلٍِك، َسْدِك، دَوُدَ، مَنّف رََب

لَن. بِرِن دٍنبَيٍَي َش عِتَمَرِ نُن عٍلٍيَسَرِ كُي نَ شْرِ.
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25
بّيتِبٍَي

ّ نَمِْحنم َش ٍع ُسفَندِ بْنْسيٍي يٍدُتُن نُن هٍمَن، عَسَِق، نََش مَنّفٍي ْسورِ نُن َ دَوُد 1
نَ نُ نَشٍٍي َي نَن ِشلٍِي ّشمٍّي رَ. شُي مَشَسٍٍي نُن كْرٍَي دَاِش، بّيِت ِت مٍَسنِي
دٍِي، َش عَسَِق يَل. عَسَرٍ نُن نٍتَنِيَ، يُسُُق، َسكُرُ، دٍِي؛ َش عَسَِق 2 رَبَمَ؛ وَِل
َش يٍدُتُن 3 ّب؛ مَنّف َ ِتم مٍَسنِي ّ نَمِْحنم نُ نَشٍٍي مَ، بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَشٍٍي
بََب ٍع ُل نََش ٍسننِ مِِش نَ مَتِتِيَ. نُن َشسَبِيَ، ِسمٍِي، يّسَيَ، سٍرِ، فّدَلَيَ، دٍِي؛
عَلَتََل َش عَ عَلٌَك رَ، شُي َ كْر َ ِتم مٍَسنِي ّ نَمِْحنم نُ يٍدُتُن مَ. بُن يَامَرِ َش يٍدُتُن

تَنُت. عَ َش عَ مَتْْش،
عٍلِيََت، َشنَنِ، َشنَنِيَ، يٍرِ مٌِت، ٍسبُوٍِل، يُِسيِّل، مَتَنِيَ، بُوكِيَ، دٍِي؛ َش هٍمَن 4
قِندِِش بِرِن مِِش ِي 5 مَشَِسيٌِت. هٌتِرِ، مَلٌِت، يٌسٌبٍَكَس، عٍسٍرِ، رٌ مَنِت فِدَلِِت،
عَ ِق ّسنّب نََش عََل ّب. مَنّف مَدَنفِمَ شُي عََل نُ نَشَن نَ، نَن دٍِي َش هٍمَن
َش بََب ٍع نَ نُ بِرِن نٍٍي 6 َسشَن. فِّن دِ نُن عَ ْسْت، نَاِن نُن ُق دِ َش عَ مَ،
يٍدُتُن، عَسَِق، كُي. بَنِش َش عَلَتََل رَ شُي كْرٍَي َب بّيِت َش ٍع مَ، بُن يَامَرِ
عَلَتََل بَدٍ بّيِت قََت نَشٍٍي َ ْمْش كَر ِي 7 مَ. بُن نَن يَامَرِ َش مَنّف نَ نُ هٍمَن نُن
بِرِن ٍع 8 نَ. نَن ٌسلٌمَسَشَن نُن ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف مِِش قِرِن كّمّ مِِش قِندِ ٍع ّب،
عَ َنمَدِ، ل عَ نَ نُ مُ ٌي رَ َس تَِف مَ، َ ّكح وَِل َش ٍع نَ نَن مَِل َش عََل ُسفَندِِش

تَِف. شَرَندِ عَ نُن َ ْمشْي، كَر عَ ُشنفٍب،
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عَ يُسُُق. دِ َش عَسَِق ِسنٍف، عَ ِك؛ ِي ُسفَندِ َش ٍع رَفِرِ عَ نََش عََل 9
َسشَن عَ 10 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع دٍِي، َش عَ نُن ُشنيٍَي، عَ فّدَلَيَ، ندٍ، قِرِن
يِسِرِ، ندٍ، نَاِن عَ 11 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ َسكُرُ، ندٍ،
َش عَ نٍتَنِيَ، ندٍ، ُسوِل عَ 12 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ
دٍِي، َش عَ بُوكِيَ، ندٍ، ٍسننِ عَ 13 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي،
نُن دٍِي، َش عَ يٍسَرٍَل، ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ عَ 14 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن
عَ نُن دٍِي، َش عَ يّسَيَ، ندٍ، ٌسلٌمَسَشَن عَ 15 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ
ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ مَتَنِيَ، ندٍ، ٌسلٌمَنَاِن عَ 16 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي،
ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ ِسمٍِي، ندٍ، ُق عَ 17 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع
ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ عَسَرِّل، ندٍ، كٍرٍن نُن ُق عَ 18 قِرِن. نُن
ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ َشسَبِيَ، ندٍ، قِرِن نُن ُق عَ 19 قِرِن. نُن
ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ ُسبَيٍِل، ندٍ، َسشَن نُن ُق عَ 20 قِرِن. نُن
نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ مَتِتِيَ، ندٍ، نَاِن نُن ُق عَ 21 قِرِن. نُن
نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ يٍرِ مٌِت، ندٍ، ُسوِل نُن ُق عَ 22 قِرِن.
نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ َشنَنِيَ، ندٍ، ٍسننِ نُن ُق عَ 23 قِرِن.
ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ يٌسٌبٍَكَس، ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ نُن ُق عَ 24 قِرِن.
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مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ َشنَنِ، ندٍ، ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق عَ 25 قِرِن. نُن
مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ مَلٌِت، ندٍ، ٌسلٌمَنَاِن نُن ُق عَ 26 قِرِن. نُن ُق
ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ عٍلِيََت، ندٍ، ْمْشّحن عَ 27 قِرِن. نُن ُق
مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ هٌتِرِ، ندٍ، كٍرٍن نُن ْمْشّحن عَ 28 قِرِن. نُن
ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي، َش عَ فِدَلِِت، ندٍ، قِرِن نُن ْمْشّحن عَ 29 قِرِن. نُن ُق
عَ نُن دٍِي، َش عَ مَشَِسيٌِت، ندٍ، َسشَن نُن ْمْشّحن عَ 30 قِرِن. نُن ُق مِِش
َش عَ عٍسٍرِ، رٌ مَنِت ندٍ، نَاِن نُن ْمْشّحن عَ 31 قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي،

