
  ِكتَاب َأخْباِر اَألياِم اَألوُل
  

  آدم

١ 

  .نُوح سام حام يافَث٤ُِإدِريس متُوشَالَح الِمك ٣ِقينَان مهلَلِْئيُل يارد ٢آدم ِشيثُ َأنُوشُ ١
 يافث

: نُو جومرب٦. جومر وماجوج وماداي وياوان وتُوباُل وماشَك وِتيراس: بنُو يافَث٥َ
  .َأِليشَةُ وتَرِشيشُ وِكتِّيم ودوداِنيم: بنُو ياوان٧. َأشْكَنَاز وِريفَاتُ وتُوجرمةُ

  حام

٨امنو حب :انكَنْعفُوطُ وو راِيمِمصنُو كُوش٩َ. كُوشُ وا : بمعرتا وبسحويلَةُ وا وبس
  .وكُوشُ َأنْجب نَمرود الَِّذي َأصبح محاِربا باِسلًا١٠. وددانشَبا : بنُو رعما. وسبتَكَا
١١ نَفْتُوحو ابلَهو نَامعو اِئَل لُودقَب بَأنْج اِيمرِمصك١٢َوو لُوحكَسو وسفَتْرتُفْو ،ور

ونِطيالِْفِلس مِمنْه ردانْح الَِّذين مها١٣. وكَنْعِحثَّاو ثُم الِْبكْر نَهاب ونديص بَأنْج ن .
١٤ يناِشيجالِْجرو ينوِرياَألمو ينوِسيبو الْيا َأبضَأي وه انكَنْع١٥و ينقيرالْعو ينيوالْحو

 ينينيالس١٦واَألروويناثيموالْح يناِريمالصو يناِدي.  
  امس

١٧امنُو سب :ماِشكو اِثرجوُل وحو وصعو امآرو لُودو فَكْشَادَأرو َأشُّورو ِعيالم .
١٨اِبرع بَأنْج شَالَحو ،شَالَح بَأنْج فَكْشَاد١٩. َأر فَالَج هماس اِحدِن، ويلَدو بَأنْج اِبرعو

ماِمِه انْقَسِفي َأي ألنَّهقْطَاني هماس َأخُوهو ،ضشَالَفَ ٢٠. ِت اَألرو ادودَألْم بَأنْج قْطَانوي
 حاريتَ وومرضحِدقلَةَ ٢١واَل وأوزو اموردها ٢٢وشَباِييَل وَأِبيماَل وِعيب٢٣و ُأوِفيرو

ابوبيحويلَةَ وو .قْطَاننُو يُؤالِء بكُلُّ ه.  



٢٤س شَالَح فَكْشادَأر و ٢٥امعر فَالَج اِبر٢٦ع حتَار ورنَاح وجر٢٧سامرَأب . وه امرَأبو
اِهيمرِإب.  

 أبرام اسماعيل

نَبايوتُ ِبكْر : هذَا ِسِجلُّ مواِليِد ِإسماِعيَل٢٩. وابنَا ِإبراِهيم ِإسحاقُ ِوِإسماِعيُل٢٨
ويطُور ٣١وِمشْماع ودومةُ ومسا وحدد وتَيماء ٣٠ وِقيدار وَأدبِئيُل وِمبسام ِإسماِعيَل،

  .هُؤالِء هم بنُو ِإسماِعيَل. ونَاِفيشُ وِقدمةُ
٣٢يِمدو اندمو قْشَانوي انرِزم مفَه ،اِهيمرِة ِإباِريةَ، جنُو قَطُورا بأماقُ وِيشْبو ان

. عيفَةُ وِعفْر وحنُوك وَأِبيداع وَألْدعةُ: بنُو ِمديان٣٣. شَبا وددان:ابنَا يقْشَان. وشُوحا
  .كُلُّ هُؤالِء بنُو قَطُورةَ

  إسحاق

  . ِإسراِئيُلوابنَا ِإسحاقَ هما الِْعيص ويعقُوب َأي. وولَد ِإبراِهيم ِإسحاق٣٤َ
  العيص

٣٥نُو الِْعيصب :حقُورو المعيوشُ وعيوِئيُل وعرو ٣٦. َأِليفَازنُو َأِليفَازب : ارُأومو انمتَي
ِقنَازو ثَامعجفُو وصاِليقَ. ومع بَأنْج نَاعِتم ِمنوِئيَل٣٧. وعنُو رةُ : بشَمو حارزتُ ونَح

 .زةُوِم
  أدوم

٣٨ِعيرنُو سب :ِديشَانو رصِإيو ِديشُوننَى وعو ونِصبعاُل وشُوبو نَا ٣٩. لُوطَاناب
لُوطَان :ُأخْتُ لُوطَان ِهي نَاعِتمو ،اممهوِري واَل٤٠. حنُو شُوبةُ : بنَاحمو انلْوع

ُأونَامشَفُو واُل وِعيبو .عنَا ِصبابنَى: ونعةُ ونَى٤١. َأيع ابن :ِديشُون .نُو ِديشُونب :
انكَرو انثْرِوي انَأشْبو اندم٤٢. حرنو ِإيصبو :قَانعو انوعزو انِبلْه .نَا ِديشَاناب :

انَأرو وصع.  



  ملوك أدوم

باِلع : بَل َأن يحكُم َأي مِلٍك ِفي ِبالِد ِإسراِئيَلهُؤالِء الْملُوك حكَموا ِفي ِبالِد َأدوم، ق٤٣َ
ولَما ماتَ باِلع، ملَك مكَانَه يوباب بن زارح ِمن ٤٤. بن بعور، واسم مِدينَِتِه ِدنْهابةَ

ولَما ماتَ ٤٦. التِّيمانيينولَما ماتَ يوباب، ملَك مكَانَه حوشَام ِمن َأرِض ٤٥. بصرةَ
. حوشَام ملَك مكَانَه هدد بن بدد الَِّذي هزم ِمديان ِفي ِبالِد موآب، واسم مِدينَِتِه عويتَ

٤٧لَكم ،دداتَ ها ملَمِريقَةَ وسم ملَةُ ِمنس كَانَهك٤٨َ. مم لَكملَةُ، ماتَ سا ملَمو انَه
. ولَما ماتَ شَاوُل ملَك مكَانه بعُل حنَان بن عكْبور٤٩. شَاوُل ِمن رحوبوتَ علَى النَّهِر

٥٠دده كَانهم لَكم ،نَانُل حعاتَ با ملَمطَِبيُل . وهم ِهي تُهجوزو، وِدينَِتِه فَاعم ماسو
ِتمنَاع : وهُؤالِء هم رَؤساء قَباِئِل َأدوم. ثُم ماتَ هدد٥١.  ماء ذَهبِبنْتُ مطِْرد ِبنِْت
ومجِديُل ٥٤وقَنَاز وِتيمان وِمبصار ٥٣وَأهوِليبامةُ وِإيلَةُ وِفينُون ٥٢وعلْوةُ ويِتيتُ 

ِعيرامو.  
  

 يعقوب

٢ 

ودان ٢ رُأوِبين وِشمعون والوي ويهوذَا ويساكَر وزبولُون :هُؤالِء هم بنُو ِإسراِئيَل١
َأِشيرو ادجنَفْتَاِلي وو اِمينِبنْيوِسفُ ويو.  

 نسب داود

ر يهوذَا وكَان ِعير ِبكْ. وُأمهم ِهي ِبنْتُ شُوع الْكَنْعانيةُ. ِعير وُأونَان ِوِشيلَةُ: بنُو يهوذَا٣
وَأنْجب يهوذَا َأيضا فَارص وزارح ِمن تَامار زوجِة ٤. ِشريرا ِفي نَظَِر اِهللا، فََأماتَه اُهللا

  .فَكَان بنُو يهوذَا خَمسةً. ابِنِه
٥صنَا فَاروُل: ابامحو اِصر٦. ححارنُو زب :و انِهيمو ثَانَأيِري وِزمعاردكَلْكُوُل و .

عخَان الَِّذي جلَب الْمِصيبةَ علَى بِني ِإسراِئيَل، َألنَّه ارتَكَب : ابن كَرِمي٧. فَكَانُوا خَمسةً
امرح وا هَأخَذَ مانَةَ و٨. الِْخيثَانَأي نا: ابيرز٩. عاِصرنُو حب :ايكُلُوبو امرِميُل وحري .



ونَاِحشُ َأنْجب ١١. ورام َأنْجب عِمينَاداب وعِمينَاداب َأنْجب نَاِحشَ رِئيس بِني يهوذَا١٠
 زوعب بَأنْج اِلمسو اِلمى١٢سسي بَأنْج ديبعو ديبع بَأنْج زوعب١٣. و بى َأنْجسوي

ِنينةَ بعبَأل: س ا الِْبكْرعالثَّاِلثُ ِشمو ابالثَّاِني َأِبينَادو اب١٤ي الْخَاِمسنثَنَِئيُل و اِبعالرو
 ايد١٥رداود اِبعالسو مَأوص اِدسالساِيُل١٦. وَأِبيجةَ وويرص مُأخْتَاهةَ. وويرنُو صب :

  .ولَدتْ عماسا وَأبوه هو يثَر اِإلسماِعيِليوَأِبيجاِيُل ١٧. َأِبيشَاي ويوآب وعساِئيُل
  حاصر

بنُوه ِمن عزوبةَ . وكَالَب بن حاِصر َأنْجب ِمن عزوبةَ زوجتَه وَأيضا ِمن يِريعوث١٨َ
مه :وندَأرو ابشُوبو اشَرَأف١٩ْ. ي كَالَب جوةُ فتَزوبزاتَتْ عمو ،ورح تْ لَهلَداتَ، فَور
 ثُم تَزوج حاِصر ِبنْتَ ماِكير َأِبي ٢١. وحور َأنْجب ُأوِري، وُأوِري َأنْجب بصلْئيَل٢٠

وبجس تْ لَهلَدنَةً، فَوس ِستِّين ناب وهو ،اد٢٢. ِجلْعاِئيري لَدو وبجسثَالثٌ . و لَه كَانو
ولَِكِن استَولَتْ جشُّور وآرام علَى قُرى ياِئير ٢٣. شْرون مِدينَةً ِفي َأرِض ِجلْعادوِع

. كُلُّ هُؤالِء هم بنُو ماِكير َأِبي ِجلْعاد. وعلَى قَنَاتَ والْمساِكِن الَِّتي حولَها، ِستِّين مِدينَةً
٢٤وتَز اِصرفَاِة حو دعبوا تَقُوعَأب ورَأشْح تْ لَهلَدَأِة َأِبيِه، فَوراتَةَ امَأفْر ِمن كَاِلب ج.  

  يرحميل

٢٥اِصرِميَل ِبكِْر ححرنُو يا: بَأِخيو مَأوصو نَأورونَةُ وب ثُم ،هِبكْر ام٢٦. ر كَانو
معص : بنُو رام ِبكْر يرحِميَل٢٧. وِهي ُأم ُأونَامِليرحِميَل زوجةٌ ُأخْرى اسمها عطَارةُ، 

اقَرعو ِميني٢٨. ونَا ُأونَاماب :اعاديو ايشَم .اينَا شَماب :َأِبيشُورو اب٢٩. نَاد ماسو
وِليدمو انبَأح تْ لَهلَداِيُل الَِّتي وَأِبيج َأِة َأِبيشُوررا٣٠. امابنَا نَادب :َأفَّاِيمو لَداتَ . سمو

ِنينِبال ب لَد٣١. سَأفَّاِيم نشِْعي: ابي نابشِْعي، وي :ِشيشَان نابو ،ِشيشَان :الينَا ٣٢. َأحاب
ايَأِخي شَم ،اعادي :ونَاثَانيو ثَري .ِنينِبال ب ثَراتَ يم٣٣. وونَاثَاننَا يا: اباززفَالَتُ و .

وكَان ِلِشيشَان عبد . ولَم يكُن ِلِشيشَان بنُون بْل بنَات٣٤ٌ. هُؤالِء هم بنُو يرحِميَل
 ،هحري هماس ِري٣٥ِمصتَّايع تْ لَهفَولَد ،ِبنْتَه ِشيشَان هجو٣٦. فز بَأنْج تَّايعو

 نَاثَانو ،نَاثَان ،ادابز ب٣٧َأنْج ،ديبع بَأفْالُل َأنْجَأفْالَل، و بَأنْج ادابز٣٨و ديبعو
وعزريا َأنْجب حالَص، وحالَص َأنْجب ِإلْعاسةَ ٣٩َأنْجب ياهو، وياهو َأنْجب عزريا 



٤٠َأنْج ايمِسسو ،ايمِسس بةُ َأنْجاسِإلْعو شَلُّوم ةُ ٤١بيقَميةَ، ويقَمي بَأنْج شَلُّومو
عَأِليشَم بَأنْج.  

  كالب

مِريشَةُ، وهو : وابن ِميشَع. ِميشع ِبكْره، وهو َأبو ِزيفَ: بنُو كَالَب، َأِخي يرحِميَل٤٢
ونربو ح٤٣. َأبونربنُو حاقَ: برو تَفُّوحو حقُورعشَامو ٤٤. م وهو ،اقَمر بَأنْج عشَامو
امقْعرو يَأب .ايشَم بَأنْج اقَمر٤٥. وورتَ صيو بَأب وهو ،ونعم بَأنْج ايشَمو.  

٤٦اِزيزجا ووصمو انارح تْ لَهلَدا ِعيفَةُ، فَوهمةٌ اساِريج ِلكَالَب كَانا. وحو بَأنْج انر
اِزيز٤٧. جايدهنُو يفُ: بشَاعِعيفَةُ وفَلَطُ وو ِجيشَانو وتَاميو مجكَةُ ٤٨. رعا مَأمو

ثُم ولَدتْ شَاعفَ، وهو َأبو مدمنَّةَ، ٤٩. جاِريةُ كَالَب اُألخْرى، فَولَدتْ لَه شَبر وتَرحنَةَ
وها، وشَواوعبو جَأبكِْبينَا وو مةُ.  َأبكْسا عهما ِبنْتٌ ِاسضَأي ِلكَالَب كَانو.  

٥٠نُو كَالَبا بضُؤالِء َأيهو : ،اِريمعِة ييقَر سَؤساُل مشُوب ماتَةَ هِبكِْر َأفْر ورنُو حب
٥١سَؤساِريفُ محو ،متَ لَحيب سَؤسا ملْمسواِديرتَ جي٥٢.  بسَؤساَل، منُو شُوبب 

اِريمعِة ييوتَ : قَرنُوحكَّاِن مفُ سِنص َأي ،واهر٥٣هاِريمعِة ييقَر شَاِئرعو : ونثْريالْي
وناِعيوالِْمشْر وناتيالشَّمو ونالْفُوتيو . ونِعيرالص ردُؤالِء انْحه ِمنووناَألشْتَُأوِليو .

