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الأّوُل الأيّاِم أخبارِ كتاُب
نُوح نَسُل

أخنُوَخ أبُو ٣ َ يارِد أبُو مَهلَلْئِيَل أبُو قِينانَ أبُو ٢ أنُوَش أبُو ِشيَث أبُو ُ آدَم ١
يافََث. وَ وَحامَ سامَ أبُو نُوَح أبُو ٤ لامََك أبُو َ مَتُوشالَح أبُو

يافَث أبْناءُ
وَماِشُك باُل وَتُو ياوانُ وَ وَماداُي وَماُجوُج ُجومَرُ هُْم يافََث ُ أبْناء ٥

وَتِيراُس.
وَتُوجَْرمَةُ. يفاُث وَرِ ُ أْشكَناز هُْم ُجومَرَ ُ وَأبْناء ٦

وَدُودانِيمُ. ُ وَِكتِّيم ُ وَتَرِْشيشَة ُ ألِيشَة هُْم ياوانَ ُ وَأبْناء ٧

حام أبْناءُ
وََكنْعانُ. وَفُوُط ُ وَمِصْراِيم ُكوُش هُْم حامَ ُ أبْناء ٨

َشبا رَعَما: وَابْنا وََسبْتَكا. وَرَعَما وََسبْتا ُ يلَة وََحوِ َسبَُأ هُْم ُكوَش ُ أبْناء ٩
وَددانُ.

الأْرِض. عَلَى اٍر َّ َجب ُمحارٍِب َل أّوَ نِمْرُودُ وَكانَ نِمْرُودَ. ُكوُش وَأْنجََب ١٠

وَبَنِي ١٢ نَْفتُوَح وَبَنِي لَهاَب وَبَنِي عَنامَ وَبَنِي لُودَ بَنِي ُ مِصْراِيم وَأنجََب ١١

ُّونَ. ي َ وَالـَكْفتُور ونَ ُّ الفِلِْسطِي مِْنهُمُ خَرََج الَّذِيَن َكسلُوَح، وَبَنِي فَتْرُوَس
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وَاليَبُوِسيِّينَ ١٤ الحِثِّيِّينَ أبُو َ وَهُو َصيدُونَ. َ البِكْر ُ ابْنَه َكنْعانُ وَأنجََب ١٣
وَالأْروادِيِّينَ ١٦ ينِيِّينَ وَالّسِ وَالعَرْقِيِّينَ يِّينَ ِّ وَالحِو ١٥ وَالجِرْجاِشيِّينَ يِّينَ وَالأمُورِ

ِيِّينَ. َماث وَالح يِّينَ مّارِ وَالّصَ

سام أبْناءُ
وَُحوُل وَعُوُص وََأرامُ وَلُودُ وَأْرفَْكشادُ ُ ور وَأّشُ عِيلامُ هُْم سامَ ُ أبْناء ١٧
َ وَوُلِد ١٩ عابِرَ. ُ شالَح وَأْنجََب شالَحَ، أرفَْكشادُ وَأنجََب ١٨ وَماِشُك. ُ وَجاثَر
أخيهِ وَاسْمُ أيّامِهِ، فِي قُِسمَْت الأْرَض لِأّنَ فالَجُ* ِل الأّوَ اسْمُ ابْناِن، َ لِعابِر
وَهَدُورامَ ٢١ يارََح وَ وََحضْرَمَوَْت وَشالََف ألمُودادَ يَْقطانُ وَأنجََب ٢٠ يَْقطانُ.
كانَ باَب. يُو وَ َ يلَة وََحوِ َ وَُأوفِير ٢٣ وََشبا وَأبِيمايَِل وَعِيباَل ٢٢ َ وَدِقلَة وَُأوزاَل

يَْقطانَ. نَسَل هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ
ناُحورُ، سَرُوُج، ٢٦ رَعُو، فالَجُ، عابِرُ، ٢٥ شالَحُ، أْرفَْكشادُ، سامُ، ٢٤

بْراهِيمُ. إ أي – أبْرامُ َّ ثُم ٢٧ تارَُح،

بْراهِيم إ ُ عائِلَة
وَإْسماعِيُل. إْسحاُق بْراهِيمَ: إ ابْنا ٢٨

هاجَر نَسُل
١:١٩ *

»قاسم.» اْسمه يعني و فالج.
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وَأدَبْئِيُل ُ قِيدار َّ ثُم إْسماعِيَل، ُ بِكْر َ وَهُو نَبايُوُت، تُهُْم: َّ ي ذُرِّ هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٩
وَقِْدمَةُ. وَنافِيُش ُ يَطُور وَ ٣١ ُ وَتَيْماء ُ وَحَدَد وَمَّسا ُ وَدُومَة وَمِْشماعُ ٣٠ ُ وَمِبْسام

إْسماعِيَل. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ
قَطُورَة نَسُل

وَيِْشباَق وَمِْديانَ وَمَدانَ يَْقشانَ وَ زِْمرانَ َ بْراهِيم إ ُ يَة جارِ ُ قَطُورَة وَأْنجَبَْت ٣٢

ُ وَعِْفر ُ عِيفَة هُْم مِْديانَ وَأولادُ ٣٣ وَدَدانُ. َشبا هُما يَْقشانَ وَابْنا وَُشوحاً.
قَطُورَةَ. نَسُل هُْم هَؤُلاءِ وَألْدَعَةُ. ِيداعُ وَأب ُ وََحنَوْك

سارَة نَسُل
ِيُل. وَإسْرائ عِيسُو إْسحاَق: وَابْنا إْسحاَق. ُ يراهِيم إ أنجََب ٣٤

عِيسُو أبْناءُ
وَقُورَُح. يَعلامُ وَ يَعُوُش وَ ِيُل وَرَعُوئ ُ ألِيفاز هُْم عِيسُو ُ أبْناء ٣٥

وَعَمالِيُق. وَتِمْناعُ ُ وَقِناز وََجعْثامُ وََصفِي وَُأومارُ تَيْمانُ هُْم ألِيفازَ ُ وَأبْناء ٣٦

ةُ. وَمِّزَ ُ ة َّ وَشَم وَزارَُح َنحٌْث هُْم ِيَل رَعُوئ ُ وَأبْناء ٣٧

أدُوم ُسّكانُ
وَدِيشانُ. ُ وَإيصَر وَدِيشُونُ وَعَنَى وَِصبْعُونُ وَُشوباُل لُوطانُ هُْم َ َسعِير ُ أبْناء ٣٨

تِمْناعُ. لُوطانَ وَُأخُت وَهُومامُ. ُحورِّيُ هُما لُوطانَ وَابْنَا ٣٩

وَُأونامُ. وََشفِي وَعِيباُل ُ وَمَناحَة عَلْيانُ هُْم ُشوباَل ُ أبْناء ٤٠

وَعَنَى. ُ ة َّ أي هُما ِصبْعُونَ وَابْنا
دِيشُونُ. عَنَى: وَابُْن ٤١
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وَكَرانُ. يِثْرانُ وَ وَأْشبانُ حَمْرانُ هُْم دِيشُونَ ُ وَأبْناء
يَعْقانُ. وَ وَزَْعوانُ بِلْهانُ هُْم َ يصَر إ ُ وَأبْناء ٤٢

وَأرانُ. عُوُص هُما دِيشانَ وَابْنا
أدُوم مُلُوكُ

عَلَى أحَدٌ يَملَُك أْن قَبَل أدُومَ أْرِض فِي حَكَمُوا الَّذِيَن المُلُوِك ُ أْسماء ِ هَذِه ٤٣
دِْنهابَةُ. تُدعى ُ مَدِينَتُه كانَْت الَّذِي َ بَعُور بُْن بالـِـــُع ِيَل: إسْرائ بَنِي

بُصْرَةَ. مِْن زارََح بُْن باُب يُو ُ َلَفَه فَخ بالـِـــُع، وَماَت ٤٤
ِيِّينَ. يمان َّ الت أْرِض مِْن الَّذِي ُحوشامُ ُ َلَفَه فَخ باُب، يُو وَماَت ٤٥

مُوآَب، بِلادِ فِي مِْديانَ َ هَزَم الَّذِي َ بَدَد بُْن ُ هَدَد ُ َلَفَه فَخ ُحوشامُ، وَماَت ٤٦
يُت. عَوِ تُْدعَى ُ مَدِينَتُه وَكانَْت

يقَةَ. مَسْرِ مِْن ُ ِسملَة ُ َلَفَه فَخ هَدَدُ، وَماَت ٤٧
الفُراِت. نَهْرِ قُرَْب رَُحوبُوَت مِْن شاوُُل ُ َلَفَه فَخ ِسملَةُ، وَماَت ٤٨

عَْكبُورَ. بُْن حانانَ بَعُل ُ َلَفَه فَخ َشاوُُل، وَماَت ٤٩
وَكانَ فاِعي، تُدعَى ُ مَدِينَتُه وَكانَْت هَدَدُ، ُ َلَفَه فَخ حانانَ، بَعُل وَماَت ٥٠

هَِب. الذَّ ماءِ بِنَت مَْطرِدَ، بِنَت مَهِيطَبْئِيَل ِ زَوَجتِه اسْمُ
هَدَدُ. وَماَت ٥١

وَفِينُونُ ُ وَأيلَة ُ وَأهُولِيبامَة ٥٢ وَيَتِيُت ُ وَعَلْوَة تِمْناعُ فَهَِي أدُومَ قَبائُِل أمّا
أدُومَ. قَبائُِل ِهيَ ِ هَذِه وَعِيرامُ. وََمجْدِيئِيُل ٥٤ ُ وَمِبْصار وَتَيمانُ ُ وَقِناز ٥٣

٢
ِيل إسْرائ أبْناءُ
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ُ وَيَّساكَر وَيَهُوذا وَلاوِي وَشَمْعُونُ رَُأوبَيْنُ ِيَل: إسْرائ ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ١
وَأِشيرُ. وَجادُ وَنَْفتالِي وَبَنْيامِيْنُ يُوُسُف وَ وَدانُ ٢ َبُولُونُ وَز

يَهُوذا أبْناءُ
ِ المَرأة ُشوعَ، بِنِت مِْن ُ لاثَة َّ الث هَؤُلاءِ َ وُلِد وََشيلَةُ. وَُأونانُ ُ عَير يَهُوذا: ُ أبْناء ٣
ثامارُ، وَأنجَبَْت ٤ اللهُ. ُ فَأماتَه اللهِ، أمامَ رَّ َّ الش يَهُوذا ُ بِكْر ٌ عِير وَعَمَِل ةِ. َّ ِي الـكَنْعان

خَمْسَةً. يَهُوذا أبْناءِ مَجمُوعُ وَكانَ وَزارََح. فارََص ُ لَه يَهُوذا، ُ ة َّ َكن
وَحامُوُل. َحصْرُونُ هُما فارََص ابْنا ٥

وَمَجمُوعُهُْم وَدارَعُ، كُوُل ـْ وَكَل وَهَيْمانُ وَإيثانُ زِْمرِي هُْم زارََح ُ وَأبْناء ٦

احتَفََظ عِنْدَما ِيَل* لإسْرائ المَتاعَِب جَلََب الَّذِي كَرِْمي بُْن وَعَخانُ ٧ خَمْسَةٌ.
للهِ. ٍ َكتَْقدِمَة ً كُلِّيّا تُبادَ بِأْن يُْفتَرَُض كانَ َ بِأْشياء

يا. عََزْر يثانَ إ وَابُْن ٨
باُي. وَكَلُو وَرامُ يَرْحَمْئِيُل هُْم َحصْرُونَ ُ أبْناء ٩

َحصْرُون بُْن رامُ
يَهُوذا. َشعِب قائِدَ َنحْشُونَ، عَمِّيناداُب وَأنجََب عَمِّيناداَب. رامُ أنجََب ١٠
ِيدَ. ب عُو بُوعَُز وَأنجََب ١٢ بُوعََز. َسلْمُو وَأنجََب َسلْمُو، َنحْشُونُ وَأنجََب ١١
أبِيناداَب، الثّانِي ُ وَابْنَه ألِيآَب، ُ بِكْرَه يَسَّى وَأنجََب ١٣ يَسَّى. ِيدُ ب عُو وَأنجََب
ُ وَابْنَه ١٥ رَدّاَي، الخامَِس ُ وَابْنَه نَثْنَئِيَل، الرّابـِـَع ُ وَابْنَه ١٤ ِشمْعَى، الثّالَِث ُ وَابْنَه
ُ وَأبناء وَأبِيجايَِل. َ ة َّ ي صُرُوِ وَُأختَيهِْم ١٦ داوُدَ، الّسابـِـَع ُ وَابْنَه ُأوصَمَ، الّسادَِس

٢:٧ *
.7 يشُوع كتاَب انظر لإسرائيل. … عَخان
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أبِيجايُِل وَأنجَبَْت ١٧ ثَلاثَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم ِيُل، وَعَسائ يُوآُب، وَ أبْشاُي، َّةَ: ي صُرُوِ
. الإْسماعِيلِيِّ َ يَثْر مِْن عَماسا
َحصْرُون بُْن كالُِب

هُْم وَهَؤُلاءِ عَُزوبَةَ. ِ زَوَجتِه مِْن يعُوَث ِ يَر َحصْرُونَ بُْن كالُِب وَأنجََب ١٨
كالُِب َج تَزَّوَ عَُزوبَةُ، ماتَْت وَلَمّا ١٩ وَأردُونُ. وَُشوباُب، ياشَرُ، أبْناؤُها:
بََصلْئِيَل. ُأورِي وَأنجََب ُأورِي. ُ ُحور وَأنجََب ٢٠ ُحورَ. ُ لَه فَوَلَدَْت أفْراَت،

َ وَهُو َجها تَزَّوَ قَْد وَكانَ – ِجلْعادَ أبي ماِكيرَ، بِنَْت َحصْرُونُ َج تَزَّوَ َّ ثُم ٢١
حَكَمَ وَقَْد يائِيرَ. َسجُوُب وَأنجََب ٢٢ َسجُوَب. ُ لَه فَوَلَدَْت – ِ عُمْرِه مِْن تِّينَ الّسِ فِي
أخَذا وَأرامَ َجشُورَ لـَِكّنَ ٢٣ ِجلْعادَ. أْرِض فِي ً مَدِينَة يَن وَعِشْرِ ً ثَلاثا ُ يائِير
ِ هَذِه كُّلُ كانَْت ونَ. ُّ ِست وَمَجمُوعُها لَها، ِ التّابِعَة وَالقُرَى َ قَناة مََع َ يائِير قُرَى مِْنها

ِجلْعادَ. وَالِدِ َ ِماِكير ل َلْداِت الب
َ أْشحُور ُ لَه فَأْنجَبَْت أفْراتَةَ، كالَُب َ عاشَر َحصْرُونُ، ماَت أْن وَبَعْدَ ٢٤

تَقُوعَ. ِ مَدينَة مُؤّسَِس
َحصْرُون بُْن يَرْحَمْئِيُل

ُ وَُأوصَم وََأْورَنُ ُ وَبُونَة البِكْرُ، رامُ فَهُْم َحصْرُونَ ِ بِكْر يَرْحَمْئِيَل ُ أبْناء أمّا ٢٥

ُأونامَ. ُأمُّ وَِهيَ عَطارَةُ، اْسمُها ُأْخرَى ٌ زَْوجَة لِيَرْحَمْئِيَل وَكانَ ٢٦ وَأِخيّا.
وَعاقَرُ. وَيَمِينُ، مَعٌَص يَرْحَمْئِيَل، ِ بِكْر رامَ ُ وَأبْناء ٢٧

وَأبِيشُورُ. ناداُب شَمّاَي ابْنا ياداعُ. وَ شَمّاُي ُأونامَ ابْنا ٢٨
وَمُولِيدَ. أْحبانَ ُ مِنْه وَأنجَبَْت أبِيشُورَ، َ زَْوجَة أبِيحايُِل وَكانَْت ٢٩
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أولادٍ. دوِن مِْن ُ َسلَد وَماَت وَأفّاِيمُ. ُ َسلَد ناداَب ابْنا ٣٠

أحلاَي. ِشيشانُ وَأنجََب ِشيشانَ. يَْشعِي وَأنجََب يَْشعِي. ُ أفّاِيم وَأنجََب ٣١

أولادٍ. دوِن مِْن ٌ يَثَر وَماَت يُوناثانَ. وَ ً يَثَرا شَمّاَي: أُخو ياداعُ وَأنجََب ٣٢

يَرْحَمئِيَل. َ أبْناء هَؤُلاءِ كانَ وَزازا. فالََت يُوناثانُ وَأنجََب ٣٣

ُ اْسمُه مِصْرِّيٌ عَبْدٌ لَدَيهِ وَكانَ فَقَْط. بَناٍت بَْل ً أبْناء ِشيشانُ يُنجِْب وَلَْم ٣٤

عَتّاَي. ُ لَه فَأنجَبَْت يَرَْحَع، ِ عَبْدِه مِْن ُ ابْنَتَه ِشيشانُ َج فَزَّوَ ٣٥ يَرَْحُع.
أفلاَل، زابادُ وَأنجََب ٣٧ زابادَ. ناثانُ وَأنجََب ناثانَ. عَتّاُي وَأنجََب ٣٦
يا. عََزْر ياهُو وَأنجََب ياهُو، ِيدُ ب عُو وَأنجََب ٣٨ ِيدَ. ب عُو أفلاُل وَأنجََب
ُ إلْعاَسة وَأنجََب ٤٠ إلْعاَسةَ. حالَُص وَأنجََب حالََص، يا عََزْر وَأنجََب ٣٩
ُ يَقَْميَة وَأنجََب يَقَْميَةَ، ومُ ُّ َشل وَأنجََب ٤١ ومَ. ُّ َشل ِسسَماُي وَأنجََب ِسسَماَي،

ألِيشَمََع.
كالَب ُ عَشائِر

كَالَُب أْنجََب َكما يٍف. زِ أبا مِيشاعَ ُ بِكْرَه يَرْحَمْئِيَل أُخو كالَُب وَأْنجََب ٤٢

حَبْرُون. أبا َ مَرِيشَة
شامـِـُع وَأنجََب ٤٤ وَشامَُع. وَراقَمُ وُح وَتَّفُ قُورَُح هُْم حَبْرُونَ ُ وَأبناء ٤٣
ِ مَدينَة مُؤّسَِس مَعُونَ شَمّاُي وَأنجََب ٤٥ شَمّاَي. راقَمُ وَأنجََب يَرقَعامَ. أبا راقَمَ

ُصورَ. بَيِت
حارانُ وَأنجََب يزَ. وَجازِ وَمُوصا حارانَ كالََب ُ يَة جارِ ُ عِيفَة وَأنجَبَْت ٤٦

يزَ. جازِ
وَشاعَُف. ُ وَعِيفَة وَفَلَُط وَِجيشانُ يُوثامُ وَ رََجمُ يَهْداَي: ُ أبْناء ٤٧
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شاعََف ً أيضا وَأنجَبَْت ٤٩ وَتَرَْحنَةَ. َ َشبَر كالََب ُ يَة جارِ ُ مَعْكَة وَأنجَبَْت ٤٨
بِنُت ِهيَ ُ وَعَْكسَة وََجبَعا. مَْكبِينا مَدينَتِي مُؤّسَِس َشوا وَأنجَبَْت ةَ، َّ مَْدمَن أبا

كالََب.
ِ مَدينَة مُؤّسُِس ُشوباُل، هُْم َ أفْراتَة ِ بِكْر َ ُحور ُ أبْناء كالََب. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ٥٠
ِ مَدينَة مُؤّسُِس يُف وَحارِ لَحْمَ. بَيِت ِ مَدينَة مُؤّسُِس وََسلْما ٥١ يمَ. يَعارِ ياَت ْ قِر

جادِيرَ. بَيِت
ُ هَرُواه مِنهُْم نَسٌل يمَ، يَعارِ ياَت ْ قِر ِ مَدينَة مُؤّسِِس باَل، لِشُو وَكانَ ٥٢

ونَ ُّ ِي مات وَالّشُ ونَ ُّ ِي وَالفُوت ُّونَ ي اليَثْرِ يمَ: يَعارِ ياَت ْ قِر ُ وَعَشائِر ٥٣ المَنُوِحيِّينَ وَنِْصُف
ونَ. ُّ وَالأْشتَُأولِي ونَ ُّ رْعِي الصَّ هَؤُلاءِ مِْن َ وَانحَدَر ونَ. ُّ وَالمِشْراعِي

يُوآَب بَيَت وَعَْطرُوُت ونَ ُّ ِي طُوفات َّ وَالن لَحمَ بَيَْت أهُل َسلْما: ُ أبْناء ٥٤

فِي الّساِكنِينَ ِ الـَكتَبَة ُ وَعَشائِر ٥٥ الآخَرُ. المَنُوِحيّينَ وَنِْصُف ونَ ُّ ِي رْت وَالصَّ
الَّذِيَن ونَ ُّ القَينِي هُمُ هَؤُلاءِ ونَ. ُّ ِي وكات وَالّسُ ونَ ُّ ِي ْمعات وَالّشِ ونَ ُّ ِي رْعات َّ الت يَعْبِيَص:

رَكاَب. بَيِْت ِ مَدينَة مُؤّسِِس ةَ، َّ حَم مِْن جاءُوا
٣

داوُد الَّذِيأبْناءُ البِكْرُ، أْمنُونُ حَبْرُون:* فِي ُ لَه وُلِدُوا الَّذِيَن َ داوُد ُ أبْناء هُْم وَهَؤُلاءِ ١
ةُ، َّ الـكَرْمِلِي أبِيجايُِل ُ وَلَدَتْه الَّذِي دانِيئِيُل، وَالثّانِي ةُ، َّ اليَزْرِعِيلِي أِخينُوعَمُ ُ وَلَدَتْه
وَالرّابـِـُع َجشُورَ، مَلِِك تِلْماَي بِنُت ُ مَعْكَة ُ وَلَدَتْه الَّذِي أبْشالُومُ، وَالثّالُِث ٢

٣:١ *
(4 العدد فِي )أيضا اليوم. الخليل ُ مَدينَة وَِهيَ حبرون.
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ِيطاُل، أب ُ وَلَدَتْه الَّذِي َشفَْطيا، وَالخامُِس ٣ َحجِّيُث، ُ وَلَدَتْه الَّذِي ِيّا، أدُون
حَبْرُونَ، فِي أولادٍ ُ ة َّ ِست ُ لَه َ وُلِد وَقَْد ٤ عَجلَةُ. ُ وَلَدَتْه الَّذِي يَثَرْعامُ وَالّسادُِس
فِي ً َسنَة وَثَلاثِينَ ً ثَلاثا حَكَمَ َّ ثُم أشْهُرٍ. َ ة َّ وَِست َسنَواٍت ِسّتَ ً مَلِكا حَكَمَ َحيُث
هَؤُلاءِ َ وُلِد وَُسلَيْمانُ. وَناثانُ وَُشوباُب ِشمْعَى ُ لَه َ وُلِد القُْدِس وَفِي ٥ القُْدِس.
ُ وَنُوجَه ٧ وَألِيفاُط وَألِيشامَُع ُ يِْبحار ً وَأيضا ٦ عَمِّيئِيَل. بِنِت بَثْشَبََع مِْن ُ الأربَعَة
هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ ٩ تِْسعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَألِيفَلَُط، وَألِياداعُ وَألِيشَمَُع ٨ يافِيُع وَ ُ وَنافَج
ثامارُ. اْسمُها ُأخٌت لَهُْم وَكانَْت الجَوارِي، مَِن ِيَن الآخَر بَنِيهِ ماعَدا َ داوُد ُ أبْناء

دَاوُد نَسِل ُ بَقِيّة
يا وَأخَْز يُورامُ وَ ١١ وَيَهُوشافاُط وَآسا ِيّا أب ُ وَابْناؤه ُسلَيْمانَ. بُْن وَرَُحبْعامُ ١٠
وَآمُونُ ١٤ َّى وَمَنَس وَحَزَقِيّا وَآحازُ ١٣ ُ يُوثام وَ يا وَعََزْر وَأمَْصيا ١٢ يُوآُش وَ
ِصْدقِيّا، وَالثّالُِث ياقِيمُ، يَهُو وَالثّانِي يُوحانانُ، ُ البِكْر هُمُ يُوِشيّا ُ أبْناء ١٥ يُوِشيّا. وَ

وَِصْدقِيّا. يَكُنْيا† ياقِيمَ: يَهُو وَابْنا ١٦ ومُ. ُّ َشل وَالرّابـِـُع

بْي الّسَ بَعْدَ َلـَكِيُّ الم سُل َّ الن
يَقَْميا وَ رُ وَِشنْأصَّ وَفَدايا ِكيرامُ ـْ وَمَل ١٨ َشألْتِئِيُل هُْم المَْسبِيِّ يَكُنْيا ُ أبْناء ١٧

وَنَدَبْيا. وَهُوشاماعُ
٣:١٦ †

(17 العدد فِي )أيضا أيضاً. ياِكينَ يَهُو َ وَهُو يَكنيا.
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ُ وََشلُومِيَة وََحنَنْيا مَشُلّامُ هُْم ُبّابَِل زَر وَابْنا وَشَمْعَى. ُبّابُِل زَر هُما فَدايا وَابْنا ١٩

يُوَشُب وَ وََحسَْديا وَبَرَْخيا وَُأوهَُل ُ بَة َحشُو هُْم آخَرُونَ ٌ وَخَمْسَة ٢٠ أْختُهُما.
َحسَدُ.

بَْديا، عُو ُ وَابنُه ُأْرنانُ، ُ وَابنُه رفايا، ُ وَابنُه يِْشعِيا، ُ وَابنُه فَلَْطيا، ُ ابنُه َنَنْيا وَِلح ٢١

وََيجْآُل وُش َحّطُ هُْم ِشمْعِيا ُ وَأبْناء ِشمْعِيا، َ هُو َشَكنْيا فَابُن ٢٢ َشَكنْيا.‡ ُ وَابنُه
ةٌ. َّ ِست وَمَجمُوعُهُْم وَشافاُط، يا ْ وَنَعَر ُ وَبارِيح

ثَلاثَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم يقامُ، وَعَْزرِ وَحَزَقِيّا ألْيُوعِينِيُّ هُْم يا ْ نَعَر ُ وَأبْناء ٢٣

يُوحانانُ وَ وُب وَعَّقُ وَفَلايا وَألْياِشيُب هُوداياهُو هُْم ألْيُوعِينِيَّ ُ وَأبْناء ٢٤

َسبْعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَعَنانِي، وَدَلايا
٤

لِيَهُوذا ُأْخرَى ُ عَشائِر
وَأنجََب ٢ وُشوباُل. وَُحورُ وَكَرِْمي وََحصْرُونُ فارَُص هُْم يَهُوذا ُ أبْناء ١
َ عَشائِر هَؤُلاءِ كانَ وَلاهَدَ. أُخوماَي َيحَُث وَأنجََب َيحََث، ُشوباَل بُْن رَآيا

رْعِيِّينَ. الصَّ
ُأخٌت لَهُْم وَكانَْت وَيَْدباُش، وَيَْشما يَزْرَعِيُل عِيطَمَ: ُ آباء هُْم وَهَؤُلاءِ ٣
هَؤُلاءِ كانَ ُحوَشةَ. أبا ُ وَعازَر جَدُورَ، أبا ِيُل فَنُوئ وكانَ ٤ لَلْفُونِي. هَّصَ اْسمُها

لَحٍْم. بَيِْت ِ مَدينَة وَمُؤّسِِس أفْراتَةَ، ِ بِكْر ُحورَ، َ أبْناء
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٣:٢١ ‡
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وَنَعْرَةُ. ُ حَلاة هُما زَْوَجتاِن تَقُوعَ، ِ مَدينَة مُؤّسِِس لِأْشحُورَ، وَكانَ ٥
نَعْرَةَ. َ أبْناء هَؤُلاءِ كانَ وَأَخْشتارِي. وَتِمْناَي َ وَحافَر أخُزّامَ ُ نَعْرَة ُ لَه وَأنجَبَْت ٦
قُوُص وَأنجََب ٨ وَقُوُص. وَأثْنانُ ُ وَُصوحَر صَرَُث فهُْم َ حَلاة ُ أبْناء أمّا ٧

هارُمَ. بِْن أخَْرِحيَل َ وَعَشائِر بِيبَةَ، وَهَُصو عانُوَب
ُ ه ُأمُّ ُ تْه َّ سَم وَقَْد إْخوَتِهِ. جَميِع مِْن َ أْكثَر ٍ كَرامَة ذا يَعْبِيُص وَكانَ ٩

إلَى يَعْبِيُص وََصلَّى ١٠ ألِدُهُ.» وَأنا مُْت َّ تَأل »لِأنِّي قالَْت: إْذ »يَعْبِيَص«*
وَقاَل: ِيَل إسْرائ ِ إلَه

تُبارُِكنِي، »لَيتََك
حُدُودِي. وَتُوَّسِــُع
مَعِي، يَدُكَ وَتَظَّلُ
، رَّ َّ الش عَِن تُبعِدُنِي
يُؤذينِي.» لا ى َّ َحت

َطلَبَهُ. ما ُ الله ُ فَأعطاه
بَيَْت أْشتُونُ وَأنجََب ١٢ أْشتُونَ. أبا َ َمحـِير ُشوحَةَ، أُخو كَلُوُب، وَأنجََب ١١

يْكَةَ. َ ر أهَل هَؤُلاءِ كانَ ناحاَش. ِ مَدينَة مُؤّسَِس َ ة َّ وََتحِن َ وَفاِسح رافا
٤:٩ *

»ألم.» تعني َّتي ال َ يّة العبر َ الكلمة ُ يشبه يَعبيص.
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وَمَعُونُوثاُي. َحثاُث هُما عُثْنِيئِيَل وَابْنا وَسَرايا. عُثْنِيئِيُل هُما قَنازَ وَابْنا ١٣
ِجي ِ مَدينَة مُؤّسَِس يُوآَب، سَرايا وَأنجََب عَْفرَةَ. مَعُونُوثاُي وَأنجََب ١٤

ماهِرُونَ. ونَ ُّ ِحرَفِي أهلَها لِأّنَ كَذَلَِك سُمِّيَْت حَراِشيمَ.†
قَنازَ. ُ أيلة وَأْنجََب وَناعِمُ. ُ وَأيلَة عِيرُو هُْم َ ة َّ يَفُن بِْن كالََب ُ أبْناء ١٥

ِيُل. وَأسَرْئ يّا وَتِيرِ ُ يفَة وَزِ يُف زِ هُْم يَهلَلْئِيَل ُ أبْناء ١٦
ِ ة َّ ي المِصْرِ َ بِثْيَة ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ يالُونُ. وَ ُ وَعافِر ُ وَمَرَد ُ يَثَر هُْم َ عَْزرَة ُ أبْناء ١٧
مُؤّسَِس وَيِْشبََح، وَشَمّاَي َ يَم مَْر َ ِمَرَد ل وَأنجَبَْت ُ بِثْيَة وََحبِلَْت مَرَدُ. َجها تَزَّوَ َّتِي ال
جَدُورَ، ِ مَدينَة مُؤّسَِس يارِدَ، يَهُوذا مِْن َّتِي ال ُ امرَأتُه وَأنجَبَِت ١٨ أْشتَمُوعَ. ِ مَدينَة

زانُوَح. ِ مَدينَة مُؤّسَِس يَقُوثِيئِيَل، وَ ُسوُكو، ِ مَدينَة مُؤّسَِس وَحابِرَ،
الجَرِْميُّ َ قَعِيلَة أبُو هُما َنحَمَ، ُأخِت يَهُوذا، مِْن َّتِي ال ِ زَوَجتِه مِْن َ مَرَد وَابْنا ١٩

وَابْنا وَتَيلُونُ. حانانَ بُْن ُ ة َّ وَرِن أمنُونُ هُْم ِشيمُونَ ُ وَأبْناء ٢٠ . المَعْكِيُّ وَأْشتَمُوعُ
وَبَنْزُوَحيُْت. زُوَحيُْت هُما يَْشعِي