قِرِن. نُن ُق مِِش ٍع ُشنيٍَي، عَ نُن دٍِي،

26
َكنتٍّي نَادّ هْرْ ْمبَنِش

مٍٍسلٍمَِي 2 مٍٍسلٍمَِي. رَ؛ عَسَِق قِندِ بََب نَشَن دٍِي َش كٌرٍ َي؛ نَن َكنتٍّي نَادّ 1
نَ نَن ٍسبَدََي رَ، ندٍ قِرِن عَ نَ نَن يٍدِيَيٍِل، رَ، ِسنٍف دِ نَ نَن ِ َسكَر دٍِي؛ َش
ٍيهٌشَنَن رَ، ندٍ ُسوِل عَ نَ نَن َ عٍلَم رَ، ندٍ نَاِن عَ نَ نَن يَتَنِيِّل 3 رَ، ندٍ َسشَن عَ
ٍسمََي، دٍِي؛ َش عٍدٌن عٌبٍدٌ 4 رَ. ندٍ ٌسلٌقٍرٍ عَ نَ نَن عٍلِيٍهٌوٍنَِي رَ، ندٍ ٍسننِ عَ نَ نَن
ُسوِل دِ نٍتَنٍيِل، ندٍ، نَاِن دِ َ َسكَر ندٍ، َسشَن دِ َ يٌو ندٍ، قِرِن دِ ٍيهٌسَبَدِ ِسنٍف، دِ
َ بَر نُ عََل ندٍ. ٌسلٌمَسَشَن دِ ثٍوُلٍتَِي، ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ دِ عِسَكَرِ، ندٍ، ٍسننِ دِ عَمِيِّل، 5 ندٍ،
قِندِِش نَشٍٍي ِ بَر ّشمٍّي دِ نََش ٍسمََي ِسنٍف دِ َش عَ 6 ٍق. َش عٍدٌن عٌبٍدٌ َس بَرَكَ
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عٌتِنِ، دٍِي؛ َش ٍسمََي 7 فٌب. نُ ّسنّب ٍع بَرِ مَ مَ ُشن دٍنبَيٍَي َش ٍع رَ ُكنتِفٍِي
مِِش ِي 8 فبَنفبَلَنيٍِي. شّّم ٍسمَكِيَ، نُن ُ عٍلِه ُشنيٍَي ٍع نُن عٍلٍسَبَدَ، عٌبٍدٌ، ٍرقَيٍِل،
قَنِي ِك فٌب نُ ّسنّب ٍع مَ. نَن عٍدٌن عٌبٍدٌ لَنِش نُ بََب بِرِن قِرِن نُن ٍسننِ تٌنٌف

كُي. وَِل َش عََل
ٍع نَ. نَن ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق مِِش قِندِِش ُشنيٍَي عَ نُن دٍِي َش مٍٍسلٍمَِي 9
قِندِ نَشَن بََب عَ ِسمِرِ، ِ؛ بَر ّشمٍّي دِ نََش ٌشَس دِ َش مٍرَرِ 10 فٌب. نُ قَن ّسنّب
ندٍ، َسشَن عَ ٍبَلِيَ، ت ندٍ، قِرِن عَ ـِكِيَ، ِشل 11 رَ. عَ نُ مُ ٌت ِسنٍف دِ هَِل رَ ُشنِي
نَن َسشَن نُن ُق مِِش لَنِش نُ ُشنيٍَي عَ نُن دٍِي َش ٌشَس ندٍ. نَاِن عَ َسكَرِ،
كُي. بَنِش َش عَلَتََل نَ نَن َكنتٍّي نَادّ قِندِِش ُشنيٍَي ٍع نُن بِرِن مِِش ِي 12 مَ.
نَادّ َش عَ لَن ندٍ كٌلٌن عَ َش ٍع عَلٌَك رَ مَِل َش عََل رَ ُسفَندِ مِِش َ لُم نُ ٍع 13
ْكنِت نَ نَ نُ بِرِن ٍع ُشنفٍب، مِِش نُن شُرِ مِِش بِرِن، دٍنبَيَ َكنَت. مُندُن

كُي.
َش عَ عِلَن نََش نَادّ ْكوَل رَ. ٍسلٍمَِي عِلَن َش نَادّ ٌسفٍتٍدٍ رَفِرِ عَ نََش عََل 14
َش عَ نَ. عٍدٌن عٌبٍدٌ عِلَن نََش نَادّ يِرٍقَنِي 15 رَ. لْننَِل قِندِِش نَشَن رَ، ِ َسكَر دِ
نُن ُسثِِم عِلَن نََش نَادّ ٌسفٍفٌرٌدٍ 16 دّننَّش. َ رَفَتَم سٍٍي مَ بَنِش لَن نََش قَن دٍِي
نَ نُ نَشَن َكنَت، قَن نَادّ ـٍٍكِت َسال نََش ٍع رَ. َسابُي مَرَفِرِ َش عَلَتََل رَ ٌشَس
نُ ٍسننِ لٍوِكَ 17 مَ. بٌوٍر ٍع رَقِندِِش َي ٍع مّننِ، نَ نُ قِرِن ُشنّد ٍتمَ. نَشَن مَ َ كِر
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بَنِش َ رَفَتَم سٍٍي نَاِن مِِش بِرِ، يِرٍقَنِي نَاِن مِِش بِرِ، ْكوَل نَاِن مِِش بِرِ، ٌسفٍتٍدٍ نَ
ٌسدٍ بَنِش قِرِن مِِش رَ، دّ َ كِر نَ نُ نَاِن مِِش بِرِ، ٌسفٍفٌرٌدٍ 18 قِرِن، ٍ يِر كُي، نَشَن