٥٤متَ لَحيِة بيِس قَرَؤسا ملْمنُو سكَّاِن : بفُ سِنصو وآبتَ ييوتُ بطْرعو ونالنَّطُوفَاِتي
ونِعيروتَ الصنُوح٥٥. مازبعي كَّانِة سالْكَتَب شَاِئرا عضَأيو : ونِعيالشَّمو ونِعيالتَّر

  .وا ِمن حمةَ َأِبي بيِت ركَابءلسوِكيون، وهم الْقَيِنيون الَِّذين جاوا
  

 نسل داود

٣ 

١ونربِفي ح وا لَهِلدو الَِّذين ،داونُو دب مُؤالِء هه : مَأِخينُوع ناب نُونَأم الِْبكْر
اِنيِئيُل ابةَ، الثَّاِني دِعيِليزرِة، الْيِليماِيَل الْكَرَأِبيج ٢ن ايكَةَ ِبنِْت تَلْمعم ناب شَلُومالثَّاِلثُ َأب

الْخَاِمس شَفَطْيا ابن َأِبيطَاَل، الساِدس يثَرعام ٣مِلِك جشُور، الراِبع َأدونْيا ابن حجيتَ، 



حيثُ ملَك سبع ِسِنين وِستَّةَ  ِلدوا ِلداود ِفي حبرون،هُؤالِء الستَةُ و٤. ِمن عجلَةَ زوجِتِه
َأربعةٌ ِمن : وهُؤالِء وِلدوا لَه ِفي الْقُدِس٥. ثُم ملَك ِفي الْقُدِس ثَالثًا وثَالِثين سنَةً. َأشْهٍر

يبحار : وِتسعةٌ آخَرون هم٦. ن وسلَيمانبتْشَبع ِبنِْت عمِئيَل، هم شَموع وشُوباب ونَاثَا
كُلُّ هُؤالِء بنُو ٩. وَأِليشَمع وَأِليداع وَأِليفَلَط٨ُونُوجه ونَاِفج وياِفيع ٧وَأِليشُوع وَأِليفَلَطُ 

  .ِهي َأخْتُهموكَانَتْ تَامار . داود، ِباِإلضافَِة ِإلَى َأوالِدِه ِمن الْجواِري
  ملوك يهوذا

وابنُه يورام، ١١. ابن سلَيمان هو رحبعام، وابنُه َأِبيا، وابنُه آسا، وابنُه يوشَافَاط١٠ُ
نُه آحاز، واب١٣. وابنُه َأمصيا، وابنُه عزريا، وابنُه يوتَام١٢. وابنُه َأخَزيا، وابنُه يوآشُ

نُهابى ونَسم نُهابا، وِقيزا١٤. حوِشيي نُهابو ،ونآم نُهابا١٥. ووِشينُو يبو : الِْبكْر
شَلُّوم اِبعا، الرِقيالثَّاِلثُ ِصد ،اِقيمويالثَّاِني ي ،انَانوح١٦. ياِقيموينَا يابو : اِكينويي

 .وِصدِقيا
  النسل الملكي بعد األسر

وملِْكيرام وفَدايا وشَنَْأصر ويقَميا ١٨سَألِْتيُل، : وهُؤالِء هم بنُوه. وُأِخذَ يوياِكين َأِسيرا١٧
يا، وشَلُوِميةُ مشُلَّام وحنَنْ: ابنَا زرباِبَل. زرباِبُل وِشمِعي: ابنَا فَدايا١٩. وهوشَاماع ونَدبيا

حشُوبةُ وُأوهُل وبركْيا : وكَان ِلزرباِبَل َأيضا خَمسةُ بِنين آخَِرين٢٠. ِهي ُأخْتُهما
دسح وشَبيا ويدسحا٢١. ونَنْيُل حا : نَسيدوبعو نَانَأرا وفَاينُو ربا، وشِْعييا وفَلَطْي

شَمِعيا وبنُوه وحطُّوشُ وِيجآُل وياِريح ونَعريا : نَسُل شَكُنْيا ِستَّةٌ وهم٢٢ .وشَكُنْيا
: بنُو الْيوِعيِني سبعة٢٤ٌ. الْيوِعيِني وحزقْيا وعزِريقَام: بنُو نَعريا ثَالثَة٢٣ٌ. وشَافَاطُ

ا وفَاليو اِشيبَألْيو واهايودنَاِنيهعا واليدو انَانوحيو قُّوبع.  
  



 عشائر يهوذا األخرى

٤ 

وشُوباُل َأنْجب رآيا، ورآيا ٢. فَارص وحاِصر وكَرِمي وحور وشُوباُل: نَسُل يهوذَا١
دالهو ايَأخُوم بثُ َأنْجحيثُ، وحي بَأنْج .رالص شَاِئرع ِذِه ِهيهين٣. ِعينُو ِعيطَمب :

وفَنُوِئيُل مَؤسس جدور، ٤يزرِعيُل ويشْما ويدباشُ، وُأخْتُهم الَِّتي اسمها هصلَلْفُوِني، 
  .كُلُّ هْؤالِء نَسُل حور ِبكِْر َأفْراتَةَ ومَؤسِس بيتَ لَحم.وعازر مَؤسس حوشَةَ

٥ورتَاِنوَأشْحجوز لَه كَان تَقُوع سَؤسةُ:  مرنَعالةُ وة٦ُ. حرنَع تْ لَهلَدفَو : امَأخُز
ِسيرةُ وصوحر وَأثْنَان : بنُو حالة٧َ. هُؤالِء بنُو نَعرةَ. وحافَر وتَيماِني وَأخْشَتَاِري

٨وِبيبصهانُوثَ وع بالَِّذي َأنْج ،قُوصومارِن هِحيَل برَأح شَاِئرعةَ و.  
." ولَدتُه ِبحزٍن: "وسمتْه ُأمهَ يعباز، َألنَّها قَالَتْ. وكَان يعباز َأشْرفَ ِمن ِاخْوِتِه٩

فَظِْني ِمن ِلتَكُن يدك مِعي، واح. حدوِدي باِركِْني، ووسع: "ودعا يعباز اَهللا وقَاَل١٠
 .فََأعطَاه اُهللا طَلَبه." الشَّر، فَال يشِْقيِني

١١ِحيرم لَدةَ وَأخُو شُوح كَلُوبو :و َأشْتُونَأب وه ِحيرمافَا ١٢. وتَ ريب بَأنْج َأشْتُونو
ابنَا . ابنَا قَنَاز عتِْنيُل وسرايا١٣. هُؤالِء َأهُل ريكَةَ. وفَاِسح وتَِحنَّةَ مَؤسس مِدينَِة نَاحاشَ

سرايا َأنْجب يوآب، وهو َأبو سكَّاِن . ومعونُوتَاي الَِّذي َأنْجب عفْرة١٤َعتِْنيَل حثَاثُ 
  .واِدي الصنَّاِع، وقَد سمي كَذَِلك َألنَّهم كَانُوا صنَّاعا

١٥ِن يب نُو كَالَبفُنَّةَب :نَاِعملَةُ وَأيو وِعير .لَةَ قَنَازَأي نلَلِْئيَل١٦. ابهنُو يِزيفَةُ : بِزيفُ و
وزوجةُ مرد ولَدتْ لَه مريم . بنُو عزرةَ يثَر ومرد وعاِفر ويالُون١٧. وِتيِريا وَأسِريُل

فَهُؤالِء هم بنُو مرد ِمن زوجِتِه ِبثْيةَ ِبنِْت ١٨. جب َأشْتَموعوشَماي ويشْبح الَِّذي َأنْ
نوعِفر . اِبرحو ،وردج بالَِّذي َأنْج داري تْ لَهلَدةً، فَووِديهةً يجوا زضَأي درَأخَذَ مو

بقُوِتِئيَل الَِّذي َأنْجيوكُو، وس بالَِّذي َأنْجانُوحتْ ١٩.  زلَدفَو ،ما ُأخْتَ نَحوِديح جوتَزو
َأحدهما َأسس قَِعيلَةَ الَِّتي تَسكُنُها قَِبيلَةُ جرم، واآلخَر َأسس َأشْتَموع الَِّتي تَسكُنُها . ابنَيِن



نَسُل يشِْعي زوحيتُ . نَان وِتيلُونَأمنُون وِرنَّةُ وِبنْح: بنُو ِشيمون٢٠. قَِبيلَةُ معكَةَ
  .وِبنْزوحيتُ

ِعير الَِّذي َأنْجب ِليكَةَ، ولَعدةُ الَِّذي َأنْجب مِريشَةَ وعشَاِئر عماِل : بنُو ِشيلَةَ بِن يهوذَا٢١
 ،ِت َأشِْبيعيِفي ب ٢٢الْكَتَّاِن الَِّذينُل كَِزيبَأهو ،وِقيميو الَِّذين مهافُ، وارسو وآسيا، و

وآبوا مكَمنُذُ الْقَِديِم. حةٌ ِفي ِسِجلَّاٍت مودجوم ارِذِه اَألخْبه٢٣. و اِفينكَانُوا خَزو
  .ويِقيمون ِفي نَتَاِعيم وجدارةَ ويعملُون ِلِحساِب الْمِلِك

  شمعون

٢٤ونعنُو ِشموِئ: بُلنَمشَاوو حارزو ِريبيو اِميني٢٥. يُل و ،شَلُّوم بُل َأنْجشَاوو
 ،اعِمشْم بَأنْج امسِمبو ،امسِمب بَأنْج شَلُّوموِئيُل ٢٦ومحوِئيَل، ومح بَأنْج اعِمشْمو

  .َأنْجب زكُّور، وزكُّور َأنْجب ِشمِعي
َأما ِاخْوتُه فَلَم يكُن لَهم بنُون كَثَيرون، ولَم . ِستَّةَ عشَر ابنًا وِستُّ بنَاٍتوكَان ِلِشمِعي ٢٧

وَأقَاموا ِفي ِبْئر سبع وموالدةَ وحصر شُوعاَل، ٢٨. تَكْثُر عشَاِئرهم كَما كَثُر بنُو يهوذَا
٢٩ ،تُوالدو اِصمعةَ وِبلْهِصقْلَغَ، ٣٠وةَ ومرحتُوِئيَل وب٣١و رصحوتَ وكَبرتَ ميبو

اِيمرشَعِئي وتَ ِبريبو وِسيمس .داوِلِك دِد الْمهِإلَى ع منُهدم ِهي ِذه٣٢. ه سخَم ملَه كَانو
فَِة ِإلَى كُلِّ الْقُرى الْمِحيطَِة ِباِإلضا٣٣. ِعيطَم وعين وِرمون وتُوكَشُ وعاشَان: قُرى

وكَان مشُوباب، ويمِليك، ويوشَا ٣٤. هِذِه مساِكنُهم وَأنْسابهم. ِبهِذِه الْمدِن حتَّى ِإلَى بعَل
ِعيِني، والْيو٣٦ويوِئيُل، وياهو بن يوِشبيا بِن سرايا بِن عِسِئيَل، ٣٥بن َأمصيا، 

وِزيزا بن ِشفِْعي بِن َألُون ٣٧ويعقُوبا، ويشُوحايا، وعسايا، وعِدِئيُل، ويِسيِمِئيُل، وبنَايا، 
كُلُّ هُؤالِء، الْواِردةُ َأسماُؤهم َأعاله، كَانُوا رَؤساء ٣٨بِن بدايا بِن ِشمِري بِن شَمِعيا، 

فَذَهبوا يبحثُون عن مرعى ِلماِشيِتِهم، حتَّى ٣٩. وكَثُرتْ عاِئالتُهم ِجدا. ِهمِفي عشَاِئِر
فَوجدوا مرعى خَِصيبا وجيدا، وكَانَِت ٤٠. وصلُوا ِإلَى مدخَِل جدور شَرِق الْواِدي

ِفي َأماِدَئةً وهاِف وةَ اَألطْراِسعو ضَا ِفي قَِديِم . اٍناَألركَنُوا ِفيهس قَد امُل حَأه كَانو
فَِفي َأياِم حزِقيا مِلِك يهوذَا، جاء هُؤالِء الْواِردةُ َأسماُؤهم َأعاله ِإلَى جدور، ٤١. الزماِن

اموا ِخيمدهو ،نَاككَانُوا ه الَِّذين ينوِنيعوا الْمبارحو دوجا فَال يامتَم موهادَأبو ،مه



وذَهب خَمس ٤٢. ثُم سكَنُوا مكَانَهم حيثُ يوجد مرعى ِلماِشيِتِهم. معوِني ِإلَى هذَا الْيوِم
و يشِْعي، وهاجموا ِمئِة رجٍل ِمن بِني ِشمعون يقَودهم فَلِْطيا ونَعِريا ورفَايا وعزيُل بنُ

 ،ِعيرَل سبتَلُّوا ٤٣جاحاِة، ويِد الْحلَى قَيالُوا عا زكَانُوا م اِلقَِة الَِّذينمةَ الْعِقيقَتَلُوا بو
مهضِم. َأروذَا الْيِإلَى ه نَاكه مهو.  

  
  رأوبين

٥ 

لِْبكْر، ولَِكنَّه عاشَر جاِريةَ َأِبيِه، فَفَقَد حقَّه كَاالبِن كَان هو ا. بنُو رُأوِبين ِبكِْر ِإسراِئيَل١
. وِلذَِلك ال يِرد اسم رُأوِبين كَالِْبكِْر. الِْبكِْر، وُأعِطي هذَا الْحقُّ البنَي يوِسفَ بِن ِإسراِئيَل

، وجاء الْمِلك ِمن قَِبيلَِتِه، لَِكن حقَّ الْبكُوِريِة كَان ومع َأن يهوذَا كَان الْقَاِئد علَى ِاخْوِتِه٢
  .ِليوِسفَ

: بنُو يوِئيَل٤. حنُوك وفَلُّو وحاِصر وكَرِمي: ِإذَن هُؤالِء هم بنُو رُأوِبين ِبكِْر ِإسراِئيَل٣
،وجج با َأنْجِعيشَما، وِعيشَم بوِئيُل َأنْجِعييِشم بَأنْج وججِميخَا، ٥.  و بِعي َأنْجِشمو

وبعُل َأنْجب بِئيرةَ الَِّذي َأسره ِتلْغَثَ فَالِسر مِلك ٦وِميخَا َأنْجب رآيا، ورآيا َأنْجب بعَل، 
َأشُّور .ينُأوِبيِنيالر ِئيسر وةُ هِئيربَأقَا٧. و مُؤالِء ههِفي و درا وم بسح شَاِئِرِهمِبع هِرب

وبالَع بن عزاز بِن شَاِمع بِن يوِئيَل، وسكَنُوا ٨يِعيُل الرِئيس، وزكَِريا، : ِسِجلِّ اَألنْساِب
ونعَل معبو وتَّى ِإلَى نَبح وِعيررش٩َ. ِفي ِمنْطَقَِة ع مالكُهتْ َأمتَدامافَِة وقًا ِإلَى حر

ادِض ِجلْعتْ ِفي َأركَثُر متَهاِشيم اِت، َألنِر الْفُراِء الَِّتي تَِصُل ِإلَى نَهرحوِفي ١٠. الص
َأياِم شَاوَل، حاربوا الْهاِجِريين وهزموهم واحتَلُّوا ِديارهم ِفي كُلِّ الِْمنْطَقَِة الَِّتي شَرقَ 

  .لْعادِج
  جاد

وكَان ١٢. وسكَن بنُو جاد ِبِجواِر بِني رُأوِبين ِفي َأرِض باشَان حتَّى ِإلَى سلْكَة١١َ
اشَانشَافَاطُ، ِفي بو نَايعي ثُم ،شَافَام هدعبو ،ِئيسالر ووِئيُل ه١٣. ي اِئالِتِهمِبع مهَأقَاِربو



مةٌ هعبِم: ساِبرعو ِزيعو كَانعيو ايوريو عشَبو شُلَّاممنُو ١٤. يخَاِئيُل وب مُؤالِء كُلُّهه
. اِيَل بِن حوِري بِن ياروح بِن ِجلْعاد بِن ِميخَاِئيَل بِن يِشيشَاي بِن يحدو بِن بوزحَأِبي
وسكَن بنُو جاد ِفي ِجلْعاد، ١٦. ي بن عبِديَل بِن جوِنيوكَان رِئيس عاِئلَِتِهم هو َأِخ١٥

كُلُّ هُؤالِء كُِتبوا ِفي ِسِجلِّ ١٧. ِفي باشَان وقُراها، وِفي كُلِّ مراِعي شَارون ِإلَى آِخِرها
 امعبراِم يِفي َأيوذَا وهِلِك يم وتَاماِم ياِب، ِفي َأياِئيَلاَألنْسرِلِك ِإسم.  