ِ مَدينَة مُؤّسُِس ُ وَلَعْدَة لَيكَةَ، ِ مَدينَة مُؤّسُِس ُ عِير يَهُوذا: ابِْن َ ِشيلَة ُ أبْناء ٢١
يُوآُش وَ يبا ِ كَز وَأهُل يُوقِيمُ، وَ ٢٢ أْشبِيَع، بَيِت فِي الكِتّاِن عُمّاِل ُ وَعَشائِر مَرِيشَةَ،
ِجلّاُت الّسِ ِ وَهَذِه لَحمَ. بَيَْت إلَى وَعادُوا مُوآَب حُّكامَ كانُوا الَّذِيَن وَساراُف
َسَكنُوا وَجَدِيرَةَ. َ نَتاعِيم ُسّكانَ الخَزّافِينَ هؤلاءِ كانَ ٢٣ القَدِيِم. مُنْذُ ٌ مَعْرُوفَة

عِنْدَهُ. لِيَْشتَغِلُوا َلِِك الم مََع هُناكَ
ِشمْعُون نَسُل

٤:١٤ †
الحِرَفِيّين.» »وادي أي حَراِشيم. ِجي
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وَكانَ ٢٥ وَشاوُُل. وَزارَُح، ِيُب، وَيَر يامِينُ وَ ِيُل نَمُوئ ِشمْعُونَ: ُ أبْناء ٢٤

مِْشماعُ. ُ وَابْنُه مِبْسامُ، ُ وَابْنُه شاوَُل، ابَْن ومُ ُّ َشل
لِشَْمعَى وَكانَ ٢٧ شَمْعَى. ُ وَابْنُه ورُ، زَّكُ ُ وَابْنُه ِيُل، حَمُوئ ُ ابْنُه مِْشماعَ: ُ أبْناء ٢٦
يَكثُرُوا فَلَْم يَن. َكثِيرِ ً أبْناء يُنجِبوا لَْم إْخوَتَه وَلـَِكّنَ بَناٍت، وَِسّتَ ً ابْنا َ عَشَر َ ة َّ ِست

يَهُوذا. أهِل بِعَدَدِ
وَتُولادَ وَعاصِمَ َ وَبِلْهَة ٢٩ ُشوعاَل وََحصْرِ َ وَمُولادَة بِْع الّسَ بِئْرِ فِي وََسَكنُوا ٢٨

بِرْئِي وَبَيَت َ ُسوِسيم َ وََحصْر مَرَْكبُوَت وَبَيَت ٣١ وَِصقلََغ َ وَحُْرمَة ِيَل وَبَتُوئ ٣٠

قُراهُْم وَكانَْت ٣٢ مَلِكاً. ُ داوُد صارَ أْن إلَى مَدَنَهَْم ِ هَذِه كانَْت وََشعَراِيمَ.
عَْن ً فَضلا ٣٣ مُدٍُن. خَمُْس وَمَجمُوعُها وَعاشانَ. وَتُوَكَن ونَ وَرِمُّ وَعَينَ عِيطَمَ
وَقَدِ إقامَتِهِْم، أماِكَن ِ هَذِه كانَْت بَعٍل. إلَى المُدُِن ِ بِهَذِه ِ ُحِيطَة الم قُراهُمُ كُّلِ

أنْساٍب. بِِسِجّلِ احتَفَظُوا
سَرايا بِْن يُوِشيّا بُْن ياهُو وَ ِيُل يُوئ وَ ٣٥ أمَْصيا. بُْن يُوشا وَ وَيَملِيُك باُب مَشُو ٣٤
وَيَِسيمِيئِيُل وَعَدِيئِيُل وَعَسايا وَيَشُوحايا با يَعقُو وَ وَألِيُوعِيناُي ٣٦ عَِسيئِيَل بِْن
وَكانَ ٣٨ شَمَعْيا. بِْن ِشمْرِي بِْن يَدايا بِْن ُّونَ أل بِْن ِشْفعِي بُْن يزا وَزِ ٣٧ وَبَنايا

عَشائِرِهِْم. فِي ً قادَة أْسمائِهِْم َحسََب المُدرَُجونَ هَؤُلاءِ
ِ ُجاوِرَة الم ِ ِنْطَقَة الم إلَى فَذَهَبُوا ٣٩ ِجّداً. ً َكبِيرَة فَصارَْت عائِلاتُهُْم نَمَْت وَقَْد
فَوَجَدُوا ٤٠ ِمَواِشيهِْم. ل مَراٍع إلَى ً َسعْيا الوادِي مَِن رِْق َّ الش إلَى جَدُورَ ِ ِمَدِينَة ل
َسَكنُوا الَّذِيَن لِأّنَ ِمَةً، وَمُسال ً وَهادِئَة ً فَِسيحَة الأْرُض وَكانَِت َخْصباً، مَرعَى
فَجاءُوا أْسماؤهُْم ذُكِرَْت الَّذِيَن أمّا ٤١ حاِم. نَسِل مِْن كانُوا قَبُل مِْن هُناكَ
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هُناكَ، الَّذِيَن ِيِّينَ وَالمَعُون الحامِيِّينَ ِخيامَ رُوا وَدَمَّ يَهُوذا. مَلِِك حَزَقِيّا عَْهدِ فِي
كانَْت ُ ه َّ لِأن مَكانِهِْم، فِي وا ُّ وَاْستَقَر هَذا. يَوْمِنا إلَى ٌ وَاِضح َ هُو َكما وَأبادُوهُْم

ِمَواِشيهِْم. ل مَراٍع هُناكَ
عَدَدُهُْم وَكانَ ةِ، َّ َبَلِي الج َ َسعِير ِ مِنْطَقَة إلَى ِيِّينَ ْمعُون الّشِ بَعُْض وَذَهََب ٤٢
شَمْعَى. أبْناءِ ِيئِيَل، وَعُّز وَرَفايا يا ْ وَنَعَر فَلَْطيا ِ قِيادَة َتحَت رَجٍُل ِ مِئَة خَمَْس
هُناكَ ونَ ُّ ِي ْمعُون الّشِ وََسَكَن َنجَوْا. الَّذِيَن عَمالِيَق بَنِي ةِ َّ بَقِي عَلَى هَؤُلاءِ فَقَضَى ٤٣

هَذا. يَوْمِنا إلَى
٥

رَُأوبَيْن نَسُل
ِيهِ، أب َ زَْوجَة َ عاشَر ُ ه َّ لـَِكن فِعلاً، َ البِكْر كانَ ِيَل. إسْرائ ِ بِكْر رَُأوبَيْنَ ُ أبْناء ١

ْل يُسَجَّ فَلَْم رَُأوبَيْنُ أمّا ِيَل. إسْرائ ابِْن يُوُسَف أبْناءِ إلَى َكبِكْرٍ ُ ُحقُوقُه فَنُقِلَْت
ُ مِنْه َ وَجاء إْخوَتِهِ، فِي الأقْوَى كانَ يَهُوذا أّنَ وَمَْع ٢ بِكْراً. الأنساِب ِسجِّلِ فِي

يُوُسَف. نَِصيِب مِْن كانَْت البِكْرِ الابِْن ُحقُوَق أّنَ إلّا الحاِكمٌ،
ُ أبْناء ٤ وَكَرِْمي. وََحصْرُونُ و ُّ وَفَل َحنُوكُ هُْم ِيَل إسْرائ ِ بِكْر رَُأوبَيْنَ ُ أبْناء ٣
مِيخا، شَمْعَى وَابُْن ٥ شَمْعَى، ُجوَج وَابُْن ُجوُج، شَمْعِيا وَابُْن شَمْعِيا، ُ ابْنُه ِيَل: يُوئ
ُ فَلاسَر تَغْلَُث ُ َسباه الَّذِي َ بَئِيرَة بَعٍل وَابُْن ٦ بَعٌل، رَآيا وَابُْن رَآيا، مِيخا وَابُْن

الرَُأوبَيْنِيِّينَ. رَئِيَس ُ بَئِيرَة وَكانَ ورَ. أّشُ مَلُِك
الأنساِب: ِسجِلّاِت فِي ٌن مُدَّوَ َ هُو َكما العَشائِرِ، َحسََب ِيَل يُوئ ُ باء وَأقرِ ٧
وََسَكنَْت ِيَل. يُوئ بِْن شامـِـَع بِْن عَزازَ بُْن وَبالَُع ٨ وَزَكَرِيّا، يَعِيئِيُل، زَعِيمُهُْم
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ً ة َّ شَرقِي مَناطَِق وََسَكنُوا ٩ مَعُونَ. وَبَعِل نَبُو إلَى َ عَرُوعِير فِي رَُأوبَيْنَ ُ قَبِيلَة
تَزايَدَْت مَواِشيَهُْم لِأّنَ الفُراِت، نَهْرِ إلَى تَِصُل َّتِي ال ِ ة َّ ي ِّ البَر ِل أّوَ إلَى ْت اْمتَّدَ
وا ُّ وَاحتَل وَهَزَمُوهُْم، يِّينَ ِ الهاجَر َبُوا حار شاوَُل عَْهدِ وَفِي ١٠ ِجلْعادَ. أْرِض فِي

ِجلْعادَ. شَرْقِيِّ ِ الواقِعَة ِ ِنطَقَة الم كُّلِ فِي ِخيامَهُْم
جاد نَسُل

كانَ ١٢ َسلْخَةَ. إلَى باشانَ أْرِض فِي ِجوارِهِْم إلَى جادَ بَنُو وََسَكَن ١١
باشانَ. فِي وَشافاُط القاضِي يَعْناَي وَكانَ ًبَعْدَهُ. ِيا ثان وَشافاُط زَعِيمَهُْم، ِيُل يُوئ
يُوراَي وَ وََشبََع وَمَشُلّامَ ِيَل مِيخائ عائِلاتِهِْم: ِبحَسَِب باؤُهُْم أقْرِ وَكانَ ١٣

بِْن أبِيجايَِل ُ أبْناء هُْم وَهَؤُلاءِ ١٤ َسبْعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَعابِرَ، يَع وَزِ يَعْكانَ وَ
بِْن َيحدُو، بِْن يَِشيشاَي، بِْن ِيَل، مِيخائ بِْن ِجلْعادَ، بِْن يارُوَح، بِْن ُحورِي،
هَؤلاءِ َسَكَن ١٦ عائِلَتِهِْم. رَئِيَس ُجونِي بِْن ِيَل عَبْدِئ بُْن أِخي وَكانَ ١٥ بُوٍز.
حُدُودِهِْم. إلَى شارُونَ مَراِعي أراضِي كُّلِ وَفِي وَقُراها باشانَ فِي ِجلْعادَ، فِي
حُْكمِ وَفِي يَهُوذا، مَلِِك يُوثامَ، عَْهدِ فِي ُسجِّلَْت أنساٌب هُْم ُّ كُل لِهَؤُلاءِ كانَ ١٧

ِيَل. إسْرائ مَلِِك ُبْعامَ، يَر
المَهَرَة ُنُود الج بَعُض

رِجاٌل بُونَ، ُحارِ الم أي ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصُف ُّونَ وَالجِلْعادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي ١٨

عَلَى بِينَ وَمُدَرَّ القَوِْس اْستِخداِم فِي يَن ماهِرِ وَكانُوا يُوِف، وَالّسُ رُوِس ُّ بِالت ُحوا َّ تَسَل
ِ لِلخِْدمَة ً مُتَأهِّبا ً رَجُلا ونَ ُّ وَِست ٍ مِئَة وََسبُْع ً ألفا وَأربَعُونَ ٌ أربَعَة وَعَدَدُهُْم القِتاِل،
فَأعانَهُمُ ٢٠ وَنُوداَب. وَنافِيَش يَطُورَ وَ يِّينَ ِ الهاجَر ًعَلَى با حَْر وا ُّ َشن ١٩ ِ ة َّ ي ِ العَْسكَر
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فِي ِ بِالله اْستَنجَدُوا هُمُ لِأّنَ حُلَفائِهِْم، وَكُّلِ يِّينَ ِ الهاجَر عَلَى وَنَصَرَهُْم عَلَيهِْم، ُ الله
خَمِْسينَ مَواِشيَهُْم وَغَنِمُوا ٢١ عَلَيهِ. َّكَلُوا ات هُمُ لِأّنَ لَهُْم، فَاْستَجاَب المَعرَكَةِ،
ألٍف َ مِئَة وَأسَرُوا ِحماٍر. وَألفَي خَرُوٍف، ألَف وَخَمِْسينَ وَمِئَتَينِ جَمٍَل، ألَف
فِي َ صْر َّ الن لِأّنَ المَعرَكَةِ، فِي أعدائِهِْم مِْن َكثِيرُونَ قُتَِل ٢٢ أحياءً. النّاِس مَِن

بِْي. الّسَ زَمَِن إلَى أْرضِهِْم عَلَى وَاْستَولَوْا اللهِ. مَِن كانَ الحَرِْب
باشانَ مِْن ةِ المُمتَّدَ الأراضِي فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصِف أفْرادُ ً أيضا وََسَكَن ٢٣

َكبِيراً. عَدَدُهُْم وَكانَ حَْرمُونَ. وََجبَِل وََسنِيرَ، حَْرمُونَ، بَعِل إلَى
ِيُل، وَعَْزرِئ وَألِيئِيُل، وَيَْشعِي، عافَرُ، عائِلاتِهِْم: ُ رُؤَساء هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٤

َ وَرُؤَساء يَن، وَمَشْهُورِ ُشجعاناً، ً رِجالا وَكانُوا وََيحدَيئِيُل، يا، وَهُودَْو وَيَرَْميا،
َ آلِهَة يَعبُدُونَ وَراُحوا آبائِهِْم، ِ لإلَه َ ُأمَناء يَكُونُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ٢٥ لِعائِلاتِهِْم.

يقِهِْم. َطرِ مِْن ُ الله أزاَحهُمُ أْن َسبََق الَّذِيَن الأْرِض ُشعُوِب
مَلَِك َ فَلاسَر تَغْلََث أْي – ورَ أّشُ مَلَِك فُوَل، َ عَداوَة ِيَل إسْرائ ُ إلَه كَ َّ فَحَر ٢٦

إلَى وَجَلَبَهُْم بِْي. الّسَ إلَى ى َّ مَنَس وَنِْصَف وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ فَقادَ – ورَ أّشُ
هَذا. يَوْمِنا إلَى هُناكَ وَهُم ُجوزانَ، َ وَنَهْر وَهارا وَخابُورَ حَلٍَح

٦
لاوِي نَسُل

ُ عَمْرام هُْم قَهاَت ُ أبْناء ٢ وَمَرارِي. وَقَهاُت جَْرُشونَ هُْم لاوِي ُ أبْناء ١
ِيئِيَل. وَعُّز وَحَبْرُونُ يِصْهارُ وَ
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ناداُب هُْم هارُونَ ُ أبناء يَمُ. وَمَْر وَمُوسَى هارُونُ هُْم عَمْرامَ ُ أبْناء ٣
فِينَحاُس وَأنجََب فِينَحاَس. ُ ألِيعازار وَأنجََب ٤ وَإيثامارُ. ُ وَألِيعِازار وَأبِيهُو
زَرَْحيا. بُّقِي وَأنجََب ٦ عُّزِي. بُّقِي وَأنجََب بُّقِي. أبِيشُوعُ وَأنجََب ٥ أبِيشُوعَ.
أِخيطُوَب. يا أمَْر وَأنجََب يا. أمَْر مَرايُوُث وَأنجََب ٧ مَرايُوَث. زَرَْحيا وَأنجََب
وَأنجََب ٩ أِخيمَعَْص. صادُوُق وَأنجَُب صادُوَق. أِخيطُوُب وَأنجََب ٨
َ وَهُو – يا عََزْر يُوحانانُ وَأنجََب ١٠ يُوحانانَ. يا عََزْر وَأنجََب يا. عََزْر أِخيمَعُْص
وَأنجََب ١١ القُْدِس. فِي ُسلَيْمانُ ُ بَناه الَّذِي الهَيكَِل فِي َككاهٍِن َ خَدَم الَّذِي
صادُوَق. أِخيطُوُب وَأنجََب ١٢ أِخيطُوَب. يا أمَْر وَأنجََب يا. أمَْر يا عََزْر
يا. عََزْر ِحلْقَيّا وَأنجََب ِحلْقَيّا. ومُ ُّ َشل وَأنجََب ١٣ ومَ. ُّ َشل صادُوُق وَأنجََب

يَهُوصاداَق. سَرايا وَأنجََب سَرايا. يا عََزْر وَأنجََب ١٤

عَلَى وَالقُْدِس يَهُوذا أهَل ُ الله نَفَى عِندَما بِْي، الّسَ فِي يَهُوصاداُق وَذَهََب ١٥

رَ. نَبُوخَْذناصَّ يَدِ
وَمَرارِي. وَقَهاُت جَْرُشونُ هُْم لاوِي ُ أبْناء ١٦

وَشَمْعَى. لِبْنِي هُما جَْرُشونَ ابْنَا ١٧

ِيئِيُل. وَعُّز وَحَبْرُونُ يِصْهارُ وَ عَمْرامُ هُْم قَهاَت ُ أبْناء ١٨

يَن المَذُْكورِ يِّينَ اللّاوِ ُ عَشائِر ِهيَ ِ وَهَذِه وَمُوشِي. َمحلِي هُْم مَرارِي ابْنا ١٩
آبائِهِْم: َحسََب

يُوآُخ وَ ٢١ َيحََث، بُْن ُ ة وَزِمَّ لِبْنِي، بُْن وََيحَُث جَْرُشومَ، بُْن لِبْنِي ِلجَرُْشومَ: ٢٠

زارََح. بُْن وَيََأثْراُي و، عِّدُ بُْن وَزارَُح يُوآَخ، بُْن و وَعِّدُ ةَ، زِمَّ بُْن
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ُ ير وَأّسِ عَمِّيناداُب، بُْن وَقُورَُح قَهاَت، بُْن عَمِّيناداُب هُْم قَهاَت ُ أبْناء ٢٢
ِياساَف. أب بُْن ُ وَأّسِير قُورََح، بُْن ِياساُف وَأب قُورََح، بُْن ُ ألقانَة ٢٣ قُورََح. بُْن
بُْن وَشاوُُل يئِيَل، ُأورِ بُْن يّا ِ وَعُّز َتحََث، بُْن يئِيُل وَُأورِ أّسِيرَ، بُْن وََتحَُث ٢٤

ِيّا. عُّز
وَُصوفاُي أِخيمُوَت، بُْن ُ وَألْقانَة ٢٦ وَأِخيمُوُت. عَماساُي هُما َ ألقانَة وَابْنا ٢٥
ألِيآَب، بُْن وَيَرُوحامُ َنحََث، بُْن وَألِيآُب ٢٧ ُصوفاَي. بُْن وََنحَُث ألقانَةَ، بُْن
البِكْرُ، ِيُل يُوئ هُما ِيَل َصمُوئ وَابْنا ٢٨ ألقانَةَ. بُْن ِيُل وََصمُوئ يَرُوحامَ، بُْن ُ وَألْقانَة

ِيّا. أب وَالثّانِي
لِبْنِي، بُْن وَِشمْعَى َمحلِي، بُْن وَلِبْنِي مَرارِي، بُْن َمحلِي هُْم مَرارِي ُ أبْناء ٢٩

َحجِيّا. بُْن وَعَسايا ِشمْعَى، بُْن وََحجِيّا ةَ، عُّزَ بُْن وَِشمْعَى ٣٠ ِشمْعَى، بُْن ُ ة وَعُّزَ
الله بَيِت فِي المُرَنِّمُونَ

أْن بَعْدَ ِ الله بَيِت فِي سبِيِح َّ الت عَلَى مُشْرِفِينَ ُ داوُد نَهُْم َّ عَي الَّذِيَن هُمُ وَهَؤُلاءِ ٣١
الاْجتِماِع ِ َخيمَة أمامَ َيخدِمُونَ وَكانُوا ٣٢ القُْدِس. فِي العَْهدِ ُصنْدُوُق َّ اْستَقَر
وَفَْق ِ بِالخِدمَة وَقامُوا القُْدِس. فِي ِ الله بَيَت ُسلَيْمانُ بَنَى أْن إلَى رْنِيِم، َّ بِالت

مَهامِّهِْم.
هَيْمانُ ِيِّينَ القَهات مَِن أبْنائِهِْم: ُ وَأْسماء خَدَمُوا، الَّذِيَن ُ أْسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٣٣
تُوَح بِْن يلِيئِيَل إ بِْن يَرُوحامَ بِْن َ ألقانَة بِْن ٣٤ ِيَل َصمُوئ بِْن ِيَل يُوئ ابُْن مُ، المُرَّنِ
يا عََزْر بِْن ِيَل يُوئ بِْن َ ألقانَة بِْن ٣٦ عَماساَي بِْن َمحََث بِْن َ ألقانَة بِْن ُصوَف بِْن ٣٥
قَهاَت بِْن يَصْهارَ بِْن ٣٨ قُورََح بِْن ِياساَف أب بِْن َ أّسِير بِْن َتحََث بِْن ٣٧ َصفَنْيا بِْن

ِيَل. إسْرائ بِْن لاوِي بِْن
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ِيَل مِيخائ بِْن ٤٠ شَمْعَى، بِْن بَرَْخيا بُْن آساُف ُ زَمِيلُه وَقََف يَمِينِهِ، وَعَْن ٣٩
بِْن َ ة زِمَّ بِْن أيثانَ بِْن ٤٢ عَدايا بِْن زارََح بِْن أثْناَي بِْن ٤١ مَلِْكيا بِْن بَعَْسيا بِْن

لاوِي. بِْن جَْرُشونَ بِْن َيحََث بِْن ٤٣ شَمْعَى
بُْن أيْثانُ وقائِدُهُْم مَرارِي، أبْناءِ مِْن زُمَلاؤُهُْم وَقََف يَسارِهِم، وَعَن ٤٤

أمصِي بِْن ٤٦ ِحلْقِيّا بِْن أمَْصيا بِْن َحشَبْيا بِْن ٤٥ وَخ ُّ مَل بِْن عَبْدِي بِْن قِيشِي
لاوِي. بِْن مَرارِي بِْن مُوشِي بِْن َمحلِي بِْن ٤٧ سامِرَ بِْن بانِي بِْن

اللهِ. بَيِت اجتِماِع ِ َخيمَة ِ ِخْدمَة لِكُّلِ ِسينَ َّ مُكَر ُّونَ ي اللّاوِ إْخوَتُهُمُ وَكانَ ٤٨
باِئحِ الذَّ مَْذَبحِ عَلَى باِئحِ الذَّ كُّلَ يُوقِدُونَ كانُوا الَّذِيَن هُمُ وَأبْناءَهُ، هارُونَ لـَِكّنَ ٤٩
قُْدِس ِ ِخدمَة كُّلِ إلَى ِ بِالإضافَة البَُخورِ، مَْذَبحِ عَلَى النّارَ يُوقِدونَ وَ الّصاعِدَةِ.*
ما كُّلِ وَفَْق ِيَل، إسْرائ َخطايا عَْن ْكفِيرِ َّ لِلت َ ذَباِئح يُقَّدِمُونَ وَكانُوا الأقْداِس.

اللهِ. عَبْدُ مُوسَى ِ بِه أمَرَ

هارُون نَسُل
وَعُّزُِي وَبُّقُِي ٥١ وَأِبِيشُوعُ وَفِينَحاُس ُ ألِعازَار هارُونَ: ُ أبْناء هُْم وَهَؤُلاءِ ٥٠

وَأِخيمَعََص. وَصادُوُق ٥٣ وَأِخيطُوُب يا وَأمَْر وَمَرايُوُث ٥٢ وَزَرَْحيا

يِّين اللّاوِ ُسكنى أماِكُن
٦:٤٩ *

بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى
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وَقَعَِت حُدُودِهِْم. فِي مُْستَوَطناتِهِْم َحسََب ُسْكناهُْم أماِكُن ِهيَ ِ وَهَذِه ٥٤
فِي حَبْرُونَ† َ مَدِينَة فَأْعطُوهُْم ٥٥ ِيِّينَ، القَهات ِ عَِشيرَة مِْن هارُونَ لِبَنِي ُ القُرْعَة
فَُأعطِيَْت وَقُراها ِ المَدِينَة ِضياعُ أمّا ٥٦ بِها. َ ُحِيطَة الم وَالمَراِعيَ يَهُوذا أْرِض
ُ وَلِبْنَة حَبْرُونَ، جُوءِ: الّلُ مُدُنَ هارُونَ ُ أبْناء وَُأعطَِي ٥٧ ةَ. َّ يَفُن بِْن لِكالََب
وَمَراعِيها، ُ وَدَبِير وَمَراعِيها، وَِحيلِينَ ٥٨ وَمَراعِيهِما، وَأْشتَمُوعُ ُ وَيَتِّير وَمَراعِيهِما،
وَمِْن ٦٠ وَمَراعِيها. شَمٍْس وَبَيُت وَمَراعِيها، َ ة يَّطَ وَ وَمَراعِيها، وَعاشانُ ٥٩

وَمَراعِيها، وَعَلْمََث وَمَراعِيها، وََجبََع وَمَراعِيها، ِجبْعُونَ أخَذُوا بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة
مَدِينَةً. َ عَشْرَة ثَلاَث عَشائِرِهِْم مُدُِن مَجْمُوعُ وَكانَ وَمَراعِيها. وَعَناثُوَث

ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصِف وَمِْن ِ القَبِيلَة ِ عَشائِر مِْن قَهاَت أبْناءِ ُ ة َّ بَقِي وَُأعطِيَْت ٦١
مُدٍُن. َ عَشْر

مِْن ً مَدِينَة َ عَشْرَة ثَلاَث عَِشيرَةٍ، بَعْدَ ً عَِشيرَة جَْرُشومَ، ُ أبْناء وَُأعطَِي ٦٢

باشانَ. فِي كانُوا الَّذِيَن ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصِف وَنَْفتالِي وَأِشيرَ، يِّساكَرَ، قَبائِِل
قَبائِِل مِْن ً مَدِينَة َ عَشْرَة اثْنَتَي عَِشيرَةٍ، بَعْدَ ً عَِشيرَة مَرارِي، ُ أبْناء وَُأعطَِي ٦٣

َبُولُونَ. وَز وَجادَ، رَُأوبَيْنَ،
َحسََب وَأعطُوهُْم ٦٥ وَمَراعِيها. المُدُنَ يِّينَ اللّاوِ ِيَل إسْرائ بَنُو فَأعطَى ٦٤
بِالاسِْم. ذُكِرَْت َّتِي ال المُدُنُ ِ هَذِه وَبَنْيامِيْنَ. وَِشمْعُونَ يَهُوذا قَبائِِل مِْن ِ القُرْعَة

لِتَكُونَ َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة مِْن ً مُدُنا قَهاَت بَنِي ِ عَشائِر مِْن بَعٌْض وَُأعطَِي ٦٦

٦:٥٥ †
اليوم. الخليِل ُ مدينة وَِهيَ حَبْرُون.
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َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي وَمَراعِيها َشِكيمَ‡ جُوءِ: الّلُ مُدُنَ فَأعطُوهُم ٦٧ لَهُْم. مَساِكَن
وَمَراعِيها. ُحورُونَ وَبَيَت وَمَراعِيها، يَْقمَعامَ وَ ٦٨ وَمَراعِيها، َ وَجازَر ةِ، َّ َبَلِي الج
نِْصَف ِيَل إسْرائ بَنُو وَأعطَى ٧٠ وَمَراعِيها. ونَ رِمُّ وََجّتَ وَمَراعِيها، لُونَ َّ وَأي ٦٩

قَهاَت. بَنِي ِ عَشائِر ةِ َّ لِبَقِي وَمَراعِيها وَبِلْعامَ وَمَراعِيها، َ عانِير ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة

يّين للّاو اُخرَى ُ عَشائر
ُجولانَ ى َّ مَنَس نِْصِف ِ عَِشيرَة مِْن جَْرُشومَ لِأبْناءِ ِيَل إسْرائ بَنُو وَأعطَى ٧١
قادََش َ يَّساكِر ِ قَبِيلَة وَمِْن ٧٢ وَمَراعِيها، وَعَْشتارُوَث وَمَراعِيها، باشانَ فِي
وَمِْن ٧٤ وَمَراعِيها. َ وَعانِيم وَمَراعِيها، وَرامُوَث ٧٣ وَمَراعِيها، َ وَدَبَرَة وَمَراعِيها،
وَمَراعِيها، وَُحقُوَق ٧٥ وَمَراعِيها، وَعَبْدُونَ وَمَراعِيها، مَْشآَل َ أِشير ِ قَبِيلَة
ونَ ُّ وَحَم وَمَراعِيها، َلِيِل الج فِي قادََش نَْفتالِي ِ قَبِيلَة وَمِْن ٧٦ وَمَراعِيها. وَرَُحوَب

وَمَراعِيها. َ ْيَتَاِيم وَقَر وَمَراعِيها،
يَْقنَعامَ َبُولُونَ: ز ِ قَبِيلَة مِْن مَرارِي أبْناءِ ةِ َّ لِبَقِي ِيَل إسْرائ بَنُو وَأعطَى ٧٧

وَمَراعِيها. ُ وَتابُور وَمَراعِيها، ونُو وَرِمُّ وَمَراعِيها، َ وَقَرْتَة وَمَراعِيها،
وَمِْن الُأردُّنِ. مَِن رْقِيِّ َّ الش الجانِِب عَلَى يحا، أرِ مِْن الُأردُّنِ نَهْرِ َ وَعَبْر ٧٨

وَقَدِيمُوَت ٧٩ وَمَراعِيها، َ وَيَهَْصة وَمَراعِيها، ةِ َّ ي ِّ البَر فِي َ باصَر رَُأوبَيْنَ، ِ قَبِيلَة
وَمَراعِيها، ِجلْعادَ فِي رامُوَث جادَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٨٠ وَمَراعِيها، َ وَمَيْفَعَة وَمَراعِيها،

وَمَراعِيها. َ ير يَعزِ وَ وَمَراعِيها، وََحْشبُونَ ٨١ وَمَراعِيها، َ وََمحَناِيم
٦:٦٧ ‡

اليَوم. ُلَس ناب ُ مدينة وَِهيَ شكيم.
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٧
يَّساكَر نَسُل

ُ أبْناء ٢ أربَعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَِشمْرُونَ، ياُشوُب، وَ ةُ، َّ وَفُو تُولاعُ، يَّساكَرَ: ُ أبْناء ١
عائِلاتِهِِم ُ رُؤَساء وَهُْم ِيُل، وَشَمُوئ وَيِبْسامُ وَيَحْماُي ِيئِيُل وَيَر وَرَفايا عُّزِي تُولاعَ:
عَدَدُهُْم وَكانَ ِجيٍل. إلَى ِجيٍل ًمِْن ُشجْعانا بِينَ ُمحارِ وَكانُوا تُولاعَ. إلَى ِ المُنتَِسبَة
ُ وَأبْناء يَزْرَْحيا، عُّزِي ابُن ٣ مِئَةٍ. وَِسّتَ ً ألفا يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ َ داوُد عَْهدِ فِي
ُ رُؤَساء هُْم ُّ كُل خَمْسَةٌ، وَهُْم يّا، وَيِّشِ ِيُل يُوئ وَ بَْديا وَعُو ِيُل مِيخائ هُْم يَزْرَْحيا

عائِلاتِهِْم.
قُوّاٌت لديهِْم كانَْت هؤلاءِ إلَى بِالإضافةِ ُ ه َّ أن عائلاتِهِم ُ تارِيخ ُ يُظهِر و ٤

َكثِيراٌت زَْوجاٌت لَهُْم كانَ إْذ رَجٍُل. ألَْف وَثَلاثُونَ ٌ ة َّ ِست عَدَدُها ٌ ة َّ ِي ب حَْر
ً ُشجْعانا بْينَ ُمحارِ يَّساكَرَ، ِ عَشائِر كُّلُ قَبِيلَتِهِْم، ُ أبْناء وَكانَ ٥ َكثِيرُونَ. ٌ وَأبْناء

أنْسابِهِْم. ِسجِّلِ َحسََب ً ألْفا وَثَمانِينَ ً َسبْعَة عَدَدُهُْم َلََغ وَب أيضاً.
بَنْيامِيْن نَسُل