مَ. َي دٍِي َش مٍرَرِ نُن كٌرٍ كٍلِِش نَشٍٍي ِك نَ نَن َكنتٍّي نَادّ 19 رَ. دّ
نَشٍٍي مَ ْشن ّسنِيّنشٍِي ٍس نُن نَاقُِل سَمَ ّحنِف ٍع نُ نَشٍٍي َي نَن لٍوِكٍَي 20
َ ر بْنسْي فٍرِ ٌسن قَتَنِش نَشٍٍي دِ َش لَدَنَ 21 كُي. هْرْ ْمبَنِش َش عََل رَفَتَِش
قَن، دٍِي َش يٍِشيٍِل 22 مَ. نَن يٍِشيٍِل لَنِش نُ ُشنيٍِي دٍنبَيَ َش ٍع رَ، َسابُي لَدَنَ
َش عَلَتََل نَفَتَِش نَشَن مَ ْشن نَاقُِل َسِش ّحنِف ٍع نُ يٌوٍِل، َ ُشني عَ نُن َ ٍستَم

كُي. هْرْ ْمبَنِش
ٍسبُوٍِل، دِ َش فٍرِ سٌِم نََش 24 ـِكٍَي يُِسيّل نُن ٍشبِرٌنكٍَي، يِسٍهَرِكٍَي، َ مَكٍَي، عَمَر 23
عٍلِيٍسٍرِ قَتَنِش نَشٍٍي بٌوٍر ِ بَر عَ نُن ٍع 25 مَ، نَاقُِل مّينِ َش عَ ُسفَندِ مَمَدِ، َش مُنَس
دِ َش قَن نَ يّسَيَ، دِ َش قَن نَ نَ، نَن َ ٍرَشبِي دِ َش عٍلِيٍسٍرِ قِندِ ٍع رَ. َشبِّل
بٌوٍرٍي ِ بَر عَ نُن ٍسلٌمِِت 26 ٍسلٌمِِت. دِ َش قَن نَ نُن ِسكِرِ، دِ َش قَن نَ َ ِم، يٌر
َشبِّل رَدََش نَشٍٍي َ دَوُد مَنّف مَ، ْشن ّسنِيّنشٍِي ٍس نُن نَاقُِل سَمَ ّحنِف ٍع نُ نَن
ٍع 27 مَ. عََل قِِش نٍٍي نَن ُشنيٍِي ْسورِ نُن يَرٍرَِت، كّمّ مِِش يَرٍرَِت، وُُل مِِش
عَ نُن ٍسلٌمِِت 28 كُي. فٍرٍ ْسْت نَشَن ٍع ّب بَنِش َش عَلَتََل َب هَرٍِف ٍع َ بَر نُ
ْسُل، دِ َش ِكِس سَمُوٍِل، عَننَِب مَ، ْشن قَن نَاقُِل سَمَ ّحنِف ٍع نُ مَن ُشنيٍَي
ُشنيٍَي، عَ نُن َ ٍكنَنِي 29 مَ. عََل قِِش نَشَن يٌوََب دِ َش سٍرَُي نُن عَبٍنٍرِ، دِ َش ِ نٍر
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قَرِ ُ دَرِ َسلَم مَ ْشن َسٍق ِكيِت َسِش ّحنِف ٍع نُ نَن رَ، بْنسْي يِسٍهَرِ قِندِ نَشٍٍي
مِِش ٍع فبَنفبَلَنيٍِي، شّّم ٍشبِرٌن، نَ نُ نَشٍٍي ُشنيٍَي، عَ نُن َ َشسَبِي 30 َيَِل. عِسِر مَ
يُرُدّن نَ نُ نَشَن مَ ْشن بِْش َيَِل عِسِر سَمَ ّحنِف ٍع نُ ٍع ٌسلٌقٍرٍ، كّمّ كٍرٍن وُُل
بِرِ. مّننِ مَ ْشن وَِل َش مَنّف نُن عَلَتََل سَمَ ّحنِف ٍع نُ ٍع مَبِرِ. ٌسفٍفٌرٌدٍ مَ نَاكِرِ
ندٍ، نَاِن تٌنٌف ّح مَنّفَي َش َ دَوُد مَ. ِك َشبِّل عَ نَ نَن مَنّف ٍشبِرٌن قِندِ يٍرَِي 31
مَ. بِْش َلَدِ ف يَاسّرِ، نَ فبَنفبَلَنيٍِي شّّم كٌلٌن عَ َق ٍع مٌَت، تَرُُشيٍي نََش ندٍٍي مِِش
َشبِّل بِرِن ٍع مَ، نَن ٌسلٌقٍرٍ كّمّ قِرِن وُُل مِِش لَنِش نُ فبَنفبَلَنيٍِي نفَشَكٍرٍنِي عَ 32
رَ. ُشنيٍِي كٍرٍن ّسيِت بْنسْي مَنَِس نُن فَدِ، ُبٍن، ر قِندِ ٍع نََش َ دَوُد مَنّف ُشنيٍِي.

27

ْسورٍِي َيَِل عِسِر
قِندِِش نُ نَن تَن ٍع رَ. ُشنيٍِي دٍنبَيَ قِندِ نَشٍٍي َي نَن ُشنيٍِي ْسورٍِي َيَِل عِسِر 1
شّّم كٍِك ٌي كٍِك مَ. ِك كّمّ ْسورِ نُن وُُل ْسورِ رَ، ُشنيٍِي فَِل ْسورِ َش مَنّف

رَبَمَ. وَِل ْسورِ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل
ِسنٍف. كٍِك ّح نَ، نَن مَنّف َش ِسنٍف ُشنّد قِندِ يَسٌبٍيَِم دِ َش َسبَدِيِّل 2

ندٍ دِ َش ثٍرٍ ِس قِندِ َسبَدِيِّل 3 مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم
ِسنٍف. كٍِك ّح نَ نَن مَنّف َش بِرِن ْسورِ قِندِ عَ نَ. نَن
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نََش مِكِلٌِت ندٍ. قِرِن كٍِك ّح نَ نَن مَنّف ندٍ قِرِن ُشنّد قِندِ عَشٌوَكَ دٌدَِي 4
مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم رَ. ُشنِي ْسورٍِي َش عَ قِندِ
َسشَن كٍِك ّح نَ نَن مَنّف ندٍ َسشَن ُشنّد قِندِ بّنَيَ دِ َش ٍيهٌيَدَ سّرّّشدُّب 5
َش دَوُدَ نَ نُ نَن بّنَيَ 6 مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ.