  ِمن الرجاِل٤٤،٧٦٠كَان ِفيِهم وبنُو رُأوِبين وبنُو جاد وِنصفُ قَِبيلَِة منَسى، ١٨
اَألقِْوياِء، الْقَاِدِرين علَى اسِتعماِل التُّرِس والسيِف والْقَوِس، ومتَدرِبين علَى الِْقتَاِل، 

 ينتَِعدسمِبور١٩. ِللْح ،ابنُودنَاِفيشَ وو طُوراِئَل يقَبو يناِجِريوا الْهبارفَح
٢٠ِهملَيوا عرانْتَصو . ملَه ابتَجِه، فَاسلَياتَّكَلُوا عِب ورخُوا ِإلَى اِهللا ِفي الْحرص مَألنَّه

عم نكُلِّ مو يناِجِريلَى الْهع مهرنَصوم٢١. همتَهاِشيوا مبنَهٍل، ٥٠،٠٠٠: ومج 
٢٥٠،٠٠٠والْغَنَِم، و النَّاِس ٢،٠٠٠ ِمن وا ِمنرَأساٍر، وقَطَ ٢٢ .١٠٠،٠٠٠ ِحمسو

لَى وسكَنُوا ِفي ِبالِد الْهاِجِريين ِإ. كَِثيرون ِمنْهم قَتْلَى، َألن الْحرب كَانَتْ تَحتَ ِقيادِة اِهللا
  .وقِْت اَألسِر ِإلَى باِبَل
  نصف قبيلة منسى

٢٣ى كَِثيِريننَسِف قَِبيلَِة منُو ِنصب كَانَل . وعتَّى ِإلَى بح اشَانِض بكَنُوا ِفي َأرفَس
ونمرِل حبجو ِنيرسو ونمر٢٤. حاِئالِتِهمع اءَؤسر مُؤالِء ههشِْعي : ويو اِفرَأِليِئيُل عو

كَانُوا محاِرِبين بواِسَل، وِرجالًا لَهم شُهرةٌ، . وعزِريُل ويرِميا وهودويا ويحِدِئيُل
اِئالِتِهمع اءَؤسر٢٥. و اِنِب الَِّذينةَ األجوا آِلهتَِبعو خَانُوهو ،اِئِهموا ِإللَِه آبتَنَكَّر ملَِكنَّهو

فََأثَار اُهللا علَيِهم فُوَل مِلك َأشُّور، ٢٦. لْك األرِض، والَِّذين طَردهم اُهللا ِمن َأماِمِهمِفي ِت
 لَحِإلَى ح مَأخَذَهى، ونَسفَ قَِبيلَِة مِنصو ادِني جبو ُأوِبينِني رب رفََأس ،رتَغْلَثْ فَالس َأي

  .هِر جوزان، وهم هنَاك ِإلَى هذَا الْيوِموخَابور وهارا ونَ
  



 الوي

٦ 

عمرام وِيصهار وحبرون : بنُو قَهات٢َ. جرشُون وقَهاتُ ومراِري: بنُو الِوي١
ِلعازار نَاداب وَأِبيهو وَأ: بنُو هارون. هارون وموسى ومريم: بنُو عمرام٣. وعزيُل
ارِإيتَام٤. و ،َأِبيشُوع بَأنْج اسِفينْحو ،اسِفينْح بَأنْج اراز٥َأِلع ،قِّيب بَأنْج َأِبيشُوعو

 ،يزع بقِّي َأنْجبوثَ، ٦وايرم با َأنْجيحرزا، ويحرز بي َأنْجزعوثُ ٧وايرمو
وَأِخيطُوب َأنْجب صاِدقَ، وصاِدقُ َأنْجب ٨مريا َأنْجب َأِخيطُوب، َأنْجب َأمريا، وَأ

 ،صع٩َأِخيم ،انَانوحي با َأنْجيرزعا، ويرزع بَأنْج صعَأِخيم١٠و بَأنْج انَانوحيو
وعزريا ١١. اه سلَيمان ِفي الْقُدِسعزريا، وهو الَِّذي كَان حبرا ِفي بيِت اِهللا الَِّذي بنَ

 ،َأِخيطُوب با َأنْجيرَأما، ويرَأم ب١٢َأنْج باِدقُ َأنْجصاِدقَ، وص بَأنْج َأِخيطُوبو
 ،ا، ١٣شَلُّوميرزع با َأنْجِحلِْقيا، وِحلِْقي بَأنْج شَلُّوم١٤وايرس با َأنْجيرزعا وايرسا، و

ويوصاِدقُ ُأِخذَ َأِسيرا، لَما َأرسَل اُهللا شَعب يهوذَا والْقُدِس َأسرى ١٥َأنْجب يوصاِدقَ، 
روخَذْنَصِد نَبلَى يع.  

. ابنَا جرشُون اسمهما ِلبِني وِشمِعي١٧. جرشُون وقَهاتُ ومراِري: بنُو الِوي١٦
. محِلي وموِشي: ابنَا مراِري١٩. عمرام وِيصهار وحبرون وعزيُل: و قَهاتَبن١٨ُ

اِئِهمآب بسح يناِئالتُ اللَّاِويع ِذِه ِهيهثَ، ٢٠: وحي بِني َأنْجِلبِني، وِلب بَأنْج شُونرج
 يوآخَ، ويوآخُ َأنْجب ِعدو، وِعدو َأنْجب زارح، وِزمةُ َأنْجب٢١ويحثُ َأنْجب ِزمةَ، 
ايَأثْري بَأنْج حارزات٢٢َ. ونُو قَهب : ،حقُور بَأنْج ابِمينَادعو ،ابِمينَادع باتُ َأنْجقَه
 ،يرَأس بَأنْج حقَورَألْقَانَةُ َأ٢٣وَألْقَانَةَ، و بَأنْج يرَأسو بافُ َأنْجَأِبيَأسافَ، وَأِبيَأس بنْج

 ،ير٢٤َأس با َأنْجيزعا، ويزع بُأوِريُل َأنْجُأوِريَل، و بثُ َأنْجتَحثَ، وتَح بَأنْج يرَأسو
، وَألْقَانَةُ َأنْجب وَأِخيموتُ َأنْجب َألْقَانَة٢٦َ. ابنَا َألْقَانَةَ عماساي وَأِخيموت٢٥ُ. شَاوَل

ونَحثُ َأنْجب َأِليآب، وَأِليآب َأنْجب يروحام، ٢٧صوفَاي، وصوفَاي َأنْجب نَحثَ، 
الِْبكْر يوِئيُل، والثَّاِني : ابنَا صموِئيَل٢٨. ويروحام َأنْجب َألْقَانَةَ، وَألْقَانَةُ َأنْجب صموِئيَل



اِري٢٩. اَأِبيرنُو مِعي، : بِشم بِني أنْجلَبِني، ولَب بِلي َأنْجحمِلي، وحم باِري َأنْجرم
  .وعزةُ َأنْجب ِشمعا، وِشمعا َأنْجب حِجيا، وحِجيا َأنْجب عسايا٣٠وِشمِعي َأنْجب عزةَ، 

  قادة الغناء في بيت اهللا

 هم الَِّذين َأوكََل ِإلَيِهم داود ِقيادةَ الِْغنَاِء ِفي بيِت اِهللا، بعدما استَقَر ِفيِه وهُؤالِء٣١
وكَانُوا يقَومون ِبِخدمِتِهم وِهي الِْغنَاء، َأمام مسكَِن خَيمِة االجِتماِع، ٣٢. صنْدوقُ الْعهِد

انملَينَى سب ِسِإلَى َأنتَ اِهللا ِفي الْقُديِبِنظَاٍم.  ب مهاِجبو ونَؤدكَانُوا ي٣٣. و مُؤالِء هفَه
ِنيِهمب عِة ممِذِه الِْخدوا ِبهقَام ِن : الَِّذينوِئيَل بي نغَنِّي ابالْم اناتَ، ِهيمِني قَهب ِمن

بِن صوفَ بِن َألْقَانَةَ بِن محثَ ٣٥ِن ِإيِليِئيَل بِن تُوح بِن َألْقَانَةَ بِن يروحام ب٣٤صموِئيَل 
 اياسمِن عا ٣٦بفَنْيِن صا بيرزِن عوِئيَل بِن يِن َألْقَانَةَ بِن ٣٧بب يرِن َأسثَ بِن تَحب

 حِن قُورافَ ب٣٨َأِبيَأسِن ِإسِن الِوي باتَ بِن قَهب ارهصِن ياِئيَلب٣٩. ر اِعدسم كَانو
بِن ِميخَاِئيَل بِن بعِسيا ٤٠ِهيمان الَِّذي يِقفُ ِللِغنَاِء عن يِميِنِه، آسافَ بن بركْيا بِن ِشمعا 

ِن يحثَ ب٤٣بِن ِإيثَان بِن ِزمةَ بِن ِشمِعي ٤٢بِن َأثْنَاي بِن زارح بِن عدايا ٤١بِن ملَكْيا 
وكَان مساِعد ِهيمان الثَّاِني الَِّذي يِقفُ ِللِْغنَاِء عن ِشماِلِه، ٤٤. بِن جرشُون بِن الِوي

بِن حشَبيا بِن ٤٥وهو ابن ِقيِشي بِن عبِدي بِن ملُّوخَ . ِإيثَان ِمن نَسِل مراِري بِن الِوي
بِن محِلي بِن موِشي بِن مراِري ٤٧بِن َأمِصي بِن باِني بِن شَاِمر ٤٦َأمصيا بِن ِحلِْقيا 

  .بِن الِوي
َأما ٤٩. وكَان اللَّاِويون اآلخَرون يقَومون ِبكُلِّ الْواِجباِت اُألخْرى ِفي خَيمِة بيِت اِهللا٤٨

راِبين علَى منَصِة الْقُرباِن الَِّذي يحرقُ، وعلَى منَصِة هارون ونَسلُه، فَكَانُوا يقَدمون الْقَ
 بساِئيَل حرِني ِإسب نوا عكَفِّرِلي ،اِخِليقِْدِس الدطْلُوِب ِفي الْمِل الْممكُلِّ الْع عخُوِر، مالْب

  .كُلِّ ما َأمر ِبِه موسى عبد اِهللا
هارون َأنْجب َأِلعازار، وَأِلعازار َأنْجب ِفينْحاس، وِفينْحاس :  هارونهُؤالِء بنُو٥٠

 ،َأِبيشُوع با، ٥١َأنْجيحرز بي َأنْجزعي، وزع بقِّي َأنْجبو ،قِّيب بَأنْج َأِبيشُوعو
٥٢بوثُ َأنْجايرموثَ، وايرم با َأنْجيحرزو ،َأِخيطُوب با َأنْجيرَأما، ويرَأم 
٥٣صعَأِخيم باِدقُ َأنْجصاِدقَ، وص بَأنْج َأِخيطُوبو.  



٥٤كَننَاِطقُ الَِّتي سالْم ِذِه ِهيهو ونارِني ها با : ِفيهلَى نَِصيِبهلَتْ عصاتَ حةُ قَهِشيرع
َأما الْحقُوُل ٥٦. ن ِفي َأرِض يهوذَا مع مراِعيها حولَهاوَأعطَوهم حبرو٥٥َأولًا، 

فَهِذِه ِهي الْمدن الَِّتي َأعطَوها ٥٧. والْقُرى الَِّتي حوَل الْمِدينَِة، فََأعطَوها ِلكَاِلب بِن يفُنَّةَ
وِحيِلين ٥٨لْجِإ، وِلبنَةُ ويتِّير وَأشْتَموع حبرون مِدينَةُ الْم: ِلبِني هارون مع مراِعيها

 ِبيردٍس٥٩وتُ شَميبطَّةُ ويو اشَانعا٦٠. واِعيهرمو ندِذِه الْمه ِمينِبنْي ِمن ثُم : ونعِجب
عِشيرِة بِني قَهاتَ ثَالثَ فَكَانَتْ كُلُّ الْمدن الَِّتي ُأعِطيتْ ِل. وجبع وعلْمثُ وعنَاثُوثُ

  .َأما باِقي بِني قَهاتَ، فَكَان نَِصيبهم عشْر مدٍن ِمن ِنصِف قَِبيلَِة منَسى٦١. عشْرةَ مِدينَةً
٦٢ اِكرساِئِل يقَب ِدينٍَة ِمنةَ مشَرثَالثَ ع ،شَاِئِرِهمع بسح شُونرِني جب نَِصيب كَانو

اشَانى الَِّذي ِفي بنَسِف قَِبيلَِة مِنص نَفْتَاِلي ِوِمنو َأِشيراِري ٦٣. ورِني مب نِصيب كَانو
ولُونبزو ادجو ُأوِبيناِئِل رقَب ِدينَةً ِمنةَ مشَراثْنَتَا ع ،شَاِئِرِهمع بسنُو ٦٤. حطَى بفَأع

والْمدن الَِّتي ِمن قَباِئِل يهوذَا وِشمعون ٦٥. ه الْمدن ومراِعيهاِإسراِئيَل اللَّاِويين هِذ
  .وِبنْيِمين، اخْتَاروها ِبالْقُرعِة، وقَد سبقَ ِذكْرها

٦٦اِيمقَِبيلَِة َأفْر نًا ِمندم مهنَِصيب اتَ، كَانِني قَهشَاِئِر بع ضعب٦٧. وطَوِذِه فََأعه مه
اِيمِل َأفْربا ِفي جهاِعيرمو ندالْم : رازجِإ الْقَاِتِل، ولْجِدينَةَ مم تَ ٦٨شَِكيميبو امعقْميو

 ونور٦٩حونتَّ ِرمجو لُونَأياِئيَل ٧٠. ورنُو ِإسطَى بى، َأعنَسِف قَِبيلَِة مِنص ِمنو
وَأعطَوا بِني جرشُون الْمدن التَّاِليةَ، ِمن ٧١. هاتَ، عاِنر وبلْعام ومراِعيهماِلباِقي بِني قَ

: وِمن قَِبيلَِة يساِكر٧٢. جوالن ِفي باشَان وعشْتَروتَ ومراِعيهما: ِنصِف قَِبيلَِة منَسى
ِمشْآَل وعبدون : وِمن قَِبيلَِة َأِشير٧٤. م ومراِعيهاوراموتَ وعاِني٧٣قَادشَ ودبرةَ 

قَادشَ ِفي الْجِليِل وحمون : وِمن قَِبيلَِة نَفْتَاِلي٧٦. وحقُوقَ ورحوب ومراِعيها٧٥
 مراِري، هِذِه الْمدن وَأعطَوا الْباِقين ِمن اللَّاِويين، َأي بِني٧٧. وقَرياِتم ومراِعيها

ولُونبقَِبيلَِة ز ا، ِمنهاِعيرمو :ورتَابونُو وِرمتَةَ وقَرو امقْنَع٧٨. ي ،ُأوِبينقَِبيلَِة ر ِمنو
. وقَِديموتَ وِميفَعة٧٩َباِصر ِفي الصحراِء، ويهصةَ : ِفي شَرِق اُألردن ِعنْد َأِريحا

٨٠ادقَِبيلَِة ج ِمنو : نَاِيمحمو ،ادوتَ ِفي ِجلْعام٨١رِزيرعيو ونشْبحو.  
  