ثَلاثَةٌ. وَهُْم وَيَدِيعَئِيُل، ُ وَباكَر بالَُع هُْم بَنْيامِيْنَ ُ أبْناء ٦

خَمْسَةٌ. وَهُْم وَعَيْرِي، ِيمُوُث وَيَر ِيئِيُل وَعُّز وَعُّزِي أْصبُونَ هُْم بالََع ُ أبْناء ٧
اثْنَينِ نَسَبِهِِم فِي لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد َلََغ وَب ُشجْعاناً. بُونَ وَُمحارِ عائِلاتِهِْم ُ رُؤَساء وَهُْم

وَثَلاثِينَ. ً وَأربَعَة ً ألفا يَن وَعِشْرِ
ِيمُوُث وَيَر وَعُمْرِي وَألْيُوعِيناُي ُ وَألِيعَزَر يُوعاُش وَ ُ زَمِيرَة هُْم َ باكَر ُ أبْناء ٨

المُسجّلينَ ُ عَدَد وبلَغ ٩ باكَرَ. ُ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ وَعَلامَُث. وَعَناثُوُث ِيّا ّ وَأب
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ً ألْفا وعِشريَن اثْنَينِ جعاِن، الّشُ بينَ ُحارِ الم العائلاِت رؤساءِ بحَسَِب نَسَبِهِْم، في
جعاِن. الّشُ بينَ ُحارِ الم مَِن ومئتينِ

ُ وََكنْعَنَة وََأهُودُ وَبَنْيامِيْنُ يَعِيُش هُْم َلْهانَ ب ُ وَأبْناء َلْهانُ. ب يَدِيعَئِيَل ابُْن ١٠

ُ رُؤَساء يَدِيعَئِيَل، ُ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ ١١ وَأِخيشاحَرُ. وَتَرِْشيُش َيْتانُ وَز
ةِ. َّ ي ِ العَْسكَر ِ لِلخِْدمَة مُتَأهٍِّب رَجٍُل ألَْف َ عَشَر َ َسبعَة ُشجْعاٌن، بُونَ وَُمحارِ عائِلاتِهِْم،

أِحيرَ. ابُْن َ هُو ُ وَُحوِشيم عَيرَ، ابْنا ُ وَُحّفِيم ُ وَُشّفِيم ١٢

نَْفتالِي نَسُل
بِلْهَةَ. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ومُ. ُّ وََشل ٌ يَصَر وَ وَُجونِي َيحِْصيئِيُل هُْم نَْفتالِي ُ أبْناء ١٣

َّى مَنَس نَسُل
وَأْنجَبَْت ةُ، َّ الأرامِي ى َّ مَنَس ُ يَة جارِ ُ أنجَبَتْه الَّذِي يئِيُل إشْرِ هُْم ى َّ مَنَس ُ أبْناء ١٤
ُ َصلُْفحاد يُنجِْب وَلَْم َصلُْفحادُ. الثّانِي ِ ابْنِه وَاسْمُ ١٥ ِجلْعادَ. أبا ماِكيرَ، ُ لَه
ٌ زَْوجَة َ ِماِكير ل وَكانَ وَالشوفِيِّينَ. الحِفيِّينَ مَِن اْمرأةً ُ ماِكير َج وَتَزَّوَ بَناٍت. إلّا
أٌخ ُ لَه وَكانَ فَرَشاً. ُ تْه َّ وَسَم ابْناً، َ ماِكير ُ زَْوجَة ُ مَعْكَة وَأنجَبَْت ١٦ مَعْكَةُ. اْسمُها

وَراقَمُ. ُأولامُ هُما ابْناِن لِفَرٍَش وَكانَ شارَُش. ُ اْسمُه
وَقَْد ١٨ ى. َّ مَنَس بِْن ماِكير بِْن ِجلْعادَ ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ بَدانُ. ُأولامَ وَابُْن ١٧

وََمحلَةَ. َ ِيعَزَر وَأب يشْهُودَ إ ُ ولـَكَة ُّ هَم ُ ُأختُه أنجَبَْت
ِيعامُ. وَأن وَلِْقِحي ُ وََشِكيم أِخيانُ هُْم شَمِيداعَ ُ وَأبْناء ١٩

أفْراِيم نَسُل
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وَُشوتالَحُ، وَزابادُ ٢١ وََتحٌَث وَألِعادا وََتحٌَث وَبَرَدٌ ُ ُشوتالَح هُْم َ أفْراِيم ُ أبْناء ٢٠

وُلِدُوا الَّذِيَن َجّتَ رِجاُل قَتَلَهُما وَقَْد وَألِعادُ. عََزرٌ هُما الآِخراِن َ أفْراِيم وَابْنا
أبُوهُما عَلَيهما وَناَح ٢٢ ماِشيَتَهُْم. لِيَسْرِقا هُناكَ إلَى نَزَلا هُما لِأّنَ الأْرِض، فِي

وهُ. ُّ لِيُعَز ِ إلَيه ُ باؤُه أقرِ َ وَجاء َكثِيرَةً، ً أيّاما ُ أفْراِيم
بَيتَهُ. أصابَْت ً ِمحنَة لِأّنَ يعَةَ، ِ بَر َ ًهُو ابْنا وَأنجَبَِت َبِلَْت فَح زَْوَجتَهُ، َ عاشَر َّ ثُم ٢٣

فلَى وَالّسُ العُلْيا ُحورُونَ بَيَت بَنَْت وَقَْد ِشيرَةَ، اْسمُها بِنٌت ُ لِأفْراِيم وَكانَ ٢٤

ُ وَابْنُه ٢٦ تاَحُن، ُ وَابْنُه َلٌَح، ت ُ وَابْنُه رََشٌف، ُ وَابْنُه رَفَحٌ، ُ وَابْنُه ٢٥ ِشيرَةَ. يَن وَُأزِّ
يَشُوعُ. ُ وَابْنُه نُوٌن، ُ وَابْنُه ٢٧ ألِيشَمَُع، ُ وَابْنُه عَمِّيهُودُ، ُ وَابْنُه لَعْدانُ،

َ جازَر وَإلَى شَرْقاً، نَعَرانَ إلَى وَقُراها يَل إ بَيَت وَيَْسكُنُونَ يَملـُكُونَ وَكانُوا ٢٨
ـِكُونَ يَمل ى َّ مَنَس بَنُو وَكانَ ٢٩ وَقُراها. َ ة َّ أي وَإلَى باً، غَْر وَقُراها وََشِكيمَ* وَقُراها
َسَكَن وَقَْد وَقُراها. وَدُورَ وَقُراها، و وََمجِّدُ وَقُراها، وَتَعْنََك وَقُراها، شانَ بَيَت

ِيَل. إسْرائ بِْن يُوُسَف ُ أبْناء المَناطَِق ِ هَذِه
أِشير نَسُل

سارَُح. وَُأختُهُْم يعَةُ، ِ وَبَر وَيَْشوِي ُ وَيَْشوَة ُ يَمْنَة هُْم َ أِشير ُ أبْناء ٣٠

بِرْزاوََث. أبُو َ هُو ِكيئِيُل ـْ وَمَل ِكيئِيُل، ـْ وَمَل ُ حابِر هُما َ يعَة ِ بَر وَابْنا ٣١

ُشوعا. وَُأختُهُْم وَُحوثامَ َ وَُشومَيْر يَفلِيَط ُ حابِر وَأنجََب ٣٢

يَفلِيَط. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ وَعَْشوَةُ. وَبِمْهاُل فاَسُك هُْم يَفليَط ُ وَأبْناء ٣٣

٧:٢٨ *
اليَومَ. ُلَس ناب ُ مَدينَة وَِهيَ شكيم.
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وَأرامُ. ُ ة َّ وََيحُب ُ وَرُْهجَة آِخي هُْم َ ُشومِيْر ُ أبْناء ٣٤

وَعاماُل. وَشالَُش وَيَمْناعُ ُ ُصوفَح هُْم َ ُشومِير أِخي هِيلامَ ُ أبْناء ٣٥

وَهُودٌ ُ وَباصِر ٣٧ ُ وَيَمْرَة وَبِيرِي وَُشوعاُل ُ وَحَرَنْفَر ُسوٌح هُْم َ ُصوفَح ُ أبْناء ٣٦
وَبَئِيرا. يِثْرانُ وَ ُ وَِشلْشَة وَشَمّا

وَأرا. ُ وَفِْسفَة ُ ة َّ يَفُن هُْم يَثَرٍ ُ أبْناء ٣٨

وَرَِصيا. وََحنِيئِيُل آرَُح هُْم عُلّا ُ أبْناء ٣٩

ُشجْعاناً. بارزيَن بينَ وُمحارِ لعائِلاتِهِم ً قادة كانُوا يِّين الأشير هؤلاءِ كُّلُ ٤٠
وَكانَ الحَرِْب، في للقتاِل أيَن َّ وَالمُهَي الجيِش في لينَ المُسجَّ القَبِيلَة َ قادة كانوا

ألفاً. يَن وَعِشْرِ ً ة َّ ِست مَجْمُوعُهُْم

٨
البَنْيامِيْنِيّ شاوَُل نَسَُب

وَالرّابـِـَع ٢ أْخرََخ، وَالثّالَِث أْشبِيَل، وَالثّانِي بِكْرَهُ، بالََع بَنْيامِيْنُ أنجََب ١
رافا. وَالخامَِس نُوحَةَ،

وَأُخوُخ وَنُعمانُ وَأبِيشُوعُ ٤ ُ وَأبِيهُود وَِجيْرا أدّارُ هُْم ٌ أبْناء لِبالََع وَكانَ ٣
وَُحورامُ. وََشفُوفانُ وَحَيْرا ٥

َجبََع، فِي الّساِكنِينَ بَنْيامِيْنَ عائِلاِت ُ رُؤَساء وَهُْم – آُحودَ ُ أبْناء وَهَؤُلاءِ ٦
َ وَهُو لَهُْم رَحَّ الَّذِي َ هُو وَجَيرا وَجَيرا. وَأِخيا نُعْمانُ ٧ مَناحَةَ: إلَى وَرُحِّلُوا

وَأِخيُحودَ. عُّزا ِ مَدينَة مُؤّسُِس
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وَبَعْرا. َ ُحوِشيم زَْوَجتَيهِ َق َّ َطل أْن بَعْدَ مُوآَب بِلادِ فِي ً أبْناء ُ َشحْراِيم وَأنجََب ٨

وَمَلْكامُ، وَمِيشا، وَظِبْيا، باُب، يُو هُْم: ً أبْناء ُخودََش ِ زَوَجتِه مِْن وَأنجََب ٩
وَأنجََب ١١ عائِلاتِهِْم. َ رُؤَساء هَؤُلاءِ ُ أبْناؤُه كانَ وَمِْرمَةُ. وََشبْيا، يَعُوُص، وَ ١٠

وَألفَعََل. ِيطُوَب أب َ ُحوِشيم مِْن
وَلُودَ ُأونُو بَنَى الَّذِي َ وَهُو وَشامِدُ. وَمِْشعامُ، عابَرُ، هُْم: ألْفَعََل ُ وَأبْناء ١٢
ُسّكانَ َجعَلُوا وَقَْد لُونَ. َّ أي لِعائِلاِت رَئِيسَينِ وَشَمَُع ُ يعَة ِ بَر وَكانَ ١٣ وَقُراها.

ُبُونَ. يَهْر َجّتَ
ُ وَعادَر وَعَرادُ َبَْديا ز وَكانَ ١٥ َيهُْم. أَخو ِيمُوُت وَيَر شاَشُق وَكانَ ١٤
وَحَْزقِي وَمَشُلّامُ َبَْديا ز وَكانَ ١٧ يعَةَ. ِ بِر َ أبْناء يُوخا وَ ُ وَيِْشفَة ِيُل وَمِيخائ ١٦

ألْفَعََل. َ أبْناء باُب يُو وَ ُ وَيَزَلْياه وَيَْشمَراُي ١٨ ُ وَحابِر
وَعَدايا ٢١ وَإيلِئِيُل تاُي َّ وَِصل وَألِيعِيْناُي ٢٠ َبْدِي، وَز وَزِكْرِي ُ ياقِيم وَكانَ ١٩

شَمْعَى. ُ أبْناء ُ وَِشمْرَة وَبَرايا
وََحنَنْيا ٢٤ وَحانانُ وَزِكْرِي وَعَبْدُونُ ٢٣ وَإيلِئِيُل ُ وَعابِر يِْشفانُ وَكانَ ٢٢

شاَشَق. َ أبْناء ِيُل وَفَنُوئ يَفَْديا وَ ٢٥ ِيا وَعَنَثُوث وَعِيلامُ
يَرُوحامَ. ُ أبْناء وَزِكْرِي وَإيلِيّا يَعْرَْشيا وَ ٢٧ وَعَثَلْيا يا ْ وََشحَر ِشمْشَراُي وَكانَ ٢٦

وَعاُشوا أنسابِهِْم، سجلاِت في َ زعماء ُسجِّلوا عائِلاٍت، َ رُؤَساء هَؤُلاءِ كانَ ٢٨

القُْدِس. فِي
ِ زَوَجتِه اسْمُ وَكانَ ِجبْعُونَ، فِي ِجبْعُونَ ِ مَدينَة مُؤّسُِس عِيئِيُل وََسَكَن ٢٩

وَناداُب ُ وَنِير وَبَعُل وَقَيُْس ُ ُصور َّ ثُم عَبْدُونُ َ هُو ُ البِكْر ُ وَابْنُه ٣٠ مَعْكَةَ.



أخبار  ١   ٩:١ xxvii     ١ أخبار ٨:٣١

وََسَكنُوا شَماةَ. مِقلُوُث وَأنجََب ٣٢ وَمِقلُوُث. ُ وَزاكِر وَأِخيُو وَجَدُورُ ٣١
مُقابِلَهُْم. القُْدِس فِي بائِهِْم أقرِ مََع ً أيضا هُْم

يُوناثانَ شاوُُل وَأنجََب شاوَُل. قَيٌْس وَأنجََب قَيْساً. ٌ نِير وَأنجََب ٣٣
وَإْشبَعَل. وَأبِيناداَب ِكيشُوعَ ـْ وَمَل

مِيخا. عُل َّ يب مَرِ وَأنجََب عَل. َّ يب مَرِ يُوناثانُ وَأنجََب ٣٤

وَآحازُ. يُع وَتارِ وَمالُِك فِيثُونُ مِيخا ُ أبْناء ٣٥

وَزِْمرِي. وَعَزمُوَت عَلْمََث ُ ة يَهُوعَّدَ وَأنجََب ةَ. يَهُوعَّدَ ُ آحاز وَأنجََب ٣٦
وَأنجََب رافَةَ. ُ ِنْعَة ب وَأنجََب ِنْعَةَ، ب مُوصا وَأنجََب ٣٧ مُوصا. زِْمرِي وَأنجََب

آِصيَل. ُ ألِعاَسة وَأنجََب ألِعاَسةَ. ُ رافَة
بَْديا وَعُو يا ْ وََشعَر وَإْسماعِيُل وَبُكْرُو يقامُ عَزرِ هُْم أبْناءٍ َ ة َّ ِست آِصيُل وَأنجََب ٣٨

آِصيَل. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ كُّلُ وَحانانُ.
ألِيفَلَُط. وَالثّالُِث يَعُوُش، وَالثّانِي ُأولامُ، ُ بِكْرُه آِصيَل: أِخي عاِشَق ُ أبْناء ٣٩

ٌ مِئَة وَلَهُْم القَوِْس، اْستِخداِم فِي يَن ماهِرِ ُشجعاناً، بِينَ ُمحارِ ُأولامَ ُ أبْناء وَكانَ ٤٠

بَنْيامِيْنِيِّينَ. هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ وََحفيداً. ً ابْنا وَخَمْسُونَ

٩
فِي لُونَ مُسَجَّ وَهُْم أنسابِهِْم. َحسََب ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ تَسِجيُل َّ تَم وَهَكَذا ١

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك كِتاِب

القدس أهُل
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وَكانَ ٢ للهِ. وَفائِهِْم عَدَِم بِسَبَِب بابَِل فِي بِْي الّسَ إلَى يَهُوذا أهُل ُأِخذَ وَقَْد
فِي وََسَكَن عادَ مَْن َل أّوَ هُْم الهَيكَِل وَخُّدامُ ُّونَ ي وَاللّاوِ ُ وَالـكَهَنَة ِيُل إسْرائ

مُدُنِهِْم. وَفِي آبائِهِْم أْرِض
َّى: وَمَنَس وَأفْراِيمَ، وَبَنْيامِيْنَ، يَهُوذا، بَنِي بَعُْض القُْدِس فِي وََسَكَن ٣

بِْن فارََص بَنِي مِْن بانِي، بِْن إْمرِي بِْن عُمْرِي بِْن عَمِّيهُودَ بُْن عُوثاُي ٤
يَهُوذا.

وَأبْناؤُهُ. عَسايا ُ البِكْر َشيلُونَ بَنِي وَمِْن ٥

وَتِْسعُونَ. ٍ مِئَة ِسّتُ وَإخوَتُهُْم ِيُل يَعُوئ زارََح بَنِي وَمِْن ٦

بُْن وَيَبْنِيا ٨ هَْسنُوأةَ، بِْن يا هَوْدُو بِْن مَشُلّامَ بُْن و ُّ َسل بَنْيامِيْنَ بَنِي وَمِْن ٧
يِبْنِيا، بِْن ِيَل رَعُوئ بِْن َشفَْطيا بُْن وَمَشُلّامُ مِكْرِي، بِْن عُّزِي بُْن ُ وََأيلَة يَرُوحامَ،
الرِّجاُل هَؤُلاءِ كانَ وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ وَِست ٍ مِئَة تِْسُع نَسَبِهِْم ِسجِّلِ َحسََب وَإخوَتُهُْم ٩

عائِلاتِهِْم. َ رُؤَساء هُْم ُّ كُل
بِْن ِحلْقِيّا بُْن يا وَعََزْر ١١ ياِكينُ، وَ يُب يارِ وَيَهُو يَْدعِيا ِ الـكَهَنَة وَمَِن ١٠
اللهِ، بَيِت عَلَى المُشْرِِف أِخيطُوَب، بِْن مَرايُوَث بِْن صادُوَق بِْن مَشُلّامَ
َ يرَة َيحزِ بِْن عَدِيئِيَل بُْن وَمَعْساُي مَلْكِيّا، بِْن فَْشُحورَ بِْن يَرُوحامَ بُْن وَعَدايا ١٢

إمِّيرَ. بِْن مَِشلِّيمِيَت بِْن مَشُلّامَ بِْن
فِي ً مُْقتَدِرا ً رَجُلا ونَ ُّ وَِست ٍ مِئَة وََسبُْع ألٌف عائِلاتِهِْم، ُ رُؤَساء بُهُْم وَأقارِ ١٣

اللهِ. بَيِت ِ ِخْدمَة
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بَنِي مِْن َحشَبْيا، بِْن يقامَ عَْزرِ بِْن وَب َحّشُ بُْن شَمَعْيا يِّينَ: اللّاوِ وَمَِن ١٤
آساَف، بِْن زِكْرِي بِْن مِيخا بُْن وَمَتَنْيا وَجَلاُل، وَحَرَُش، رُ، وَبَْقبَّقَ ١٥ مَرارِي،
الَّذِي َ ألْقانَة بِْن آسا بُْن وَبَرَْخيا يَدُوثُونَ، بِْن جَلاَل بِْن شَمَعْيا بُْن بَْديا وَعُو ١٦

ِيِّينَ. طُوفات َّ الن قُرَى فِي َسَكَن
وَكانَ باؤهُْم. وَأقرِ وَأِخيمانُ وََطلْمُونُ وُب وَعَّقُ ومُ ُّ َشل هُْم البَوّابُونَ ١٧

كانَ رِْق. َّ الش إلَى َلِِك الم ِ بَوّابَة عِنْدَ يَقِفُونَ ً سابِقا وَكانُوا ١٨ رَئِيسُهُْم. َ هُو ومُ ُّ َشل
بِْن ِياساَف أب بِْن قُورِي بُْن ومُ ُّ َشل كانَ ١٩ يِّينَ. اللّاوِ ماِت َّ ُمخَي بَوّابِي هَؤُلاءِ
ِ عَتَبَة عَلَى ً حُرّاسا الخِْدمَةِ، عَمَِل عَلَى مُشْرِفِينَ ونَ ُّ القُورَِحي ِ عائِلَتِه ُ باء وَأقرِ قُورََح
لِلمَْدخَِل. ً حُرّاسا اللهِ، مَْسَكِن عَْن مَْسؤُولِينَ آباؤهُْم كانَ أْن َسبََق َكما َيْمَةِ، الخ
وَكانَ ٢١ ُمَعَهُ. الله وَكانَ الّسابِِق، فِي ًعَلَيهِْم رَئِيسا َ ألِعازَر بُْن فِينَحاُس وَكانَ ٢٠

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَْدخَِل عِنْدَ ً بَوّابا مَشَلْمِيا بُْن يّا ِ زَكَر
وَاثْنَي مِئَتَينِ العَتَباِت عِنْدَ بَوّابِينَ لِيَكُونُوا اختِيرُوا الَّذِيَن ُ عَدَد فَكانَ ٢٢
الرّائِي ِيُل وََصمُوئ ُ داوُد نَهُْم َّ عَي وَقَْد قُراهُْم. فِي أنسابِهِْم ِسجِّلِ وَفَْق وَُسجِّلُوا عَشَرَ،
مَْسؤُولِينَ وَنَسلُهُْم هُْم فَكانُوا ٢٣ بِالثِّقَةِ. ِيَن جَدِير كانُوا هُْم لِأّنَ العَمَِل هذا في
الجَوانِِب عَلَى البَوّابُونَ وَكانَ ٢٤ حُرّاساً. َيمَةِ، الخ بَيِت اللهِ، بَيِت بَوّاباِت عَْن
أْن قُراهُْم فِي بائِهِْم أقرِ عَلَى وَكانَ ٢٥ باً. وََجنُو ً وَشَمالا ً با وَغَْر ً شَرْقا ِ الأربَعَة

لِيُعِينُوهُْم. أيّاٍم ِ َسبْعَة َ ة مُّدَ َ آخَر إلَى وَقٍْت مِْن يَْأتُوا
الاهتمامَ تُهُمُ مهمَّ وَكانَْت أيضاً. يِّونَ لاو َ رُؤَساء ُ أربَعَة للبَوّابِينَ كانَ ٢٦
يَل َّ الل ُمُْضونَ ي وَكانُوا ٢٧ اللهِ. بَيِت وَبِكُنُوزِ الهَيكَِل َحوَل ةِ َّ الجانِبِي بِالغُرَِف
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كُّلِ فِي ُ يَْفتَُحوه وَأْن َيحرُُسوهُ، أْن وَاِجبُهُْم كانَ فَقَْد اللهِ. بَيِت َجنَباِت فِي
َصباٍح.

فِي ِ المُْستَخدَمَة ِ ِيَة الآن عَلَى الإشْراِف ُ ة َّ مَسؤُولِي بَعْضِهِْم إلَى وَُأوكِلَْت ٢٨

إلَى وَُأوكِلَْت ٢٩ وَإْخراِجها. إدخالِها عِنْدَ ُيحُصونَها كانُوا إْذ الهَيكَِل، ِ ِخْدمَة
قِيِق، الدَّ وَكُّلِ َسةِ، المُقَّدَ ِ ِيَة الآن وَكُّلِ الأثاِث عَلَى الإشْراِف ُ ة َّ مَْسؤُولِي بَعْضِهِْم
لِلأطياِب هُوِن الدُّ خَلُْط كانَ لـَِكْن ٣٠ وابِِل. َّ وَالت وَالبَُخورِ، يِت، َّ وَالز َمْرِ، وَالخ

الـكَهَنَةِ. بَعِْض اختِصاِص مَِن
عَْن ً مَْسؤُولا ، القُورَِحيِّ ومَ ُّ َشل ُ وَبِكْر يِّينَ اللّاوِ أحَدُ َ وَهُو ثْيا، َّ مَت وَكانَ ٣١

َتحِضيرِ عَْن مَسؤُولِينَ ِيِّينَ القَهات زُمَلائِهِِم بَعُض وَكانَ ٣٢ قدِمةِ. َّ الت خُبْزِ ُصنِْع
َسبٍْت. كَّلَ ُصفُوٍف فِي المَوُْضوِع الخـُبْزِ

غُرََف لازَمُوا الَّذِيَن يِّينَ اللّاوِ عائِلاِت ُ رُؤَساء المُرَنِّمُونَ، هُمُ وَهَؤلاءِ ٣٣

العَمَِل عَِن مَْسؤُولِينَ كانُوا هُْم لِأّنَ ُأْخرَى، واِجباٍت ةِ َّ أي مِْن مَعْفِيِّينَ الهَيكَِل
ِسجِلّاِت فِي المُْدرَُجونَ يِّينَ اللّاوِ عائِلاِت ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ ٣٤ وَلَيلاً. ً نَهارا

القُْدِس. فِي هَؤُلاءِ َسَكَن وَقَْد كَزُعَماءَ. الأنساِب

شاوُل نَسَُب
ِ زَْوَجتِه اسْمُ وَكانَ ِجبْعُونَ. ِ مَدينَة مُؤّسُِس ِيُل، يَعُوئ ِجبْعُونَ فِي وََسَكَن ٣٥

وَأِخيُو ُ وَجُدُور ٣٧ وَناداُب ُ وَنِير وَقَيُْس ُ ُصور َّ ثُم عَبْدُونُ ُ البِكْر ُ وَابْنُه ٣٦ مَعْكَةَ.
بائِهِْم أقرِ ًقُرَب أيضا هُْم وََسَكنُوا شَمْآمَ. مِقلُوُث وَأنجََب ٣٨ وَمِقلُوُث. يّا ِ وَزَكَر

القُْدِس. فِي
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يُوناثانَ شاوُُل وَأنجََب شاوَُل، قَيٌْس وَأنجََب قَيْساً. ُ نِيْر وَأنجََب ٣٩
وَإْشبَعََل. وَأبِيناداَب ِكيشُوعَ ـْ وَمَل

مِيخا. عَُل َّ يب مَرِ وَأنجََب عَُل. َّ يب مَرِ َ هُو يُوناثانَ وَابُْن ٤٠
يَعْرَةَ. ُ آحاز وَأنجََب ٤٢ وَآحازُ. يُع وََتحْرِ وَمالُِك فِيثُونُ مِيخا ُ وَأبْناء ٤١
وَأنجََب ٤٣ مُوصا. زِْمرِي وَأنجََب وَزِْمرِي. وَعَْزمُوَت عَلْمََث ُ يَعْرَة وَأنجََب
آِصيُل. َ هُو َ ألْعَسَة وَابُْن ألْعَسَةُ، َ هُو رَفايا وَابُْن رَفايا، َ هُو ِنْعا ي وَابُْن ِنْعا. ي مُوصا
بَْديا وَعُو يا ْ وََشعَر وَإْسماعِيُل وَبُكْرُو يقامُ عَْزرِ هُْم أبْناءٍ ُ ة َّ ِست لآِصيَل وَكانَ ٤٤

آِصيَل. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ وَحانانُ.
١٠

نَْفسَه يَْقتُُل شاوُُل
ِيَل إسْرائ بَنُو فَهَرََب ِيَل. إسْرائ بَنِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي حارََب ذَلَِك، غُُضوِن وَفِي ١
َ وَطارَد ٢ ِجلْبُوعَ. َجبَِل عَلَى َكثِيرُونَ مِنهُْم َ وَذُِبح الفِلِْسطِيِّينَ. أماِم مِْن
شاوَُل. أبناء ِكيشُوعَ ـْ وَمَل وَأبِيناداَب يُوناثانَ وَقَتَلُوا وَأبناءَهُ، شاوَُل ونَ ُّ الفِلِْسطِي
بِشاوَُل السِّهاِم ُ رُماة وَأحاَط شاوَُل. َحوَل َ أكثَر ُ المَعرَكَة احتَدَمَِت َّ ثُم ٣

َكثِيرَةٍ. بِسِهاٍم ُ وَأصابُوه
لِئَلّا وَاقتُلْنِي، َسيفََك »استَّلَ ِسلاحَهُ: يَحمُِل الَّذِي لِلغُلاِم شاوُُل فَقاَل ٤

بي«! وَيَْسَخرُوا يُعَّذبُونِي وَ اللاَمختُونُونَ* هَؤُلاءِ يَفعَلَها
١٠:٤ *

مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونُون.
11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ
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ُ َسيفَه شاوُُل فَأخَذَ ُلَهُ. يَقت أْن وَرَفََض ً خائِفا كانَ شاوَُل غُلامَ لـَِكّنَ
ً أيضا َ هُو سقََط ماَت، قَْد شاوَُل أّنَ يِف الّسَ حامُِل رَأى وَلَمّا ٥ عَلَيهِ. وََسقََط
ً جَمِيعا ماتُوا ِ عائِلَتِه وَكُّلُ لاثَةُ، َّ الث ُ وَأبْناؤُه شاوُُل َماَت ف ٦ وَماَت. يِف الّسَ عَلَى

مَعاً.
جَيَش الوادي مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى الّساِكنُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو رَأى وَلمّا ٧

ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ فَجاء َبُوا، وَهَر مُدُنَهُْم تَرَُكوا قَتلَى، وَبَنِيهِ شاوَُل وَأّنَ ، ُّ يَفِر ِيَل إسْرائ
وََسكنُوها. مُدُنَهُْم وا ُّ وَاْحتَل

فَوَجَدُوا القَتلَى، مَِن ِ َّمِينَة الث الأشياءِ لِنَهِْب ونَ ُّ الفِلِْسطِي أتَى التّالِي، اليَوِم وَفِي ٨
وَنَزَعُوا ِسلاِحهِ كُّلَ فَأخَذُوا ٩ ِجلْبُوعَ. َجبَِل عَلَى ً أمواتا َ لاثَة َّ الث وَبَنِيهِ شاوَُل
أوثانِهِْم. مَعابِدِ كُّلِ وَإلَى الفِلِْسطِّيِ عِب الّشَ إلَى ِ مَوْتِه بُشْرَى وَحَمَلُوا ِيابَهُ. ث
داُجونَ.† مَعبَدِ فِي ُ جُمُْجمَتَه رُوا َّ وَسَم آلِهَتِهِْم، هَيكَِل فِي شاوَُل ِسلاَح وَوََضعُوا ١٠

بِشاوَُل. ونَ ُّ الفِلِْسطِي ُ فَعَلَه ما بِكُّلِ ِجلعادَ يابِيَش أهِل كل وَسمـِـَع ١١

وَبَنِيهِ، شاوَُل ُجثََث وَأنزَلُوا فِيها، ياءِ الأقوِ ْجعانُ الّشُ الرِّجاِل كُّلُ فَذَهََب ١٢

وَصامُوا ِجلْعادَ، يابِيِش فِي وَطةِ ُّ البَل َتحَت عِظامَهُْم ودَفَنُوا يابِيَش، إلَى وَحَمَلُوها
عَلَْيهِْم. ً ِحدادا أيّاٍم َ َسبْعَة

ى َّ َحت ِ الله أْمرَ يُطـِـْع لَْم ُ ه َّ إن َحيُْث ، ّبِ َّ لِلر ِ وَفائِه عَدَِم بِسَبَِب شاوُُل ماَت ١٣
الحُْكمُ وَنُقَِل اللهُ، ُ فَأماتَه اللهَ، يستَشِرِ وَلَْم ١٤ لإْرشادِهِ، ً افَة عَّرَ اْستَشارَ ُ ه َّ إن

يَسَّى. بِْن َ داوُد إلَى
١٠:١٠ †

َكنعان. سكنوا عندما آلهَتِهم كَأهّم الفِلِسطيَون ُ اّتخذه ِيّين، الـَكنْعان عِنْدَ َّف ي مَُز إله داُجون.
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١١
ِيل إسْرائ ًعَلَى مَلِكا يُْصبُِح ُ داوُد

لَحمَُك »َنحُْن وَقالُوا: حَبْرُونَ* فِي َ داوُد مََع ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ اجتَمََع َّ ثُم ١
ى َّ َحت مَعارِكِها، فِي ِيَل إسْرائ قُْدَت الَّذِي أنَت َك َّ أن نَعرُِف وََنحُن ٢ وَدَمَُك.
َشعبِي َستَرعَى ََّك إن إلَهَُك لََك فَقاَل ًعَلَيْنا. مَلِكا شاوُُل كانَ عِندَما الماضِي فِي