مَ. بُن يَامَرِ َش بََب عَ نَ نُ عَمِسَبَدِ دِ َش عَ رَ. ُشنِي َسشَنيٍِي تٌنٌف ْسورِ
دِ َش عَ ندٍ. نَاِن كٍِك ّح نَ نَن مَنّف ندٍ نَاِن ُشنّد قِندِ عَسَهِّل ُشنيَ يٌوََب 7
مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم رَ. ْحشْي عَ قِندِ نََش ٍسبَدََي
وُُل شّّم ندٍ. ُسوِل كٍِك ّح نَ نَن مَنّف ندٍ ُسوِل ُشنّد قِندِ يِسِرَكَ سَمٍهُِت 8

مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن
ٍسننِ كٍِك ّح نَ نَن مَنّف ندٍ ٍسننِ ُشنّد قِندِِش تٌٍكوَكَ عِرَ دِ َش عٍِكِس 9

مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ.
ّح نَ نَن مَنّف ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ُشنّد قِندِ رَ بْنسْي َ ِم عٍقِر قَتَن نَشَن ثٍلٌنَك ّشلِّس 10

مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ. ٌسلٌقٍرٍ كٍِك
نَ نَن مَنّف ندٍ ٌسلٌمَسَشَن ُشنّد قِندِ رَ َشبِّل َ سٍر قَتَن نَشَن ُشسََك ِسبٍكَِي 11

مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ. ٌسلٌمَسَشَن كٍِك ّح
نَ نَن مَنّف ندٍ ٌسلٌمَنَاِن ُشنّد قِندِ رَ بْنسْي بُنيَمِن قَتَن نَشَن عَنَتْتَِك عَبِيٍسٍرِ 12

مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ. ٌسلٌمَنَاِن كٍِك ّح
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كٍِك ّح نَ نَن مَنّف ندٍ ُق ُشنّد قِندِ رَ َشبِّل َ سٍر قَتَن نَشَن ٍتٌقََك ن مَهَرَِي 13
مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ. ُق

نَ نَن مَنّف ندٍ كٍرٍن نُن ُق ُشنّد قِندِ رَ بْنسْي َ ِم عٍقِر قَتَن نَشَن ثِرَتٌنَك بّنَيَ 14
مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ. كٍرٍن نُن ُق كٍِك ّح

نَن مَنّف ندٍ قِرِن نُن ُق ُشنّد قِندِ رَ َشبِّل عٌتِنِيٍِل قَتَن نَشَن ٍتٌقََك ن ٍشلٍدَِي 15

مَ. بُن يَامَرِ َش عَ نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل شّّم ندٍ. قِرِن نُن ُق كٍِك ّح نَ
َش ِسكِرِ مَ، ُشن بْنسْي ُبٍن ر َي؛ نَن مَنّفٍي َش ْسورٍِي َش بْنْسيٍي َيَِل عِسِر 16
كٍمُوٍِل مَ، ُشن بْنسْي لٍوِ 17 ّسقَتَيَ، دِ َش مَاكَ مَ، ُشن بْنسْي ِسمٍيْن عٍلِيٍسٍرِ. دِ
بْنسْي يُدََي 18 مَ. ُشن َشبِّل هَرُنَ نَ نُ نَن َسْدِك سّرّّشدُّب َشسَبِيَ. دِ َش
بْنسْي َسبُلٌن 19 عٌمٍرِ. دِ َش مِكَيٍِل مَ، ُشن بْنسْي ِ عِسَكَر عٍلِهُ. تَارَ َ دَوُد مَ، ُشن
يٍرِ مٌِت. دِ َش يِّل عَسِرِ مَ، ُشن بْنسْي نَقَتَِل يٍِسمََي. دِ َش عَبَدِيَِس مَ، ُشن
ُشن كٍرٍن ّسيِت بْنسْي مَنَِس هٌسٍيَ. دِ َش عَسَسِيَ مَ، ُشن بْنسْي َ ِم عٍقِر 20
دِ َش ِ َسكَر بِرِ، ٌسفٍتٍدٍ مَ ُشن بٌوٍر ّسيِت بْنسْي مَنَِس 21 يٌوٍِل. دِ َش ثّدََي مَ،
َش يٍرٌشَمَ مَ، ُشن بْنسْي دَنَ 22 يَاِسيِّل. دِ َش عَبٍنٍرِ مَ، ُشن بْنسْي بُنيَمِن عِدٌ.