 يساكر

٧ 

عزي ورفَايا ويِريُل : بنُو تُوالع٢. تُوالع وفُوةُ وياشُوب وِشمرون: بنُو يساِكر َأربعة١ٌ
وِفي َأياِم داود كَان عدد . انُوا رَؤساء عاِئالِتِهمويحماي ويبسام وشَموِئيُل، وكَ

بنُو . ابن عزي يزرحيا٣ .٢٢،٦٠٠الْمحاِرِبين ِمن نَسِل تُوالع، حسب ِسِجلِّ اَألنْساِب، 
وحسب ِسِجلِّ ٤. لُّهم رَؤساءوكَان الْخَمسةُ كُ. ِميخَاِئيُل وعوبديا ويوِئيُل ويِشيا: يزرحيا

 كَان ،اِئالِتِهماِب عَأنْس ٣٦،٠٠٠ِفيِهموا  ِمنجوتَز مِب، َألنَّهرلَى الْحع ِبينردنُوِد الْمالْج 
كَِثيِرين ِنينوا ببَأنْجاٍت، وكَِثير اء٥. ِنسسشَاِئِر ياِب ِلعِسِجلَّاِت اَألنْس بسحو كَان ،اكَر

  .٨٧،٠٠٠الْمحاِرِبين ِمنْهم جملَةُ عدِد 
  بنيمين

َأصبون وعزي وعزيُل ويِريموثُ : بنُو بالَع٧. بالَع وباكَر ويِديعِئيُل: بنُو ِبنْيِمين ثَالثَة٦ٌ
ِمنْهم لِّ النَّسِب، كَان عدد الْمحاِرِبين وحسب ِسِج. هم خَمسةٌ رَؤساء عاِئالِتِهم. وِعيِري

٨ ٢٢٠ ٣٤اكَرنُو با : بَأِبيوثُ وِريميِري ومعو وِعينَايَألْيو رزَأِليعاشُ ووعيةُ وِميرز
ء عاِئالِتِهم، وِسِجلُّ النَّسِب يبين رَؤسا٩. كُلُّ هُؤالِء بنُو باكَر. وعنَاثُوثُ وعالمثُ

٢٠٢٠٠واِرِبينحالْم ِئيَل١٠ . ِمنِديعي ناب :انلْهب .انلْهنُو بب : ودَأهو ِمينِبنْيِعيشُ وي
رَأِخيشَاحِشيشُ وتَرو تَانيزنَةُ وكَنْعِفي ١١. و اءَؤسكَانُوا رِئيَل، وِديعنُو يُؤالِء بكُلُّ ه

اِئالِتِهمع . ِفيِهم كَان١٧ ٢٠٠واِرِبينحنُوِد الْمالْج ١٢ . ِمننَا ِعيراب :فِّيمحو شُفِّيم . ناب
وِشيمح :َأِحير.  
  نفتالي

  .وهم نَسُل ِبلْهةَ. يحِصِئيُل وجوِني ويِصر وشَِليم: بنُو نَفْتَاِلي١٣
 منسى

وتَزوج ماِكير امرَأةً ١٥. َأسِريُل وماِكير َأبو ِجلْعاد: راِميِةابنَا منَسى ِمن جاِريِتِه اَأل١٤
شُفِّيمو فِّيمُأخْتُ ح ِهيكَةُ وعا مهماس .ادلُفْحِنِه الثَّاِني صاب ماسنَاتٌ. وب ادلُفْحِلص كَانو .



١٦مسِن ونَياب اِكيركَةُ ِلمعتْ ملَدوشَوشَرشَ وا فَرمنَا شَرشَ. تْهاب :اقَمرو ُأوالم .
١٧َأوالم ناب :اندى. بنَسِن مب اِكيرِن مب ادنُو ِجلْعُؤالِء ب١٨. ه ،اِكيرولَكَةُ ُأخْتُ ممهو

  .م وِلقِْحي وَأِنيعامَأِخيان وشَِكي: بنُو شَِميداع١٩. ولَدتْ ِإيشْهود وَأِبيعزر ومحلَةَ
  افرايم

٢٠اِيمنُو َأفْرثُ : بتَحثَ، وتَح بَأنْج دربو ،درب بَأنْج شُوتَالَحو ،شُوتَالَح بَأنْج اِيمَأفْر
وكَان . وتَالَحوتَحثُ َأنْجب زاباد، وزاباد َأنْجب ش٢١ُ. َأنْجب َأِلعادا، وَأِلعادا َأنْجب تَحثَ

ادَألْعو رزا عماِن هنَاِن آخَراب اِيمَألفْر . ضعا بمةً، فَقَتَلَهاِشيِرقَا مستَّ ِليا ِإلَى جبفَذَه
. يعزوهوجاء َأقَاِربه ِل. فَبكَى َأفْراِيم َأباهما علَيهما زمنًا طَِويلًا٢٢. الرجاِل ِمن َأهِل جتَّ

. ولَما عاشَر زوجتَه حِبلَتْ وولَدِت ابنًا، فَسماه بِريعةَ، َألن مِصيبةً حلَّتْ ِبعاِئلَِتِه٢٣
. وِبنْتُ َأفْراِيم ِشيرةُ، ِهي الَِّتي بنَتْ بيتَ حورون السفْلَى، والْعلْيا، وُأزين ِشيرة٢٤َ
٢٥فَحرواِيمَأفْر نا ابضَأي وه  . بَأنْج تَلَحو ،تَلَح بشَفُ َأنْجرشَفَ، ور بَأنْج فَحرو

 ،ن٢٦تَاح ،عَأِليشَم بَأنْج وديهمعو ،وديهمع بَأنْج اندلَعو ،اندلَع بَأنْج نتَاحو
  .نْجب يشُوعوَأِليشَمع َأنْجب نُون، ونُون َأ٢٧
بيتُ ِإيَل وقُراها، ونَعران : وهِذِه ِهي اَألرض الَِّتي امتَلَكَها بنُو َأفْراِيم وسكَنُوا ِفيها٢٨

وِمن ٢٩. ِمن الشَّرِق، وجازر وقُراها ِمن الْغَرِب، وشَِكيم وقُراها حتَّى ِإلَى عيةَ وقُراها
. يِة بِني منَسى، بيتُ شَان وقُراها، وتَعنَك وقُراها، ومِجدو وقُراها، ودور وقُراهانَاِح

  .ِفي هِذِه سكَن بنُو يوِسفَ بِن ِإسراِئيَل
  أشير

٣٠نُو َأِشيرةُ: بِيشْونَةُ ومةُ يِريعبِيشِْوي وو .حارس مُأخْتُه٣١. وةَابِريعنَا ب : رابح
. حابر َأنْجب يفِْليطَ وشُوِمير وحوثَام وُأخْتَهم شُوعا٣٢. وملِْكيُل الَِّذي هو َأبو برزوثَ

رهجةُ : بنُو شُوِمير َأِخيِه٣٤. هُؤالِء بنُو يفِْليطَ. فَاسك وِبمهاُل وعشْوةُ: بنُو يفِْليط٣٣َ
بحيوامآرَأِخيِه٣٥. ةُ و وثَامنُو حاُل: بامعشَلَشُ وو نَاعميو وفَح٣٦. صوفَحنُو صب :

. وباصر وهود وشَما وِشلْشَةُ ويثَران وبِئيرا٣٧سوح وحرنْفَر وشُوعاُل وِبيِري ويمرةُ 
بنُو : كُلُّ هُؤالِء٤٠. آرح وحِنيِئيُل ورِصيا: بنُو علَّا٣٩. بنُو يثَر يفُنَّةُ وِفسفَةُ وَأرا٣٨



َأِشير .اِرِزينةً بقَاداِسَل، ووب اِرِبينحماِل، وجَل الرَأفْض ِمنو ،اِئالِتِهمع اءَؤسكَانُوا رو .
ِب، الْمرلَى الْحع ِبينردالْم نُوِدِهمج ددع كَانِفي ِسِجلِّ و اِب ذْكُوِرين٢٦،٠٠٠األنْس.  

  
 شاول

٨ 

١ِميننَو ِبنْيب : ،حرالثَّاِني َأشِْبيُل، الثَّاِلثُ َأح ،الَعب افَا٢الِْبكْرر ةُ، الْخَاِمسنُوح اِبعالر .
٣الَعنُو بب : ،ودوها َأبِجيرو ار٤َأد وحَأحو انمنُعو َأِبيشُوع٥وو شَفُوفَانا وِحير

امورح٦. و وا َأنِبرُأج ثُم عبِفي ج كُنُونسيو اِئالِتِهمع اءَؤسكَانُوا ر الَِّذين ،ودنُو هب
زا نُعمان وَأِخيا وِجيرا الَِّذي َأجبرهم َأن ينْتَِقلُوا، وِجيرا َأنْجب ع٧: ينْتَِقلُوا ِإلَى منَاحةَ

 ودَأِخيح٨و ،وآبِفي ِبالِد م ِنينب بَأنْج ا، ثُمرعبو وِشيمِه حتَيجوطَلَّقَ ز اِيمرشَح٩و ِمن
مهشَ وِتِه خُودجوز :لْكَاممو شَعِميا ويِظبو ابوبكَانُوا ١٠. يةُ، ومِمرا ويشَبو وصعيو

: بنُو َألْفَعَل١٢. َأِبيطُوب وَألْفَعَل: كَما كَان قَد َأنْجب ِمن حوِشيم١١. رَؤساء عاِئالٍت
وبِريعةُ وشَمع، وكَانَا رِئيسيِن ١٣. عاِبر وِمشْعام وشَاِمر الَِّذي بنَى ُأونُو ولُود وقُراها

دا طَرمهو ،لُوناِئالِت الَِّتي ِفي َأيتَِّللعج كَّانة١٤َ. ا سِريعنُو بشَاشَقُ : بو وَأِخي
زبديا : بنُو َألْفَعَل١٧. وِميخَاِئيُل ويشْفَه ويوخَا١٦وزبديا وعراد وعادر، ١٥ويِريموتُ 

 اِبرحِقي وزحو شُلَّامم١٨وابوييو اهلْيزيو ايرِيشْمنُو ِش١٩. وِعيبكِْري : مزو اِقيمي
: بنُو شَاشَق٢٢َ. وعدايا وبرايا وِشمرة٢١ُوَأِليِعينَاي وِصلَّتَاي وِإيِليِئيُل ٢٠وزبِدي 

. وحنَنْيا وِعيالم وعنْثُوِثيا٢٤وعبدون وِزكِْري وحانَان ٢٣يشْفَان وعاِبر وِإيِليِئيُل 
ويعرشْيا وِإيِليا ٢٧ِشمشَراي وشَحريا وعثَلْيا : بنُو يروحام٢٦. وفَنُوِئيُلويفِْديا ٢٥

  .وِزكِْري
وكَانُوا . كُلُّ هُؤالِء كَانُوا رَؤساء عاِئالٍت، مذْكُوِرين ِفي ِسِجلَّاِت اَألنْساِب كَرَؤساٍء٢٨

.  يعوِئيُل ِجبعون وسكَن ِفيها، واسم زوجتَِه معكَةُوَأسس٢٩. يسكُنُون ِفي الْقُدِس



٣٠ ابنَادُل وعبو سقَيو ورص هدعبو ،وندبع الِْبكْر نُهاب٣١و اِكرزو وَأخُيو وردجو
  . َأقَاِرِبِهموهم َأيضا سكَنُوا ِفي الْقُدِس مع باِقي. وِمقْلُوثُ َأبو شَماة٣٢َ
٣٣ ابَأِبينَادو لِْكيشُوعمو ونَاثَاني بُل َأنْجشَاوَل، وشَاو بَأنْج سقَيو ،سقَي بَأنْج ِنير

ِفيثُون وماِلك : بنُو ِميخَا٣٥. يونَاثَان َأنْجب مِريبعَل، ومِريبعُل َأنْجب ِميخَا٣٤. وِإشْبعَل
تَاِريعوازآحِري٣٦.  وِزموتَ ومزعثَ ولْمع بةُ َأنْجدوعيةَ، ودوعي بَأنْج ازآح .

وموصا َأنْجب ِبنْعةَ، وِبنْعةُ َأنْجب رافَةَ، ورافَةُ َأنْجب َأِلعاسةَ، ٣٧. ِزمِري َأنْجب موصا
عزِريقَام وبكْرو : َل ِستَّةُ بِنين، هِذِه َأسماُؤهموكَان آلِصي٣٨وَأِلعاسةُ أنْجب آِصيَل، 

نَانحا ويدوبعا ويرشَعاِعيُل ومِإسنُو آِصيَل. وُؤالِء باِشقَ َأِخيِه٣٩. كُلُّ هنُو عب : الِْبكْر
حاِرِبين بواِسَل، باِرِعين ِفي وكَان بنُو ُأوالم م٤٠. ُأوالم، الثَّاِني يعوشُ، الثَاِلثُ ِإِليفَلَطُ
 فَادَأحو نُونب ملَهِم وهِي السملَغُوا رب ون١٥٠كَِثير .ِمينِني ِبنْيب ُؤالِء ِمنكُلُّ ه.  

  
 سكان القدس

٩ 

ر شَعب يهوذَا ِإلَى وُأِس. وتَم تَسِجيُل َأنْساِب كُلِّ بِني ِإسراِئيَل ِفي ِكتَاِب ملُوِك ِإسراِئيَل١
وكَان َأوُل من رِجعوا ِمن اَألسِر وسكَنُوا ِفي َأرِضِهم وِبالِدِهم، ٢. باِبَل َألنَّهم خَانُوا اَهللا

ِمن بِني فَسكَن ِفي الْقُدِس ٣. هم بعض بِني ِإسراِئيَل والَْأحباِر واللَّاِويين وخُداِم بيِت اِهللا
عوثَاي بن عميهود بِن عمِري بِن ِإمِري بِن باِني، ٤: يهوذَا وِبنْيِمين وَأفْراِيم ومنَسى

: وِمن نَسِل زارح٦. عسايا الِْبكْر وبنُوه: وِمن نَسِل ِشيلَة٥َ. ِمن نَسِل فَارص بِن يهوذَا
سلُّو بن مشُلَّام بِن هودويا بِن : وِمن بِني ِبنْيِمين٧ .٦٩٠عدد بِني يهوذَا ن وكَا. يعوِئيُل

ويبِنيا بن يروحام، وَأيلَةُ بن عزي بِن ِمكِْري، ومشُلَّام بن شَفَطْيا بِن رعوِئيَل ٨هسنُوَأةَ، 
 وكُلُّهم رَؤساء ِفي .٩٥٦اَألنْساِب بِني ِبنْيِمين الَِّذين ِفي ِسِجلَّاِت وكَان عدد ٩. بِن يِبنْيا
اِئالِتِهمع.  



وعزريا بن ِحلِْقيا بِن مشُلَّام بِن صاِدقَ ١١يدِعيا ويوياِريب وياِكين : وِمن الَْأحباِر١٠
وعدايا بن يروحام بِن فَشْحور بِن ملِْكيا، ١٢.  بيِت اِهللابِن مرايوثَ بِن َأِخيطُوب رِئيِس

يرِن ِإمِشلَّيِميتَ بِن مب شُلَّامِن مةَ بِزيرحِن يِدِئيَل بع نب ايسعماِر ١٣. وبالَْأح ددع كَانو
  .ِء الْمسُئوِلين عن ِخدمِة بيِت اِهللا الرجاِل اَألِشدا ِمن١،٧٦٠الْعاِئالِت رَؤساِء 

١٤يناللَّاِوي ِمناِري: ورِني مب ا ِمنيشَبِن حب ِريقَامزِن عب شُّوبح نا بيعشَم .
مِعيا وعوبديا بن ش١٦َ. وبقْبقَر وحرشُ وجالُل ومتَنْيا بن ِميخَا بِن ِزكِْري بِن آساف١٥َ

ينى النَّطُوفَاِتيِفي قُر كَنِن َألْقَانَةَ الَِّذي سا بآس نا بكْيربو ،وثُوندِن يالَل بِن جب .
١٧ونابوالْبو :متُهِإخْوو انَأِخيمو ونطَلْمو قُّوبعو شلُّوم .مهِئيسر وه شَلُّومِإلَى ١٨. وو

قِْت الْحِلِك الْواِب الْملَى بع ِقفُوني الَِّذين مِني الِوي، هب ِمن ونابوُؤالِء الْباِضِر، ه
وشَلُّوم بن قُوِري بِن َأِبيَأسافَ بِن قُورح، وِإخْوتُه ِمن عاِئلَِة الْقُورِحيين، ١٩. شَرقًا

وِحراسِة َأبواِب بيِت اِهللا، كَما كَان آباُؤهم ِمن قَبُل كَانُوا مسُئوِلين عِن الِْقياِم ِبِخدمِة 
وكَان ِفينْحاس بن َأِلعازار رِئيسا علَيِهم ِمن ٢٠. مسُئوِلين عن ِحراسِة مدخَِل بيِت اِهللا

هعاُهللا م كَانُل، و٢١. قَبا َأيشَلِْميم نا بكَِريز كانِت اِهللاويب ابوا ب٢٢. ض ددع كَانو
ماهِفي قُر اِئالِتِهماِب عِفي ِسِجلَّاِت َأنْس كْتُوِبينم ،شَراثْنَا عِن وِمَئتَي اِبينوب خْتَاِرينالْم .