ِيَل.» إسْرائ َشعبِي عَلَى ً حاِكما وََستَكُونُ ِيَل، إسْرائ
مَعَهُْم ُ داوُد وَقَطََع حَبْرُونَ، فِي َلِِك الم إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي ِ قادَة كُّلُ َ جاء ٣

ُ الله قاَل َكما ِيَل إسْرائ عَلَى ً مَلِكا َ داوُد ُ القادَة مَسََح َّ ثُم اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً عَْهدا
ِيَل. َصمُوئ فَِم عَلَى ً سابِقا

القُْدس ِ مَدِينَة عَلَى يَستَولِي ُ داوُد
َحيُث يَبُوَس، أي القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ ُ داوُد وَذَهََب ٤

فَقاَل ٥ يَْسكُنُونَ. مازالُوا ونَ، ُّ الأصلِي الأْرِض ُسّكانُ وَهُْم ونَ، ُّ اليَبُوِسي كانَ
عَلَى اْستَولَى َ داوُد لـَِكّنَ مَدينَتَنا.» تَْدخَُل أْن ُمِْكنَُك ي »لا لِداوُدَ: يَبُوَس أهُل

داوُدَ.»† َ »مَدِينَة الآنَ: يُْدعَى الَّذِي صِْهيَوْنَ، ِحْصِن
لِلجَيِش.» ً وَآمِرا ً رَئِيسا اليَبُوِسيِّينَ يُهاِجمُ مَْن َل أّوَ »َسُأعَيِّنُ داوُدُ: وَقاَل ٦

رَئِيساً. فَصارَ ً لا أّوَ َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب فََصعِدَ
١١:١ *

(3 العدد فِي ً )أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
١١:٥ †

(7 العدد فِي ً )أيضا المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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ُ داوُد وَبَنَى ٨ داوُدَ. ُ مَدِينَة سُمَِّي لِذَلَِك لَهُ، ً مَْسكَنا الحِْصَن ُ داوُد وََجعََل ٧

المَدِينَةِ. َ ة َّ بَقِي يُوآُب مَ وَرَمَّ َحولَها. َما ف و‡ ُّ مِل مَِن َجوانِبِها، كُّلِ مِْن َ المَدِينَة
مَعَهُ. كانَ َ القَدِير َ الله لأّنَ فَشَيْئاً، ً َشيْئا تَزْدادُ َ داوُد ُ ة َّ قُو وَكانَْت ٩

الأبْطال َ داوُد رِجاُل
بَنِي كُّلِ ًعَلَى مَلِكا ِ لجَعلِه ُ دَعَمُوه الَّذِيَن بُونَ ُحارِ الم َ داوُد ُ قادَة هُْم هَؤُلاءِ ١٠

ِيَل. إسْرائ ِبخُُصوِص ِ الله كَلاِم َحسََب ِيَل، إسْرائ
َلِِك الم قُوّاِت رَئِيُس حَْكمُونِي، بُْن يَشُبَعامُ داوُدَ: بِي بِمُحارِ ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه ١١
ٍ مَعْرَكَة فِي ً جَمِيعا فَقَتَلَهُْم رَجٍُل ِ مِئَة ثَلاِث ِضّدَ ُ رُْمحَه َ اْستَخدَم وَقَدِ ةِ. الخاّصَ

واِحدَةٍ.
بِينَ ُحارِ الم أحَدُ َ وَهُو الأُخوِخي، دُودُو بُْن ُ ألِعازَر ً مَرتَبَة ُ بَعْدَه يأتِي وَ ١٢

هُناكَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي احتَشَدَ عِندَما َ دَمِّيم فَّسَ فِي َ داوُد مََع وَكانَ ١٣ لاثَةِ.§ َّ الث
مَِن هَرََب قَْد عُب الّشَ وَكانَ عِيرِ، بِالّشَ ً مَملُوءا الحَقِل مَِن ٌ جُزء وَكانَ لَلمَعرَكَةِ.
الحَقِل، مُنتََصِف فِي مَواقِعَهُْم أخَذُوا ُ وَرِجالَه َ ألِعازَر لـَِكّنَ ١٤ الفِلِْسطِيِّينَ،

عَظِيماً. ً نَصْرا ُ الله َق َحّقَ وَهَكَذا الفِلِْسطِيِّينَ. وَهَزَمُوا عَنْهُ، وَدافَعُوا
١١:٨ ‡

القصر. ُ مِنْطَقَة أْو المدينةِ مَِن قِسمٌ أْو ٌ قلعة ُبّما ر ُمحَّصنةٌ: مُنشأةٌ و. ُّ مِل
١١:١٢ §

ِ الخاّصة َ داوُد قُوّاِت فِي بينَ ُمحارِ ُ ثلاثة هُْم الثّلاثة. الأبطال فِي بينَ ُمحارِ ُ ثلاثة هُْم الثّلاثة. الأبطال
الفصل( هذا ِ بَقيّة فِي ً )أيضا مُمَيّزَةٍ. وَمَكانةٍ نادرةٍ ٍ َشجَاعَة ذَوِي كانُوا
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فِي َ داوُد إلَى يِق رِ الّطَ ُطوَل ةِ َّ ِي لاث ُّ الث الفِرَِق ُ رُؤَساء زََحَف ةٍ، مَّرَ وَذاَت ١٥

رَفايِيمَ. وادِي فِي يُعَْسكِرُونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي كانَ بَينَما عَدُلّامَ، كَْهِف فِي َلْجَأِ، الم
ٌ حامِيَة كانَْت بَينَما ، َبَلِيِّ الج الحِْصِن فِي ُ داوُد كانَ اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ١٦

بَعَْض أحَدٌ يُعْطِيَني لَو ى َّ »أتَمَن ِبحَنِينٍ: ُ داوُد وَقاَل ١٧ لَحْمَ. بَيَت فِي ٌ ة َّ فِلِْسطِي
َ لاثَة َّ الث الأبطاَل فَشَّقَ ١٨ لَحْمَ«! بَيَْت ِ ابَة َّ بو مِْن بِالقرُِب َّتِي ال البِئْرِ مَِن الماءِ
َّتِي ال البِئْرِ مِْن الماءِ بَعَْض وَنَشَلُوا ، الفِلِْسطّيِ َيِش الج ُصفوِف َ عَبْر يقَهُْم طر
مِنْهُ، يَشْرََب أْن فَرَفََض داوُدَ. إلَى ِ بِه وَجاؤوا لَحْمَ، بَيَْت بوّابةِ مِْن بِالقُرِْب
الماءَ. هَذا مِْن أشْرَُب َكيَف اللهُ! سَمََح »لا وقاَل: ١٩ للهِ. ً تَْقدِمَة ُ َسكبَه بَْل
فَرَفََض أجلِي.» مِْن ِبحَياتِهِْم خَاَطرُوا الّذين الرِّجاِل هَؤُلاءِ َ دَم أشْرَُب ني َّ فَكأن

البُطُولاِت. مَِن ً َكثِيرا ُ لاثَة َّ الث الأبطاُل فَعََل وَقَْد الماءَ. يَشْرََب أْن ُ داوُد
آخَرُون أبطاٌل

ثَلاَث ِ بِرُْمحِه حارََب لاثةِ. َّ الث الأبْطاِل َ قائِد يُوآَب أُخو أبِيشاُي وَكانَ ٢٠
مَِن َ أشْهَر أبِيشاُي وَكانَ ٢١ لاثَةِ. َّ الث بَيْنَ ُ ِصيتُه فَذاعَ فَقَتَلَهُْم، رَجٍُل ِ مِئَة

مِْنهُْم. ً واِحدا يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن مََع عَلَيهِْم، ً قائِدا وَصارَ لاثةِ. َّ الث الأبطاِل
قامَ قَبِْصيئيَل. مِْن قوِّيٍ رجٍُل ابُن وهو ياداعَ، يَهُو بُْن بَناياهُو هُناكَ َّ ثُم ٢٢

بَينَما الأيّاِم، أحَدِ وفي المُوآبي. يَل آرِ ابْنَي فَقَتََل َكثيرةٍ. ُشجاعةٍ بِأعْماَل بَناياهُو
َ وَهُو ٢٣ أَسداً. وَقَتََل الأْرِض فِي ً ُحْفرَة بَناياهُو دَخََل يتساقَُط، لُْج َّ الث كانَ
في يَحْمُِل المِصْرّيُ كانَ أْذرٍُع.** خَمَْس ُ ُطولُه َلََغ ب الَّذِي المِصْرِّيَ قَتََل الَّذِي

١١:٢٣ **
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كانَ الذي َ مح ُّ الر فَخَطََف إلّا. ليَس ً عَصا يَحْمُِل فَكانَ بَناياهُو أمّا رُْمحاً، ِ يدِه
بَناياهُو قامَ ٢٤ هُوَ. ِ برُْمحِه المِصْرّيَ بَناياهُو قَتََل َّ ثُم منْهُ. ُ وَأخَذَه المِصْرّيِ يَدِ فِي
لاثَةِ، َّ الث كَالأبطاِل ً مَشْهورا وَكانَ كَهَذِهِ. ُشجاعةٍ َكثيرةٍ بِأعْماٍل ياداْع يَهُو بُن
الثّلاثين الأبْطاِل مَن شُهرةً َ أكثر كانَ ُ ه َّ إن بَْل ٢٥ منهُم. ً واِحدا يُصبِْح لَْم ُ ه َّ لـَِكن
َ قائِد بَناياهُو َ داوُد َجعََل وَقْد لاثَةِ. َّ الث الأبطاِل من ً واِحدا يصبْح لَْم ُ ه َّ لـِكن

. الخاّصِ حَرَِسهِ

الثَلاثُون الأبطاُل
مِْن دُودُو بُْن وَأْلحانانُ يُوآَب، أُخو ِيُل عَسائ هُْم: جعانُ الّشُ بُونَ ُحارِ وَالم ٢٦

عِّقِيَش بُْن وَعِيرا ٢٨ ، الفَلُونِيُّ وَحالَُص ، الهَرُورِّيُ وُت ُّ وَشَم ٢٧ لَحْمَ، بَيَْت
، الأُخوِخيُّ وَعِيلاُي ، الحُوشاتِيُّ وَِسبْكاُي ٢٩ ، العَناثُوثِيُّ ُ ِيعَزَر وَأب ، قُوِعيِّ َّ الت
يباَي رِ بَْن وَإتّاُي ٣١ ، طُوفاتِيُّ َّ الن َ بَعْنَة بُْن ُ وَخالِد ، طُوفاتِيُّ َّ الن وَمَهْراُي ٣٠

جاعََش، ِ أودِيَة مِْن وَُحوراُي ٣٢ ، الفَرْعَتُونِيُّ وَبَنايا بَنْيامِيْنَ، ِ ِجبْعَة مِْن
هاشِمَ ُ وَأبناء ٣٤ ، عَلْبُونِيُّ الّشَ وَإلْيَْحبا ، البَْحرُوِميُّ وَعَْزمُوُت ٣٣ ، َباتِيُّ العَر وَأبِيئِيُل
، الهَرارِّيُ ساكارَ بُْن وَأِخيآمُ ٣٥ ، الهَرارِّيِ شاجاَي بُْن يُوناثانُ وَ ، الجَزُونِيَّ
، الـكَرْمِلِيُّ وََحصْرُو ٣٧ ، الفَلُونِيُّ وَأِخيا ، المَِكيراتِيُّ ُ وَحافِر ٣٦ ُأورَ، بُْن وَألِيفاُل
وَصالُِق ٣٩ َهجْرِي، بُْن ُ وَمِبْحار ناثانَ، أُخو ِيُل يُوئ وَ ٣٨ باَي، أْز بُْن وَنَعْراُي
الذّراعُ )وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.
القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ.( – ُ يلة الّطو الذّراعُ )وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ.(

القِصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا
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وَعِيرا ٤٠ – َ ة َّ ي صُرُوِ بِن يُوآَب ِسلاِح حامُِل َ وَهُو – البَئِيرُوتِيُّ وََنحْراُي ، ونِيُّ العَمُّ
وَعَدِينا ٤٢ أحلاَي، بُْن وَزابادُ ، الحِثِّيُّ يّا وَُأورِ ٤١ ، اليَثْرِّيُ وَجارُِب ، اليَثْرِّيُ
وَحانانُ ٤٣ – ثَلاثُونَ ُ وَمَعَه الرَُأوبَيْنِيِّينَ، رُؤَساءِ مِْن َ وَهُو – الرَُأوبَيْنِيُّ ِشيزا بُْن
ابْنا يَعُوئيُل وَ وَشاماعُ ، العَْشتارُوثِيُّ ِيّا وَعُّز ٤٤ ، ِثْنِيُّ الم يُوشافاُط وَ مَعْكَةَ، بُْن
وَإيلِيئِيُل ٤٦ ، يصِّيُ َّ الت يُوحا ُ وَأُخوه شَمْرِي، بُْن وَيَدِيعَئِيُل ٤٥ ، العَرُوعِيرِّيُ ُحوثامَ
ِيدُ، ب وَعُو وَإيلِيئِيُل، ٤٧ ، المُوآبِيُّ ُ يِثْمَة وَ ألْنَعَمَ، ابْنا يا يُوُشو وَ ِيباُي وَيَر ، َحوِّيُ الم

. المَُصوباوِّيُ يَعِِسيئِيُل وَ
١٢
داوُد إلَى ونَ يَنَضمُّ الحَرِْب رِجاُل

ٌ ُمختَبِئ بَعْدُ َ وَهُو ِصقلََع، فِي َ داوُد إلَى أتُوا الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ وَهَؤُلاءِ ١

فِي ُ أعانُوه الَّذِيَن بِينَ ُحارِ الم بَينِ مِْن وَهُْم قَيٍْس. بِْن شاوَُل َلِِك الم مَِن ً َخوْفا
بِاليَدِ مَقالـِـــَع َ وَِحجارَة ً سِهاما يَرْمُوا أْن بِمَْقدُورِهِْم سِهاٍم، َ رُماة كانُوا ٢ القِتاِل.
قَيٌْس. إلَيها يَنتَمِي َّتِي ال بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن ً رِجالا كانُوا أيْضاً. وَاليُسْرَى ُمْنَى الي
عَْزمُوَت، ابْنا وَفالَُط ِيُل وَيَزُوئ ، الجِبْعِيِّ َ شَماعَة ابْنا يُوآُش وَ ُ أِخيعَزَر ئِيُس َّ الر ٣

لاثِينَ َّ الث بَينَ ُمحارٌِب َ وَهُو – َبْعُونِيُّ الج وَيَْشمَعْيا ٤ ، العَناثُوثِيُّ ياهُو وَ ُ وَبَراخَة
وَإلْعُوزاُي ٥ ، الجَدِيرِّيُ يُوزابادُ وَ يُوحانانُ وَ يئِيُل وََيحْزِ وَيَرْمِيا – عَلَيهِْم وَآمٌِر
يُوعََزرُ وَ يئِيُل وَعَْزرِ وَيَِشيّا ُ وَألْقانَة ٦ الحَرُوفِيُّ وََشفَْطيا يا ْ وَشَمَر وَبَعلِيا ِيمُوُث وَيَر

جَدُورَ. مِْن يَرُوحامَ ابْنا َبَْديا وَز َ يُوعِيلَة وَ ٧ ونَ، ُّ القُورَِحي وَيَشُبَعامُ
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ُّون الجادِي
الحِْصِن فِي َ داوُد إلَى وا وَانَضمُّ الجادِيِّينَ، عَِن الرِّجاُل هَؤُلاءِ وَانْفََصَل ٨

اْستِخداِم فِي وَماهِرُونَ القِتاِل، عَلَى بُونَ مُدرَّ ُشجْعاٌن، بُونَ ُمحارِ وَهُْم ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي
عَلَى وَسُرْعَتُهُم الّظِباءِ ُ وَرَشاقَة الُأُسودِ ُ شَراَسة لَهُْم كانَْت . ْمحِ ُّ وَالر رِْس ُّ الت
وَالرّابـِـُع ١٠ ألِيآُب، وَالثّالُِث بَْديا، عُو وَالثّانِي ئِيُس، َّ الر ُ عازَر ٩ الجِباِل:
وَالثّامُِن ١٢ يلِيئِيُل، إ وَالّسابـِـُع عَتّاُي، وَالّسادُِس ١١ يَرَْميا، وَالخامُِس ةُ، َّ مِْشمِن
كانَ ١٤ َمخبَناُي. َ عَشَر وَالحادِي يَرَْميا، ُ وَالعاشِر ١٣ ألزابادُ، وَالتّاِســُع يُوحانانُ،
وَأعظَمَهُْم لِمِئَةٍ، ً رَئِيسا هَؤُلاءِ أقَّلُ وَكانَ َيِش، الج َ رُؤَساء ُّونَ الجادِي هَؤُلاءِ
ِل الأّوَ ْهرِ َّ الش فِي الُأردُّنِ َ نَهْر عَبَرُوا الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ هَؤُلاءِ ١٥ لِألٍْف. ً رَئِيسا
الوادِي فِي كانُوا الَّذِيَن كُّلَ وَطارَدُوا ِضفافِهِ، جَمِيِع عَلَى ً فائِضا كانَ عِندَما

باً. وَغَْر ً شَرْقا
لِداوُد أخَرُونَ ُجنُودٌ

الحِْصِن. فِي َ داوُد إلَى ً أيضا وَيَهُوذا بَنْيامِيْنَ مِْن آخَرُونَ رِجاٌل َ وَجاء ١٦
َسلاٍم فِي إلَيَّ ْ ِجئْتُم قَْد ْ ُكنْتُم »إْن لَهُْم: وَقاَل لاْستِْقبالِهِْم، ُ داوُد فَخَرََج ١٧

تَبِيعُونِي لـِكَي إلَيَّ ْ ِجئْتُم إذا أمّا . إلَيَّ وا تَنَضمُّ أْن يُْسعِدُنِي ُ ه َّ فَإن لِتُساعِدُونِي،
يكُْم.» وَُيجازِ ُ يَنظُر ِنا آبائ َ إلَه فَلَيَت إلَيكُْم، ُأسِئْ لَْم أنِّي مََع لِأعدائِي،

لاثِينَ، َّ الث الشجعاِن بينَ المحارِ رَئِيِس عَماساَي، عَلَى ِ الله رُوُح حَّلَ ِحينَئِذٍ ١٨
وَقاَل:

داوُدُ! يا َصّفَِك فِي »َنحُْن
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يَسَّى! ابَْن يا مَعََك َنحُن
لََك، فَسَلامٌ

يُعِينُونََك! ِمَْن ل وََسلامٌ
أعانََك.» قَْد إلَهَُك لأّنَ

يَن. المُغِيرِ ِ ُجنُودِه ِ قادَة بَينَ وَوََضعَهُْم ُ داوُد بِهِْم َب فَرَّحَ
خَرََج عِندَما َ داوُد إلَى وا وَانَضمُّ ى َّ مَنَس مِْن ً أيضا الرِّجاِل بَعُض َ وَجاء ١٩
لِأّنَ الفِلِْسطِيِّينَ، يُساعِدِ لَْم َ داوُد لـَِكّنَ شاوَُل. ِضّدَ القِتاِل فِي الفِلِْسطِيِّينَ مََع
إلَى ُّ »َسيَفِر لِأنفُسِهِْم: يَقُولُونَ وَهُْم ً مَعا شاوُرِ َّ الت بِعْدَ ُ صَرَفُوه الفِلِْسطِيِّينَ َ سادَة
إلَيهِ انضَّمَ ِصقلََع إلَى ذَهََب وَعِندَما ٢٠ َحياتَنا.» ذَلَِك وََسيُكَلِّفُنا شاوَُل، ِ َسيِّدِه
يُوزابادُ وَ ِيُل وَمِيخائ وَيَدِيعَئِيُل يُوزابادُ وَ عَْدناُح هُْم ى َّ مَنَس مِْن الرِّجاُل هَؤُلاءِ
ِ فِرْقَة عَلَى َ داوُد وَأعانُوا ٢١ ى. َّ مَنَس فِي آلاٍف َ رُؤَساء وَكانُوا وَِصلْتاُي وَألِيهُو

َيِش. الج فِي ً قادَة وَصارُوا ُشجْعاناً، بِينَ ُمحارِ هُْم ُّ كُل كانُوا إْذ يَن، المُغِيرِ
هُناكَ صارَ أْن إلَى لِيُعِينُوهُ، يَوٍْم بَعْدَ ً يَوْما َ داوُد عَلَى يأتُونَ الرِّجاُل وَكانَ ٢٢

اللهِ. َيِش َكج ٌ عَظِيم جَيٌش
حَبرُون فِي َ داوُد إلَى ونَ ينَضمُّ آخَرونَ

إلَى جاءُوا الَّذِيَن ةِ، َّ ي ِ العَْسكَر ِ لِلخِدمَة ئِينَ َّ المُهَي الرِّجاِل أعدادُ ِهيَ ِ وَهَذِه ٢٣
اللهُ: قاَل َكما إلَيهِ شاوَُل ِ مَملـَكَة نَقِل عَلَى ُ يُبايِعُوه لـِكَي حَبْرُونَ* فِي َ داوُد

١٢:٢٣ *
(38 العدد فِي ً )أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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ِ لِلخِْدمَة ئِينَ َّ مُهَي ٍ مِئَة وَثَمانِي آلاٍف ُ ة َّ ِست ، ْمحِ ُّ وَالر رِْس ُّ الت ُ حَمَلَة يَهُوذا، رِجاُل ٢٤

ةِ. َّ ي ِ العَْسكَر
وَمِئَةٍ. آلاٍف ُ َسبْعَة ْجعانُ، الّشُ َيِش الج بُو ُمحارِ ِشمْعُونَ، رِجاِل مِْن ٢٥

رَئِيُس ياداعُ، وَيَهُو ٢٧ مِئَةٍ. وَِسّتُ آلاٍف ُ أربَعَة لاوِي، رِجاِل مِْن ٢٦

ُمحارٌِب َ وَهُو وَصادُوُق، ٢٨ مِئَةٍ. وََسبُْع آلاٍف ُ ثَلاثَة ُ وَمَعَه هارُونَ، ِ عائِلَة
عائِلَتِهِ. مِْن ً قائِدا يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ مََع ، شاّبٌ

ً مُوالِيا مُعظَمُهُْم بَقَِي آلاٍف ُ ثَلاثَة شاوَُل، أهِل بَنْيامِيْنَ، رِجاِل مِْن ٢٩

الحـِينِ. ذَلَِك ى َّ َحت شاوَُل ِ لِعائِلَة
رِجاٌل وَهُْم َشجاٍع، ُمحارٍِب ِ مِئَة ًوَثَمانِي ألفا عِشْرُونَ أفْراِيمَ، رِجاِل وَمِْن ٣٠

عائِلاتِهِْم. فِي بارِزُونَ
وَيُبايِعُوا يَْأتُوا لـِكَي بِالاسِْم ًعُيِّنُوا ألفا َ عَشَر َ ِيَة ثَمان ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصِف مِْن ٣١

مَلِكاً. َ داوُد
أْن يَنْبَغِي ما يَعْرِفُون وَكانُوا الأوقاَت، فَهِمُوا رِجاٌل يَّساكَرَ، رِجاِل مِْن ٣٢

إْمرَتِهِْم. َتحَت الَّذِيَن بِهِِم أقارِ وَكُّلُ رَئِيٍس مِئَتا ِيُل، إسْرائ ُ تَْفعَلَه
بِكُّلِ لِلقِتاِل ونَ وَمُْستَعِّدُ لِلخِْدمَةِ، لائِقُونَ رِجاٌل َبُولُونَ، ز رِجاِل مِْن ٣٣

ْأِي. َّ الر فِي دِيَن مُوَحَّ ً مَعا جاءُوا ً ألفا خَمْسُونَ الأسلِحَةِ، أنْواِع
رِْس ُّ بِالت ً حا َّ مُسَل ً با ُمحارِ وَثَلاثُونَ ٌ َسبْعَة وَمَعَهُْم قائِدٍ، ألُف نَْفتالِي، وَمِْن ٣٤

. ْمحِ ُّ وَالر
لِلقِتاِل. ٍ مِئَة وَِسّتُ ً ألفا وَعِشْرُونَ ٌ ِيَة ثَمان ِيِّينَ، الدّان وَمَِن ٣٥
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ألفاً. أربَعُونَ لِلمَعْرَكَةِ، ئِونَ َّ مُهَي لِلخِْدمَةِ، لائِقُونَ رِجاٌل أِشيرَ، وَمِْن ٣٦

وَالجادِيِّينَ، الرَُأوبَيْنِيِّينَ، مَِن الُأردُّنِ، نَهْرِ مِْن ِ الآخَر الجانِِب وَمَِن ٣٧
الّسِلاِح. أنواِع بِكُّلِ ُحونَ َّ مُسَل ً ألفا وَعِشْرُونَ ٌ مِئَة ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصِف

حَبْرُونَ إلَى قِتاٍل ِ تَْشكِيلَة فِي عُوا َّ تَجَم الَّذِيَن بِينَ ُحِارِ الم هَؤُلاءِ كُّلُ َ جاء ٣٨

ُ ة َّ بَقِي وَكانَْت ِيَل، إسْرائ كُّلِ عَلَى ً مَلِكا َ داوُد تَنِصيِب عَلَى ْأِي َّ الر دِي مُوَحَّ
ِيَل، إسْرائ كُّلِ عَلَى ً مَلِكا َ داوُد تَنِصيِب عَلَى ً أيضا ْأِي َّ الر َ دَة مُوَحَّ ِيَل إسْرائ
بَهُْم أقارِ لِأّنَ َبُونَ، وَيَشْر يَْأكُلُونَ أيّاٍم َ ثَلاثَة َ داوُد مََع هَناكَ وَمََكثُوا ٣٩

وَنَْفتالِي، َبُولُونَ وَز َ يَّساكَر مِْن ى َّ َحت ًِجيرانُهُْم أيضا َ وَجاء ٤٠ عاِم. بِالّطَ دُوهُْم زَّوَ
وََكعِْك َطِحينٍ، مِْن ً مُؤَنا وَالثِّيراِن: وَالبِغاِل وَالجِماِل َمِيرِ الح عَلَى ً َطعاما يَحمِلُونَ
فِي فَرٌَح هُناكَ كانَ إْذ َكبِيرَةٍ، بِأعدادٍ وَِخراٍف وَثِيراٍن َيٍت، وَز وَنَبِيذٍ تِينٍ،

ِيَل. إسْرائ
١٣

العَْهد ُصنْدُوِق نَقُل
لِكُّلِ وَقاَل ٢ يهِ. مُستَشارَ وَجَميَع ِئاِت وَالم الُألُوِف َ قادَة ُ داوُد وَاْستَشارَ ١
إلَهِنا، َ إرادَة ِهيَ ِ هَذِه وَكانَْت الأْمرَ، هَذا ْ اْستَْحسَنْتُم »إِن ِيَل: إسْرائ ِ جَماعَة
ُ الـكَهَنَة فِيهِمُ بِمَْن ِيَل، إسْرائ أراضِي كُّلِ فِي ِنا بائ أقْرِ ةِ َّ بِقِي إلَى ً رُُسلا فَلْنُرِْسْل
ُصنْدُوَق وَلْنَْستَرِْجــْع ٣ إلَينا. وا وَيَنَْضمُّ يَْأتُوا لـِكَي مَراعِيهِْم، مُدُِن فِي ُّونَ ي وَاللّاوِ
ها ُّ كُل ُ َماعَة الج فَوافَقَِت ٤ شاوَُل.» عَْهدِ فِي ُ أهْمَلْناه نا َّ لِأن بَينَنا، لِيَكُونَ إلَهِنا، عَْهدِ

َصحِيحَةً. لَهُْم بَدَْت َ الفِكْرَة لِأّنَ ذَلَِك، عَلَى
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لـِكَي حَماةَ، لِبُو إلَى َ مِصْر فِي ِشيُحورَ نَهْرِ مِْن ِيَل إسْرائ كُّلَ ُ داوُد فَجَمََع ٥

ِيَل إسْرائ وَكُّلُ ُ داوُد وََصعِدَ ٦ يمَ. يَعارِ ياَت ْ قِر مِْن اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوَق ُيحضِرُوا
هُناكَ مِْن ُيحضِرُوا لـِكَي – يَهُوذا فِي ِ الواقِعَة َ يم يَعارِ ياَت ْ قِر أي – َ بَعلَة إلَى
بِيمَ.† الـكَرُو ِ مَلائِكَة فَوَْق ُ عَْرُشه مَْن يهوه* اللهِ، اسْمُ عَلَيهِ يُْدعَى الَّذِي نْدُوَق الّصُ
عُّزا وَكانَ جَدِيدَةٍ. بَةٍ عَرَ عَلَى أبِيناداَب بَيِت مِْن العَْهدِ ُصنْدُوَق فَحَمَلُوا ٧

َبَةَ. العَر يَقُوداِن وَأِخيُو
َ بِتَرانِيم ِ الله ِ َحضْرَة فِي َكبِيرَةٍ بِحَماَسةٍ َيحتَفِلُونَ ِيَل إسْرائ وَكُّلُ ُ داوُد وَكانَ ٨

وَأبْواٍق. وَُصنُوٍج وَدُفُوٍف َباٍب وَر َ وَقَياثِير
لِيُثَبَِّت ُ يَدَه عُّزا فَمَّدَ الأبْقارُ. رَِت َّ تَعَث ِكيدُونَ، بَيْدَرِ إلَى وََصلُوا فَلمّا ٩

عَلَى ُ يَدَه وََضَع ُ ه َّ لِأن ُ وَأماتَه عُّزا، مِْن ُ الله فَغَِضَب ١٠ يَقََع. لِئَلّا نْدُوَق الّصُ
أطلََق َ الله لِأّنَ ُ داوُد َ وَاْستاء ١١ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي هُناكَ عُّزا َماَت ف نْدُوِق. الّصُ
يَوْمِنا ى َّ َحت عُّزا« »فارََص يُْدعَى المَكانَ ذَلَِك فَإّنَ وَلِهَذا عُّزا. عَلَى ُ غََضبَه

هَذا.
ُمِكنُنِي ي »َكيَف نَْفِسهِ: فِي وَقاَل اليَوِْم، ذَلَِك فِي ِ الله مَِن ُ داوُد فَخاَف ١٢

نْدُوَق الّصُ ُ داوُد يُْدِخْل فَلَْم ١٣ مَعِي؟« لِيَكُونَ ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق َ ُأحضِر أْن
١٣:٦ *

»الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
١٣:٦ †

المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
:25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك

10-22.
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. الجِتِّيِّ أدُومَ ِيدَ ب عُو بَيِت فِي ُ وََضعَه بَْل داوُدَ،‡ ِ مَدِينَة إلَى ُ مَعَه
ِ ثَلاثَة َ ة مُّدَ ِ بَيتِه فِي أدُومَ ِيدَ ب عُو ِ عائِلَة عِنْدَ اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوُق وَبَقَِي ١٤

هُْم. ُّ َيخُص ما وَكُّلَ أدُومَ ِيدَ ب عُو َ عائِلَة ُ الله َ فَبارَك أشْهُرٍ.
١٤

داوُد ُ عائِلَة
وَبَنّائِينَ، أرٍز، َخشَِب مََع َ داوُد إلَى ً رُُسلا ُصورَ مَلُِك ِحيرامُ وَأْرَسَل ١
لِأّنَ ِيَل، إسْرائ ًعَلَى مَلِكا ُ تَه َّ ثَب قَْد َ الله أّنَ َن وَتَيَّقَ ٢ بَيتاً. ُ لَه يَبْنُوا لـِكَي يَن وََنجّارِ

ِيَل. إسْرائ ِ َشعبِه أجِل مِْن ِجّداً، ً ة َّ ي قَوِ صارَْت ُ مَملـََكتَه
مَِن ً مَزِيدا وَأنجََب القَْدِس، فِي ْوجاِت َّ الز مَِن ً مَزِيدا لِنَْفِسهِ ُ داوُد خَذَ وَاّتَ ٣