ِك. نَ نَن مَنّفٍي َش ْسورٍِي َش بْنْسيٍي َيَِل عِسِر عَسَرِّل. دِ
عَ َ بَر نُ عَلَتََل بَرِ مَ ْستْدٍ، ْمْشّحن ّح ّف َ بَر نُ نَشٍٍي ْكنِت، مِشٍِي مُ َ دَوُد 23
يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بَر نُ يٌوََب دِ َش سٍرَُي 24 تُنبُيٍي. عَْل ّن َ وُيَم يِلـَكٍَي َ عِسِر عَ مٍَسن
ْكنِت نَ مَ. َيَِل عِسِر رَ ٍق َش ْشّن َش عَلَتََل رَْحن عَ مُ عَ ْكْن قْْل، ْكنِت
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كُي. بُِك تَرُشُي َش َ دَوُد ّسبِّش مُ
دِ َش يُسِيَ نَ. نَن رَفَّت نَاقُِل َش مَنّف قِندِ عَسَمَقٍِت دِ َش عَدِيٍِل 25
كُي. فبّتٍّي تَا نُن دَاَش مَ، قَرِ ُ دَرِ َسلَم نَ نَن رَفَّت نَاقُِل َش مَنّف قِندِ قَن يٌنَتَن
نُ نَن رَ مَتَِك ِسمٍِي 27 نَ. نَن ُشنِي ّشسٍَي َش مَنّف قِندِ عٍسِرِ دِ َش كٍلُُب 26
َ سَم ْحْش عَ نُ قَن نَن ٍسقَمَِك َسبِدِ مَ. ْشن بِلٍِي ّوِن َش مَنّف سَمَ ْحْش عَ
عٌلِوِ َش مَنّف َ مّينِم نُ نَن فٍدٍرِكَ َشنَن بَِل 28 مَ. ْشن رَفَتَدٍٍي ّوِن َش مَنّف
مَ. رَفَتَدٍٍي ٍ تُر َش مَنّف َ مّينِم نُ قَن نَن َ ِس يٌو مَ. بِْش ٍسقٍَل مَ شٍّي ٌ ِسكٌمٌر نُن
عَدَلَِي مَ. بِْش سَرْن مَ ُشنفبٍٍي شُرُ ٍس َش مَنّف َ مّينِم نُ نَن سَرْنَك ِستِرَِي 29
سُمَيَِل 30 كُي. ُلُنَب ف مَ ُشنفبٍٍي شُرُ ٍس َش مَنّف َ مّينِم نُ قَن نَن َسقَِت دِ َش
َ مّينِم نُ قَن نَن مٌٍرنٌتَِك يٍٍشدٍَي مَ. ْحْشمٍّي َش مَنّف َ مّينِم نُ نَن عٌبِِل دِ َش
ِي مَ. َنمٍَي ل شُرُ ٍس َش مَنّف َ مّينِم نُ نَن هَفَرِكَ يَِسِس 31 مَ. ٌسقَلٍٍي َش مَنّف

مَ. ْشن نَن هَرٍِف َ دَوُد مَنّف سَمَ ّحنِف ٍع نُ بِرِن مِشٍِي
َشكِمٌِن نَ. نَن ّسبّلِِت نُن لْننَِل، رَ ِس، مِِش قِندِ يٌنَتَن َ ُشني بََب َ دَوُد مَنّف 32
نَن رَ سِمَ مَنّف قِندِ قَن عَِشتٌقٍِل 33 مَ. دٍِي َش مَنّف َ مّينِم نُ نَن يِّشيِّل دِ َش
نََش ٍيهٌيَدَ دِ َش عَبِيَتَرِ نُن بّنَيَ 34 نَ. نَن دّقَنبٌوٍر مَنّف قِندِ ُشسَِي عَرَكَِك نَ.

رَ. ُشنفٍب مَنّف َش ْسورٍِي قِندِ نََش يٌوََب رَ. ْحشْي عَِشتٌقٍِل قِندِ
28



يُدََي مَنّفٍي ١ 28:7 lxxviii يُدََي مَنّفٍي ١ 28:1

َ ر ٍق َش هْرْ ْمبَنِش َش عََل وَْشنٍق َ دَوُد
ُشنّدٍي ْسورِ ُشنيٍِي، بْنسْي دَرِ َسلَمُ، مَلَن بِرِن ُشنيٍِي َيَِل عِسِر نََش َ دَوُد 1
شُرُ سٍٍي َش مَنّف مّينِمٍَي، نَاقُِل َش مَنّف ُشنيٍِي، كّمّ مِِش نُن وُُل مِِش ُشنيٍِي،
نُن فبَنفبَلَنيٍِي، شّّم مّينِمٍَي، دٍنبَيَ َش مَنّف مّينِمٍَي، دٍِي َش مَنّف مّينِمٍَي،
مَ ٱ نُن نفَشَكٍرٍنِيٍي »ٱ ّب، ٍع مٍَسن عَ عَ ِت، نََش َ دَوُد مَنّف 2 بِرِن. ُكنتِِف
َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل ِت بَنِش َش ٱ ّب، ٱ نَ نُ نَّت نَ. ٱ مَِت تُِل وٌ وٌ َحمَ،
قْْل.» وَِل نَ َ بَر ٱ كُي، نَ رَ. لُدٍ عََل مَرِِف وٌن قِندِدٍ َ ْنم نَشَن دّننَّش، ْدشْمَ

يِهَدَِل بَرِ مَ دّننَّش، َ لُم ٱ ّب ٱ َ ِتم بَنِش مُ ‹ِع ّب ٱ مٍَسن عَ نََش عََل »كْْن 3
بََب ٱ ُسفَندِِش نَن تَن ٱ عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر 4 قََش.› عَدَ مَدٍِي َ بَر ِع رَ. ِع نَن
ُسفَندِِش نَن َ يُد عَ بَرِ مَ عَبَدَن، رَ مَنّف َيَِل عِسِر قِندِ َش ٱ تَِف، بِرِن مِِش َش
دٍِي َش بََب ٱ تَِف. بِرِن بْنسْي َ يُد ُسفَندِ دٍنبَيَ َش بََب ٱ عَ رَ، ُشنِي قِندِ َش عَ
شّّم دِ مَ ٱ 5 رَ. مَنّف َيَِل عِسِر قِندِ َش ٱ ُسفَندِِش، نَن تَن ٱ عَ مَ، َي بِرِن
رَ، مَنّف َيَِل عِسِر ُسفَندِِش نَن ُسلٍمَِن دِ مَ ٱ عَ مَ، ٱ قِِش نَشٍٍي عََل تَِف، وُيَشٍِي