ظَاِئِفِهموِئيُل ِفي ومصو داود منَهيع٢٣. وسم منُوهبو مكَانُوا هِة واسِحر نع ُئوِلين
وكَان الْبوابون ِفي الِْجهاِت ٢٤. َأبواِب بيِت اِهللا، َأِي الْبيِت الَِّذي حلَّ مكَان الْخَيمِة

وكَان ِإخْوتُهم الَِّذين ِفي الْقُرى، ٢٥. ِفي الشَّرِق والْغَرِب والشَّماِل والْجنُوِب: اَألربِع
َأما رَؤساء الْبواِبين اَألربعةُ، ٢٦. ون ِليساِعدوهم ِلمدِة سبعِة َأياٍم، ِمن وقٍْت آلخَريَأتُ

وكَانُوا يقْضون ٢٧. وهم الِويون، فَكَانُوا مسُئوِلين عِن الْغُرِف والْخَزاِئِن ِفي بيِت اِهللا
  . ِلِحراسِتِه، وِفي الصبِح يفْتَحونَهاللَّيَل حوَل بيِت اِهللا

فَكَانُوا يِعدونَها . والْبعض اآلخَر كَان مسُئولًا عِن اآلِنيِة الَِّتي تُستَعمُل ِفي الِْخدمِة٢٨
ِة وكُلِّ َأدواِت وآخَرون كَانُوا مسُئوِلين عِن اَألمِتع٢٩. ِعنْد ِإخْراِجها وِعنْد ِإرجاِعها

َأما مزج زيِت اَألطْياِب، فَكَان ٣٠. الْمقِْدِس، وعِن الدِقيِق والْخَمِر واللُّباِن واَألطْياِب
وكَان هنَاك واِحد الِوي هو متَّثْيا ِبكْر شَلُّوم الْقُورِحي، ٣١. يقُوم ِبِه بعض الَْأحباِر



وبعض َأقَاِرِب الْبواِبين، ِمن بِني قَهاتَ كَانُوا ٣٢. انَتْ وِظيفَتُه عمَل الْخُبِز ِللقَراِبيِنوكَ
والْمغَنُّون ٣٣. يقُومون ِبِإعداِد الْخُبِز الْمقَدِس الَِّذي يوضع ِفي محضِر اِهللا كُلِّ سبٍت

ع اءَؤسكَانُوا ر ِت اِهللا، الَِّذينيِف الَِّتي ِفي بِفي الْغُر ونِقيمكَانُوا ي ،يناِئالٍت ِفي اللَّاِوي
كُلُّ ٣٤. ولَم يفْرض علَيِهم َأي عمٍل آخَر، َألنَّهم كَانُوا يقُومون ِبعمِلِهم لَيلًا ونَهارا

 ،يناِئالِت اللَّاِويع اءَؤسر مُؤالِء هِفي ه كُنُونسكَانُوا يو ،اِبِهمِفي ِسِجلِّ َأنْس ونكْتُوبم
  .الْقُدِس

  نسب شاول

وابنُه الِْبكْر عبدون، ٣٦. وَأسس يعوِئيُل ِجبعون وسكَن ِفيها، واسم زوجِتِه معكَة٣٥ُ
 ابنَادُل وعبو سقَيو ورص هدعب٣٧و وردجِمقْلُوثُوا وكَِريزو وَأخْيِمقْلُوثُ ٣٨. و

آمشَم بَأنْج .اِقي َأقَاِرِبِهمب عِس مكَنُوا ِفي الْقُدا سضَأي مهو.  
٣٩ َأِبينَادابو لِْكيشُوعمو ونَاثَاني بُل َأنْجشَاوَل، وشَاو بَأنْج سقَيو ،سقَي بَأنْج ِنير

ِفيثُون وماِلك : بنُو ِميخَا٤١. يونَاثَان َأنْجب مِريبعَل، ومِريبعُل َأنْجب ِميخَا٤٠. وِإشْبعَل
ازآحو ِريعتَحِري٤٢. وِزموتَ ومزعثَ ولْمع بةُ َأنْجدوعيةَ، ودوعي بَأنْج ازآح .

نْعةَ، وِبنْعةُ َأنْجب رفَايا، ورفَايا َأنْجب وموصا َأنْجب ِب٤٣. ِزمِري َأنْجب موصا
عزِريقَام : وكَان آلِصيَل ِستَّةُ بِنين، هِذِه َأسماُؤهم٤٤َأِلعاسةَ، وَأِلعاسةُ َأنْجب آِصيَل، 

نَانحا ويدوبعا ويرشَعاِعيُل ومِإسو وكْربنُو آِصيَل. وُؤالِء به.  
  

 موت شاول

١٠ 

١مهاماِئيَل َأمراُل ِإسِرج مزاِئيَل، فَانْهرِني إسب ونِطيالِْفِلس بارحو . ونقَطَ كَِثيرسو
وعِل ِجلْببقَتْلَى ِفي ج م٢. ِمنْه ونَاثَانقَتَلُوا يو ،هالدَأوَل وشَاو ونِطيالِْفِلس دطَارو

 ابَأِبينَادَلوشَاو الدَأو لِْكيشُوعماِم ٣. وهاةُ السمر هابَأصَل، ولَى شَاوع برِت الْحاشْتَدو
وهحرجاِمِل ِسالِحِه٤. وُل ِلحُؤالِء : "فَقَاَل شَاوأَِْتي هنِّي ِبِه، ِلَئلَّا ياطْعو فَكيتَلَّ ساس



فََأخَذ شَاوُل سيفَه ووقَع .  حاِمُل ِسالِحِه، َألنَّه خَافَ ِجدافَرفَض." النَِّجسون ويهزُأوا ِبي
. فَلَما رَأى حاِمُل ِسالِحِه َأن شَاوَل ماتَ، وقَع هو َأيضا علَى سيِفِه ومات٥َ. علَيِه
لَما رَأى كُلُّ بِني ِإسراِئيَل الَِّذين ِفي و٧. فَماتَ شَاوُل وَأوالده الثَّالثَةُ وكُلُّ عاِئلَِتِه معا٦

فَجاء . الْواِدي، َأن الْجيشَ هرب، وَأن شَاوَل وَأوالده ماتُوا، تَركُوا مدنَهم وهربوا
  .الِْفِلسِطيون وسكَنُوا ِفيها

يسِلبوا الْقَتْلَى، فَوجدوا شَاوَل وَأوالده موتَى ِفي وِفي الْيوِم التَّاِلي، جاء الِْفِلسِطيون ِل٨
وعِل ِجلْبب٩. ج لُوا ِفي كُلِّ ِبالِدِهمسَأرو ،هِسالحو هْأسَأخَذُوا رِه، ولَيا عم نْهوا ععفَنَز

الحه ِفي معبِد آِلهِتِهم، وسمروا ووضعوا ِس١٠. ِليعِلنُوا الْخَبر َألصنَاِمِهم وبين الشَّعِب
وناجِد دبعِفي م هَأسر.  

فَذَهب كُلُّ ١٢وسِمع كُلُّ شَعِب ياِبيشَ ِجلْعاد، ِبكُلِّ ما عِملَه الِْفِلسِطيون ِبشَاوَل، ١١
ثُم دفَنُوا ِعظَامهم . حضروها ِإلَى ياِبيشَاَألِشداِء ِمنْهم، وَأخَذُوا جثَثَ شَاوَل وَأوالِدِه، وَأ
فَماتَ شَاوُل َألنَّه خَان اَهللا ولَم يعمْل ١٣. تَحتَ الْبلُّوطَِة ِفي ياِبيشَ، وصاموا سبعةَ َأياٍم

بدلًا ِمن َأن ١٤ِجن واستَشَارها، ِبكَالِمِه، وَأيضا َألنَّه ذَهب ِإلَى الْمرَأِة الَِّتي تَتَعامُل مع الْ
  .ِلذَِلك َأماتَه اُهللا، وَأعطَى الْمملَكَةَ ِلداود بِن يسى. يستَِشير اَهللا

  
 داود ملك

١١ 

١قَالُوا لَهو ،ونربِفي ح داواِئيَل ِإلَى درِني ِإسكُلُّ ب عمتَجو" :ِمن كَأقَاِرب ننَح ِمكلَح 
ِمكدِب، ٢. وراِئيَل ِفي الْحرِإس ِلكًا، كُنْتَ َأنْتَ تَقُودُل مشَاو ا كَاناِضي، لَمِفي الْمو

 ،قَاَل لَك كلَى ِإلَهوالْمو'ما لَهقَاِئد تَكُوناِئيَل ورِني ِإسِبي بى شَععَأنْتَ تَر.'"  
. يَل ِإلَى الْمِلِك ِفي حبرون، فَعِمَل داود معهم عهدا َأمام اِهللافَجاء كُلُّ شُيوِخ ِإسراِئ٣

  .ومسحوا داود مِلكًا علَى بيِت ِإسراِئيَل، كَما وعد اُهللا ِبواِسطَِة صموِئيَل



  داود يستولي على القدس

قُدِس، وكَان اسمها ِفي ذَِلك الْوقِْت يبوس، وزحفَ داود وكُلُّ بِني ِإسراِئيَل علَى ال٤ْ
ينوِسيبا الْيكَّاِنهس ماس٥. ونَا: "فَقَالُوا لَهخَُل ِإلَى هتَد َأن ِكنُكملَى !" ال يتَواس داود لَِكن

داوِدينَِة دِبم وِف اآلنرعالْم ،ونيِن ِتصلَى ِحص٦. عقَاَل داِلِهوِلِرج داِحٍد : "اوُل وَأو
. فَذَهب يوآب ابن صرويةَ َأولًا فَصار قَاِئدا." يهِجم علَى الْيبوِسيين، يصِبح قَاِئد الْجيِش

٧داوِدينَةَ دم وهمس ِلذَِلكِن، وِفي الِْحص داود كَنس٨. ووِدينَةَ حنَى الْمبِة والْقَلْع ِمن ،لَه
  . ِإلَى السوِر

  .وكَان داود يِزيد عظَمةً والْمولَى الْقَِدير معه٩. وجدد يوآب بِقيةَ الْمِدينِة
  أبطال داود

ِئيَل، ِليملُك هؤالء رَؤساء َأبطَاِل داود، الَِّذين سانَدوه ِفي ملِْكِه، هم وكُلُّ بِني ِإسرا١٠
يشُبعام بن حكْموِني : هُؤالِء هم َأبطَاُل داود١١علَى كُلِّ الِْبالِد، وذَِلك كَما وعد اُهللا، 

. قَاِئد األبطَاِل الثَّالثَِة، وهو الَِّذي حارب ثَالثَ ِمَئٍة وقَتَلَهم ِبرمِحِه ِفي معركٍَة واِحدٍة
١٢طَاِل الثَّالثَِةواألب دَأح وهو ،و اَألخُوِخيودد نب ارازَأِلع هدعا ١٣. بلَم داود عم كَانو

اجتَمع الِْفِلسِطيون الَِّذين ِفي فَسدِميم ِللحرِب، ِفي حقٍْل مملُوٍء شَِعيرا، فَهرب الْجيشُ 
ينِطيالِْفِلس اماُهللا ١٤. َأم هنَحفَم ،ينِطيقَاتََل الِْفِلسو ،َأنْقَذَهقِْل وِط الْحسِفي و دمفَص وا هَأم
وذَاتَ مرٍة راح ثَالثَةٌ ِمن الثَّالِثين قَاِئدا ِإلَى داود وهو ِفي الصخْرِة، ١٥.نَصرا عِظيما

لَامدِة عغَارِفي م .ج كَانوفَاِيماِدي را ِفي وِكرسعم ينِطيشُ الِْفِلسقِْت ١٦. يِفي ذَِلِك الْوو
متَ لَحيِفي ب ينِطيةُ ِللِْفِلسكَِريسةُ الْعاِميالْحِن، وِفي الِْحص داود ١٧. كَان دِطشَ داوفَع

فَاخْتَرقَ ١٨!"  لَحم الَِّتي ِعنْد بوابِة الْمِدينَةمن يسِقيِني ماء ِمن ِبْئِر بيتَ: "ِجدا وقَاَل
هُؤالِء األبطَاُل الثَّالثَةُ معسكَر الِْفِلسِطيين، وأخَذُوا ماء ِمن الِْبْئر الَِّتي ِعنْد بوابِة بيتَ 

شْري َأن فَضفَر ،داوِإلَى د وهرضَأحو لُوهمحو ،مقَاَللَحانًا ِهللا وبقُر هكَبْل سب ،هال "١٩: ب
َل ذَِلكَأفْع اُهللا َأن حمس ! ِلي َأن ِصحْل يفَه ،وا ِبَأنْفُِسِهمخَاطَر اِل الَِّذينجالر مد ذَا كََأنَّهه

هذَا ما فَعلَه هُؤالِء األبطَاُل . ربهولَم يشْ!" َأشْربه؟ ِإنَّهم خَاطَروا ِبحياِتِهم ِليحِضروه ِلي
  .الثَّالثَةُ



وهو حارب ثَالثَ ِمَئٍة وقَتَلَهم ِبرمِحِه، . قَاِئد الثَّالِثين ثُم َأِبيشَاي َأخُو يوآب كان٢٠
كَان قَاِئدهم، ِإال أنَّه لَم وكَان مركَزه َأعلى ِمن الثَّالِثين و٢١. فََأصبح مشْهورا كَالثَّالثَِة

لينِة الثَّالثَِة األوتَبرِصْل ِإلَى م٢٢. ي طَُل الَِّذي ِمنالْب اِربحالْم اعادويي نا بنَايب ثُم
ب، وِفي مرٍة فَذَاتَ مرٍة قَتََل اثْنَيِن ِمن َأبطَاِل موآ. قَبِصِئيَل، وقَد قَام ِبَأعماٍل عِظيمٍة

وهو َأيضا الَِّذي قَاتََل رجلًا ٢٣. ُأخْرى ِفي يوٍم مثِْلٍج، نَزَل ِإلَى حفْرٍة وقَتََل َأسدا ِفيها
وكَان ِفي يِد الِْمصِري رمح كَِبير كََأنَّه . ِمصِريا كَان طُولُه ِمتْريِن وثَالِثين سنِْتيِمتْرا

. نَّوُل الَِّذي يستَخِْدمه النَّساج، فَنَازلَه يوياداع ِبعصا وخَطَفَ الرمح ِمن يِدِه وقتَلَه ِبِهال
وكَان ٢٥. هذَا ما فَعلَه بنَايا بن يوياداع، فََأصبح هو َأيضا مشْهورا كَاألبطَاِل الثَّالثَِة٢٤