وعُ ُّ شَم القُْدِس، فِي وُلِدُوا الَّذِيَن ِ أبْنائِه ُ أسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٤ وَالبَناِت. الأولادِ
يافِيُع وَ ُ وَنافَج ُ وَنُوجَه ٦ وَألِفالَُط وَألِيشُوعُ ُ وَيِْبحار ٥ وَُسلَيْمانُ وَناثانُ وَُشوباُب

وَألِيفَلَُط. وَبَعَلْياداعُ وَألِيشَمَُع ٧

الفِلِْسطِيِّين ُ يَهْزِم ُ داوُد
كُلِّها. ِيَل إسْرائ عَلَى ً مَلِكا يِت َّ بِالز مُِسَح َ داوُد أّنَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَسَمـِـَع ٨

ِمُلاقاتِهِْم. ل فَخَرََج بِذَلَِك، ُ داوُد وَسَمـِـَع داوُدَ. ًعَْن َبحثا هُْم ُّ كُل ونَ ُّ الفِلِْسطِي فََصعِدَ
اللهَ: ُ داوُد فَسَأَل ١٠ رِفائِيِمَ، وادِي عَلَى وَأغارُوا جاءُوا قَْد ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَكانَ ٩

يمَتِهِْم؟« هَزِ عَلَى َستُعِينُنِي وَهَْل الفِلِْسطِيِّينَ؟ ِ َبَة ُحار لِم أْصعَدُ »هَْل
١٣:١٣ ‡

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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يمَتِهِْم.» هَزِ عَلَى وََسُأعِينَُك َبَتِهِْم، ُحار لِم اذهَْب »نَعَْم، اللهُ: ُ لَه فَقاَل
هُناكَ. ُ داوُد وَهَزَمَهُْم فَراِصيمَ، بَعِل فِي َبَتِهِْم ُحار لِم ُ وَرِجالُه ُ داوُد فَذَهََب ١١

سُمَِّي وَلِهَذا َسّداً.» يُوُل الّسُ َتخـتَرُِق َكما أعدائِي بِي ُ الله »اختَرََق داوُدُ: فَقاَل
فَأمَرَ آلِهَتَهُْم، ِيَل تَماث هُناكَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَتَرَكَ ١٢ فَراِصيمَ.» »بَعَل المَكانُ ذَلَِك

بِإحراقِها. ُ داوُد
الفِلِْسطِيِّين ِضّدَ ُأخرَى ٌ مَعركة

ِ الله إلى ُ داوُد وََصلَّى ١٤ ُأْخرَى. ً ة مَّرَ الوادِي عَلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَأغارَ ١٣

وَاهجُْم َحولَهُْم دُْر بَْل مُواَجهَةً، عَلَيهِْم تَهُجْم »لا اللهُ: ُ لَه فَقاَل ُأْخرَى، ً ة مَّرَ
أعَلَى فِي َخطَواٍت َصوَْت تَْسمَُع وَعِندَما ١٥ البَلَساِن. أْشجارِ ِ ناِحيَة مِْن عَلَيهِْم
جَيِش ِ يمَة لِهَزِ أمامََك خارٌِج َ الله لِأّنَ لِلقِتاِل، اخرُْج ِحينَئِذٍ، البَلَساِن، أْشجارِ
َيَش الج ُ وَجَيشُه ُ داوُد َ فَهَزَم اللهُ، ُ أمَرَه َكما ُ داوُد فَفَعََل ١٦ الفِلِْسطِيِّينَ.»
البِلادِ، جَمِيِع فِي َ داوُد ِصيُت وَذاعَ ١٧ جازَرَ. إلَى َجبْعُونَ مِْن الفِلِْسطِّيَ

تَهابُهُ. الُأمَِم كُّلَ ُ الله فَجَعََل
١٥

القُْدس ِ مَدينَة إلَى العَْهدِ ُصندُوق نقل
اللهِ، لُِصنْدُوِق ً مَكانا أعَّدَ َّ ثُم داوُدَ،* ِ مَدِينَة فِي لِنَْفِسهِ ِناياٍت ب ُ داوُد وَبَنَى ١
ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق يَحْمَِل أْن يَنْبَغِي »لا داوُدُ: قاَل َّ ثُم ٢ لَهُ. ً َخيمَة وَنََصَب

١٥:١ *
(29 العدد فِي ً )أيضا المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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لِلأبَدِ.» ُ وََيخدِمُوه ِ الله ُصنْدُوَق يَحمِلُوا لـِكَي اختارَهُْم َ الله لِأّنَ يِّينَ، اللّاوِ ُ غَير
إلَى ِ الله ُصنْدُوَق يُْصعِدُوا لـِكَي القُْدِس فِي ِيَل إسْرائ كُّلَ ُ داوُد فَجَمََع ٣
بَنِي مِْن ٥ يِّينَ: لاوِ َّ وَال هارُونَ بَنِي ُ داوُد وَجَمََع ٤ لَهُ. ُ ه أعَّدَ الَّذِي ِ مَكانِه
مَرارِي: بَنِي مِْن ٦ بِهِ. أقارِ مِْن يَن وَعِشْرِ ً وَمِئَة ئِيَس َّ الر يئِيَل ُأورِ قَهاَت:
ئِيَس َّ الر ِيَل يُوئ جَْرُشومَ: بَنِي مِْن ٧ بِهِ. أقارِ مِْن يَن وَعِشْرِ وَمِئَتَينِ ئِيَس َّ الر عَسايا
مِْن وَمِئَتَينِ ئِيَس َّ الر شَمَعْيا ألِيصافانَ: بَنِي مِْن ٨ بِهِ. أقارِ مِْن وَثَلاثِينَ ً وَمِئَة
بَنِي مِْن ١٠ بِهِ. أقارِ مِْن وَثَمانِينَ ئِيَس َّ الر يلِيئِيَل إ حَبْرُونَ: بَنِي مِْن ٩ بِهِ. أقارِ

بِهِ. أقارِ مِْن َ عَشَر وَاثْنَي ً وَمِئَة ئِيَس َّ الر عَمِّيناداَب ِيئِيَل: عُّز

يّين وَاللّاوِ َ الـكَهَنَة ُيخاطُِب ُ داوُد
ِيَل يُوئ وَ وَعَسايا يئِيَل وَُأورِ الكاهِنَيْنِ، ِياثارَ وَأب صادُوَق ُ داوُد اْستَْدعَى َّ ثُم ١١
عائِلاِت ُ رُؤَساء ْ »أنتُم لَهُْم: وَقاَل ١٢ يِّينَ. اللّاوِ وَعَمِّيناداَب وَإيلِيئِيَل وَشَمَعْيا
اللهِ، ُصنْدُوَق تُْصعِدُوا لـِكَي رُوا، تَتَطَهَّ أْن باؤُكُْم وَأقْرِ ْ أنتُم فَعَلَيكُْم يِّينَ. لاوِ َّ ال
فِي مَعْنا تَكُونُوا لَْم كُْم َّ لِأن ١٣ لَهُ. ُ أعْدَْدتُه الَّذِي المَكاِن إلَى ِيَل، إسْرائ ِ إلَه
َ يقة الطر يعلِّمَنا أْن ُ مِنْه نَطلُْب لَْم نا َّ لِأن عَلَينا، إلَهِنا غََضُب وَقََع الُأولَى، ةِ َّ المَر
يُْصعِدُوا لـِكَي أنفُسَهُْم، ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة َ ر فَطَهَّ ١٤ نْدُوِق.» الّصُ لنقِل َ لِيمة الّسَ
اكتافِهِْم عَلَى ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَحَمََل ١٥ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، ُصنْدُوَق

اللهِ. تَعلِيماِت َحسََب مُوسَى، أمَرَ أْن َسبََق َكما العِصِّيَ مُْستَخدِمِينَ

المُرَنِّمُون
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المُرَنِّمِينَ، بَهُمُ أقارِ يُقِيمُوا أْن يِّينَ لاوِ َّ ال رُؤَساءِ إلَى ً أيضا ُ داوُد وََطلََب ١٦
وَُصنُوٍج. َ وَقَياثِير رَباٍب ةٍ: َّ مُوِسيقِي آلاٍت ِ بِمُصاَحبَة ً ابْتِهاجا أْصواتَهُمُ لِيَرْفَعُوا

وَمِْن بَرَْخيا، بَْن آساَف ِ بِه أقارِ وَمِْن ِيَل، يُوئ بَْن هَيْمانَ ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَعَيَّنَ ١٧
ِ ِيَة الثّان ِ الفِرقَة مَِن بُهُْم أقارِ وَيُساعِدُهُْم ١٨ قُوِشيّا. بَْن يثانَ إ يِّينَ المَرارِ بِهِِم أقارِ
ثْيا َّ وَمَت وَمَعَْسيا وَبَنايا وَألِيآُب وَعُنِّي وََيحِيئِيُل وَشَمِيرامُوُث يئِيُل يَعْزِ وَ يّا ِ زَكَر

يَعِيئِيُل. وَ أدُومُ ِيدُ ب عُو وَالبَوّاباِن وَمَقَنْيا وَألِيفَلْيا
نُوَج. الّصُ يَْقرَعُوا أْن وَإيثانَ وَآساَف هَيمانَ المُوِسيقِيِّينَ ُ ة مَهَمَّ فَكانَْت ١٩
وَبَنايا وَمَعَْسيا وَألِيآَب وَعُنِّي وََيحِيئِيَل وَشَمِيرامُوَث ِيئِيَل وَعُّز يّا ِ زَكَر ُ ة وَمَهَمَّ ٢٠

ِيدَ ب وَعُو وَمَقَنْيا وَألِيفَلْيا ثْيا َّ مَت ُ ة وَمَهَمَّ ٢١ عَلامُوَث.† لَحِن وَفَْق َ بِالقَياثِير وا يَرُدُّ أْن
قائِدِ َكنَنْيا، ُ ة وَمَهَمَّ ٢٢ الّشِمِينِِث. لَحِن وَفَْق يَعزِفُوا أْن يا وَعََزْر يَعِيئِيَل وَ أدُومَ

بِها. ً َخبيرا كانَ ُ ه َّ لِأن المُوِسيقَى، َ يُوَجِّه أْن المُوِسيقَى، فِي يِّينَ لاوِ َّ ال
ى َّ وََيحِي أدُومُ ِيدُ ب عُو وَكَذَلَِك ٢٤ لِلُصنْدُوِق. بَوّابَيْنَ ُ وَألقانَة بَرَْخيا وَكانَ ٢٣

لِلُصنْدُوِق. ً أيضا بَوّابَينِ كانا
َ وَألِيعَزَر وَبَنايا يّا ِ وَزَكَر وَعَماساَي وَنَثْنَئِيُل وَيَهُوشافاَط َشبَنْيا ِ الـكَهَنَة ُ ة مَهَمَّ أمّا

اللهِ. عَْهدِ ُصنْدُوِق أمامَ بِالأبْواِق يَنفُُخوا أْن فَهَِي
لإْصعادِ يقِهِْم َطرِ فِي الُألُوِف ُ وَقادَة ِيَل، إسْرائ وَُشيُوُخ ُ داوُد وَكانَ ٢٥
يِّينَ لاوِ َّ ال ُ الله وَأعانَ ٢٦ بابْتِهاٍج. أدُومَ ِيدَ ب عُو بَيِت مِْن اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوِق

١٥:٢٠ †
مُوسيقيّتاِن. َطبَقَتاِن أْو مقاماِن التّالي. العدد فِي وَِشمِينِث عَلامُوث،
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كِباٍش. َ وََسبْعَة ثِيراٍن َ َسبْعَة ِ لله وَذََبحُوا اللهِ. عَْهدِ ُصنْدُوَق يَحمِلُونَ كانُوا الَّذِيَن
وََكنَنْيا ونَ، ُّ وَالمُوِسيقِي نْدُوَق، الّصُ الحامِلِينَ يِّينَ لاوِ َّ ال وَكُّلُ ُ داوُد وَكانَ ٢٧
فَأْصعَدَْت ٢٨ ِيّاً. كِتّان ً رِداء ُ داوُد وَلَبَِس ةً. َّ ِي كِتّان ً أردِيَة َلْبِسُونَ ي المُوِسيقَى ُ قائِد
الأْصوارِ َصوِْت مََع فَرٍَح، بَِصيحاِت ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق ِيَل إسْرائ كُّلُ

وَالقَياثِيرِ. َباِب وَالر نُوِج الّصُ وَمََع وَالأبْواِق،
بِنُت مِيكاُل َّْت أَطل داوُدَ، ِ مَدِينَة إلَى ِ الله عَهدِ ُصنْدُوِق دُُخوِل وَمََع ٢٩

قَلْبِها. فِي ُ فَاْحتَقَرَتْه وَيَرْقُُص، ُ يَْقفِز َ داوُد فَرَأْت النّافِذَةِ، مَِن شاوَُل
١٦

لَهُ. ُ داوُد نََصبَها َّتِي ال ِ َيمَة الخ داِخَل ُ وَوََضعُوه اللهِ، ُصنْدُوَق وَأدخَلُوا ١

اللهِ. ِ َحضْرَة فِي َسلاٍم وَتَْقدِماِت صاعِدَةً* َ ذَباِئح وَذََبحُوا
عَب الّشَ بارَكَ لاِم، الّسَ َ وَذَباِئح ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ َ تَْقدِيم ُ داوُد أكمَلَ وَلَمّا ٢
خُبْزٍ رَغِيَف ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن وَاْمرَأةٍ رَجٍُل كُّلِ عَلَى عَ وَوَزَّ ٣ اللهِ. بِاسِْم
أمامَ َكخُّداٍم لِيَخدِمُوا يِّينَ لاوِ َّ ال بَعَْض وَعَيَّنَ ٤ زَبِيٍب. وََكعَْك تَمْرٍ وََكعَْك

ِيَل. إسْرائ َ إلَه اللهَ، وَيُسَبُِّحوا وَيَْشكُرُوا، يُذِيعَوُا، لـِكَي ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوِق
يئِيُل يَعْزِ يُعْزُِف بَيْنَما يُساعِدَهُ. يّا ِ وَزَكَر ْسبِيِح، َّ الت َ فِرْقَة يَقُودُ آساُف وَكانَ ٥
َباٍب بِر يَعِيئِيُل وَ أدُومُ ِيدُ ب وَعُو وَبَنايا وَألِيآُب ثْيا َّ وَمَت وََيحِيئِيُل وَشَمِيرامُوُث

١٦:١ *
بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى
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بانْتِظاٍم الأبْواَق ْيئِيُل وََيحَز بَنايا وَيَنْفُُخ ٦ نُوَج. الّصُ آساَف يَضْرُِب وَ وَقَياثِيرَ.
اللهِ. عَْهدِ ُصنْدُوِق أمامَ
لِداوُد ُشكْرٍ ُ مَْزمُور

باؤُهُ: وَأقْرِ آساُف ُ عََزفَه للهِ ُشكْرٍ مَْزمُورَ ُ داوُد نَظَمَ اليَوِْم ذَلَِك وَفِي ٧

اللهَ، احمَدُوا ٨
اْسمَهُ. أذِيعُوا

العَظِيمَةِ. ِ بِأعمالِه الُأمَمَ عَّرِفُوا
لَهُ، رَنِّمُوا ٩

تَْسبِيحَهُ، وا ُّ غَن
بِمُعِجزاتِهِ. حَّدِثُوا

وِس، القُّدُ ِ بِاْسمِه افْتَِخرُوا ١٠
اللهَ. يَطلُبُونَ مَْن كُّلِ قُلُوُب وَلْتَبْتَهِْج

تَهُ، َّ وَقُو َ الله اطلُبُوا ١١
دائِماً. ِ إلَيْه اْسعُوا

َصنَعَها، َّتِي ال المُعِجزاِت اذْكُرُوا ١٢

بِها. نَطََق َّتِي ال وَالأحْكامَ ِ آياتِه
ِيَل، إسْرائ نَسَل يا ١٣

خُّدامَهُ، يا
يهِ. ُمختارِ يَعْقُوَب، َ أبْناء يا
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إلَهُنا، َ هُو ١٤
الأْرَض. تَملُأ ُ أحكامُه

عَْهدَهُ، اذْكُرُوا الأبَدِ إلَى ١٥
ِجيٍل، لِألِْف ِ بِه أوصَى الَّذِي الكَلامَ

بْراهِيمَ، إ مََع ُ قَطَعَه الَّذِي العَْهدَ ١٦
إْسحَاَق. ِ بِه وَوَعَدَ

مَْرُسوماً، يَعْقُوَب مََع ُ تَه َّ ثَب ١٧
أبَدِيّاً. ً عَْهدا ِيَل إسْرائ وَمََع

َكنْعانَ، أْرَض »َسُأعطِيَك فَقاَل: ١٨
نَِصيبَِك.» مِْن فَتَكُونَ

الأْرِض، فِي ُ باء وَغُرَ قَلِيلِينَ كانُوا ١٩

ةٍ، ُأمَّ إلَى ةٍ ُأمَّ مِْن يَرَتحِلُونَ ٢٠
مَملـَكَةٍ. إلَى ٍ مَملـَكَة وَمِْن

يَظلِمَهُْم، بِأْن لِأحَدٍ يَْسمَِح فَلَْم ٢١

بِهِْم. المَساِس ًمَِن مُلُوكا رَ وَحَّذَ
مُسَحائِي، وا تَمَّسُ »لا لَهُْم: قاَل ٢٢

أنبِيائِي«! تُؤْذُوا وَلا
الأْرِض، كُّلَ يا ِ لله رَنِّمُوا ٢٣
خَلاَصهُ. يَوٍْم بَعْدَ ً يَوْما أذِيعُوا
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الُأمَِم، بَينَ ُ َمجدَه أعلِنُوا ٢٤

عُوِب. الّشُ بَينَ ِ وَمُعِجزاتِه
ْسبِيِح، َّ بِالت ٌ وَجَدِير ٌ عَظِيم َ الله لِأّنَ ٢٥

الآلِهَةِ. كُّلِ مِْن ً مَهابَة ُ وَأكثَر
أْصنامٌ الُأخرَى عُوِب الّشُ َ آلِهَة لِأّنَ ٢٦

ةَ، َّ قُو وَلا لَها َحوَل لا
ماواِت. الّسَ فََصنََع ُ الله أمّا

َحضْرَتِهِ، فِي وَجَلاٌل ٌ بَهاء ٢٧

مَْسَكنِهِ. فِي وَفَرٌَح ةٌ َّ وَقُو
عُوِب، الّشُ عائِلاَت يا اللهَ، أعطُوا ٢٨

ةً. َّ وَقُو ً َمجدا َ الله ُأعطُوا
بِاْسمِهِ. لائَِق َّ ال َجدَ الم َ الله أعطُوا ٢٩

َحضْرَتِهِ. إلَى وَادخُلُوا ً تَْقدِمَة هاتُوا
قَداَستِهِ. بَهاءِ فِي ُ لَه وَاْسجُدُوا َ الله اعبُدُوا

َحّقاً. الأْرِض ُشعُوِب كُّلَ يا ُ أمامَه ارتَعِدُوا ٣٠

مَكانِهِ، فِي ثابٌِت ُ العالَم
تُزَحزِحَهُ. أْن ةٌ َّ قُو ُ تَْقدِر لا

الأْرُض، وَلْتَْفرَِح ماواُت الّسَ لِتَبْتَهِِج ٣١

الُأمَِم: بَينَ وَلْيُقَْل
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يَملُُك.» ُ »الله
يَملُأهُ، ما وَكُّلُ ُ البَْحر لِيَهْدِرِ ٣٢

فِيهِ. ما وَكُّلُ ِّيُف الر لِيَبْتَهِِج
ِ الله ِ َحضرَة فِي ِ الغابَة ُ أْشجار َستَْفرَُح ِحينَئِذٍ، ٣٣

الأْرِض. عَلَى لِيَحكُمَ يَْأتِي ِحينَ
صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن اللهَ، سبُِّحوا ٣٤

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لِأّنَ

وَُمخَلَِّصنا، إلَهَنا يا »خَلِّْصنا قُولُوا: ٣٥

الُأمَِم، مَِن وَأنقِْذنا وَاجمَعْنا
وِس، القُّدُ لاْسمَِك َ كْر الّشُ َ نُقَّدِم لـِكَي

ْسبِيِح. َّ بِالت ِ الجَدِيرَة بِأعمالَِك بِفَْخرٍ َ ُنخـبِر لـِكَي
الآبِدِيَن.» أبَدِ إلَى ِيَل إسْرائ ُ إلَه اللهُ، لِيَتَبارَِك ٣٦

اللهَ. ُحوا َّ وََسب »آمِين«! عِب: الّشَ كُّلُ فَقاَل
لِيَخدِمُوا ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوِق أمامَ هُناكَ وَمُساعِدِيهِ آساَف ُ داوُد وَتَرَكَ ٣٧

ِيدُ ب عُو ً أيضا هُناكَ وَبَقَِي ٣٨ ةِ. َّ اليَوْمِي باِت َّ المُتَطَل َحسََب ً دائِما نْدُوِق الّصُ أمامَ
لِيَخدِمُوا وَُحوَسةَ، يَدِيثُونَ بُْن أدُومَ ِيدُ ب وَعُو ونَ، ُّ ت وَالّسِ ُ ِيَة َّمان الث ُ باؤُه وَأقْرِ آدُومَ

َكبَوّابِينَ.
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صادُوُق الكاهُِن ِجبْعُونَ فِي المُرْتَفَِع فِي ِ الله اجتِماِع ِ َخيمَة أمامَ وَبَقَِي ٣٩
ً كامِلَة ً صاعِدَة تَْقدِماٍت يُقَّدِمُوا أْن مِْنهُْم ً با مَطلُو وَكانَ ٤٠ الـكَهَنَةُ. ُ وَزُمَلاؤُه
مَْكتُوٌب َ هُو ما كُّلِ وَفَْق الّصاعِدَةِ، ْقدِماِت َّ الت مَْذَبحِ عَلَى ً وَمَساء ً َصباحا للهِ
وَيَدُوثُونُ، هَيمانُ، مَعَهُْم وَبَقَِي ٤١ ِباعِها. ّ بات ِيَل إسْرائ أمَرَ َّتِي ال ِ الله ِ يعَة شَرِ فِي
الأبَدِ.»† إلَى ُ رَْحمَتَه »لِأّنَ للهِ: سبيِح َّ الت لِتَْقدِيِم بِالاسِْم نِينَ َّ وَالمُعَي يَن ُختارِ الم ُ ة َّ وَبَقِي
عَلَيها يَعزِفُونَ ذِيَن َّ لِل وَُصنُوٌج أبْواٌق وَيَدُوثُونَ، هَيمانَ مََع أي مَعْهُما، وَكانَ ٤٢

البَوّابَةِ. عَِن مَْسؤُولِينَ يَدُوثُونَ ُ أبْناء وَكانَ للهِ. َ تَرانِيم لِعَزِْف وَآلاٌت
بَيتَهُ. َ لِيُبارِك ُ داوُد وَرَِجــَع بُيُوتِهِْم. إلَى هُْم ُّ كُل عُب الّشَ ذَهََب َّ ثُم ٤٣

١٧
لِداوُد ِ الله وَعْدُ

تَرَى أنَت »ها ناثانَ: بِيِّ َّ لِلن قاَل الجَدِيدِ، ِ بَيتِه فِي ُ داوُد َسَكَن أْن بَعدَ ١

َتحَْت ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوُق يَسكُُن بَينَما الأْرزِ، َخشَِب مِْن بَيٍت فِي أْسكُُن أنِّي
َخيمَةٍ«!

مَعََك.» َ الله لِأّنَ لَهُ، ُتخَّطِْط ما »نَّفِْذ لِداوُدَ: ناثانُ فَقاَل ٢

داوُدَ: ِلخادِِمي وَقُْل »اْذهَْب ٤ لِناثانَ: ُ الله قاَل نَْفسِها ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي لـَِكْن ٣
فِيهِ. لِأْسكَُن البَيَت هَذا لِي َسيَبْنِي مَْن أنَت لَْسَت اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا
َ مِصْر مِْن ِيَل إسْرائ فِيهِ أخرَْجُت الَّذِي اليَوِْم مُنْذُ بَيٍت فِي أْسكُْن لَْم فَأنا ٥

١٦:٤١ †
.136 و ،118 ومزمور 6، :7 الثّاني الأيّام أخبار كتاب انظر الأبَد. … لِأّنَ
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إلَى مَكاٍن وَمِْن َخيمَةٍ، إلَى ٍ َخيمَة مِْن أنتَقُِل ُكنُْت لـَِكنِّي اليَوِْم. هَذا إلَى
ً واِحدَة ً كَلِمَة وَلَوْ ً يَوْما ُلُْت ق هَْل ِيَل، إسْرائ كُّلِ َ عَبْر سِرُْت وََحيثُما ٦ مَكاٍن.
ً بَيتا لِي تَبْنُوا لَْم ِماذا ل َشعبِي: يَرْعُوا بِأْن أمَْرتُهُْم الَّذِيَن ِيَل إسْرائ قُضاةِ لِأحَدِ

الأْرزِ؟› َخشَِب مَِن ً مَْصنُوعا
أخَْذتَُك القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا داوُدَ: ِلخادِِمي هَذا قُْل »وَالآنَ ٧
مَعََك وَُكنُْت ٨ ِيَل. إسْرائ َشعبِي رَئِيَس لِتَكُونَ الغَنَِم، وَراءِ مِْن المَرْعَى، مَِن
فِي العُظَماءِ َ شُْهرَة لََك وََسأجعَُل أمامَِك. مِْن أعداءَكَ وَهَزَْمُت ذَهَبَْت، َحيثُما
هُناكَ وََسيْسكُنُونَ فِيهِ. وَزَرَْعتُهُْم ِيَل، إسْرائ ًلِشَعبِي مَكانا وَاخْتَرُْت ٩ الأْرِض.
الّسابِِق، فِي َكما بَعْدُ، فِيما ُ الأشْرار يَظلِمَهُمُ وَلَْن بَعْدُ. فِيما أحَدٌ يُزِعجُهُْم وَلا
كُّلَ وََسُأخِضــُع ِيَل، إسْرائ َشعبِي عَلَى ً قُضاة نُْت َّ عَي فِيهِ الَّذِي قِْت الوَّ مُنذُ ١٠

لََك. أعدائَِك
َحياتَُك تَنتَِهي وَعِندَما ١١ بَيتاً. أنَت لََك َسيَبْنِي َ الله إّنَ لََك أقُوُل »‹وَأنا
وََسأجعَُل َيخلِفَُك. أبْنائَِك أحَدَ َسأجعَُل ِحينَئِذٍ، آبائَِك، مََع لِتُْدفََن وَتَْذهَُب
ُ وعَْرَشه ً ة َّ ي قَوِ ُ مَملـََكتَه وََسأجعَُل مَنْزِلاً، لِي َسيَبْنِي الَّذِي َ وَهُو ١٢ ةً. َّ ي قَوِ ُ مَملـََكتَه
مِنْهُ، بَرََكتِي أْسحََب وَلَْن ابْناً. َ لِي وََسيَكُونُ أباً، ُ لَه َسأُكونُ ١٣ الأبَدِ. إلَى ً ِتا ثاب
وَمَملـََكتِي بَيتِي فِي ُ َسُأعَيِّنُه لـَِكنِّي ١٤ قَبلََك. حَكَمَ الَّذِي ذاكَ مِْن َسحَبْتُها َكما
كُّلِ وَفَْق َ داوُد ناثانُ مَ َّ وَكَل ١٥ الأبَدِ.›« إلَى ً ِتا ثاب ُ عَْرُشه وََسيَكُونُ الأبَدِ. إلَى

يا. ْؤ ُّ الر ِ هَذِه وَكُّلِ الكَلاِم هَذا
داوُد ُ َصلاة
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أنا مَْن اللهُ، »يا وَقاَل: اللهِ، ِ َحضرَة فِي وَجَلََس داوُدُ، َلُِك الم فَدَخََل ١٦
هَذا رَأيَْت ََّك إن بَْل ١٧ الحاِل! هَذا إلى أْوَصلْتَني َك َّ إن ى َّ َحت عائِلَتي ِهيَ وَما
مَعي تَعامَلَْت آٍت. يٍل َطوِ لِزَماٍن َ عَبْدِك ِ لِعائِلَة بِالخـِيرِ فَأمَْرَت اللهُ، يا ً قَلِيلا
خَادِمََك أنا لِْي إكْرامَِك مُقابَِل بَعْدُ لََك أقُوُل َماذا ف ١٨ اللهُ. يا ٍ زَة َّ مُمَي ٍ يقَة بِطَر
قَْد قَلْبَِك، وَوِفَْق عَبْدِكَ أجِل مِْن اللهُ، يا ١٩ ِبخادِمَِك. ُ أعلَم فَأنَت داوُدَ؟
نَْسمَْع لَْم َنحُْن اللهُ، يا ٢٠ لِي. وََكشَْفتَها العَظِيمَةِ، الأعْماِل ِ هَذِه كُّلَ فَعَلَْت
بَنِي َشعبَِك، مِثُل َشعٍب وَأّيُ ٢١ ِسواكَ! بِإلَهٍ وَلا بِمِثلَِك، ِنا َحيات َطواَل
، الخاّصَ ُ َشعبَه لَيَكُونَ ِ ِنَْفِسه ب ُ الله ُ فَداه الَّذي الوَحيدُ عُب الّشَ َ فَهُو ِيَل؟ إسْرائ
َطرَْدْت إذ َصنَعْتَها، َّتِي ال ِ وَالمَهُولَة ِ العَظيمَة الُأمُورِ ِخلاِل مِْن اْسمََك وَأعلَنَْت
ً َشعبا ِيَل إسْرائ َشعبََك وََجعَلَْت ٢٢ مِصْرَ. مِْن ُ فَدَيْتَه الَّذِي َشعبَِك أمامَ ً ُأمَما

إلَهَهُْم. اللهُ، يا أنَت وَصِرَْت الأبَدِ، إلَى لََك ً خاّصا
خادِمَِك ِ ِجهَة مِْن ِ بِه مَْت َّ تَكَل الَّذي ُالكَلامَ الله يا الأبَدِ إلَى خْ رَّسِ »وَالآنَ ٢٣

ُ ‹الله النّاُس: يقوُل إْذ الأبَدِ، إلَى اْسمَُك مُ َّ يَتَكر حينَئِذٍ ٢٤ وَعْدَكَ. َحّقِْق وَنَسلِهِ.
فَقَْد ٢٥ َحضْرَتَِك. فِي َ داوُد خَادِمَِك بَيُْت ُ خ يَتَرَّسَ وَ ِيل!› إسْرائ ُ إله َ هو ُ القَدِير
خادِمَُك وَجَدَ ذَلَِك أجِل مِْن بَيتاً. ُ لَه َستَبْنِي َك َّ أن َ لِعَبْدِك إلَهِي، يا أعلَنَْت،
الكلاِم بِهذا مَْت َّ تكل اللهُ، أنَت اللهُ، يا وَالآنَ، ٢٦ أمامََك. لاةِ الّصَ عَلَى ً َشجاعَة
لـِكَي خادِمَِك، بَيَت تُبارِكَ أْن كَ وَسَرَّ ٢٧ ِلخادِمَِك. الرّائعةِ وَالوعودِ الحَسَِن
الأبَدِ.» إلَى مُبارَكٌ وَأنَت اللهُ، يا بارَْكتَنِي أنَت أمامََك. الأبَدِ إلَى ً قائِما يَظَّلَ

١٨
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داوُد انتِصاراُت
َجّتَ وَأخَذَ وَأخَضعَهُْم، الفِلِْسطِيِّينَ ُ داوُد هاَجمَ مَِن َّ الز مَِن ةٍ مُّدَ وَبَعْدَ ١

َسيطَرَتِهِْم. مِْن لَها َ التّابِعَة وَالقُرَى
يَةَ. ْ الجِز ُ لَه يَْدفَعُونَ مُوآَب أهُل فَصارَ مُوآَب، ُ داوُد َ هَزَم َكما ٢

حَماةَ. إقلِيِم ى َّ وََحت أْرِضهِ كُّلِ فِي َ بَة ُصو مَلَِك عََزرَ َ ًهَدَد أيضا ُ داوُد َ وَهَزَم ٣