مَ.» بُن مَنّفَي َش عَلَتََل
ِتمَ، تّّت عَ نُن هْرْ ْمبَنِش مَ ٱ نَن ُسلٍمَِن دِ َش ‹ِع ّب ٱ مٍَسن عَ نََش »َعَل 6
َش عَ قَمَ ٱ 7 رَ. بََب عَ قِندِ مَ نَن يَِت يّّت تَن ٱ رَ، دِ مَ ٱ ُسفَندِ عَ َ بَر ٱ َ بَرِ م
ِك َبٍَق ر نَ عَ عَْل َ َبَتُم ر يٍّي سّرِ مَ ٱ نُن يَامَرٍِي مَ ٱ عَ َش عَبَدَن، رَ َسبَتِدٍ مَنّفَي

ٌت.›« نَّش
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َش عَلَتََل ّب، بِرِن يِلََك َ عِسِر شْرِ َي عََل مَرِِف وٌن قََل عَ َ بَر ٱ لْشْي، »ٌت 8

َي عََل تٌنٌف نَّت نَ َش وٌ نَبَُت. بِرِن سّرِّي َش عَلَتََل مَرِِف وٌ َش وٌ َحمَ،
َش عَ مَْسْت، قَنِي بِْش ِي َش وٌ عَلٌَك رََب نَ َش وٌ نَمّمَ. بِرِن شُي وٌ نَشَن شْرِ
ِع َش ِع ُسلٍمَِن، دِ مَ ٱ 9 عَبَدَن. رَ َشنِب وٌ قَمَ نَشٍٍي ّب دٍِي َش وٌ رَ كّ قِندِ
بِرِن َحنٍِف ِع نُن ّ ْبح ِع بَُت عَ َش قَن ِع بَتُمَ. نَشَن عَ كٌلٌن، عَلَتََل مَرِِف بََب
َش كٌلٌن. بِرِن َحنٍِف عَدَ مَ عَ كُي. بِرِن ٌسندٌنِي نَ نَشَن كٌلٌن عَ عَلَتََل بَرِ مَ نَ،
ّن َ َّبحِنم ر ِع قَن عَ رَّبحِن، عَ ِع َش ْكْن ٌت. عَ َش ِع ّن َ تِنم عَ قٍن، عَلَتََل ِع
هْرْ ْمبَنِش َش عَ َش ِع عَلٌَك ُسفَندِ، ِع َ بَر عَلَتََل مٌَت، عَ َش ِع 10 رَ. كٍرٍنِي

ُسُش.» وَِل نَ َش ِع ِمَنِيَ، ل َش ِع ِت.

بَنشٍِي، َبِلِنِي ر عَ تّّت، عَ ّب، ُسلٍمَِن رََب تَِف ِك ِت هْرْ ْمبَنِش نََش َ دَوُد 11
ٍق نََش َ دَوُد 12 ْدْشدٍ. َ َكنكِر َساّت نُن فبّتٍّي، ٌكنكٌي عِتٍشٍِي، ٌكنكٌي يِرٍ، نَاقُِل
عَْل رَ، تٍِق هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل مَ َشِشِل عَ نَ نُ نَشَن ّب دِ َش عَ مٍَسن بِرِن
ّب عَ رََب تَِف عَ نََش مَن عَ 13 يِرٍ. ّسنِيّنشٍِي ٍس نُن يِرٍ، نَاقُِل ٌكنكٌي، تّّت،
عَ كُي. بَنِش َش عَلَتََل نَّش ِك َ وَلِم ٍع نُن عَ نَّش، ِك َ عِتَشُنم لٍوِكٍَي نُن سّرّّشدُبٍّي
َ ّشيم ٍس وَِل نََش عَ 14 كُي. بَنِش َش َعَلَتََل نَوَلِم نَشَن ّب عَ مٍَسن بِرِن ٍس نََش
نُن ْدْشسٍٍي لَنثُي نََش عَ 15 ّب. عَ مٍَسن َشسَِب بِنّي َش دَاشٍِي فبٍِت نُن دَاشٍِي
رَ. فبٍِت َ يَءِلَنم نَشٍٍي نُن عَ رَ َ ّشيم َ يَءِلَنم نَشٍٍي ّب، عَ مٍَسن َشسَِب بِنّي َش لَنثُيٍي
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تَاِم سّرّّش رَ تٍيبِلٍِي َ يَءِلَنم نَشَن ّب عَ مٍَسن َشسَِب بِنّي فبٍِت نُن َ ّشيم نََش عَ 16
َشسَِب بِنّي َش بِرِن ْموِل دَاِش فبٍِت نُن َ ّشيم َبٍَس يِر نََش عَ 17 قَرِ. نَشٍٍي سَمَ
ّب، عَ مٍَسن َشسَِب بِنّي َش َدَاِش ّشيم سّرّّشبَدٍ سُرَِي نََش عَ 18 ّب. عَ مٍَسن
َ ّشيم َسوُرّ مَلٍّك نَ نُن رَفٍِس مَنّف نَ ّب عَ مٍَسن عَ نََش عَ ِك. يَءِلَن نَ نُن عَ
نَّش. ِك َ يَءِلَنم نٍٍي مَ، ُشن َ َكنكِر َساّت َش عَلَتََل عِتَلَِش فَبُتٍنيٍِي نَشٍٍي دَاشٍِي،

ِع مٍَسنِش نَشَن ٱ ّسبِّش. بِرِن ِي نَن »َعلَتََل ّب، عَ قََل عَ نََش َ دَوُد 19
»ِع ّب، ُسلٍمَِن دِ َش عَ قََل عَ نََش َ دَوُد 20 نَ.» نَن َشِشِل عَ قَتَنِش عَ ّب
نَ عَلَتََل مَرِِف ٱ َ بَرِ م مَ، قٍٍق فَاُش نََش ِع ُسُش. وَِل ِمَنِيَ. ل َش ِع ٌس، ّسنّب
بِرِن وَِل هْرْ ْمبَنِش َش عَ ّف ِع هَن َ َبٌلٌم ر ِع مُ عَ َّبحِنمَ. ر ِع مُ عَ مَ. ّسيِت ِع
َش وَِل َش بَنِش َش عََل رَ َشنِب ِع نَ بِرِن ُشنّد لٍوِكَ نُن سّرّّشدُّب 21 نَ.
ِع َ مَتِم تُِل ٍع قَن َحمَ نُن ُكنتِفٍِي رَ. وَِل قََت نَشٍٍي نَا نَ بِرِن ْموِل وَلِّك رَ. ٍق