َأع هكَزرا مقَاِئد داود لَهعفَج ،لينِة الثَّالثَِة األوتَبرِصْل ِإلَى مي لَم ِإال أنَّه ،الثَّالِثين لَى ِمن
  .ِلحرِسِه

عساِئيُل َأخُو يوآب وأِلحانَان بن دودو ِمن بيتَ لَحم : ثُم هْؤالِء َأيضا كَانُوا َأبطَالًا٢٦
وِعيرا بن ِعقِّيشَ التَّقُوِعي وَأِبيعزر ٢٨الْهروِري وحاِلص الْفَلُوِني وشَموتُ ٢٧

 نَاثُوِثي٢٩الْع اَألخُوِخي ِعياليو وشَاِتيالْح ِسبكَاي٣٠و نب خَاِلدو النَّطُوفَاِتي ايرهمو
 نَةَ النَّطُوفَاِتيعا٣١بِريب نب ِإتَّايو تُوِنيعا الْفَرنَايبو ِمينةَ الَِّتي لَِبنْيعبج ِمن ي

٣٢ اِتيبرَأِبيِئيُل الْعشَ واعِة جِديَأو ِمن ايورحا ٣٣وبَأِليحو وِميرحوتُ الْبمزعو
 ونيلُبال٣٤ْالشَّع ايشَاج بن ونَاثَانيو وِنيزالْج اِشمنُو هوب اِرير٣٥ه اكَارس نب َأِخيآمو

 ُأور نَأِليفَاُل بو اِري٣٦الْهر ا الْفَلُوِنيَأِخيو،كيراِتيالْم اِفرح٣٧و ِليمو الْكَررصحو
 ايبَأز نب ايرنَعِري ٣٨وجه بن حاربمو وِئيُل َأخُو نَاثَاني٣٩ووِنيمالَقُ الْعصو 

وِعيرا الِْيثِْري وجارب الِْيثِْري ٤٠ونَحراي الْبِئيروِتي حاِمُل ِسالِح يوآب بِن صرويةَ 
٤١ اليأح نب ادابزو ا الِْحثِّيُأوِري٤٢و ْأِس ثَالِثينلَى رع ُأوِبيِنيا الرِشيز نِدينَا بوع

 ينأوِبينيالر ٤٣ِمنو ثِْنيوشَافَاطُ الْميكَةَ وعم نب نَان٤٤ح اعشَامو وِتيشْتَرا الْعيزعو
 وِعيِريرالْع وتَامنَا حوِئيُل ابعي٤٥و التَّاِصي ا َأخُوهوحيِري وشَم نِعيُل بِدييو

وِإيِليِئيُل وعبيد ٤٧ا ألْنَعم وِيثْمةُ الْموآِبي وِإيِليِئيُل ِمن محِويم ويِريباي ويوشُويا ابن٤٦َ
  .ويعِسيُل ِمن صوبةَ



  
 أبطال في خدمة داود

١٢ 

١سَل بِن قَيشَاو خْتَِبًئا ِمنا كَان مِفي ِصقْلَغَ، لَم داووا ِإلَى دمانْض الَِّذين مُؤالِء ههو .
مع َأنَّهم َأقَاِرب شَاوَل ِمن قَِبيلَِة ٢ ين ساعدوا داود ِفي الْحرِب،وهم ِمن اَألبطَاِل الَِّذ

ِمينِد . ِبنْيِبالْي اءوِس، سِبالْقَو امهالسةَ وارالِْحج ونمركَانُوا يو ،متَهِلحَأس مهعموا واءجو
ِخيعزر بن شَماعةَ الِْجبِعي وَأخُوه يوآشُ، ويزوِئيُل وفَالَطُ رِئيسهم َأ٣. الْيِميِن َأِو الشِّماِل

 ،نَاثُوِثيو الْعاهياخَةُ وربوتَ، ومزنَا عْل ٤ابب طَاِل الثَّالِثيناَألب دَأح وِنيعا الِْجبيعشَموي
يو نَانوحيِزيُل وحا ويِميريو ،مهِئيسر ،ِديِريالْج ادابا ٥وزِليعبوثُ ورِيميو يوازِإلْعو

 ،وِفيرشَفَطْيا الْحا ويرشَم٦و ،ونِحيالْقُور امعشُبيو رزوعيِريُل وزعا وِشييَألْقَانَةُ وو
٧وردج ِمن اموحرنَا يا ابيدبزوِعيلَةُ ويو.  
ان داود ِفي الِْحصِن ِفي الصحراِء، انْضم إلَيِه بعض الْمحاِرِبين الْبواِسِل ِمن ولَما ك٨

 مهوهجوو ،حمالرو سِملُون التُّرتَعسِب، يرلَى الْحع ِبينردالًا مكَانُوا ِرجو ،ادِني جب
الرِئيس عازر، الثَّاِني ٩:  الِْجباِل ِفي السرعِة، وهمكَوجوِه اُألسوِد، وكَالِْغزالِن علَى

 ،ا، الثَّاِلثُ َأِليآبيدوبا، ١٠عِميري ِمشِْمنَّةُ، الْخَاِمس اِبع١١الر اِبعالس ،تَّايع اِدسالس
. ر يرِميا، الْحاِدي عشَر مخْبنَّايالْعاِش١٣الثَّاِمن يوحانَان، التَّاِسع َألْزاباد، ١٢ِإيِليِئيُل، 

١٤لَى ِمَئٍة وم عهغَرِش، َأصيةَ الْجكَانُوا قَاد وناِديُؤالِء الْجلَى َألٍْفهع مهر١٥. َأكْبو مه
لِّ ِضفَاِفِه، وهزموا الَِّذين عبروا اُألردن ِفي الشَّهِر اَألوِل ِمن السنَِة وهو ممتَِلٌئ إلَى كُ

  .كُلَّ َأهِل اَألوِديِة ِفي الشَّرِق والْغَرِب
فَخَرج السِتقْباِلِهم وقَاَل ١٧وجاء قَوم ِمن بِني ِبنْيِمين ويهوذَا ِإلَى داود ِفي الِْحصِن، ١٦
وِإن كَان قَصدكُم َأن . مرحبا ِبكُم ِمن كُلِّ قَلِْبيِإن كُنْتُم ِجْئتُم ِللخَيِر ِلتُساِعدوِني، فَ: "لَهم

كُماِقبعيذَا وى هرياِئنَا سآب إلَه وٍء، فَِإنكُلِّ س ِمن ِريءا َأنَا بنَميي، بودوِني ِلعلِّمتُس ".
نَحن معك يا ! نَحن لَك يا داود: "اَلفَحلَّ روح اِهللا علَى عماساي رِئيِس الثَّالِثين، فَق١٨َ



فَقَِبلَهم داود ." ونَتَمنَّى لَك الْخَير، لَك وِلمساِعِديك، َألن اَهللا هو نَاِصرك! ابن يسى
  .وجعلَهم قَادةً ِفي جيِشِه

١٩الِْفِلس عم بذْهي َأن داوَل داوا حلَمو ِمن ضعِه الْبِإلَي مَل، انْضشَاو اِربحِلي ينِطي
ولَِكن حكَّام الِْفِلسِطيين رفَضوا َأن يساِعدهم داود، َألنَّهم تَشَاوروا معا . بِني منَسى

فَهُؤالِء هم الَِّذين انْضموا ٢٠." اربما يخُونُنَا ويستَرِضي سيده شَاوَل ِبرُؤوِسنَ: "وقَالُوا
عدنَاح ويوزاباد ويِديِعِئيُل وِميخَاِئيُل : ِإلَى داود ِمن بِني منَسى، لَما ذَهب ِإلَى ِصقْلَغَ

ا داود علَى ونَاصرو٢١. ويوزاباد وَأِليهو وِصلْتَاي، وهم قَادةُ ُألُوٍف ِفي بِني منَسى
وكَان كُلَّ يوٍم يْأِتي من ٢٢. الْغُزاِة، وكَانُوا كُلُّهم محاِرِبين بواِسَل وقَادةً ِفي الْجيِش

  .ينَاِصر داود، حتَّى صار ِعنْده جيشٌ عِظيم كََأنَّه جيشُ اِهللا
ءوا ِإلَى داود ِفي حبرون، ِليحولُوا ِإلَيِه ملْك شَاوَل كَما وهذَا عدد الْمسلَِّحين الَِّذين جا٢٣

: ِمن بِني ِشمعون٢٥.  يحِمُل التُّرس والرمح مسلٍِّح٦٨٠٠: يهوذَابنُو ٢٤. قَاَل اُهللا
يوياداع  مع ٣٧٠٠ِمنْهم ٢٧ ،٤٦٠٠: بِني الِويِمن ٢٦.  علَى الِْقتَاِل مدرٍب٧١٠٠

 ،وناراِئلَِة هِئيِس عاثْنَاِن ٢٨ر هعمطٌَل، وب اِربحمو شَاب وهاِدقَ وا صضَأيو
 معظَم ، َألن٣٠٠٠: شَاوَلوِمن بِني ِبنْيِمين َأقَاِرب ٢٩. وِعشْرون قَاِئدا ِمن عاِئلَِتِه
  ِمن٢٠ ٨٠٠: َأفْراِيموِمن بِني ٣٠.  ذَِلك الْوقِْت مواِلين ِلعاِئلَِتِهَأقَاِرِب شَاوَل كَانُوا ِإلَى

اِئالِتِهمم ِفي عوِد لَهشْهاِسِل الْموالْب اِرِبينحِف قَِبيلَِة ٣١. الْمِنص ِمنىونَس١٨٠٠٠: متَم  
م داووا دِقيميْأتُوا وِم ِليِباالس مهةٌ ٣٢. ِلكًااخِْتياررم ِخبلَه الَِّذين مهو ،اِكرسِني يب ِمنو

 وتَحتَ َأمِرِهم كُلُّ  قَاِئٍد٢٠٠: ِإسراِئيَلِباَألوقَاِت، ويعلَمون ما يِجب أن يعملَه بنُو 
ِني ٣٣. َأقَارِبِهمب ِمنوولُونب٥٠ ٠٠٠: زمهو رِخب ملَه اِع  الَِّذينِب ِبكُلِّ َأنْورةٌ ِبالْح

َألْفُ قَاِئٍد ومعهم : وِمن بِني نَفْتَاِلي٣٤. اَألسِلحِة، وجاءوا ِليساِعدوا داود ِبكُلِّ ِإخْالٍص
٣٧٠٠٠ِملُونحي احمالرو اسِني ٣٥.  اَألتْرب ِمنوان٢٨ ٦٠٠: دونتَِعدسِب مرِللْح  .

وِمن ٣٧.  الْمحاِرِبين الْمدرِبين الْمستَِعدين ِللِْقتَاِل ِمن٤٠ ٠٠٠: َأِشيرن بِني وِم٣٦
 بِني رُأوِبين وبِني جاد وبِني ِنصِف منَسى، مسلَّحون  ِمن١٢٠ ٠٠٠: اُألردنشَرِق 

  .ِبكُلِّ َأنْواِع َأسِلحِة الْحرِب



الِء ِرجاُل حرٍب مدربون علَى الِْقتَاِل، جاءوا ِإلَى حبرون متَِّفِقين جِميعا، كُلُّ هُؤ٣٨
كَما كَان ساِئر بِني ِإسراِئيَل َأيضا متَِّفِقين . ِليجعلُوا داود مِلكًا علَى كُلِّ بِني ِإسراِئيَل

فَجاءوا وَأقَاموا ِعنْد داود ثَالثَةَ َأياٍم، يْأكُلُون ويشْربون ٣٩. اجِميعا ِليجعلُوا داود مِلكً
كَما شَاركَتْ ِفي ذَِلك الْقَباِئُل الْقَِريبةُ، حتَّى ٤٠. ِمما َأعده لَهم َأقَاِربهم ِمن طَعاٍم وشَراٍب

نُوا يْأتُون ِبخُبٍز علَى الْحِميِر والِْجماِل والِْبغَاِل والْبقَِر، بنُو يساِكر وزبولُون ونَفْتَاِلي كَا
 ٍة، َألنغَنٍَم ِبكَثْرقٍَر وبٍت ويزٍر وِبخَمِبيٍب، ونَاِقيِد زعاِص ِتيٍن وَأقْرِقيٍق ود اٍم ِمنِبطَعو

اِنينحاِئيَل كَانُوا فَررِني ِإسب.  
  

 صندوق العهد

١٣ 

ثُم قَاَل ِلكُلِّ جماعِة بِني ٢. وتَشَاور داود مع كُلِّ ضباِطِه ِمن قَادِة ُألُوٍف وقَادِة ِمَئاٍت١
ِإِن استَحسنْتُم وكَانَتْ هِذِه مِشيَئةَ الْمولَى ِإلَِهنَا، نُرِسُل ِإلَى بقَيِة ِاخْوِتنَا جِميعا، : "ِإسراِئيَل

ي كُلِّ َأنْحاِء ِبالِد ِإسراِئيَل، وَأيضا ِإلَى الَْأحباِر واللَّاِويين الَِّذين معهم ِفي مدِنِهم ِف
. ِلكَي نُرِجع صنْدوقَ ِإلَِهنَا ِإلَينَا، َألنَّنَا َأهملْنَاه ِفي َأياِم شَاوَل٣. وقُراهم، ِليجتَِمعوا ِإلَينَا

  .وافَقَتْ كُلُّ الْجماعِة علَى ذَِلك، َألن كُلَّ الشَّعِب استَحسن اَألمرف٤َ
فَجمع داود كُلَّ بِني ِإسراِئيَل ِمن نَهِر ِشيحور ِفي ِمصر ِإلَى مدخَِل حماةَ، ِليحِضروا ٥

اِريمعِة ييقَر ِد اِهللا ِمنهوقَ عنْد٦. صذَهلَةَ الَِّتي وعِراِئيَل ِإلَى بِني ِإسكُلُّ ب هعمو داود ب
ِفي يهوذَا، َأي قَريِة يعاِريم، ِليحِضروا ِمن هنَاك صنْدوقَ عهِد اِهللا الْمولَى الْجاِلِس علَى 

فَحملُوا الصنْدوقَ ٧. لَقُ علَيِه االسمعرِشِه فَوقَ الْمالِئكَِة الْمقَرِبين، الصنْدوقَ الَِّذي يطْ
وداود وكُلُّ ٨وكَان عزةُ وَأِخيو يسوقَاِن الْعربةَ، . ِمن داِر َأِبينَاداب علَى عربٍة ِجِديدٍة

لَى مع غَنُّونياِهللا، و امَأم ِتِهمِبكُلِّ قُو ونقُصراِئيَل يرِني ِإساِب ببالراِن ووِسيقَى الِْعيد
  .والدفُوِف والنَّاقُوِس واَألبواِق



. فَلَما وصلُوا ِإلَى بيدِر ِكيدون، عثَرِت الثِّيران، فَمد عزةُ يده ِليمِسك الصنْدوق٩َ
١٠فَغَِضب هدي دم َألنَّه هبرضا، وِه ِجدلَيوِقاُهللا عنْداِهللا.  ِإلَى الص امَأم نَاكاتَ هفَم .
فَاغْتَاظَ داود َألن اَهللا ضرب عزةَ فَماتَ، ودعا ذَِلك الْمكَان فَاِرص عزةَ ِإلَى هذَا ١١
حِضر صنْدوقَ عهِد ال َأتَجراُ َأن ُأ: "وخَافَ داود ِمن اِهللا ِفي ذَِلك الْيوِم وقَاَل١٢. الْيوِم

بْل َأخَذَه ِإلَى داِر عبيد . ولَم ينْقُْل داود الصنْدوقَ ِعنْده ِفي مِدينَِة داود١٣." اِهللا ِعنِْدي
تِّيالْج ومٍر١٤. َأداِرِه ثَالثَةَ َأشْهِفي د ومَأد ديباِئلَِة عع وقُ ِعنْدنْدالص ِقيباُهللا .و كاربو 

ا لَهكُلَّ مو ومَأد ديباِئلَةَ عع.  
  