ُ داوُد وَاْستَولَى ٤ الفُراِت. نَهْرِ ًعِنْدَ مَلَّكِيا ً نَْصبا َ لَيُقِيم ُ داوُد ذَهََب عِندَما وَذَلَِك
المُشاةِ. مَِن ً ألفا يَن وَعِشْرِ َيّالَةِ، الخ مَِن آلاٍف َ وََسبْعَة مَرَْكبَةٍ، ألِْف عَلَى ُ مِنْه

مِْنها. ً مِئَة عَدا ما ُيُوِل الخ مَرْكَباِت كُّلَ ُ داوُد مَ وََحّطَ
ُ داوُد قَتََل لـَِكْن بَةَ، ُصو مَلِِك عََزرَ، َ هَدَد ِ لِنَجْدَة دِمَْشَق و ُّ أرامِي َ وَجاء ٥
فِي ً ة َّ ي ِ عَْسكَر حامِياٍت ُ داوُد وََضَع َّ ثُم ٦ مِْنهُْم. ُجندِّيٍ ألَف يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ
ُ الله وَكانَ يَةَ. الجِز ُ لَه يَدفَعُونَ وَبَدُأوا َ لِداوُد ونَ ُّ الأرامي وََخَضَع دِمَْشَق. أرامَ

ذَهََب. َحيثُما َ داوُد ُ يَنصُر
يَْستَخدِمُونَها، عََزرَ َ هَدَد عَبِيدُ كانَ َّتِي ال َ ة َّ هَبِي الذَّ رُوَس ُّ الت ُ داوُد وَأخَذَ ٧

َ هَدَد مَدَينَتَْي وَُخونَ، َ َطبْحَة مِْن ُ داوُد وَأخَذَ ٨ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَأحضَرَها
البُرونْزِّيَ الحَوَْض ُسلَيْمانُ بَنَى ِ البُرونْز وَبِهَذا البُرونْزِ. مَِن ً َكبِيرَة ً ة َّ كَمِي عََزرَ،

ةَ. َّ ي ِ البُرونْز َ ِيَة وَالآن َ وَالأعمِدَة
مَلَِك عََزرَ، َ هَدَد جَيِش كُّلَ َ هَزَم َ داوُد بِأّنَ َ حَماة مَلُِك تُوعُو وَسَمـِـَع ٩
ُ ه َّ لِأن وَيُهَنِّئَهُ، عَلَيهِ لِيَْطمَئِّنَ َ داوُد َلِِك الم إلَى هَدُورامَ ُ ابْنَه فَأرَسَل ١٠ بَةَ. ُصو
َ هَدَد بَينَ الماضِي فِي حُرُوٌب دارَْت أْن َسبََق فَقَْد وَهَزَمَهُ. عََزرَ َ هَدَد حارََب
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هَِب الذَّ مَِن ِ المَْصنُوعَة الأْشياءِ أنواِع كُّلَ هَدُورامَ مََع وَأرَسَل وَتُوعُو. عََزرَ
َّتِي ال ِ ة وَالفِّضَ هَِب الذَّ مََع ً أيضا ِ لله ُ داوُد سَها َّ فَكَر ١١ ُختَلِفَةِ. الم ِ وَالبُرونْز ةِ وَالفِّضَ
وَبَنِي وَالفِلِْسطِيِّينَ، ِيِّينَ، ون وَالعَمُّ وَمُوآَب، أدُومَ، مِْن الُأمَِم، كُّلِ مِْن غَنِمَها

عَمالِيَق.
ِلِْح. الم وادِي فِي أدُوِميٍّ ألَف َ عَشَر َ ِيَة ثَمان َ ة َّ ي صُرُوِ بُن أبْشاُي وَقَتََل ١٢

َ لِداوُد ً خُّداما أدُومَ أهِل كُّلُ وَصارَ أدُومَ. فِي ً ة َّ ي ِ عَْسكَر حامِياٍت وَوََضَع ١٣

هَ. تَوَجَّ َحيثُما َ داوُد ُ يَنصُر ُ الله وَكانَ لَهُ. خاِضعِينَ
داوُد ُ حاِشيَة

وَالإنْصاِف. بِالحَّقَ ُ َشعبَه َيحكُمُ وَكانَ ِيَل، إسْرائ كُّلَ ُ داوُد فَحـَكَمَ ١٤
مُسَجَِّل أِخيلُودَ بُْن يَهُوشافاُط وَكانَ َيِْش. الج َ قائِد َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب وَكانَ ١٥
وَكانَ كاهِنَيْنِ أبِيثامارَ بُْن وَأبِيمالُِك أِخيطُوَب بُْن صادُوُق وَكانَ ١٦ الأحْداِث.
وَالفَلِيتِيِّينَ.* ِيتِيِّينَ الـكَر عَِن ً مَْسؤُولا ياداعَ يَهُو بُْن بَنايا وَكانَ ١٧ ِباً. كات ُشوشا

َلِِك. الم ِ إمرَة َتحَت المَْسؤُولِينَ َ رُؤَساء َ داوُد ُ أبْناء وَكانَ
١٩

ِيِّين ون العَمُّ ِضّدَ الحَرُْب
وَقاَل ٢ ُلِْك. الم في ُ ابْنُه ُ َلَفَه فَخ ِيِّينَ. ون العَمُّ مَلُِك ناحاُش، ماَت ةٍ مُّدَ وَبَعْدَ ١

مَعْرُوفاً.» مَعِي َصنََع ُ أباه لِأّنَ ناحاَش، بِْن حانُونَ ًمََع مَعْرُوفا »َسأْصنَُع داوُدُ:
١٨:١٧ *

لِداود. الملـكي الحرس وَالفليتيين. يتيّين الـكَر
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إلَى َ داوُد مُمَثِّلُو وََصَل وَلَمّا وَالِدِهِ. بِمَوِْت حانُوَت وا ُّ لِيُعَز ً رُُسلا ُ داوُد فَأْرَسَل
لَهُ. عازَِي َّ الت لِيُقَّدِمُوا حانُونَ إلَى ِيِّينَ، ون العَمُّ أْرِض

َ يُكرِم أْن ً َحّقا يَْقِصدُ َ داوُد أّنَ »أتَعْتَقِدُ ِلحانُونَ: ِيِّينَ ون العَمُّ َ قادَة فَقاَل ٣
هَؤُلاءِ َ داوُد مُمَثِّلِي أّنَ بُّدَ لا عازِي؟ َّ الت لََك لِيُقَّدِمُوا الرِّجاَل هَؤُلاءِ ِ بِإْرسالِه أباكَ
فَألقَى ٤ يُدَمِّرُوها.» لـِكَي أْرِضَك عَلَى سُوا وَيَتَجَّسَ ليَْستَكِشفُوا، إلَيَك جاءُوا
عِنْدَ الوََسِط مَِن ِيابَهُْم ث وَقَّصَ ِلحاهُْم، وَحَلََق َ داوُد مُمَثِّلِي عَلَى القَبَْض حانُونُ

صَرَفَهُْم. َّ ثُم الوِْرِك،
ً رُُسلا فَأْرَسَل ِمُمَثِّلِيهِ، ل حَدََث بِما ُ وَأخبَرُوه َ داوُد إلَى النّاِس بَعُْض َ فَجاء ٥

فِي »امكُثُوا لَهُْم: َلُِك الم وَقاَل ِجّداً. َخجِلِينَ وكانُوا ُأهِينُوا هُْم لِأّنَ لاْستِقبالِهِْم،
عُودُوا.» َّ ثُم ِيَةً، ثان ِلحاكُْم تَنْمُو أْن إلَى يحا أرِ

أْرَسَل ِجّداً، مِْنهُْم َ انْزَعج ُ ه َّ ن َّ وَأ داوُدَ، إلَى أساءُوا هُْم أّنَ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ رَأى وَلَمّا ٦

مَرْكَباٍت لِأنفُسِهِْم لِيَستَْأِجرُوا ِ ة الفِّضَ مَِن قِنطاٍر* ألَف ونَ ُّ ِي ون وَالعَمُّ حانُونُ
ً أيضا وَاستَْأجَرُوا ٧ بَةَ. ُصو وَمِْن مَعْكَةَ، أرامَ وَمِْن َيِن، هْر النَّ أرامَ مِْن ً وَفُرْسانا
وَعَْسكَرُوا فَجاءُوا وَجَيشَهُ. َ مَعْكَة وَمَلَِك ٍ مَرَكبَة ألَف وَثَلاثِينَ اثْنَينِ لِأنفُسِهِِم

لِلقِتاِل. وَجاءُوا مُدُنِهِْم مِْن ً أيضا ونَ ُّ ِي ون العَمُّ وَاحتَشَدَ مَيْدَبا. قُرَْب
فَخَرََج ٩ ياءِ. الأقْوِ جَيِش جَميُع ُ وَمَعَه يُوآَب أْرَسَل بِهَذا، ُ داوُد سَمـِـَع فَلَمّا ٨

جاءُوا الَّذِيَن المُلُوكُ وَكانَ المَدِينَةِ. ِ بَوّابَة عِنْدَ لِلقِتاِل وا وَاصطَّفُ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ
١٩:٦ *

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة »كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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العَراءِ. فِي وَحدَهُْم
وَمَِن الأماِم مَِن القِتاِل َجْبهَتَي ي َّ فَك بَينَ وَقََع ُ ه َّ أن يُوآُب وَرَأى ١٠
الأرامِيِّينَ. جَيِش ِ مُواَجهَة فِي ِيَل إسْرائ بَنِي ُجنُودِ أفَْضِل مِْن فَاختارَ َلِف. الخ
ِ مُواَجهَة فِي مَواقِعَهُْم فَأخَذُوا أبيشاَي. أِخيهِ إلَى َيِش الج ةِ َّ بَقِي َ قِيادَة وَأوْكََل ١١

مِْن أقْوَى ونَ ُّ الأرامي كانَ »إذا أبيشاَي: لأخيهِ يُوآُب وَقاَل ١٢ ِيِّينَ. ون العَمُّ
مِْن أقْوَى ونَ ُّ ِي ون العَمُّ كانَ وَإذا فَسَتُساعِدُني. وَحْدِي، مُواَجهَتَهُم أْستطيَع أْن
ً بِشَجاعة وَلْنُحارِْب ًّ يا قَوِ ُكْن ١٣ فَسَُأساعِدُكَ. وَحْدَكَ، مُواَجهَتَهُم تَْستَطيَع أْن

َحسَناً.» ُ يَراه ما ُ الله وََسيَْفعَُل إلهنا. مُدُِن أجِل ومِْن َشعبِنا أجِل مِْن
مِْن ونَ ُّ الأرامِي فَهَرََب َلَتِهِْم، ِمُقات ل الأرامِيِّينَ إلَى ِبجَيِشهِ يُوآُب مَ وَتَقَّدَ ١٤

مِْن ً أيضا هُْم َبُوا هَر َبُوا، هَر قَْد الأرامِيِّينَ أّنَ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ رَأى وَلَمّا ١٥ أمامِهِْم.
إلَى يُوآُب ذَهََب ِحينَئِذٍ، مَدِينَتِهِْم. إلَى وَرَِجعُوا وَجَيِشهِ. أبِيشاَي أِخيهِ أماِم

القُْدِس. ِ مَدينَة
رُُسلاً، أرَسلُوا هَزَمُوهُْم، ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ ونَ ُّ الأرامِي رَأى وَلَمّا ١٦
ِ بِقِيادَة فَجاءُوا الفُراِت. نَهْرِ مِْن ِ الآخَر الجانِِب مَِن الأرامِيِّينَ وَاْستَْقدَمُوا

عََزرَ. َ هَدَد جَيِش قائِدِ ُشوبََك،
َالُأردُّنِ. نَهْر َ وَعَبَر مَعاً، ِيَل إسْرائ كُّلَ فَحَشَدَ داوُدَ، إلَى ُ الخـَبَر هَذا وَوََصَل ١٧
فِي ُ جَيشَه ُ داوُد وََضَع مُقابِلَهُْم، ُ مَواقِعَه وَأخَذَ الأرامِيِّينَ، إلَى َ جاء وَعِندَما
وَهَرََب ١٨ عَلَيهِ. فَهََجمُوا القِتاِل، فِي الأرامِيِّينَ مََع لِلاْشتِباِك الاْستِعدادِ وَْضِع
مَرَكبَةٍ، قائِدِ آلاِف َ َسبْعَة ُ وَجَيشُه ُ داوُد وَقَتََل ِيَل، إسْرائ أماِم مِْن ونَ ُّ الأرامِي
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َيِش. الج قائدَ ُشوبََك ً أيضا وَقَتََل المُشاةِ، مَِن ُجندِّيٍ ألَف وَأربَعِينَ
مََع ً ُصلْحا عَقَدُوا هَزَمُوهُْم، ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ َ عََزر َ هَدَد أتباعُ رَأى وَلَمّا ١٩

عَلَى ِيِّينَ ون العَمُّ يُعِينُوا أْن ونَ ُّ الأرامِي فَرَفََض لَهُ. خاِضعِينَ ً أتباعا وَصارُوا َ داوُد
ُأْخرَى. ً ة مَّرَ ِيَل إسْرائ بَنِي

٢٠
ون ُّ عَم ةِ َّ َب ر ِ مَدِينَة ُسقُوُط

يُوآُب قادَ الحُرُوِب، لِشَّنِ المُلُوِك لانطِلاِق المُعتادِ الوَقِْت فِي ِيِع، ب َّ الر وَفِي ١

وَهاَجمَ ةَ. َّ َب ر َ مَدِينَة َ وَحاصَر َ جاء َّ ثُم ِيِّينَ. ون العَمُّ أْرَض َب وَخَرَّ َيَش، الج
القُْدِس. فِي فَبَقَِي ُ داوُد أمّا رَها. وَدَمَّ َ ة َّ َب ر يُوآُب

هَِب، الذَّ مَِن قِنطاراً* يَزِنُ وَكانَ رَْأِسهِ. عَْن ـِِكهِْم مَل تاَج ُ داوُد وَأخَذَ ٢

َ الـَكثِير ِ المَدِينَة مَِن وَأخَذَ رَْأِسهِ. عَلَى ُ داوُد ُ فَوََضعَه ِيمةِ. الـكَر ِ بِالحِجارَة ً عا وَمُرَّصَ
وَمَعاوَِل َ بِمَناِشير يَعمَلُوا أْن عَلَيهِْم وَفَرََض مِْنها، ُسّكانَها وَأخرََج ٣ الغَناِئِم، مَِن
ُ داوُد عادَ َّ ثُم ِيِّينَ. ون العَمُّ مُدُِن بِكُّلِ الأْمرِ هَذا ُ داوُد وَفَعََل وَفُؤُوٍس. ةٍ َّ حَدِيدِي

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى َيِش الج وَكُّلُ

الفِلِسطِيِّين مََع حُرُوٌب
٢٠:٢ *

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة »كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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قَتََل اليَوِم، ذَلَِك وَفِي جازَرَ. فِي الفِلِْسطِيِّينَ مََع حَرٌب وَقَعَْت ةٍ، مُّدَ وَبَعْدَ ٤

فَُأخِضــَع رافا،† َِّف َي المُز ِ لِلإلَه ابِعِينَ َّ الت أحَدُ َ وَهُو َسّفاَي، الحُوشِّيُ ِسبْكاُي
ونَ. ُّ الفِلِْسطِي

لَحْمَِي، ياعُورَ بُْن أْلحانانُ فَقَتََل الفِلِْسطِيِّينَ، مََع ُأْخرَى ًحَرٌب أيضا وَوَقَعَْت ٥
ّساِج. َّ الن َكنَوِل كانَْت ِ رُمحِه َ قَناة أّنَ مََع ، الجَتِّيِّ جُلْياَت أِخي

َضخْمٌ رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ، َجّتَ فِي الفِلِسطِيِّينَ مََع ُأْخرَى حَْرٌب وَوَقَعَْت ٦

َ هُو وَكانَ إْصبِعاً. وَعِشْرُونَ أربٌَع وَقَدَمَيهِ، يَدَيهِ مِْن كُّلِ عَلَى أصابـِـَع ِسّتِ ذُو
ُ َلَه فَقَت ِيَل. إسْرائ عَلَى جُُل َّ الر هَذا مَ تَهَكَّ ٧ العمالقة. فائِيِم َّ الر أحفادِ مِْن ً أيضا
وَقَتَلَهُْم العَمالِقَةِ، فائِيِم َّ الر بَنِي مِْن هَؤُلاءِ كانَ ٨ داوُدَ. أِخي ِشمْعا بُْن يُوناثانُ

وَرِجالُهُ. ُ داوُد
٢١

الحَرْب رِجاَل ُيحصِي ُ داوُد
لِبَنِي ً إحصاء ليُجرِي َ داوُد وَدَفََع ِيَل، إسْرائ ِضّدَ َشيطانِيٌّ* رُوٌح وَقامَ ١

عائِلات َ ة َّ كاف في »ُجولوا َيِش: الج ِ وَقادَة لِيُوآَب ُ داوُد فَقاَل ٢ ِيَل. إسْرائ
٢٠:٤ †

يعني وَ 16. :21 الثّانِي َصمُوئيل كتاَب ً أيضا انظر رافا.» أبناء أْو رافا، ام »خُّدَ أْو رافا. … التابعين
الّضعيف. »رافا« اسمُ

٢١:١ *
يف. التّعرِ حرف بدون »َشيطان« ً حرفيّا َشيطانِي. رُوح
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عدد أعرِف حينئِذٍ النّاَس. وَأحصوا بِْع، الّسَ بِئْرِ إلَى دان من ِيل إسْرائ
عب.» الّشَ

مَولاَي يا ِضعٍْف َ مِئَة ِ َشعبِه َ عَدَد ِيدُ يَز َ الله »لَيَت قاَل: يُوآَب لـَِكّنَ ٣

َسبََب يَكُونُ ِماذا وَل هَذا؟ تَْفعََل أْن ِيدُ تُر فَلِماذا خُّدامََك؟ هُْم ُّ كُل ألَيسُوا َلُِك، الم
ِيَل؟« لإسْرائ ذَنٍْب

كُّلِ فِي وَجاَل يُوأُب فَخَرََج يُوآَب. عَلَى ً َشدِيدا كانَ َلِِك الم أْمرَ لـَِكّنَ ٤
ِ بِنَتِيجَة َ داوُد يُوآُب وَأبلََغ ٥ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى رَِجــَع َّ ثُم ِيَل، إسْرائ أْرِض
ً مِلْيُونا ِيَل إسْرائ فِي يُوِف الّسُ حَمِل عَلَى يَن القادِرِ ُ عَدَد فَكانَ عِب. الّشَ إحصاءِ
أربََع يَهُوذا فِي يُوِف الّسُ حَمِل عَلَى يَن القادِرِ ُ عَدَد وَكانَ رَجٍُل. ألِف َ وَمِئَة
بَنْيامِيْنَ وَبَنِي لاوِي بَنِي َ عَدَد يُوآُب َيحِسْب وَلَْم ٦ رَجٍُل. ألَف وََسبْعِينَ ٍ مِئَة
فَعاقََب َلِِك، الم أْمرِ مِْن ً أيضا ُ الله َ وَاْستاء ٧ َلِِك. الم أْمرَ أبغََض ُ ه َّ لأن بَينَهُْم،

ِيَل. إسْرائ
ِيل إسرائ يُعاقُِب ُ الله

يا فأرجوكَ فَعَلُْت! بِما ً عظيمة ً ة َّ َخطي أْخطأَت »لَقَْد للهِ: ُ داوُد فَقاَل ٨
عَمِلُْت.» ما فِي بِحُمٍْق فَْت تَصَرَّ لَقَْد تي. َّ َخطِي لي َ تَغْفِر أْن ُ الله

ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لِداوُدَ: وَقُْل »اْذهَْب ١٠ داوُدَ: رائِي ِلجادَ، ُ الله فَقاَل ٩

ُ جاد فَذَهََب ١١ بَِك.›« ُ سأفْعَلُه ما مِْنها فَاخْتَرْ أموٍر، ِ ثلاثَة بين سُأخَيِّرُكَ اللهُ:
ثَلاَث ‹إمّا ١٢ لِنَْفِسَك: فَاختَرْ اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو »هَذا لَهُ: وَقاَل َ داوُد إلَى
فِيها يُِصيبَُك أعدائَِك مِْن الهَرَِب مَِن أشْهُرٍ َ ثَلاثَة وَإمّا َجاعَةِ، الم مَِن َسنَواٍت
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فِيها يُهلُِك الأْرِض، فِي وَباءٍ اللهِ، َسيِف مِْن أيّاٍم َ ثَلاثَة وَإمّا أعدائَِك، َسيُف
ِيدُنِي تُر الَّذِي دُّ َّ الر َ هُو ما وَالآنَ، ِيَل.› إسْرائ أنحاءِ كُّلِ فِي ً ُأناسا ِ الله مَلاكُ

أْرَسلَنِي؟« الَّذِي ِ لله ُ أحمِلَه أْن
ُ أختار لـَِكنِّي ةٍ. َّ َحقِيقي وَوَْرطةٍ عَظِيٍم ِضيٍق فِي »أنا ِلجادَ: ُ داوُد فَقاَل ١٣

أيدِي فِي أقََع أْن مِْن أفَْضُل هَذا ِجّداً. ٌ عَظِيمَة ُ رَحمَتَه لِأّنَ اللهِ، يَدِ فِي أقََع أْن
بَشَرٍ.»

وَأْرَسَل ١٥ مِْنهُْم. ً ألْفا َسبْعُونَ َماَت ف ِيَل، إسْرائ عَلَى ً وَباء ُ الله فَأْرَسَل ١٤
لِلأذَى وَحَزِنَ ُ الله َ نَظَر بَدَأ، وَعِندَما لِيُدَمِّرَها. القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ً مَلاكا ُ الله
وَكانَ يَدَكَ«! رُدَّ »َكفَى! ُخَرِِّب: الم لِلمَلاِك فَقاَل بِها. ُ إْلحاقَه نَوَى الَّذي

. اليَبُوسِّيِ ُأْرنانَ بَيدَرِ عِنْدَ ً واقِفا اللهِ مَلاكُ
وَفِي ماءِ، وَالّسَ الأْرِض بَينَ ً واقِفا اللهِ مَلاكَ فَرَأى عَيْنَيْهِ، ُ داوُد وَرَفََع ١٦

الأْرِض عَلَى أنفُسَهُْم يُوُخ وَالّشُ ُ داوُد فَطَرََح القُْدِس. َ َنحو مَسلُوٌل َسيٌف ِ يَدِه
وَأمَرَ أخطَأ الَّذِي أنا أُكْن »ألَْم للهِ: ُ داوُد وَقاَل ١٧ خَيْشاً. لابِسُونَ وَهُْم
فَيا الخِراِف؟ هَؤُلاءِ ذَنُْب َما ف وَأساءَ. أْذنََب الَّذِي َ هُو أنا عِب؟ الّشَ بِإْحصاءِ

َباءٍ.» بِو َشعبََك تَضْرِْب وَلا وَعائِلَتِي، أنا عاقِبْنِي إلَهِي،
َ يُقِيم أْن عَلَيهِ بِأّنَ َ داوُد َ ُيخـبِر أْن جادَ إلَى َطلََب قَْد ِ الله مَلاكُ وَكانَ ١٨

الَّذِي جادَ كَلاِم َحسََب ُ داوُد فَذَهََب ١٩ . اليَبُوسِّيِ ُأْرنانَ بَيدِرِ عَلَى ِ لله ً مَْذَبحا
ُأْرنانُ فَالْتَفََت ُبُوِب. الح َ بَيْدَر يَْدرُُس ُأْرنانُ وَكانَ ٢٠ اللهِ. بِاسِْم ِ بِه مَ َّ تَكَل
ُ داوُد َ جاء وَلَمّا ٢١ مَعَهُ. كانُوا الَّذِيَن ُ بَعة الأْر ُ وَبَنُوه َ هُو فَاختَبَأ المَلاكَ، وَرَأى
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ُ وَوَجهُه َ لِداوُد وَانحَنَى البَيدَرِ، مَِن فَخَرََج داوُدَ. فَرَأى ُأْرنانَ َ نَظَر ُأْرنانَ، إلَى
الأْرِض. إلَى

بِعْها للهِ. ً مَْذَبحا عَلَيها لأبْنِيَ البَيدَرِ أْرَض »أعطِنِي لُأْرنانَ: ُ داوُد فَقاَل ٢٢

عِب.» الّشَ عَِن ُ َباء الو َف َّ يَتَوَق لـِكَي ِسعْرِها، بِكامِِل لِي
َيحلُو َكما َلَِك، الم مَولاَي يا بِها، وَافْعَْل »خُْذها، لِداوُدَ: ُأْرنانُ فَقاَل ٢٣

ُبُوَب وَالح لِلوَقُودِ، ُبُوِب الح دَرِس وَألواَح ، باِئحِ لِلذَّ الثِّيرانَ ُ ُأقَّدِم أنا وَها لََك.
َمجّاناً.» ها َّ كُل ِ هَذِه ُ ُأقَّدِم ْقدِماِت. َّ لِلت

ِسعْرِها، بِكامِِل يها َسأْشتَرِ بَْل »لا، لُأْرنانَ: قاَل َ داوُد َلَِك الم لـَِكّنَ ٢٤

َشيئاً.» تُكَلِّْفنِي لَْم َ ذَباِئح وَلا َك، َيخُّصُ ً َشيئا ِ لله َ ُأقَّدِم لَْن لِأنِّي
البَيدَرِ. أْرِض مُقابَِل هَِب الذَّ مَِن مِثْقاٍل† ِ مِئَة ِسّتَ لُأْرنانَ ُ داوُد فَدَفََع ٢٥

وَدَعا َسلاٍم. وَتَْقدِماٍت ً صاعِدَة َ ذَباِئح مَ وَقَّدَ هُناكَ، للهِ ً مَْذَبحا ُ داوُد وَبَنَى ٢٦

ُ الله وَأمَرَ ٢٧ بيحَةِ. الذَّ مَْذَبحِ عَلَى نَزَلَْت ماءِ الّسَ مَِن ِناٍر ب ُ لَه فَاْستَجاَب اللهَ،
ِغمْدِهِ. إلَى ُ َسيفَه يَرُدَّ بَأْن المَلاكَ

َ ذَباِئح مَ قَّدَ ُأْرنانَ، بَيْدَرِ عَلَى ُ لَه اْستَجاَب قَدِ َ الله أّنَ ُ داوُد رأى فَلَمّا ٢٨
عَلَى كانا وَالمَْذَبحُ، ةِ َّ ي ِّ البَر فِي مُوسَى ُ بَناه الَّذِي ُس المُقَّدَ ِ الله فَمَْسَكُن ٢٩ هُناكَ.
لِيَسأَل هُناكَ إلَى يَْذهََب أْن يَْقدِْر لَْم َ داوُد لـَِكّنَ ٣٠ ِجبْعُونَ. ِ َلْدَة ب فِي ِ لَّة َّ الت

َسيْفِهِ. وَمِْن اللهِ مَلاِك مِْن خَاَف ُ ه َّ لأن اللهَ،
٢١:٢٥ †

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو »شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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٢٢
الهَيكَل ِ لِبِناء الإعدادُ

بَنِي مِْن ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ ُ مَْذَبح وَهُنا اللهِ، بَيُت »هُنا داوُدُ: فَقاَل ١
ِيَل.» إسْرائ

يَن َحجّارِ نَهُْم َّ وَعَي ِيَل. إسْرائ أْرِض فِي المُقِيمِينَ َباءِ الغُر بِجَمِْع ُ داوُد وَأمَرَ ٢
مَِن ً َكبِيرَة ً ة َّ ًكَمِّي أيضا ُ داوُد وَأعَّدَ ٣ اللهِ. بَيِت لِبِناءِ ً بَة مَُكعَّ ً ِحجارَة يَْقطَعُوا لـِكَي
البُرونْزِ، مَِن ً َكبِيرَة ً وَكَمِّيَة الأبْواِب، يِع ِمَصارِ وَل لِلبَوّاباِت المَسامِيرِ لُِصنِْع الحَدِيدِ
لِأّنَ ُتحصَى. أْن مِْن َ أْكثَر الأْرزِ َخشَِب مِْن ً وَألواحا ٤ تُوزَنَ، أْن مِْن َ أْكبَر
الأْرزِ. َخشَِب ألواِح مَِن ً َكبِيرَة ً ة َّ كَمِي َ لِداوُد أحضَرُوا يِّينَ ورِ وَالّصُ ِيِّينَ يدُون الّصَ
أْن وَيَنْبَغِي الخـِبرَةِ. ُ وَعَدِيم ٌ َصغِير ُسلَيْمانُ »ابْنِي نَْفِسهِ: فِي ُ داوُد وَقاَل ٥
البِلادِ. كُّلِ بَينَ ً وََمجِيدا ً وَمَشْهُورا ِجّداً، ً عَظِيما للهِ يَبْنِيهِ الَّذِي البَيُت يَكُونَ

لَهُ.» بِالإعدادِ َسأقُومُ فَإنِّي وَلِهَذا
ُسلَيْمانَ ُ ابْنَه ُ داوُد وَدَعَى ٦ مَوْتِهِ. قَبَل هائِلَةٍ بِكَمِّيّاٍت مَوادَّ ُ داوُد فَأعَّدَ

ِيَل. إسْرائ ِ إلَه للهِ، ً بَيتا يَبْنِي بِأْن ُ وَأوصاه
لاسِْم ً إكْراما ً بَيتا أبنِيَ أْن أنوِي ُكنُْت ابْنِي، »يا لِسُلَيْمانَ: ُ داوُد وَقاَل ٧

ً با حُرُو وَحارَبَْت َكثِيراً، ً دَما َسفَْكَت ‹أنَْت فَقاَل: مَنِي َّ كَل َ الله لـَِكّنَ ٨ إلَهِي.
ً دِماء َسفَْكَت ََّك لِأن اْسمِي، أجِل مِْن ً بَيتا تَبْنِي أْن يدُكَ ُأرِ لا لِذَلَِك َكثِيرَةً.
راحَةٍ، رَجَُل وََسيَكُونُ ابٌْن، لََك ُ َسيُولَد لـَِكْن ٩ أماِمي. الأْرِض عَلَى ً َكثِيرَة
ُسلَيْمانَ، ُ اْسمُه َسيَكُونُ إْذ الجِهاِت، كُّلِ مِْن ِ أعدائِه جَمِيِع مِْن ً راحَة فَسَُأعطِيهِ
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مِْن ً بَيتا َسيَبْنِي الَّذِي َ وَهُو ١٠ عَْهدِهِ. فِي ً وَهُدُوءا ً َسلاما ِيَل إسْرائ وََسُأعطِي
عَلَى َلـَكِيَّ الم ُ عَْرَشه وََسُأثَبُِّت أباً. ُ لَه وََسأُكونُ ابْناً، َ لِي وََسيَكُونُ اْسمِي. أجِل

يلاً.› َطو ِيَل إسْرائ
إلَهَِك، بَيَت وَتَبْنِي تَنجََح لـِكَي مَعََك، يَكُونُ َ الله لَيَت ابْنِي، يا »وَالآنَ ١١

تُطِيَع لـِكَي وَفَْهماً، ً بَِصيرَة ُ الله يُعطِيََك أْن أطلُُب ما َّ إن ١٢ عَنَْك. مَ َّ تَكَل َكما
عَلَى حَرِْصَت إْن َستَنَْجُح ِحينَئِذٍ، ١٣ ِيَل. إسرائ عَلَى َلِّكَُك ُم ي ِحينَ إلَهَِك َ يعَة شَرِ
ْد فَتَشَّدَ ِيُل. إسْرائ لِتُطِيعَها ِمُوسَى ل ُ الله أعطاها َّتِي ال وَالفَرائِِض الأحكاِم مُراعاةِ

تَرْتَعِْب. وَلا َتخَْف لا ْع. وَتَشَّجَ
هَِب، الذَّ مَِن قِنْطاٍر* ألِف َ مِئَة ِ الله لِبَيِت أعدَْدُت ى َّ َحت تَعِبُْت قَْد »وَها ١٤

ً ًوَِحجارَة َخشَبا وَأعدَْدُت يُوزَنَ. أْن مِْن َ ًأْكثَر وَُنحاسا ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر وَمِليَونَ
العامِلِينَ: مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ لَدَيَك ١٥ إلَيهِ. َتحتاُج ما إلَيها أنَت فَأِضْف أيضاً،
المَعادِِن، كُّلِ فِي عَدَدُهُْم ُيحصَى لا يَن ماهِرِ وَصانِعِينَ يَن وََنجّارِ وَبَنّائِينَ يَن َحجّارِ
مَعََك.» ُ الله وَلْيَكُِن وَاعْمَْل، فَقُْم وَالحَدِيدِ. ِ وَالبُرونْز ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ فِي ١٦

ُسلَيْمانَ: ُ ابْنَه يُعِينُوا بِأْن ِيَل إسْرائ فِي المَْسؤُولِينَ كُّلَ ُ داوُد وَأوصَى ١٧
َحولـِكُْم؟ مِْن ٍ ناِحيَة كُّلِ مِْن ً راحَة أعطاكُْم وَقَْد مَعَكُْم، إلَهُكُْم »ألَيَس ١٨

وََشعبِهِ. اللهِ أمامَ ٌ خاِضعَة الأْرُض ِهيَ وَها الأْرِض. ُسّكاِن عَلَى نَصَرَنِي فَقَْد
اللهِ، مَْسَكَن وَابْنُوا وَقُومُوا وَنُفُوِسكُْم. بِكُْم قُلُو بِكُّلِ إلَهَكَْم اطلُبُوا وَالآنَ ١٩

٢٢:١٤ *
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة »كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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مِْن َسيُبْنَى الَّذِي البَيِت إلَى ُ َسة المُقَّدَ ِ الله ُ ِيَة وَآن ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوُق ُيجلََب لـِكَي
اللهِ.» اسِْم أجِل

٢٣
ُّون ي لاوِ َّ ال

ًعَلَى مَلِكا ُسلَيْمانَ ُ ابْنَه َب نَّصَ نِهايَتِها، مِْن ُ َحياتُه َبَْت وَاقْتَر ُ داوُد شاَخ وَلَمّا ١
وَأْحصَى ٣ يِّينَ. لاوِ َّ وَال ِ وَالـكَهَنَة ِيَل إسْرائ ِ قادَة كُّلَ ُ داوُد وَجَمََع ٢ ِيَل. إسْرائ
ً ِيَة ثَمان عَدَدُهُْم فَبَلََغ فَوُْق. َما ف ً َسنَة ثَلاثِينَ أعمارُهُْم تَبلُُغ الَّذِيَن يِّينَ لاوِ َّ ال َ عَدَد
هَؤُلاءِ مِْن ً ألفا يَن وَعِشْرِ ٍ أربَعَة ُ وَظِيفَة وَكانَْت ٤ رَجٍُل. ألَف وَثَلاثِينَ
وَكانَ ٥ وَقَضاةً. َ عُرَفاء مِْنهُْم آلاٍف ُ ة َّ ِست وَكانَ اللهِ. بَيِت عَمَِل عَلَى الإشْراَف
ِ الله تَْسبِيَح ِيَن آخَر آلاٍف ِ أربَعَة ُ وَظِيفَة وَكانَْت بَوّابِينَ. مِْنهُْم آلاٍف ُ أربَعَة

اللهِ. تَْسبِيِح أجِل مِْن ُ داوُد َصنَعَها ةٍ َّ مُوِسيقِي بِآلاٍت
وَقَهاَت جَْرُشونَ لاوِي: أبْناءِ وَفَْق مَجمُوعاٍت إلَى ُ داوُد مَهُْم وَقَّسَ ٦

وَمَرارِي.