نَ.» بِرِن يَامَرِ َش
29

ّب َيَِل عِسِر مٍَسنِي َش َ دَوُد
ُسفَندِِش، نَشَن عََل ُسلٍمَِن، دِ مَ »ٱ ّب، بِرِن َحمَ قََل عَ نََش َ دَوُد مَنّف 1
َش بَنِش بَرِ مَ فٌب، عَ ٍب، نَ نَشَن وَِل ِسندٍن. فٌب مُ ّسنّب عَ ْمدٍ، فِّش مُ عَ
مَرِِف ٱ َس بِرِن ّسنّب ٱ َ بَر ٱ 2 ّب. نَن عَلَتََل َ ِتم عَ ّب. مِِش َ ِتم نَشَن رَ عَ مُ
دِيَمَن تٌقَنِي، فّّم وُرِ، وٍُر، يْشُي، فبٍِت، ّشيمَ، َ بَر ٱ رَ. تٍِق بَنِش َش عَ َسٌفي عََل
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دَنِف 3 مَ. ِك رَوَِل ٍع رَوَِل َش ٍع عَلٌَك مَلَن، فبٍفٍب قِيّش فّّم نُن بِرِن، ْموِل
رَ، ٍق َش هْرْ ْمبَنِش َش عََل مَرِِف ٱ ِق فبٍِت، نُن َ ّشيم بِرِن، هَرٍِف ٱ َ بَر ٱ رَ، نَ
وُُل كّمّ وُُل كٌِل دَاِش عٌقِرِ َ ّشيم َي؛ نَن هَرٍِف ٱ 4 ّب. ٱ فٌب تِدٍ وَِل ِي بَرِ مَ
بَنِش قِندِ مَ نَ ٌسلٌمَسَشَن. نُن َسشَن تٌنٌف قِرِن كّمّ وُُل كٌِل قَنِي فبٍِت قِرِن،
وَلـِكٍّي عَلٌَك مَ، ِك رَوَِل عَ رَوَِل َش بِرِن فبٍِت نُن َ ّشيم 5 نَ. نَن ٍس مٌَس يِرٍٍي

ٌت؟« ّب عَلَتََل تٌنٌف ندٍ َحنٍِف َ بَر ندٍ يَْكِس، ْسونّيَ. َش وَِل َش
نُن ُشنيٍِي، كّمّ مِِش نُن وُُل مِِش ُكنتِفٍِي، بْنسْي َيَِل عِسِر ُشنيٍِي، دٍنبَيَ 6
هَرٍِف ِي نََش ٍع 7 رَ. ٍق َش وَِل ِي تٌنٌف َحنٍِف نََش ُشنيٍِي وَِل َش مَنّف
كٌِل فبٍِت ٌسلٌقٍرٍ، تٌنٌف كّمّ وُُل كٌِل ّشيمَ، رَ؛ ٍق َش بَنِش َش عََل ِق َشسَِب
كٌِل وٍُر نُن عَ قِرِن، نُن ُق ٍسننِ كّمّ وُُل كٌِل يْشُي نَاِن، تٌنٌف َسشَن كّمّ وُُل
نَشَن رَ، ِي فٍرِ ٌسنَك يِّشيِّل ٌس تٌقَنيٍِي فّّم نََش بِرِن 8 نَاِن. كّمّ وُُل َسشَن مِلِيْن
رَ، ٍق َش َحنٍِف ٍع َ ّسيو نََش َحمَ 9 رَ. ٍق َش بَنِش َش عَلَتََل َ رَفَتَم نَاقُِل نُ
ٍق َش نَ َ ّسيو نََش قَن َ دَوُد مَنّف ّب. عَلَتََل نَ نَن بِرِن ّ ْبح ٍع رَبَِش نَ ٍع بَرِ مَ

رَ.
قََل، عَ نََش عَ شْرِ. َي بِرِن َحمَ تَنُت عَلَتََل نََش َ دَوُد 10

عَلَتََل، مَرِِف َيَِل عِسِر بٍنَب »ُمُش

عَبَدَن. ّب ِع نَ تَنتُي
ّب. ِع نَ بِرِن مَتْشْي نُن ّسنّب، بِنّي، عَلَتََل، 11
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مَ، بِْش نُن ٌكوٍر نَ بِرِن نَشَن ٍس
رَ. عَ فٍب نَن تَن ِع

مَ. بُن مَنّفَي َش نَن تَن ِع نَ بِرِن َ دُِنح
نَ. نَن تَن ِع قَتَنِش ُشننَكٍِل نُن َ بَننَي 12

يَمَرِ مَ، بِرِن ٍس ِع
رَ. ِي ِع نَ بِرِن ّسنّب

فبٌدٍ، مِِش َ ْنم نَن كٍرٍن ِع
رَ َسبَتِدٍ.» عَ َ ْنم نَن كٍرٍن ِع

مَتْْش. مَكَابَِش ِشِل ِع َ بَر مُُش تَنُت، ِع َ بَر مُُش ٌت، عََل، مَرِِف »ُمُش 13