 قصر داود

١٤ 

 لَه وَأرسَل ِحيرام مِلك صور وفْدا ِإلَى داود وخَشَب َأرٍز وبنَّاِئين ونَجاِرين، ِليبنُوا١
ِني ِإسراِئيَل، وجعَل ملْكَه عِظيما ِمن َأجِل  َأن اَهللا ثَبتَه مِلكًا علَى بوعِلم داود٢. قَصرا
وهِذِه ِهي َأسماء الَِّذين ٤. وَأخَذَ داود زوجاٍت ِفي الْقُدِس، وَأنْجب بِنين وبنَاٍت٣. شَعِبِه

حار وَأِليشُوع وَأِليفَلَطُ ويب٥شَموع وشُوباب ونَاثَان وسلَيمان : وِلدوا لَه ِفي الْقُدِس
٦ اِفيعيو نَافَجو هنُوجَأِليفَلَط٧ُوو اعادلْيعبو عَأِليشَمو.  

  داود يهزم الفلسطيين

ا فَلَم. فَصِعدوا كُلُّهم ِليبحثُوا عنْه وسِمع الِْفِلسِطيون َأن داود مِسح مِلكًا علَى ِإسراِئيَل،٨
اِلِهمِتقْبالس جخَر ،داود ِمع٩. سفَاِيماِدي روا ِفي وانْتَشَرو ونِطيالِْفِلس اءجو .

" هْل َأذْهب ِلمحاربِة الِْفِلسِطيين؟ وهْل تَنْصرِني علَيِهم؟: "فَاستَشَار داود اَهللا وقَاَل١٠
فَتَقَدم داود وِرجالُه ِإلَى بعِل فَراِصيم وهزمهم ١١." فََأنْصرك علَيهماذْهب : "فَقَاَل لَه اُهللا
ِلذَِلك دِعي ذَِلك الْمكَان !" اُهللا جرفَ َأعداِئي ِبيِدي، كَما يفْعُل سيُل الِْمياِه: "هنَاك وقَاَل

'اِصيمَل فَرعقَ ِبالنَّاِر١٢' .برتُح ِبَأن داود رفََأم ،نَاكه متَهآِله ونِطيالِْفِلس كتَرو.  



فَاستَشَار داود اَهللا، فَقَاَل لَه ١٤. وصِعد الِْفِلسِطيون مرةً ُأخْرى وانْتَشَروا ِفي الْواِدي١٣
. ْل در حولَهم واهجم علَيِهم ِمن ِجهِة َأشْجاِر الْبلْسِمال تَذْهب ِإلَيِهم مباشَرةً، ب: "اُهللا
وِعنْدما تَسمع صوتَ خَطَواٍت تَتَحرك ِفي ِقمِم َأشْجاِر الْبلْسِم، فَتَقَدم َألن هذَا يعِني ١٥

فَفَعَل داود كَما َأمره اُهللا، ١٦." يينَأن اَهللا قَد خَرج َأمامك ِليضِرب جيشَ الِْفِلسِط
رازِإلَى ج ونعِجب ِمن ينِطيشَ الِْفِلسيوا جمزهِفي كُلِّ الِْبالِد، ١٧. و داوِصيتُ د ذَاعو

ِم تَخَافُهَل اُهللا كُلَّ اُألمعجو.  
  

  نقل الصندوق إلى القدس

١٥ 

ِديارا ِفي مِدينَِة داود، وَأعد مكَانًا ِلصنْدوِق عهِد اِهللا، ونَصب لَه وبنَى داود ِلنَفِْسِه ١
ال يحِمُل صنْدوقَ الْعهِد غَير اللَّاِويين، َألن اَهللا اخْتَارهم ِليحِملُوه : "ثُم قَاَل داود٢. خَيمةً

اود كُلَّ بِني ِإسراِئيَل ِفي الْقُدِس، ِلكَي ينْقُلُوا الصنْدوقَ ِإلَى وجمع د٣." ويخِْدموه داِئما
لَه هدكَاِنِه الَِّذي َأع٤. ميناللَّاِويو ونارِني هب داوى دعتَداسات٥َ. وِني قَهب ُأوِريَل : ِمن

 ِئيسالر هَأقَاِرباِري٦ .١٢٠ورِني مب ِمن :ع ِئيسا الرايس هَأقَاِربِني ٧. ٢٢٠وب ِمن
شُونرج : ِئيسوِئيَل الري هَأقَاِرب٨. ١٣٠وافَانِني َأِليصب ِمن : ِئيسا الريعشَم هَأقَاِربو
٩. ٢٠٠ونربِني حب ِمن :ِئيسِإيِليِئيَل الر هَأقَاِربيَل١٠. ٨٠ وزِني عب ِم: ِمنع ابينَاد

 ِئيسالر هَأقَاِرب١١٢و.  
واستَدعى داود َأيضا صاِدقَ وَأِبيَأثَر الْحبريِن، واللَّاِويين ُأوِريَل وعسايا ويوِئيَل ١١

ابِمينَادعِإيِليِئيَل وا ويعشَم١٢. ومقَاَل لَهاِئالِت اللَّاِو: "وع اءَؤسر وا َأنْتُمرفَطَه ،يني
َأنْفُسكُم َأنْتُم واللَّاِويين الَِّذين معكُم، ثُم انْقُلُوا صنْدوقَ عهِد الْمولَى اِإللَِه ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي 

لَه تُهددَأن١٣ْ. َأع نَا، َألنَّكُملَى ِإلَهونَا الْماقَبِة، عاِضيِة الْمرتَكُونُوا فَِفي الْم لَم يناللَّاِوي تُم
فَطَهر الَْأحبار واللَّاِويون ١٤." موجوِدين ِلتَحِملُوه، ونَحن لَم نَسَأِل اَهللا عن كَيِفيِة نَقِْلِه



 ِبالِْعِصي علَى َأكْتَاِفِهم، وحملَه اللَّاِويون،١٥. َأنْفُسهم، ِلينْقُلُوا صنْدوقَ عهِد الْمولَى اِإللَِه
  .كَما َأمر موسى حسب كَالِم اِهللا

وَأمر داود رَؤساء اللَّاِويين، َأن يعينُوا ِمن بيِن ِاخْوِتِهم مغَنِّين يرفَعون صوتَهم عاِليا ١٦
لَى آالِت الِْغنَاِء ِمنع ِزفُونعيٍح، ونَاقُوٍسِبفَراٍب وبراٍن و١٧.  ِعيد وناللَّاِوي نيفَع

وِمن بِني مراِري ِاخْوِتِهم ِإيثَان بن . ِهيمان بِن يوِئيَل، وِمِن اخْوِتِه آسافَ بن بركْيا
ا ويعِزِئيَل وشَِميراموثَ زكَِري: ومعهِم اخْوتَهم الَِّذين ِمن الرتْبِة الثَّاِنيِة١٨. قُوِشيا

اِبينوِعيَل الْبيو ومَأد ديبعا وقَنْيما وَأِليفَلْيا وتَّثْيما ويسعما ونَايبو َأِليآبو نِّيعِحيِئيَل ويو.  
١٩مه غَنُّونالْماآلالِت النُّ: و ِزفُونعيو ،ِإيثَانافُ وآسو انةَِهيماِسيا ٢٠. حكَِريزو

انالِْعيد ِزفُونعيا، ونَايبا ويسعمو َأِليآبنَّي وعِحيِئيُل ويوثُ وامشَِميريُل وزعو .
٢١اببالر ِزفُونعيا، ويززعِعيُل ويو ومَأد ديبعا وقَنْيما وَأِليفَلْيا وتَّثْيمكَا٢٢. وا وكَنَنْي ن

ا ِفي ذَِلكخَِبير كَان َألنَّه ،تَهُئوِليسِذِه مالِْغنَاِء، كَانَتْ ه قَاِئد يناللَّاِوي ِئيس٢٣. ر كَانو
كَما كَان الَْأحبار شَبنْيا ويوشَافَاطُ ونَثَنِْئيُل ٢٤. بركْيا وَألْقَانَةُ حاِرسيِن ِللصنْدوِق

معو ومَأد ديبعوِق، ونْدالص اماِق َأموِباَألب نْفُخُوني ،رزَأِليعا ونَايبا وكَِريزو اياس
  .ويحيى َأيضا حاِرسيِن ِللصنْدوِق

 اِهللا ِمن فَذَهب داود وشُيوخُ بِني ِإسراِئيَل وقَادةُ اُأللُوِف، ِليحِضروا صنْدوقَ عهِد٢٥
وساعد اُهللا اللَّاِويين الَِّذين حملُوا صنْدوقَ عهِد اِهللا، فَذَبحوا ٢٦. داِر عبيد َأدوم ِبفَرٍح

وكَان داود وكُلُّ اللَّاِويين الَِّذين يحِملُون الصنْدوقَ ٢٧. سبعةَ عجوٍل ِوسبعةَ ِكباٍش
. وكَان داود َأيضا الِبسا ِرداء ِمن كَتَّاٍن. ون وكَنَنْيا قَاِئدهم، الِبِسين جببا ِمن كَتَّاٍنوالْمغَنُّ
فََأصعد كُلُّ بِني ِإسِراِئيَل صنْدوقَ عهِد اِهللا وسطَ الْهتَاِف وصوِت النَِّفيِر والْبوِق ٢٨

ِف الرزعالنَّاقُوِس واِنوالِْعيداِب وتْ ٢٩. بنَظَر ،داوِدينَةَ دِد اِهللا مهوِق عنْدخََل صا دلَمو
  .ِميكَاُل ِبنْتُ شَاوَل ِمن الشُّباِك، ورَأِت الْمِلك داود يرقُص ويلْعب، فَاحتَقَرتْه ِفي قَلِْبها



 الصندوق في الخيمة

١٦ 

١نْدخَلُوا صَأد ثُمداود ا لَههبِة الَِّتي نَصمِط الْخَيسِفي و وهَأقَامِد، وهوا . وقَ الْعمقَدو
ولَما انْتَهى داود ِمن تَقِْديِم الْقَراِبيِن وضحايا ٢. قَراِبين وضحايا صحبٍة َأمام اِهللا
ووزع علَى كُلِّ واِحٍد ِمنْهم، ِمن ِرجاٍل وِنساٍء، ٣. الصحبِة، بارك الشَّعب ِباسِم اِهللا

  .رِغيفَ خُبٍز وكَْأس خَمٍر وقُرص زِبيٍب
وعين داود بعض اللَّاِويين ِليكُونُوا خُداما َأمام الصنْدوِق، ِليعظِّموا ويشْكُروا ويسبحوا ٤

آسافَ الْقَاِئد، وزكَِريا مساِعده، ثُم يِعيَل وشَِميراموثَ ويِحيِئيَل ومتَّثْيا ٥: هالْمولَى اِإللَ
فَكَانُوا يعِزفُون علَى الِْعيداِن والرباِب، وكَان آسافُ . وَأِليآب وبنَايا وعبيد َأدوم ويِعيَل

وبنَايا ويحِزيُل الْحبراِن ينْفُخَاِن ِباَألبواِق داِئما، َأمام صنْدوِق ٦يعِزفُ علَى النَّاقُوِس، 
وِفي ذَِلك الْيوِم، طَلَب داود ِمن آسافَ وِفرقَِتِه َأن يسبحوا اَهللا َأولًا ِبهذَا ٧. عهِد اِهللا
  :النَِّشيِد

  نشيد حمد

غَنُّوا لَه، سبحوه وحدثُوا ٩. َأخِْبروا بين اُألمِم عن َأعماِلِه. ِباسِمِهِاحِمدوا اَهللا، ادعوا ٨
. ِلتَفْرح قُلُوب الَِّذين يطْلُبون اَهللا. افْتَِخروا ِباسِمِه الْقُدوِس١٠. ِبكُلِّ َأعماِلِه الْعِجيبِة

١١تَهقُووا اَهللا واطْلُب .وا وااطْلُباِئمد ههاِتِه ١٢. جعِجزما، وهنَعالَِّتي ص هاِئبجوا عاذْكُر
. يا نَسَل ِإسراِئيَل عبِدِه، يا بِني يعقُوب الَِّذين اخْتَارهم١٣. وَأحكَامه الَِّتي نَطَقَ ِبها

١٤هكَامِض َأحنَا، ِفي كُلِّ اَألرلَى ِإلَهوالْم و١٥. هِإلَى َألِْف يِد، وِإلَى اَألب هدهفَظُ عح
الْعهد الَِّذي عِملَه مع ِإبراِهيم، والْيِمين الَِّتي َأقْسمها ١٦. ِجيٍل يتَمم وعده الَِّذي نَطَقَ ِبِه

: وقَاَل١٨. وم ِإلَى اَألبِدوجعلَه فَِريضةً ِليعقُوب، وعهدا ِلبِني ِإسراِئيَل يد١٧. ِإلسحاقَ
"تَِلكُها تَمنَِصيب انكَنْع ضِطي َأرُأع لَك".  



متَنَقِِّلين ِمن ُأمٍة ٢٠. ِفي ذَِلك الْوقِْت كَانُوا نَفَرا قَِليلًا، قَِليِلين ِجدا وغُرباء ِفي اَألرِض١٩
لَِكنَّه لَم يسمح َألحٍد ِبَأن يْؤِذيهم، بْل ِمن َأجِلِهم ٢١. ِإلَى ُأمٍة، وِمن مملَكٍَة ِإلَى ُأخْرى

  ."ال تَمسوا الَِّذين اخْتَرتُهم، وال تُْؤذُوا َأنِْبياِئي: "وقَاَل٢٢. وبخَ ملُوكًا
خِْبروا بين اُألمِم عن َأ٢٤. ِهللا يا كُلَّ اَألرِض، بشِّروا ِبنَصِرِه يوما بعد يوٍم غَنِّي٢٣

َألن اَهللا عِظيم ويستَِحقُّ َأن نُسبحه، ٢٥. جالِلِه، وبين كُلِّ الشُّعوِب عن َأعماِلِه الْعِجيبِة
 الَِّذي صنَع َألن كُلَّ آِلهِة اُألمِم ِهي َأصنَام، َأما اُهللا فَهو٢٦. مهوب هو فَوقَ كُلَّ اآلِلهِة

  .الْبهاء والْجالُل ِفي محضِرِه، الْقُوةُ والْفَرح ِفي مسكَِنِه٢٧. السماواِت
ِهللا الْجالَل الَِّذي  قَدموا٢٩. ِهللا الْجالَل والْقُوةَ ِهللا يا كُلَّ شُعوِب اَألرِض، قَدموا قَدموا٢٨

ارتَِعِشي ِفي ٣٠. اعبدوا اَهللا فَهو الْقُدوس الْبِهي.  قُربانًا وتَعالَوا َأمامههاتُوا. يِليقُ ِباسِمِه
ِلتَفْرِح السماواتُ، وتَبتَِهِج ٣١. ثَبتَ الْكَون وال يتَزعزع! حضرِتِه يا كُلَّ اَألرِض

ضِم. اَألراُألم نيلَى قَ: "قُولُوا بوالْملَكم لَِّل ٣٢." دتَهياِخِلِه، وا ِبدكُلُّ مو رحِتِف الْبهِلي
  .وتُرنِّم َأشْجار الْغَابِة َأمام الْمولَى، َألنَّه يْأِتي ِليحاِكم اَألرض٣٣الْحقُْل وكُلُّ ما ِفيِه، 