ون ُّ ِي الجَرُْشون
ُ يثام وَزِ َيحِيئِيُل ئِيُس َّ الر لَعْدانَ ُ أبْناء ٨ وَشَمْعَى. لَعْدانُ ِيِّينَ الجَرُْشون مَِن ٧
وَعَدَدُهُْم وَهارانُ، ِيئِيُل وَحَز َشلُومِيُث شَمْعَى ُ أبْناء ٩ ثَلاثَةٌ. وَعَدَدُهُْم ِيُل، يُوئ وَ
ينا وَزِ َيحَُث شَمْعَى ُ أبْناء ١٠ لَعْدانَ. عائِلاِت َ رُؤَساء ُ لاثَة َّ الث هَؤُلاءِ كانَ ثَلاثَةٌ.
ئِيَس، َّ الر َيحَُث وَكانَ ١١ شَمْعَى. َ أبْناء ُ الأربَعَة هَؤُلاءِ كانَ يعَةُ. ِ وَبَر يَعُوُش وَ
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كانَ وَلِذا َكثِيرُونَ. أولادٌ لَهُما يَكُْن فَلَْم يعَةُ، ِ وَبَر يَعُوُش أمّا الثّانِي. ُ يزَة وَزِ
واِحدَةً. ً عائِلَة ُيحْسَباِن ُ يعَة ِ وَبَر يَعُوُش

ون ُّ ِي القَهات
وَابْنا ١٣ ِيئِيَل. وَعُّز وَحَبْرونَ يَصْهارُ وَ عَمْرامُ هُم ٌ بَعة أْر قَهاَت ُ وَأبْناء ١٢

ِلحَرِْق الأبَدِ إلَى ُ وَأبْناؤُه َ هُو وَقُّدَِس هارونُ َ وَُأفْرِز وَمُوسَى. هارُونَ هُما عُمْرامَ
الأبَدِ. إلَى ِ بِاْسمِه عَب الّشَ َ وَلِيُبارِك ُ وَلِيَخْدِمَه اللهِ، ِ َحضرَة فِي َبخُوٍر

لاوِي. ِ عَشيرَة ِضمَن ُيحْسَباِن كانا فَقَْد اللهِ، رَجُِل مُوسَى، ابْنا أمّا ١٤

ئيُس. َّ الر ِيَل َشبُوئ َ هُو جَرُشومَ وَابُن ١٦ وَألِيعَزَرُ. جَْرُشومُ هُما مُوسَى وَابْنا ١٥
رََحبْيا، ِسوَى ابٌْن َ لِألِيعَزَر يَكُْن وَلَْم ئِيُس. َّ الر رََحبْيا َ فَهُو َ ألِيعَزَر ابُن أمّا ١٧
َشلُوميُث. ئيُس َّ الر َ هُو يَصْهارَ وَابُْن ١٨ ِجّداً. يَن َكثِيرِ كانُوا رََحبْيا َ أبْناء وَلـَِكّنَ
يئِيُل، َيحْزِ وَالثّالُِث يا، أمَْر وَالثّانِي ِيِّا، يَر ئيُس َّ الر هُم: حَبْرُونَ ُ وَأبْناء ١٩

يّا. يَّشِ وَالثّانِي مِيخا ئِيُس َّ الر هُما ِيئِيل عُّز وَابْنا ٢٠ يَْقمَعامُ. وَالرّابـِـُع

ُّون ي المَرارِ
وَماَت ٢٢ وَقِيٌْس. ُ ألعْازار َمحلِي وَابْنا وَمُوشي، َمحلِي هُما مَرارَِي وَابْنا ٢١

قَيٍْس. عَمِّهِّنَ ُ أبْناء َجهُّنَ فَتَزَّوَ بَناٌت. إلّا ُ لَه يَكُْن فَلَْم أولادٍ، بِلا ُ ألعْازار
ثَلاثَةٌ. وَعَدَدُهُْم ِيمُوُث، وَيَر ُ وَعادِر َمحلِي هُْم مُوشِي ُ أبْناء ٢٣

يِّين لاوِ َّ ال عَمَُل



أخبار  ١   ٢٣:٣٢ lxviii     ١ أخبار ٢٣:٢٤

َكما العائِلاِت ُ رُؤَساء وَهُْم عائِلاتِهِْم، َحسََب لاوِي ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ٢٤
يَقُومُوا أْن مِْنهُْم ً با مَطلُو كانَ الَّذِيَن رَئِيساً، ً رَئِيسا أْسمائِهِْم، عَدَدِ وَفَْق ُسجِّلُوا
فَوُْق. َما ف ً َسنَة يَن عِشْرِ أعمارُهُْم َلَغَْت ب الَّذِيَن مَِن اللهِ، بَيِت ِ ِخدمَة فِي بِالعَمَِل
فِي وََسَكَن راحَةً، ُ َشعبَه ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، »أعطَى داوُدُ: قاَل فَقَْد ٢٥

الاْجتِماِع ِ َخيمَة حَمِل إلَى يَن ِّ مُْضطَر ُّونَ ي لاوِ َّ ال يَعُدِ فَلَْم ٢٦ الأبَدِ. إلَى القُْدِس
فِيها.» ِ لِْلخِْدمَة ِ اللازِمَة وَأغراضِها آنِيَتَها مَِن ً أيّا أْو

ِسّنِ مِْن ً اعتِبارا ونَ يُعَّدُ ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال َ صار داوُدَ، تَعلِيماِت ِ آِخر فَحَسََب ٢٧
ِ ِخْدمَة فِي هارُونَ أبْناءِ ُ مُساعَدَة َ هُو وَاِجبَهُْم لـَِكّنَ ٢٨ فَوُْق. َما ف يَن العِشْرِ
كُّلِ وَتَطهِيرِ ةِ، َّ الجانِبِي وَالغُرَِف الّساحاِت عَِن مَْسؤُولِينَ يَكُونُوا أْن اللهِ: بَيِت
عَْن ً أيضا مَْسؤُولِينَ وَكانُوا ٢٩ اللهِ. بَيِت ِ ِلخِْدمَة عَمٍَل وَأّيَ ٌس، مُقَّدَ َ هُو ما
قِيِق، الدَّ ِ لِتَْقدِمَة ِحينِ الّطَ وَإعدادِ المائِدَةِ، عَلَى يُوَضُع الّذي ِس المُقَّدَ الخـُبْزِ تَرتِيِب
كُّلِ مِْن َخلُوِط، الم الخـُبْزِ وَأنواِع وانِي، الّصَ وََكعِْك ُخْتَمِرِ، الم غَيرِ الخـُبْزِ وَرَقائِِق
ْسبِيِح َّ وَالت ِ كْر الّشُ لِتَْقدِيِم وَمَساءٍ َصباٍح كُّلَ يَقِفُوا أْن عَلَيهِْم وَكانَ ٣٠ وََحجٍْم. نَوٍع
وَأيّاِم هُورِ، ُّ الش وَأوائِِل بِْت، الّسَ أيّاِم فِي ُ الّصاعِدِة ُ باِئح الذَّ قُّدِمَِت ما َّ وَكُل ٣١ للهِ.
عَلَيهِْم وَكانَ ٣٢ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي بانتِظاٍم مِْنهُْم المَطلُوِب العَدَدِ َحسََب الأعيادِ،
بائِهِْم أقرِ هارُونَ أبناءِ وَتَوِجيهاِت وَالمَْقدِِس الاْجتِماِع ِ َخيمَة َ أنظِمَة َيحْفَظُوا أْن

اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة َحوَل
٢٤

الـكَهَنَة ُ تَْقِسيم
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وَإيثامارُ. ُ وَألِعازَر وَأبِيهُو ناداُب هارُونَ: ُ أبْناء هارُونَ. أبْناءِ فِرَُق ِهيَ ِ هَذِه ١
ُ ألِعازار َ فَخَدَم أبْناءٌ، لَهُما يَكُْن وَلَْم وَالِدِهِما، قَبَل وَأبِيهُو ناداُب ماَت وَقَْد ٢
وَأِخيمالُِك ألِعازارَ، أبْناءِ مِْن وَصادُوُق داوُدُ، مَهُْم وَقَّسَ ٣ َككَهَنَةٍ. وَإيثامارُ
أّنَ تَبَيَّنَ ُ ه َّ أن َ غَير ٤ الخِْدمَةِ. فِي إلَْيهِْم ِ المُوكَلَة المَهامِّ َحسََب يثامارَ، إ أبْناءِ مِْن

هُناكَ فَكانَ يثامارَ، إ أبْناءِ مِْن الذُُّكورِ َحيُث مِْن ً عَدَدا ُ أكبَر ألِعازارَ َ أبْناء
يثامارَ. إ لِأبْناءِ عائِلاٍت رُؤَساءِ َ ِيَة وَثَمان ألِعازارَ، لِأبْناءِ ٍ عائِلَة رَئِيَس َ عَشَر َ ة َّ ِست
كانُوا هَؤُلاءِ لِأّنَ بِالقُرْعَةِ، ِبَينِ الجان عائِلاِت رُؤَساءِ عَمَِل فَتَراِت نُوا َّ عَي وَقَْد ٥

يثامارَ. إ أبْناءِ بَينِ وَمِْن ألِعازارَ أبْناءِ مِْن ِس المُقَّدَ المُكاِن عَْن مَْسؤُولِينَ
ُ وَالقادَة َلِِك، الم ِبحُُضورِ ، لاوِّيٌ َ وَهُو نَثَنَئِيَل بُْن شَمَعْيا الكاتُِب لَهُمُ َّ َسج وَقَْد ٦

ِ الـكَهَنَة عائِلاِت وَرُؤُوِس ِياثارَ، أب بَِن وَأِخيمَالَِك الكاهِِن، وَصادُوَق ؤساءُ، ُّ وَالر
ناوُِب. َّ بِالت لإيثامارَ، ٌ عائِلَة َّ ثُم لألِعازارَ، ٌ عائِلَة فَُأِخذَْت يِّينَ. لاوِ َّ وَال

يَب، يارِ يَهُو عَلَى الُأولَى ُ القُرْعَة وَقَعَِت ٧
يَْدعِيا، عَلَى ُ ِيَة وَالثّان

يمَ، حارِ عَلَى ُ وَالثّالِثَة ٨
يمَ، َسعُورِ عَلَى ُ وَالرّابِعَة
مَلْكِيّا، عَلَى ُ وَالخامِسَة ٩
مَيّامِينَ، عَلَى ُ وَالّسادَِسة

وَص، هَّقُ عَلَى ُ وَالّسابِعَة ١٠
ِيّا، أب عَلَى ُ وَالثّامِنَة
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يَشُوعَ، عَلَى ُ وَالتّاِسعَة ١١
َشكُنْيا، عَلَى ُ وَالعاشِرَة

ألِياِشيَب، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالحادِيَة ١٢
ياقِيمَ، عَلَى َ عَشْرَة َ ِيَة وَالثّان

ةَ، ُحّفَ عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّالِثَة ١٣
يَشَبآَب، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالرّابِعَة

بِلْجَةَ، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالخامِسَة ١٤
يمِيرَ، إ عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسادَِسة

يرَ، ِحيزِ عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسابِعَة ١٥
هَْفِصيَص، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّامِنَة
فَقَْحيا، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالتّاِسعَة ١٦

َيحَزْقِيئِيَل، عَلَى وَالعِشْرُونَ
ياِكينَ، عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالحادِيَة ١٧

جامُوَل، عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ ِيَة وَالثّان
دَلايا، عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالثّالِثَة ١٨

يا. ْ مَعَز عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالرّابِعَة

ِ الأنظِمَة وَفَْق ِ الله بَيِت ُخوِل بِّدُ المُوكَلِينَ الـكَهَنةِ مَجمُوعاُت هَذهِ كانَْت ١٩
بِها. هارُونَ ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، أمَرَ َّتِي ال

لاوِي ِ أبْناء ُ ة َّ بَقِي
يِّينَ: لاوِ َّ ال ِ ة َّ لِبَقِي ِ بِالنِّْسبَة أمّا ٢٠
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ِيُل، بائ ُشو ِعمْرامَ أبْناءِ َمِْن ف
َيحَْديا. ِيَل بائ ُشو أبْناءِ وَمِْن

البِكرُ. يَِشيّا رَِحبْيا أبْناءِ وَمِْن ٢١
َشلُومُوُث، يَصْهارَ أبْناءِ وَمِْن ٢٢

َيحَُث. َشلُومُوَث أبْناءِ وَمِْن
البِكرُ، ِيّا يَر حَبْرُونَ ُ أبْناء َّ ثُم ٢٣

يا، أمَْر وَالثّانِي
يئِيُل، َيحزِ وَالثّالُِث
يَْقمَعامُ. وَالرّابـِـُع

مِيخا. ِيئِيَل عُّز وَابُْن ٢٤
شامُورُ. مِيخا أبْناءِ وَمِْن

يّا. يَّشِ مِيخا وَأُخو ٢٥
يّا. ِ زَكَر يّا يَّشِ أبْناءِ وَمِْن

يا. ْ يَعَز ُ وَابْنُه ومُوشِي، َمحلِي مَراري وَابْنا * ٢٦

وَعِبْرِي. ُ ور وَزَّكُ ُشوهَمُ هُْم مَراري بِْن يا ْ يَعَز ُ وَأبناء ٢٧

أبْناءٌ. ُ لَه يَكُْن لَْم الَّذِي ُ ألِعازار َمحلِي أبْناءِ وَمِْن ٢٨

يَرْحَمْئِيُل. قَيٍس أبْناءِ وَمِْن ٢٩

ِيمُوُث. وَيَر ُ وَعادِر َمحلِي هُْم مُوشِي ُ وَأبْناء ٣٠

٢٤:٢٦ *
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطِع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ 27. ،26 العددان
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مََع ً قُرْعَة ً أيضا هَؤُلاءِ وَألقَى ٣١ عائِلاتِهِْم. َحسََب ُّونَ ي لاوِ َّ ال هُمُ هَؤُلاءِ
وَرُؤَساءِ وَأِخيمَالَِك، وَصادُوَق، داوُدَ، َلِِك الم أمامَ هارُونَ، أبْناءِ بائِهِْم، أقْرِ
عائِلاِت مِثَل َ القُرْعَة ئِيِس َّ الر عائِلاُت ألقَْت وَقَْد يِّينَ. لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة عائِلاِت

ساوِي. َّ بِالت الأْصغَرِ الأِخ
٢٥

المُرَنِّمُون
وَيَدُوثُونَ، وَهَيْمانَ آساَف َ أبْناء ِ لِلخِْدمَة َيِش الج ُ وَرُؤَساء ُ داوُد َص وََخّصَ ١

كانُوا الَّذِيَن بِأْسماءِ ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه نُوِج. وَالّصُ باِب َّ وَالر بِالقَياثِيرِ ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن
الخِدمَةَ: ِ هَذِه ونَ يُؤَدُّ

آساَف ُ أبْناء وَكانَ ِيلَةُ، وَأشَرئ ونَثَنْيا يُوُسُف وَ ُ ور زَّكُ آساَف أبْناءِ مِْن ٢

َلِِك. الم إشْراِف َتحَْت ُأونَ َّ يَتَنَب هَؤُلاءِ
ثْيا، َّ وَمَت وََحشَبْيا وَشَمْعَى وَيَْشعَيا وَصَرِي جَدَلْيا يَدُوثُونَ ُ أبْناء يَدُوثُونَ: مِْن ٣

مَْسؤُولُونَ وَهُْم بِالقَيثارَةِ. ُأ َّ يَتَنَب الَّذِي يَدُوثُونَ أبِيهِْم ِ قِيادَة َتحَت ٌ ة َّ ِست وَعَدَدُهُْم
للهِ. ْسبِيِح َّ وَالت ِ كْر الّشُ تَْقدِيِم عَْن

وََحنانِي وََحنَنْيا ِيمُوُث وَيَر ِيُل وََشبُوئ ِيئِيُل وَعُّز ثْيا َّ وَمَت بُّقِيّا هَيْمانَ مِْن ٤
كانَ ٥ يُوُت. وََمحْزِ ُ وَهُوثِير وَمَلُوثِي ُ وَيَْشبَقاَشة ُ عََزر وَرُومَمْتِي لْتِي وَِجّدَ ُ وَإيلِيآثَة
وَرَزََق يّاً. قَوِ ُ َيجعَلَه بِأْن ِ الله وَعْدِ وَفَْق َلِِك، الم رائِي هَيْمانَ، َ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ
َتحَت يَعمَلُونَ ً جَميعا كانُوا ٦ بَناٍت. وَثَلاَث ً ابْنا َ عَشَر َ أربَعَة هَيْمانَ ُ الله
ِ ِخْدمَة أجِل مِْن وَالقَياثِيرِ باِب َّ وَالر نُوِج بِالّصُ ِ الله لِبَيِت رْنِيِم َّ الت فِي أبِيهِْم إشْراِف
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المُباشِرِ. َلِِك الم إشْراِف َتحَْت وَيَدُوثُونَ، وَهَيمانُ آساُف وَكانَ اللهِ. بَيِت
وَثَمانِينَ، ٍ ِيَة وَثَمان مِئَتَينِ للهِ، رْنِيِم َّ الت عَلَى بِينَ المُدَرَّ بائِهِِم أقْرِ مََع عَدَدُهُْم َلََغ ب وَقَْد ٧

مُعَلِّمينَ وَِصغاراً، ً كِبارا مَهامِّهِْم، لِتَحدِيدِ ً قُرْعَة وَألقُوا ٨ يَن. ماهِر جَمِيعُهُْم وَكانُوا
وَتَلامِيذَ.

يُوُسَف. عَلَى لآَساَف الُأولَى ُ القُرْعَة فَوَقَعَِت ٩
عَشَرَ. الاثْنَْي ِ وَأبْنائِه يبِهِ، قَرِ جَدَلْيا عَلَى ُ ِيَة وَالثّان

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بائِهِ، وَأقْرِ ِ وَأبْنائِه ورَ زَّكُ عَلَى ُ وَالثّالِثَة ١٠

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه يَصْرِي عَلَى ُ وَالرّابِعَة ١١

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه نَثَنْيا عَلَى ُ وَالخامِسَة ١٢

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه بُّقِيّا، عَلَى ُ وَالّسادَِسة ١٣

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيلَةَ، يَشَرْئ عَلَى ُ وَالّسابِعَة ١٤

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه يَْشعِيا، عَلَى ُ وَالثّامِنَة ١٥

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبنائِه نْيا َّ مَت عَلَى ُ وَالتّاِسعَة ١٦

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه شَمْعَى، عَلَى ُ وَالعاشِرَة ١٧

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيَل، عََزْرئ عَلَى َ عَشْر َ وَالحادِيَة ١٨

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َحشَبْيا عَلَى َ عَشْرَة َ ِيَة وَالثّان ١٩

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيَل، بائ ُشو عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّالِثَة ٢٠

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ثْيا َّ مَت عَلَى َ عَشْرَة َ وَالرّابِعَة ٢١

عَشْرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيمُوَث يَر عَلَى َ عَشْرَة َ وَالخامِسَة ٢٢
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عَشْرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َحنَنْيا عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسادَِسة ٢٣

عَشْرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َ يَْشبَقاَشة عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسابِعَة ٢٤

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َحنانِي عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّامِنَة ٢٥

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه وثِي ُّ مَل عَلَى َ عَشْرَة َ وَالتّاِسعَة ٢٦

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َ يلِيآثَة إ عَلَى وَالعِشْرُونَ ٢٧

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َ هُوثِير عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالحادِيَة ٢٨

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ ِ بِه وَأقارِ ِ وَأبْنائِه لْتِي ِجّدَ عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ ِيَة وَالثّان ٢٩

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه يُوَث، َمحْزِ عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالثّالِثَة ٣٠
اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه عََزرَ رُومَمْتِي عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالرّابِعَة ٣١

عَشَرَ.

٢٦
الأبْواب حُرّاُس

آساَف. أبْناءِ أحَدُ َ وَهُو قُورِي، بُْن مَشلَمْيا قُورََح: أبْناءِ مِْن البَوّابِينَ فِرَُق ١
وَالرّابـِـُع َبَْديا، ز وَالثّالُِث يَدِيعِيئِيُل، وَالثّانِي يّا، ِ زَكَر ُ البِكر أبْناءٌ: ِمَشلَمْيا ل وَكانَ ٢

عِيناُي. ألِيهُو وَالّسابـِـُع يَهُوحانانُ، وَالّسادُِس عِيلامُ، وَالخامُِس ٣ يَثْنَئِيُل،
يُوآُخ، وَالثّالُِث يَهُوزابادُ، وَالثّانِي شَمَعْيا، ُ البِكْر هُمُ ٌ أبْناء أدُومَ ِيدَ ب لِعُو وَكانَ ٤
يَّساكَرُ، وَالّسابـِـُع عَمِّيئِيُل، وَالّسادُِس ٥ نَثْنَئِيُل، وَالخامُِس ساكارُ، وَالرّابـِـُع

فِعلاً. ُ الله ُ بارَكَه فَقَْد فَعَلْتاُي. وَالثّامُِن
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ِ َطبَقَة مِْن كانُوا هُْم لِأّنَ لِعائِلاتِهِْم، ٌ رُؤَساء أيضاً، ٌ أبناء شَمْعِيا ِ لابْنِه وَكانَ ٦

ُ وَأَخواه وَألْزابادُ ِيدُ ب وَعُو ِيُل وَرَفائ عَثْنِي هُْم شَمِعْيا ُ أبناء ٧ بَلاءِ. ُّ الن بينَ ُحارِ الم
مُْقتَدِراِن. رَجُلاِن وَهُما وَسَمَْكيا، ألِيهُو

ً رِجالا بُهُْم، وَأقارِ وَأبناؤُهُْم هُْم آدُومَ، ِيدَ ب عُو َ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ ٨

مِْن وَهُْم ونَ، ُّ وَِست اثْناِن وَعَدَدُهُمُ بِوَظائِفِهِْم، لِلقِياِم ةٍ َّ بِقُو عُونَ َّ َمَت يَت يَن مُْقتَدِرِ
أدُومَ. ِيدَ ب عُو نَسٍل

مُقتَدِراً. ً رَجُلا َ عَشَر َ ِيَة ثَمان عَدَدُهُْم وَأقارُِب ٌ أبناء ِمَشلَمْيا ل وَكانَ ٩

البِكْرَ، يَكُِن لَْم ُ ه َّ أن مََع ِشمْرِي. ئِيُس َّ الر أبْناءٌ: المِرارِّيِ َ ِلحُوَسة وَكانَ ١٠

يّا. ِ زَكَر وَالرّابـِـُع َطبَلْيا، وَالثّالُِث ِحلْقِيّا، وَالثّانِي ١١ ئِيَس. َّ الر ُ َجعَلَه ُ أباه لـَِكّنَ
عَشَرَ. َ ثَلاثَة ِ بِه وَأقارِ َ ُحوَسة أبناءِ ُ عَدَد فَكانَ

فِي بِهِْم كَأقارِ وَاِجباٌت الرِّجاِل، ُ قادَة وَهُْم هَذِهِ، البَوّابِينَ لِفِرَِق كانَ ١٢
عائِلاتِهِْم بحَسَِب وَالكِبارِ باِب للّشَ لْلجَمِيِع، ً قُرْعة وَألقَوْا ١٣ اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة

بوّابةٍ. كُّلِ ِلحِراَسةِ
َشلَمْيا، بِن يّا ِ لِزَكَر ً قُرْعَة وَألقَوْا ةِ. َّ رْقِي َّ الش ِ البَوّابَة ِلحِراَسةِ لِشَلَمْيا ً قُرْعَة وَألقَوْا ١٤
ُ ة َّ ِي ب َنُو الج ُ البَوّابَة أمّا ١٥ ةِ. َّ مالي الّشَ البَوّابةِ ُ ِحراسة عَليهِ فَكانَ حَِكيمٌ، مُْستَشارٌ َ وَهُو
وَكانَْت ١٦ َخزَِن. الم ِبحِراَسةِ ُ أبناؤُه وَكُلَِّف أدُومَ. ِيدَ ب عُو نَِصيِب مِْن فَكانَْت
الّصاعِدِ. يِق رِ الّطَ عَلَى َ كَة ـَّ َشل ِ بَوّابَة مََع ةُ، َّ ِي ب الغَر ُ َالبَوّابَة وَُحوسا َ ُشّفِيم نَِصيِب مِْن
كُّلَ يِّينَ لاوِ ُ ة َّ ِست ةِ َّ رْقِي َّ الش ِ البَوّابَة عِندَ فَيَقُِف ١٧ يَتَناوَبُونَ. الحُرّاٌس فَكانَ
كُّلَ ٌ أربَعَة ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ البوّابَة وَعِندَ يَوٍم، كُّلَ ٌ أربَعَة ةِ َّ الّشِمالِي ِ البَوّابَة وَعِندَ يَوٍْم،
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ةِ، َّ ِي ب الغَر ِ لِلقاعَة ِ بِالنِّْسبَة أمّا ١٨ اثْنَينِ. اثْنَينِ َخزَِن الم ِحراَسةِ عَلَى وَيَتَناوَبُونَ يَوٍم.
القاعَةِ. عِنْدَ وَاثْناِن يِق، رِ الّطَ عِندَ حُرّاٍس ُ أربَعَة هُناكَ فَكانَ

يِّينَ. وَالمَرارِ القُورَِحيِّينَ مَِن البَوّابِينَ فِرَُق ِهيَ ِ هَذِه ١٩

وَآخَرُون َخازن الم ُأمَناءُ
وََمخازِِن ِ الله بَيِت َمخازِِن ِحراسةِ ًعَْن مَْسؤُولا أِخيّا كانَ يِّينَ، اللاوِ وَمَِن ٢٠

َحْفُوَظةِ. الم قدِماِت َّ الت
لَعْدانَ عائِلاِت ُ رُؤَساء جَْرُشونَ، ِ عائِلَة مِْن الَّذِيَن لَعْدانَ ُ أبناء وَأمّا ٢١
ِيُل يُوئ وَ يثامُ زِ َيحِيئِيلِي ابْنا وَكانَ ٢٢ َيحِيئِيلِي. َ هُو ئِيُس َّ الر فَكانَ الجَرُْشونِيِّ

اللهِ. بَيِت َمخازِِن عَْن َيْنِ مَْسؤُول
بُْن ِيُل َشبُوئ كانَ ٢٤ ِيئِيَل، وَعُّز وَحَبْرُونَ، يَصْهارَ، وَ عَمْرامَ، أبناءِ مِْن ٢٣
هُْم َ ألِيعَزَر مِْن ُ وَإْخوَتُه ٢٥ َخازِِن. الم عَِن َل الآَّوَ المَسؤُوَل مُوسَى بِْن جَْرُشومَ
يُورامَ، بُْن وَزِكْرِي يَْشعِيا، بُْن ُ يُورام وَ رََحبْيا، بُْن وَيَْشعِيا ألِيعَزَرَ، بُْن رََحبْيا
َمخازِِن جَميِع عَِن مَسؤُولِينَ ُ باؤُه وَأقرِ َشلُومِيُث كانَ ٢٦ زِكْرِي. بُْن وََشلُومِيُث
ُ رُؤَساء مَها قَّدَ َّتِي وَال الهَيكَِل، ِ ِلخِْدمَة ُ داوُد َلُِك الم صَها َخّصَ َّتِي ال قدِماِت َّ الت
عَطايا ُصوا َخّصَ فَقَْد ٢٧ َيِش. الج ُ وَقادَة ِئاِت، وَالم الآلاِف ُ وَقادَة العائِلاِت
ِيُل َصمُوئ ُ َصه َخّصَ ما فَكُّلُ ٢٨ اللهِ. بَيِت ِ ِصيانَة أجِل مِْن الحُرُوِب غَناِئِم مَِن
ِ عُْهدَة فِي كانَ َّةَ، ي صُرُوِ بُن يُوآُب وَ نِيرٍ بُْن ُ وَأبْنِير قَيٍْس بُْن وَشاوُُل الرّائِي

بائِهِ. وَأقرِ َشلُومِيَث
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كَمَسؤُولِينَ الهَيكَِل خارَِج لِلعَمَِل ُ وَأبناؤُه َكنَنْيا تَعَيَّنَ يِّينَ، اليَصْهارِ وَمَِن ٢٩