نَن تَن ِع َ كٍلِم بِرِن عَ ْستْدٍ. ْموِل هَرٍِف ِي َ ْنم ُ م ّسنّب َحمَ مَ ٱ نُن تَن ٱ 14
عَْل َ لُم مُُش 15 مَ. مُُش قِِش نَشَن مُ ِسنٍف تَن ِع قِمَ، ٍسٍس مُ تَن مُُش مَ.
نِينِ عَْل قَرِ قُحِ بّنّد ِي ّن لُِش ِسمََي َش مُُش بٍنبٍَي. مُُش عَْل ِع، َي ِع ْشحٍّي
عَلَتََل، مَرِِف مُُش 16 ّب. مُُش نَ مُ ٌي تِدٍ َشِشِل لْي. عَ ُب مُ عَ َ مِنِم نَشَن
بَنِش َش مُُش عَلٌَك ُشنلَنِش نَشَن مُُش مَ، نَن تَن ِع َ كٍلِم بِرِن قَنِي هَرٍِف ِي

نَ.» بِرِن عَ نَ فٍب نَن تَن ِع ّب. ّسنِيّنِش ِشِل ِع ِت
ِي ٱ مَ. ِع رَقَن مَن تِنِشنِي كٌلٌن، بِرِن ّ ْبح ِع كٌلٌن عَ ٱ عََل، مَرِِف »ٱ 17

قَن َحمَ َش ِع ٌت، عَ َ بَر مَن ٱ نَ. نَن تِنِشنِش ّ ْبح ٱ ّب ِع َحنِفٍِش سّرّّش
عِبُرَهِمَ، بَبٍَي مُُش 18 رَ. ّسيوَِش ٍع كُي نَن كٍرٍنِي َحنٍِف تَن عَ مَ ِع قِِش سّرّّش
كُي، ّ ْبح َحمَ َش ِع رَ َسبَِت َشِشِل ِي َش ِع عَلَتََل، مَرِِف َيَِل عِسِر عِِسيََف،
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ِع يَامَرِ، َش ِع َ بِر َش قَن عَ عَلٌَك مَِل ُسلٍمَِن دِ مَ ٱ 19 يَنَق. ِع نََش ٍع عَلٌَك
ٱ ِت بَنِش ِي َش مَن عَ نَ. بِرِن ّ ْبح عَ رَ قْْش سّرِّي َش ِع نُن شَرَنِي، َش

ِك.» ِي قْلِْش نَشَن
ٍع نََش َحمَ تَنُت.» عَلَتََل مَرِِف وٌ »ٌو ّب، بِرِن َحمَ قََل عَ نََش َ دَوُد 20
نَ 21 شْرِ. َي مَنّف ّب عَلَتََل قٍلٍن ٍع ٍع عِفٌرٌ، ٍع َق ٍع تَنُت، عَلَتََل مَرِِف بَبٍَي
ّب؛ عَلَتََل َب فبٍفٍب دَاِش فَن سّرّّش نُن سّرّشٍّي نََش َيَِل عِسِر عَِب، كٍُي لْشْي
نُن عَ سّرّّش، ّوِن كٍرٍن، وُُل َ لَنم يّشّي كٍرٍن، وُُل ٌكنتٌنِي يّشّي كٍرٍن، وُُل تُورَ
بٍلٍبٍٍل حّلِّشنِي ِع َي عَلَتََل مِن ٍع ٍع لْشْي، نَ دٍّف ٍع نََش ٍع 22 فبّتٍّي. سّرّّش
ٍ تُر نََش ٍع ندٍ. قِرِن َسنمََي عَ رَ مَنّف ِت ُسلٍمَِن دِ َش َ دَوُد نََش مَن ٍع كُي.
ِت قَن َسْدِك نََش ٍع رَ. يَرٍرَِت َش ٍع قِندِ َش عَ ِع، َي عَلَتََل مَ ُشنِي عَ َس
عَ رَ مَنّف قِندِ عَ كُي، ِكبَنِي مَنّف َش عَلَتََل ْدْش نََش ُسلٍمَِن 23 رَ. سّرّّشدُّب
رَبَُت. يَامَرِ َش عَ نََش بِرِن يَِل َ عِسِر ْسْت، ُشننَكٍِل نََش عَ رَ. ْحشْي َ دَوُد بََب
َش ُسلٍمَِن مَنّف لُدٍ تِن نََش بِرِن دٍِي َش َ دَوُد مَنّف نُن ْسورٍِي، ُكنتِفٍِي، 24
عَ نََش عَ شْرِ. َي بِرِن يِلََك َ عِسِر عٍِت ٍق َش ُسلٍمَِن نََش عَلَتََل 25 مَ. بُن يَامَرِ

نَ. بِرِن ِسنٍفٍي مَنّف َيَِل عِسِر دَنِف عٍِت مَنّفَي َش

َ لَاشِر َش َ دَوُد
تٌنٌف ّح عَ 27 نَ. ُشن بِرِن َيَِل عِسِر رََب مَنّفَي نََش َ دَوُد دِ َش يِسَِي 26
نََب َسشَن نُن َسشَن تٌنٌف ّح عَ ٍشبِرٌن، رََب ٌسلٌقٍرٍ ّح عَ نََب. نَن مَنّفَي نَاِن
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كُي. ّسيوّ نُن قَنِي قٌرَِح لَاشِرََي عَ ْسْت، َكمَلِِش قَنِي ِسمََي نََش عَ 28 دَرِ َسلَمُ.
عَ رَ مَنّف ِت نَن ُسلٍمَِن دِ َش عَ فٌب. نُ قَن ِشِل عَ رَ، عَ نُ نَن َكنِي هَرٍِف
عَننَِب ّسبِّش بِرِن نَ رَْحنِي، عَ نُن قّْل عَ نَبَِش، نَشَن َ دَوُد مَنّف 29 رَ. ْحشْي
مَنّفَي َش عَ َابُيٍي كِت ِي 30 كُي. َابُيٍي كِت َش فَدِ عَننَِب نُن نَتَن، عَننَِب سَمُوٍِل،
مَ. فبّتٍّي بِْش نُن مَ بِْش َيَِل عِسِر وََشِت َش عَ دَنفِِش نَشَن قَلَمَ، ٍق َش قَنِي
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