وََسبُْع ألٌف باؤُهُ، وَأقرِ َحشَبْيا ِيِّينَ الحـَبْرُون مَِن ٣٠ ِيَل. إسْرائ عَلَى ً وَقُضاة
فِي َلِِك الم ِ وَِخْدمَة اللهِ ِ ِخدمَة ُشؤوِن جَميِع عَْن مَسؤُولُونَ مُقتَدٍِر، رَجٍُل ِ مِئَة
َيّا يَر فَكانَ ِيِّينَ، لِلحَبرُون ِ بِالنِّْسبَة أمّا ٣١ الُأردُّنِ. نَهْرِ مِْن الغَرِب إلَى ِيَل، إسْرائ
مِْن الأربَعِينَ ِ نَة الّسَ وَفِي عائِلاتِهِْم. أنساِب ِسجِلّاِت َحسََب الحـَبرُونِيِّنَ رَئِيَس
َ ير يَعزِ فِي بَينَهُْم مُقتَدِرِونَ رِجاٌل فَوُِجدَ ِجلّاِت، لِلّسِ فَحٌص جَرَى داوُدَ، حُكمِ
يَن ًمُقتَدِرِ رِجالا كانُوا يٍب، قَرِ ِ مِئَة وََسبُْع ألفاِن َيّا يَر لَدَى وَكانَ ٣٢ ِجلْعادَ. فِي
وَنِْصِف وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ عَِن مَْسؤُولِينَ ُ داوُد نَهُْم َّ فَعَي عائِلاتِهِْم. َ وَرُؤَساء

َلِِك. الم وَُشؤوِن اللهِ ُأمُورِ بِكُّلِ ُق َّ يَتَعَل ما فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة
٢٧

َيش الج فِرُِق
ِئاِت وَالم الُألوِف ِ وَقادَة ِيَل إسْرائ بَنِي عائِلاِت بِرُؤَساءِ ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه ١

ِ ة َّ ي ِ العَْسكَر بِالفِرَِق ِ المُتَعَلِّقَة الُأمُورِ كُّلِ فِي َلَِك الم خَدَمُوا الَّذِيَن عَْنهُْم، وَالمَسؤُولِينَ
َلََغ وَب شَْهراً. ُ وَتَْستَرِيح ً شَْهرا ُ َتخْدِم نَةِ: الّسَ مَدارِ عَلَى َ بِالخِدمَة تَقُومُ كانَْت َّتِي ال

ألْفاً. يَن وَعِشْرِ ً بَعَة أْر يٍق فَرِ كُّلِ ُ عَدَد
وَكانَ ِل. الأّوَ ْهرِ َّ لِلش الُأولَى ِ الفِرْقَة ًعَِن مَسؤُولا َبْدِيئِيَل ز بُْن يُْشبَعامُ كانَ ٢

ألْفاً. وَعُشْرُونَ ٌ بَعَة أْر ِ فِرْقَتِه فِي
فِي ُ ِخْدمَتُه وَكانَْت َيِش. الج ِ قادَة كُّلِ رَئِيَس فارََص، نَسِل مِْن كانَ ٣

ِل. الأّوَ ْهرِ َّ الش
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الثّانِي. ْهرِ َّ الش فِي ُ َتخدِم َّتِي ال ِ الفِرقَة عَِن ً مَسؤُولا الأُخوِخيُّ دُوداُي وَكانَ ٤

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي فِرْقَتِهِ. عَْن المَسؤُوَل َ القائِد مَقلُوُث وَكانَ
الـكَهَنَةِ. رَئِيُس ياداعَ يَهُو بُْن بَنايا َ هُو الثّالِِث ْهرِ َّ لِلش الثّالُِث ُ القائِد كانَ ٥

لاثِينَ َّ الث بَينَ ً با ُمحارِ بَنايا كانَ ٦ ألفاً. يَن وَعِشْرِ ً أربَعَة تَضُّمُ ُ فِرقَتُه وَكانَْت
فِرْقَتِهِ. عَْن ً مَسؤُولا عَمِّيزابادُ ُ ابْنُه وَكانَ لاثِينَ. َّ الث عَِن ً وَمَسؤولا

ً قائِدا َبَْديا ز ُ ابْنُه َ وَصار يُوآَب. أخو ِيُل عَسائ الرّابـِـِع، ْهرِ َّ لِلش الرّابـِـُع ُ القائِد ٧

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي بَعْدَهُ.
ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي . اليَزْراِحيُّ شَمُْحوُث الخامِِس، ْهرِ َّ لِلش الخامُِس ُ القائِد ٨

ألْفاً. وَعِشْرُونَ
ِ فِرْقَتِه وَفِي . قُوِعيُّ َّ الت عِّقِيَش بَْن عِيرا الّسادِِس، ْهرِ َّ لِلش الّسادُِس ُ القائِد ٩

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة
وَفِي أفْراِيمَ. بَنِي مِْن الفَلُونِيُّ حالُِص الّسابـِـِع، ْهرِ َّ لِلش الّسابـِـُع ُ القائِد ١٠

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه
ِ فِرْقَتِه وَفِي زارِِحيٌّ. َ وَهُو ، الحُوشاتِيُّ ِسبْكاُي الثّامِِن، ْهرِ َّ لِلش الثّامُِن ُ القائِد ١١

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة
وَفِي بَنْيامِيْنِيٌّ. َ وَهُو ، العَناثُوثِيُّ ُ ِيعَزَر أب التّاِســِع، ْهرِ َّ لِلش التّاِســُع ُ القائِد ١٢

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه
ِ فِرْقَتِه وَفِي زارِِحيٌّ. َ وَهُو ، طُوفاتِيُّ َّ الن مَهْراُي العاشِرِ، ْهرِ َّ لِلش ُ العاشِر ُ القائِد ١٣

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة
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مِْن وَكانَ . الفَرعَتُونِيُّ بَنايا عَشَرَ، الحادِي ْهرِ َّ لِلش َ عَشَر الحادِي ُ القائِد ١٤

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي أفْراِيم. ِ عائِلَة
َ وَهُو ، طُوفاتِيُّ َّ الن خَلْداُي فَكانَ عَشَرَ، الثّانِي ْهرِ َّ لِلش َ عَشَر الثّانِي ُ القائِد أمّا ١٥

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي عُثْنِيئِيَل. ِ عائِلَة مِْن
العَشائِر رُؤَساءُ

بُْن ُ ألِيعَزَر لِلرَُأوبَيْنِيِّينَ ِيَل: إسْرائ قَبائِِل عَْن مَْسؤُولِينَ ُ ؤَساء ُّ الر وَكانَ ١٦
مَعْكَةَ. بُْن َشفَطيا ِيِّينَ: معُون لِلّشَ زِكْرِي.

صادُوُق. لِهارُونَ: ِيَل. قَمُوئ بُْن َحشَبْيا يِّينَ: لِلّاوِ ١٧
ِيَل. مِيخائ بُْن عَمْرِي لِيَّساكَرَ: داوُدَ. أُخو َ وَهُو ألِيهُو، لِيَهُوذا: ١٨
ِيَل. عََزرئ بُْن ِيمُوُث يَر لِنَْفتالِي: بَْديا. عُو بُْن يَْشمَعِيا َبُولُونَ: لِز ١٩

فَدايا. بُْن ِيُل يُوئ َّى: مَنَس ِ قَبِيلَة لِنِْصِف يا. عََزْر بُْن هُوَشُع لِأفْراِيمَ: ٢٠

بُْن يَعِْسيئِيُل لِبَنْيامِيْنَ: يّا. ِ زَكَر بُْن و يَّدُ ِجلْعادَ: فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة لِنِْصِف ٢١
أبْنَيْرَ.

ِيَل. إسْرائ قَبائِِل ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ يَرُوحامَ. بُْن ِيُل عََزْرئ لِدانَ: ٢٢

أْن َسبََق َ الله لِأّنَ َسنَةً، يَن عِشْرِ مِْن أقَّلُ هُْم مَْن ُ داوُد ُيحِص وَلَْم ٢٣
ماءِ. الّسَ ُنجُوِم بِعَدَدِ ِيُل إسْرائ تَكُونَ بِأْن وَعَدَ

هَذا وَبِسَبَِب يُكمِْل. لَْم ُ ه َّ لـَِكن ُيحصِي، َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب بَدَأ وَقَْد ٢٤
أحداِث ِسجِّلِ فِي ُ العَدَد يَدخُِل فَلَْم ِيَل، إسْرائ عَلَى ِ الله غََضُب َ جاء الإحصاءِ

داوُدَ. َلِِك الم أيّاِم
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َلِك الم أملاِك عَلَى المُشْرِفُونَ
يُوناثانُ وَكانَ َلِِك. الم َمخازِِن عَْن ً مَسؤُولا عَدِيئِيَل بُْن عَزمُوُت وَكانَ ٢٥
وَفِي القُرَى، وَفِي المُدُِن وَفِي ياِف، الأر فِي َّتِي ال َخازِِن الم عَِن ً مَسؤُولا ِيّا عُّز بُْن

الحُُصوِن.
الأْرَض. َيحرُثُونَ الَّذِيَن الفَلّاِحينَ ًعَِن مَسؤُولا كَلُوَب بُْن عَْزرِي وَكانَ ٢٦

ً مَسؤُولا ْفمِّيُ الّشَ َبْدِّيُ ز وَكانَ الـكُرُوِم. ًعَِن مَسؤُولا الرّاِمي شَمْعَى وَكانَ ٢٧
بِيذِ. َّ الن َمخازِِن لِأجِل العِنَِب عَِن

التِّلاِل فِي ُمِّيزِ وَالج يتُوِن َّ الز أْشجارِ ًعَْن مَسؤُولا الجَدِيرِّيُ حانانَ بَعُل وَكانَ ٢٨
يتُوِن. َّ الز زَيِت ِ مَؤُونَة عَْن ً مَسؤُولا يُوعاُش وَكانَ ةِ. َّ ِي ب الغَر

فِي تَرعَى َّتِي ال البَقَرِ قُطعاِن عَِن ً مَسؤُولا الّشارُونِيُّ َشْطراُي وَكانَ ٢٩

الأودِيَةِ. فِي َّتِي ال البَقَرِ قُطعاِن ًعَن مَسؤُولا عَدلاَي بُْن شافاُط وَكانَ شارُونَ.
ِيرُونُوثِيُّ الم َيحَْديا وَكانَ الجِماِل. عَِن ً مَسؤُولا الإْسماعِيلِيُّ ِيُل ُأوب وَكانَ ٣٠

الغَنَِم. عَِن ً مَسؤُولا الهاجَرِّيُ ُ يز يازِ وَكانَ َمِيرِ. الح عَِن ً مَسؤُولا
داوُدَ. َلِِك الم أملاِك عَلَى َ وُكَلاء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ ٣١

بُْن َيحِيئِيُل وَكانَ وَمُتَعَلِّماً. ً وَحَِكيما ً مُستَشارا َ داوُد عَّمُ يُوناثانُ وَكانَ ٣٢
لِلمَلِِك. ً مُستَشارا أِخيتُوفَُل وَكانَ ٣٣ َلِِك. الم أبناءِ تَعلِيِم عَلَى يُشْرُِف حَْكمُونِي
بَنايا بُْن ياداعُ يَهُو أِخيتُوفََل وَخَلََف ٣٤ لِلمَلِِك. ً مُرافِقا الأْركِيُّ وَُحوشاُي

َلِِك. الم جَيِش قائِدَ يُوآُب وَكانَ ِياثارُ. وَأب
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٢٨
لِلهَيكَل َ داوُد ُخطَُط

َ وَرُؤَساء ِيَل، إسْرائ ِ قادَة كُّلَ القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ُ داوُد وَاْستَدعَى ١
ِئاِت، الم َ وَرُؤَساء الآلاِف، َ وَرُؤَساء َلَِك، الم ُ َتخدِم َّتِي ال الفِرَِق َ وَرُؤَساء القَبائِِل،
ِ حاِشيَة فِي المَسؤُولِينَ مََع وَأبنائِهِ، ِ وَماِشيَتِه َلِِك الم أملاِك كُّلِ عَْن وَالمَسؤُولِينَ
»اْسمَعُونِي وَقاَل: ُ داوُد َلُِك الم وَوَقََف ٢ ُوَْزٌن. لَه رَجٍُل وَكُّلِ بِينَ ُحارِ وَالم القَصْرِ،
اللهِ، عَْهدِ لُِصنْدُوِق وَاْستِْقراٍر ٍ راحَة مَكاِن َ ِناء ب أنوِي ُكنُت وََشعبِي. إْخوَتِي يا
أْن لََك ُ َيجُوز لا لِي: قاَل َ الله لـَِكّنَ ٣ لِبِنائِهِ. وَأعدَْدُت إلَهِنا. قَدَمَيِّ ِمَوطِِئ ل

َكثِيرَةً. ً دِماء َسفَْكَت وَقَْد حَرٍب، رَجُُل ََّك لِأن لاْسمِي، ً بَيتا تَبنِي
ًعَلَى مَلِكا لِأُكونَ عائِلَتِي كُّلِ بَينِ مِْن اختارَنِي ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، »لـَِكّنَ ٤

عائِلَتِي. اختارَ يَهُوذا بَيِت وَمِْن قائِداً. يَهُوذا اختارَ فَقَدِ الأبَدِ. إلَى ِيَل إسْرائ
كُّلِ بَينِ وَمِْن ٥ ِيَل. إسْرائ كُّلِ ًعَلَى مَلِكا أنا َيجْعَلَنِي أْن َ شاء إْخوَتِي بَينِ وَمِْن
عَلَى لِْلجُلُوِس ُسلَيْمانَ ابْنِي اختارَ – يَن َكثِيرِ ً أبناء ُ الله َ أعطانِي وَقَْد – َ أبنائِي
بَيتِي َسيَبنِي الَّذِي َ هُو ُسلَيْمانُ ‹ابنَُك لِي: وَقاَل ٦ ِيَل. إسْرائ اللهِ، ِ مَملـَكَة عَرِش
إلَى وََسُأثَبُِّت ٧ أباً. ُ لَه وَأُكونَ ابناً، َ لِي لِيَكُونَ ُ اختَرتُه قَدِ لِأنِّي وَساحاتِي،
اليَومَ.›« يَفعَُل َكما وَفَرائِضِي وَصاياَي ِباِع ّ ات فِي ً جادّا كانَ إذا مَملـََكتَهُ، الأبَدِ
ِ جَماعَة ِيَل، إسْرائ بَنِي جَمِيِع ِ بشَهادَة إلَيكُْم، أطلُُب »وَالآنَ دَاوُدُ: وَقاَل ٨
ِ هَذِه ـِكُوا تَمل لـِكَي تَدقِيٍق، بِكُّلِ إلَهِكُْم وَصايا بِعُوا َّ تَت أْن إلَهِنا، مَسمَِع وَعَلَى اللهِ،

الأبَدِ. إلَى لِأبْنائِكُْم وَتُورِّثُوها يِّبَةَ، الّطَ الأْرَض
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َسلِيٍم بِقَلٍب ُ وَاخدِْمه ِيَك، أب َ إلَه فَاعرِْف ُسلَيْمانَ، ابْنِي يا أنَْت »أمّا ٩

اْسَع الأفكارِ. كُّلَ يَفهَمُ وَ القُلُوِب، كُّلَ يَفَحُص َ الله لِأّنَ راغِبَةٍ، وَرُوٍح
ُ الله َ اختارَك قَدِ وَها ١٠ الأبَدِ. إلَى فَسَيَرْفُُضَك ُ تَرَْكتَه إذا أمّا وََستَِجدُهُ. إلَيهِ،

العَمََل.» ِ وَابْدأ ْع فَتَشَّجَ ساً. مُقَّدَ ً بَيتا َ لِتَبْنِي
وََمخازِنِهِ، ِيهِ وَمَبان الهَيكَِل دِهلِيزِ َط ُمخَّطَ ُسلَيْمانَ ُ ابنَه ُ داوُد أْعطَى َّ ثُم ١١
فِي كانَ ما لِكُّلِ ً طا ُمخَّطَ ُ وَأعطاه ١٢ حمَةِ. َّ الر كُرسِّيِ ِ وَغُرفَة ةِ، َّ ي ِ العُلْو ِ وَغُرَفِه
اللهِ، بَيِت َمخازِِن وَلِكُّلِ بِها، ِ ُحِيطَة الم الغُرَِف وَلِكُّلِ ِ الله بَيِت ِ ساحَة لِبِناءِ ِ ذِهنِه
ِ الـكَهَنَة فِرَِق نِظامَ ُ وَأعطاه ١٣ للهِ. ِ مَة المُقَّدَ لِلعَطايا ِ َصة ُخَّصَ الم َخازِِن الم وَلِكُّلِ
فِي ِ ُختَلِفَة الم باستِعمالاتِها ِ ِيَة الآن وَلِكُّلِ اللهِ، بَيِت ِ ِخدمَة عَمَِل وَلِكُّلِ يِّينَ، لاوِ َّ وَال
وَأوزانَ اْستِخدامِها، ِبحَسَِب هَِب الذَّ ِ ِيَة آن أوزانَ ُ لَه وَبَيَّنَ ١٤ اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة
ِ المنائِر أوزانَ ُ لَه بَيَّنَ َكما ١٥ ُختَلِفَةِ. الم باْستِعمالاتِها ِ ِيَة الآن وَجَمِيِع ةِ الفِّضَ ِ ِيَة آن
وَبَيَّنَ ١٦ اْستِخدامِها. ِبحَسَِب وَسُرُِجها ةِ َّ ي الفِّضِ ِ المنائِر وَأوزانَ وَسُرُِجها، ةِ َّ هَبِي الذَّ
المَوائِدِ لُِصنِع ةِ الفِّضَ وَوَزنَ ِس، المُقَّدَ الخـُبزِ مَوائِدِ لُِصنِع اللّازِِم هَِب الذَّ وَزنَ ُ لَه
يِق وَالأبارِ ّشِ َّ الر وَطاساِت المَلاقِِط لُِصنِْع النَقِّيِ هَِب الذَّ وَوَزنَ ١٧ ةِ، َّ ي الفِّضِ
وَزنَ ُ لَه وَبَيَّنَ ١٨ مِنها. َطبٍَق كُّلِ وَوَْزنَ ةِ، َّ ي الفِّضِ وَالأطباِق ةِ َّ هَبِي الذَّ وَالأطباِق
– ةِ َّ هَبِي الذَّ ِ المَرَكبَة نَمُوذََج ُ لَه وَبَيَّنَ البَُخورِ. مَْذَبحِ لُِصنِع اللّازِِم ى المَُصّفَ هَِب الذَّ
اللهِ. عَهدِ ُصنْدُوَق ِلاِن ّ يُظَل وَ أجنَِحتَهُما يَفرِداِن ذيِن َّ الل بِيمَ* الـكَرُو مَلاكَِي أي

٢٨:١٨ *
المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
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اللهِ. مَِن اْستَلَمَها َكما بَةً، مَكتُو علِيماِت َّ الت ِ هَذِه ُسلَيْمانَ ُ داوُد أعطَى ١٩
طاِت. ُخَّطَ الم َبحَسَِب تَْفِصيٍل بِكُّلِ ُ لَه وَشَرََحها

وَلا الأْمرَ. هَذا وَنَّفِْذ ْع وَتَشَّجَ ْد »تَشَّدَ ُسلَيْمانَ: ِ لابْنِه ُ داوُد قاَل َّ ثُم ٢٠
أْن إلَى يَترُكََك وَلَْن عَنَْك يَتَخَلَّى لَْن مَعََك. إلَهِي اللهَ، لِأّنَ تَْفشَْل. وَلا َتخَْف
لِكُّلِ يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة فِرَُق ِهيَ وَها ٢١ اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة عَمَِل كُّلَ تُنِهيَ
وَمَعَك ِخْدمَةٍ. ةِ َّ أي فِي يَن الماهِرِ العُمّاِل كُّلُ فَِك تَصَرُّ وََتحَْت اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة

عِب.» الّشَ وَكُّلُ المَسؤُولُونَ ً أيضا
٢٩

الهَيكَل ِ لبناء تَقدماٌت
، وَغَّضٌ ٌ َُصغِير الله ُ اختارَه الَّذِي ُسلَيْمانَ »ابْنِي َماعَةِ: الج لِكُّلِ ُ داوُد وَقاَل ١
كُّلَ بَذَلُْت ٢ للهِ. ما َّ وَإن لِبَشَرٍ، يُبْنَى لَْن الهَيكََل لِأّنَ فََكبيرَةٌ، ُ تُه مَهَمَّ أمّا

ً ة وَفِّضَ ذَهٍَب، مِْن أغراٍض لُِصنِْع ً ذَهَبا إلَهِي. لِبَيِت الإعدادِ فِي َجْهدِي
لُِصنِْع ً وَحَدِيدا ةٍ، َّ ُنحاِسي أغراٍض لُِصنِْع ً وَُنحاسا ةٍ، فِّضَ مِْن أغراٍض لُِصنِْع
ً وَِحجارَة الجَزَِع َ وَِحجارَة ةٍ، َّ َخشَبِي أغراٍض لُِصنِْع ً وََخشَبا ةٍ، َّ حَدِيدِي أغراٍض
بِكَمِّيّاٍت خاِم ُّ وَالر َّمِينَةِ، الث ِ الحِجارَة أنواِع وَكُّلِ نَةَ، َّ المُلَو َ وَالحِجارَة الإطاراِت، يِينِ لِتَز
ِ ة وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن الخاّصَ َكنزَِي ُأكَرُِّس فَإنِّي ذَلَِك عَْن ً وَفَضلا ٣ َكبِيرَةٍ.
ُ أعدَْدتُه ما كُّلِ إلَى ِ بِالإضافَة إلَهِي، لِبَيِت ِ ُأعطِيه الآنَ أنا وَها إلَهِي، لِبَيِت
:25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك

10-22.
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َ وََسبعَة ُأوفِيرَ، مِْن ، النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن قِنْطاٍر* آلاِف َ ثَلاثَة ٤ ِس: المُقَّدَ لِلبَيِت
ً ذَهَبا ٥ الغُرَِف. جُْدراِن ِ تَغِْشيَة أجِل مِْن المَُصّفاةِ ةِ الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر آلاِف
العَمَِل وَلِكُّلِ ةِ، َّ ي الفِّضِ الأغراِض لُِصنِْع ً ة وَفِّضَ ةِ، َّ هَبِي الذَّ الأغراِض لُِصنِْع
ِ لله نَفِسهِ ِتَكرِيِس ب بِسَخاءٍ َسيُعطِي فَمَْن الماهِرُونَ. نّاعُ الّصُ ِ بِه ُ َسيَقُوم الَّذِي

اليَومَ؟«
ِيَل، إسْرائ قَبائِِل ُ وَرُؤَساء العائِلاِت، ُ رُؤَساء بِسَخاءٍ أعطَى ِحينَئِذٍ، ٦

أجِل مِْن مُوا وَقَّدَ ٧ َلِِك. الم عَمَِل عَْن وَالمَسؤُولُونَ ِئاِت وَالم الآلاِف ُ وَرُؤَساء
َ وَعَشْرِة هَِب، الذَّ ًمَِن دِْرهَما آلاِف َ وَعَشْرِة قِنْطاٍر آلاِف َ خَمْسَة اللهِ بَيِت ِ ِخْدمَة
قِنْطاٍر ألِف َ وَمِئَة البرُونْزِ، مَِن ً قِنْطارا َ عَشَر َ ِيَة وَثَمان ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر آلاِف
لِتَكُونَ ِ الله بَيِت ِ ِلخَزْنَة أعطاها يمَةٌ، ِ كَر أحجارٌ لَدَيهِ مَْن وَكُّلُ ٨ الحَدِيد. مَِن
هُْم لِأّنَ ةِ، َّ ِخي الّسَ بِإسْهاماتِهِمُ عُب الّشَ وَابتَهََج ٩ . الجَرُشونِيِّ َيحِيئِيَل ِف تَصَرُّ َتحَت

أيضاً. ً عَظِيما ً ابتِهاجا ُ داوُد َلُِك الم وَابتَهََج للهِ. َسلِيٍم بِقَلٍْب أعطُوا

داوُد ُ َصلاة
وَقاَل: كُلِّها ِ َماعَة الج أمامَ َ الله ُ داوُد حَمَدَ َّ ثُم ١٠

اللهُ، يا َمْدُ الح »لََك
أبِينا، ِيَل إسْرائ َ إلَه يا

٢٩:٤ *
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة »كيكار.» ً حرفيا قِنطار.

(7 العدد فِي ً )أيضا
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الأبَدِ! وَإلَى الأزَِل مَِن
َلاُل، وَالج ُ وَالبَهاء َجدُ وَالم ُ ة َّ وَالقُو ُ العَظَمَة رَّبُ يا لََك ١١

الأْرِض. وَعَلَى ماءِ الّسَ فِي ما كُّلَ لََك لِأّنَ
َمِيِع. الج فَوَق أعلَى َكسَيِّدٍ ُ عظِيم َّ وَالت ُ يادَة الّسِ ُ الله يا لََك

مِنَك، ِهيَ وَالغِنَى رَواُت َّ الث ١٢
َمِيِع. الج فَوَق َتحكُمُ وَأنَت

لََك. وَالجـَبَرُوُت ُ ة َّ القُو
َمِيَع. الج يقوِّي وَ يَرفََع أْن ُ يَقدِر مَْن وَأنَت

إلَهَنا، يا وَالآنَ، ١٣
َجِيدَ. الم اْسمََك وَنُسَبُِّح ُشكرَنا لََك ُ نُقَّدِم

َشعبِي، َ هُو وَمَْن أنا، مَْن لـَِكْن ١٤

خاءِ؟ الّسَ بِهَذا نُعطَِي لـِكَي
مِنَْك، شَيءٍ كُّلَ لِأّنَ
أْعطَيناكَ. يَدِكَ وَمِْن

أمامََك، ُ باء غُرَ فَنَحُن ١٥
ِنا. كَآبائ ُ وَنُزَلاء

رَجاءٍ. وَبِلا عابِرٍ، بِظِّلِ ُ أْشبَه الأْرِض عَلَى َحياتُنا
يَدِكَ، مِْن ِهيَ وِس القُّدُ ًلاْسمَِك بَيتا َ لِنَبْنِي جَمَعْناها َّتِي ال ُ رْوَة َّ الث ِ هَذِه إلَهَنا، يا ١٦

لََك. ها ُّ كُل وَِهيَ
إلَهِي، يا أعرُِف وَأنا ١٧
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المُستَقِيمَةِ. وافـِـِع بِالدَّ وَتُسَرُّ القَلَْب تَفَحُص َك َّ أن
َسلِيٍم. بِدافـِـٍع الأْشياءِ ِ هَذِه كُّلَ ْمُت قَّدَ وَقَْد

لََك. بِفَرٍَح يُعطِي َ وَهُو هُنا َ الحاضِر َشعبََك الآنَ رَأيُت وَقَْد
يَعقُوَب. وَ وَإْسحَاَق َ بْراهِيم إ ِنا آبائ ُ إلَه أنَْت اللهُ، يا ١٨

َشعبَِك. قُلُوِب فِي َ لِيمَة الّسَ وايا َّ الن ِ هَذِه الأبَدِ إلَى فاحفَْظ
َنحوَكَ. بَهُْم قُلُو وَوَجِّهْ

ً َسلِيما ً قَلْبا ابْنِي ُسلَيْمانَ وَأعِط ١٩

وَفَرائَِضَك، وَأحْكامََك وَصاياكَ يُراِعي لـِكَي
لَهُ.» أعدَْدُت الَّذِي الهَيكََل وَيَبنِي كُلِّها بِها يَعمََل وَلـِكَي

ها ُّ كُل ُ َماعَة الج فَحَمَدَِت إلَهَكَْم.» »اْحمَدُوا كُلِّها: ِ لِلجَماعَة ُ داوُد قاَل َّ ثُم ٢٠

َلِِك. وَالم ِ الله ِ َحضرَة فِي وََسجَدُوا وا وَخَرُّ آبائِهِْم. َ إلَه اللهَ،

ً مَلِكا ُسلَيْمانَ مَْسُح
ثَوٍْر، ألَف للهِ، ً صاعِدَة َ ذَباِئح مُوا وَقَّدَ للهِ، َ ذَباِئح ذََبحُوا التّالِي اليَوِم وَفِي ٢١

كُّلِ عَْن بَِكثْرَةٍ َ وَذَباِئح راِب، َّ الش تَقدِماِت مََع حَمٍَل، وَألَف َكبٍْش، وَألَف
عَظِيٍم. بِفَرٍَح اليَوِْم ذَلَِك فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي بُوا وَشَرِ وَأكَلُوا ٢٢ ِيَل. إسْرائ
صادُوَق وَمَسَُحوا رَئِيساً، ُ وَمَسَُحوه ِيَةً، ثان ً مَلِكا َ داوُد بَْن ُسلَيْمانَ بُوا وَنَّصَ

كاهِناً.
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فَنََجَح داوُدَ، ِيهِ لِأب ً خَلَفا ً مَلِكا ِ الله َشعِب عَرِش عَلَى ُسلَيْمانُ َلََس فَج ٢٣

ِيَل. إسْرائ كُّلُ ُ وَأطاعَتْه
يَكُونُوا بِأْن َ داوُد َلِِك الم أنبِياءِ وَكُّلُ بُونَ، ُحارِ وَالم القادَةُ، وَعَدَ وَقَْد ٢٤

ُسلَيْمانَ. لِلمَلِِك ُمخلِِصينَ
لَْم ً مَلَكِيّا ً جَلالا ُ وَمَنَحَه ِيَل. إسْرائ كُّلِ أمامَ ً َكثِيرا ُسلَيْمانَ ُ الله وَرَفََع ٢٥

ِيَل. إسْرائ عَلَى َلٍِك ِم ل ُ مِثلُه قَّطُ يُتَْح
داوُد ُ وَفاة

ِ حُكمِه ُ ة مُّدَ َلَغَْت وَب ٢٧ ِيَل. إسْرائ كُّلِ عَلَى ً مَلِكا يَسَّى بُْن ُ داوُد كانَ ٢٦
القُدِس. فِي ً َسنَة ًوَثَلاثِينَ وَثَلاثا حَبْرُونَ،† فِي َسنَواٍت َسبَْع حَكَمَ َسنَةً. أربَعِينَ
وَالـكَرامَةِ. رَواِت َّ وَالث العُْمرِ مَِن َشبـِـَع وَقَْد ، ّنِ الّسِ فِي طاعٌِن َ وَهُو وَماَت ٢٨

ُسلَيْمانُ. ُ ابنُه ُ خَلَفَه َّ ثُم
ِيَل َصمُوئ ِسجِلّاِت فِي ٌن مُدَّوَ آِخرِهِ، إلَى ِ لِه أّوَ مِْن داوُدُ، َلِِك الم ُ وَتارِيخ ٢٩

ٌل مُسَجَّ َ وَهُو ٣٠ الرّائِي. جادَ ِسجِلّاِت وَفِي ناثانَ، بِيِّ َّ الن ِسجِلّاِت وَفِي الرّائِي،
وَفِي فِيهِ، رَْت َّ أث َّتِي ال وَالأحداِث تِهِ، َّ وَقُو ِ حُكمِه لأحداِث واٍف سَرْدٍ مََع

الُأخرَى. البِلادِ جَميِع مَمالِِك وَفِي ِيَل، إسْرائ

٢٩:٢٧ †
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.



lxxxviii

الكتاب المقدس باللغة العربية - الترجمة المبسطة
The Holy Bible in Arabic, Easy Reading Version

copyright © 2007 World Bible Translation Center
Language: العربية (Arabic)
Dialect: Standard
Translation by: World Bible Translation Center

This copyrighted material may be quoted up to 1000 verses without
written permission. However, the extent of quotation must not comprise
a complete book nor should it amount to more than 50% of the work
in which it is quoted. This copyright notice must appear on the title or
copyright page:
Arabic Holy Bible: Easy-to-Read Version Taken from the Arabic HOLY
BIBLE: EASY-TO-READ VERSION © 2007 by World Bible Translation
Center, Inc. and used by permission.
When quotations from the ERV are used in non-saleable media, such
as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar
media, a complete copyright notice is not required, but the initials (ERV)
must appear at the end of each quotation.
Requests for permission to use quotations or reprints in excess of 1000
verses or more than 50% of the work in which they are quoted, or other
permission requests, must be directed to and approved in writing by
World Bible Translation Center, Inc.
Address: World Bible Translation Center, Inc. P.O. Box 820648 Fort Worth,
Texas 76182
Email: bibles@wbtc.com Web: www.wbtc.com
Free Downloads Download free electronic copies of World Bible Transla-
tion Center’s Bibles and New Testaments at: www.wbtc.org
2015-06-09
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 20 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
050496aa-0e4c-58aa-9637-918a1806d8d9

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/arb

	١ أخبار