َأنِْقذْنَا اللَّهم يا : "قُولُوا لَه٣٥. لَى اَألبِداحمدوا اَهللا َألنَّه طَيب، ورحمتُه تَدوم ِإ٣٤
. اجمعنَا ِمن اُألمِم وَأنِْقذْنَا، ِلكَي نَحمد اسمك الْقُدوس ونَفْتَِخر ِبتَسِبيِحك. مخَلِّصنَا

." آِمين: "قَاَل كُلُّ الشَّعِبفَ. تَبارك الْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل ِمن اَألزِل وِإلَى اَألبِد٣٦
  .وسبحوا اَهللا

وتَرك داود آسافَ وِفرقَتَه هنَاك، َأمام صنْدوِق عهِد الْمولَى، ِليقُوموا ِبالِْخدمِة داِئما ٣٧
 وِفرقَتَه ِمن ثَماِنيٍة وِستِّين، كَما تَرك داود َأيضا عبيد َأدوم٣٨. حسب الْمرسوِم ِلكُلِّ يوٍم

مهعوا مخِْدمِن. ِلييابوةُ بوسحو ِديثُوني نب ومَأد ديبع كَانو.  
وتَرك داود صاِدقَ الْحبر وزمالءه ِمن الَْأحباِر، َأمام خَيمِة اِهللا، ِفي مكَاِن الِْعبادِة ٣٩
ِليقَدموا الْقَراِبين علَى منَصِة الْقُرباِن داِئما، كُلَّ صباٍح ومساٍء، ٤٠  ِفي ِجبعون،الَِّذي

ومعهم ِهيمان ٤١. حسب كُلِّ ما هو واِرد ِفي شَِريعِة اِهللا الَِّتي َأمر ِبها بِني ِإسراِئيَل
َألن . ن تَم اخِْتيارهم، وذُِكرتْ َأسماُؤهم ِمن قَبُل، ِليحمدوا اَهللاويدوثُون واآلخَِرين الَِّذي
وكَانَتْ مسُئوِليةُ ِهيمان ويدوثُون ِهي َأن ينْفُخُوا ِفي اَألبواِق ٤٢. رحمتَه تَدوم ِإلَى اَألبِد



ثُم ٤٣. وكَان بنُو يدوثُون بواِبين. ِت ِللِْغنَاِء الْمقَدِسويعِزفُوا علَى النَّاقُوِس وباِقي اآلال
  .ورجع داود ِليباِرك عاِئلَتَه. انْصرفَ الشَّعب، كُلُّ واِحٍد ِإلَى داِرِه

  
 وعد اهللا لداود

١٧ 

َأنَا ساِكن ِفي قَصٍر ِمن ! انْظُر: "يوبعدما استَقَر داود ِفي قَصِرِه، قَاَل ِلنَاثَان النَِّب١
اعمْل كُلَّ ما ِفي : "فَقَاَل نَاثَان ِلداود٢!" خَشَِب اَألرِز، وصنْدوقُ عهِد اِهللا ِفي خَيمٍة

كعاَهللا م َألن ،اِلكب".  
٣لَِة، قَاَل اُهللا ِلنَاثَاناللَّي ِفي ِتلْك لَِكنقُ"٤: وو باذْه ،داوِدي دبِني : قَاَل اُهللا'ْل ِلعَأنْتَ ال تَب

فََأنَا لَم َأسكُن ِفي بيٍت منْذُ الْيوِم الَِّذي َأخْرجتُ ِفيِه بِني ِإسراِئيَل ٥. ِلي بيتًا َأسكُن ِفيِه
وحيثُما ٦! ي مسكٍَن هو خَيمةٌبِل انْتَقَلْتُ ِمن مكَاٍن ِإلَى آخَر ِف. ِمن ِمصر، ِإلَى هذَا الْيوِم

ِسرتُ مع كُلِّ بِني ِإسراِئيَل، لَم َأطْلُب ِمن َأحٍد ِمن قَادِتِهِم الَِّذين َأمرتُهم َأن يرعوا 
: قَاَل اُهللا الْقَِديِر 'وقُْل ِلعبِدي داود،٧' .شَعِبي ِإسراِئيَل، َأن يبِني ِلي بيتًا ِمن خَشَِب اَألرِز

. َأنَا َأخَذْتُك ِمن الْحِظيرِة، وِمن وراِء الْغَنَِم، ِلتَكُون رِئيسا علَى شَعِبي بِني ِإسراِئيَل
٨اِمكَأم ِمن اِئكدلْتُ كُلَّ َأعَأزتَ، وا ِسرثُميح كعكُنْتُ مِة . ورةً كَشُهرشُه ِطيكُأعسو
وُأعِطي شَعِبي بِني ِإسراِئيَل مكَانًا، وَأغِْرسه فَيسكُن ِفي ٩. عظَِم النَّاِس ِفي اَألرِضَأ

منْذُ َأياِم ١٠َأرِضِه، وال ينْزِعج وال يعود اَألشْرار يضطَِهدونَه كَما فَعلُوا ِمن قَبُل، 
وِإنِّي ُأخِْبرك َأن اَهللا . وسُأخِْضع لَك كُلَّ َأعداِئك. ى شَعِبيالْقُضاِة الَِّذين َأقَمتُهم علَ
فَمتَى انْتَهتْ حياتُك وذَهبتَ مع آباِئك، ُأِقيم خَِليفَةً لَك ِمن ١١. سيجعُل نَسلَك ملُوكًا

لْكَهتُ مُأثَبو الِدكَأو ا ِمناِحدو ،ِلك١٢. نَسِإلَى ه شَهرتُ عَأنَا ُأثَبتًا، ويِني ِلي ببالَِّذي ي و
وال َأنْزع رحمِتي عنْه كَما نَزعتُها عن شَاوَل . َأنَا َأكُون َأباه، وهو يكُون ابِني١٣. اَألِبِد

لَكقَب لَكَِتي ِإ١٤. الَِّذي كَانممِتي ويلَى بع هْل ُأِقيمب شُهرع كُونِد يِد، ِإلَى اَألبلَى اَألب
  .فََأبلَغَ نَاثَان داود كُلَّ الْكَالِم الَِّذي قَالَه اُهللا ِفي هِذِه الرْؤيا١٥." ثَاِبتًا



  صالة داود

اِإللَه، وما ِهي من َأنَا َأيها الْمولَى : "فَدخََل الْمِلك داود وجلَس َأمام الْمولَى وقَاَل١٦
ولَم يكُن هذَا كَاِفيا ِفي نَظَِرك يا اُهللا، فَوعدتَ عبدك ١٧عاِئلَِتي حتَّى َأوصلْتَِني ِإلَى هنَا؟ 

. وتَنْظُر ِإلَي كََأنَّي َأعظَم النَّاِس، َأيها الْمولَى اِإللَه. ِبنَسٍل يدوم ِإلَى زماٍن طَِويٍل
يا رب، َأنْتَ ١٩. وماذَا َأقُوُل وقَد َأكْرمتَِني كُلَّ هذَا اِإلكْراِم؟ َأنْتَ تَعِرفُ عبدك جيدا١٨

ِظيمالْع كدعلَنْتَ وَأعو ،ِشيَئِتكم بسحو ِدكبِل عَأج ِمن ِظيمالْع رذَا اَألملْتَ ها ٢٠. فَعي
ومن ِمثُْل شَعِبك بِني ِإسراِئيَل؟ ٢١. وكَما سِمعنَا ِبآذَاِننَا، ال ِإلَه إلَّا اُهللا!  لَكرب، ال مِثيَل

هْل تُوجد ُأمةٌ ُأخْرى ِفي اَألرِض، خَرج اُهللا ِليفِْديها ِلتَِصير شَعبه؟ َأنْتَ اشْتَهرتَ 
الَِّتي صنَعتَها لَهم، وطَردتَ ُأمما ِمن َأماِم شَعِبك الَِّذي فَديتَه ِبالْعجاِئِب الْعِظيمِة الْمِخيفَِة 

رِمص ٢٢. ِمن با رَأنْتَ يِد، وِإلَى اَألب الْخَاص كباِئيَل، شَعرِني ِإسب كبلْتَ شَععَأنْتَ ج
مهتَ ِإلَهتْ ِإلَى ٢٣. ِصرثَب ،با ري ِلِهفَاآلننَسو ِدكبِبشَْأِن ع كدعِد وا . اَألبْل كَمافْع

الْمولَى الْقَِدير هو حقا رب 'فَيقُوَل النَّاس، . وثَبتْه، ِلكَي يتَعظَّم اسمك ِإلَى اَألبِد٢٤قُلْتَ 
َأنْتَ يا ِإلَِهي، َأعلَنْتَ ِلعبِدك َأنَّك ٢٥. ويثْبتَ بيتُ عبِدك داود َأمامك' .بِني ِإسراِئيَل

لَك لِّيةَ ُألصاعتُ الشَّجدجو لُوكًا، ِلذَِلكِلي مُل نَسعَأنْتَ ٢٦. تَجاُهللا، و وَأنْتَ ه ،با ري
يدوم َأمامك ِإلَى فَقَد رِضيتَ َأن تُباِرك نَسَل عبِدك، ِل٢٧. الَِّذي وعدتَِني ِبهذَا الْخَيِر

  ."َأنْتَ يا رب باركْتَ، فَسيكُون مباركًا ِإلَى اَألبِد. اَألبِد
  

 انتصارات داود

١٨ 

. وبعد ذَِلك هزم داود الِْفِلسِطيين وَأخْضعهم، واستَولَى علَى جتَّ والْقُرى الْمِحيطَِة ِبها١
٢َأي مزهةَويالِْجز لَه ونمقَدي داوا ِلدِبيدوا عارفَص ،ينوآِبيا الْمض. 
٣ ،داود همزاِت، فَهِر الْفُرنَه ِعنْد لْطَتَهتَ سثَبي ةَ َأنوبص ِلكم رزع ددَل هاوحَأخَذَ ٤وو

 ١٠٠٠ِمنْهٍة، وكَبر٧٠٠٠ من٢٠ْ ٠٠٠ فَاِرٍس، وج ،ِل ِديفَاِصَل كُلِّ خَيم داود ركَسو 



فَجاء اَألراِميون ِمن ِدمشْقَ ِلنَجدِة هدد ٥. الْمركَباِت، وَأبقَى ِمنْها خَيَل ِمَئِة مركَبٍة فَقَطْ
جَألْفَ ر ِعشِْرينِن وِإثْنَي مِمنْه داوةَ، فَقَتََل دوبِلِك صم رزاٍت ٦. ٍلعاِميح داود عضوو

. عسكَِريةً ِفي مملَكَِة ِدمشْقَ اَألراِميِة، فَصار اَألراِميون عِبيدا ِلداود يقَدمون لَه الِْجزيةَ
 الذَّهِب الَِّتي كَان وَأخَذَ داود َأتْراس٧. وكَان اُهللا ينْصر داود ِفي كُلِّ مكَاٍن يذْهب ِإلَيِه
كَما َأخَذَ داود كَِميةً هاِئلَةً ِمن ٨. يحِملُها ِرجاُل هدد عزر، وَأحضرها ِإلَى الْقُدِس

النُّحاِس ِمن طَبحةَ وخُون، مِدينَتَي هدد عزر، صنَع ِمنْه سلَيمان حوض النُّحاِس 
  . وآِنيةَ النُّحاِس اُألخْرىواَألعِمدةَ

فََأرسَل ١٠. وسِمع تُوِعي مِلك حماةَ َأن داود كَسر كُلَّ جيِش هدد عزر مِلِك صوبة٩َ
زع دده بارح َألنَّه ،نَِّئههيِه ولَيع لِّمسِلي داوِلِك دِإلَى الْم نَهاب اموردتُوِعي ه ،هركَسو ر

وَأحضر هدورام معه ِإلَى داود كُلَّ َأنْواِع اآلِنيِة ِمن . َألن هدد عزر كَان يحاِرب تُوِعي
 وهِذِه َأيضا كَرسها الْمِلك داود ِهللا، مع ما َأخَذَه ِمن ِفضٍة١١. الذَّهِب والِْفضِة والنُّحاِس

  .َأدوم وموآب وبِني عمون والِْفِلسِطيين وعماِليقَ: وذَهٍب ِمن هِذِه اُألمِم
ووضع ١٣. الِْملِْح وقَتََل َأِبيشَاي ابن صرويةَ ثَماِنيةَ عشَر َألْفَ َأدوِمي، ِفي واِدي١٢

وكَان اُهللا ينْصر داود . صار كُلُّ اَألدوِميين عِبيدا لَهداود حاِمياٍت عسكَِريةً ِفي َأدوم، فَ
 .ِفي كُلِّ مكَاٍن يذْهب ِإلَيِه

وكَان ١٥. وملَك داود علَى كُلِّ ِإسراِئيَل، وكَان يحكُم ِبالْعدِل والصالِح ِلكُلِّ شَعِبِه١٤
 ةَ قَاِئدويرص ناب وآبلًا، يجسم َأِخيلُود نوشَافَاطُ بيِش، وي١٦الْج َأِخيطُوب ناِدقَ بصو

وبنَايا بن يوياداع قَاِئد الْحرِس الْملَِكي، ١٧وَأِخيمِلك بن َأِبيَأثَر حبريِن، وشُوشَا كَاِتبا، 
 دعلَى بِة اَألوتَبرِفي الْم داونُو دبِلِكوالْم.  

  



 داود يهزم العمونيين

١٩ 

١كَانَهم نُهاب لَكمو ،ونمِني عب ِلكاشُ ماتَ نَاحم ذَِلك دعب٢. وداوُل : "فَقَاَل دمَأع
عزيه فََأرسَل داود وفْدا ِلي." الْواِجب مع حنُون بِن نَاحاشَ، َألن َأباه عِمَل الْواِجب مِعي

قَاَل ٣فَلَما وصَل وفْد داود ِإلَى حنُون ِفي َأرِض بِني عمون ِليعزوه، . ِفي موِت َأِبيِه
نُونِلح ونمةُ عقَاد" : ،ا َألِبيكامِإكْر ينزعالْم ِمن فْدذَا الْوه كَل ِإلَيسَأر داود َأن ْل تَظُنه

ا؟َأمهلَيع تَوِليسي ا ِلكَيهسستَجيو الِْبالد صفْح٤"  ِلي ،داوِل دسلَى رع نُونح ضفَقَب
مَأطْلَقَه قَ الْفَخِْذ، ثُمِط فَوسالْو ِمن مهابِثي قَصو ،ماهلَقَ ِلحح٥. و ضعالْب بفَذَه

. فََأرسَل داود من يستَقِْبلَهم، َألنَّهم كَانُوا خَِجِلين ِجدا.  ِلرسِلِهوَأخْبروا داود ِبما جرى
ِلكقَاَل الْموا: "وِجعار ثُم ،اكُمتَ ِلحتَّى تَنْبا حوا ِفي َأِريحانْتَِظر".  

٦سَأر ،مههكْري حبَأص داود َأن ونمنُو عَأى با رلَمةً وعبس ونمنُو عبو نُونَل ح
وثَالِثين ِطنا ِمن الِْفضِة ِلكَي يستَْأِجروا مركَباٍت وفُرسانًا ِمن آرام النَّهريِن وآرام معكَةَ 

فَجاءوا .  وِرجالَهفَاستََأجروا لَهم اثْنَيِن وثَالِثين َألْفَ مركَبٍة، ومِلك معكَة٧َ. وصوبةَ
. وعسكَروا مقَاِبَل ِميدبا، كَما اجتَمع جيشُ بِني عمون ِمن مدِنِهم واستَعدوا ِللحرِب

وخَرج بنُو عمون ٩. فَلَما سِمع داود، َأرسَل يوآب وكُلَّ جيِش ِرجاِل الْحرِب٨
طَفُّوا ِللحاصقُوِلوِفي الْح مهدحوا واءج الَِّذين لُوكالْم كَانِدينَِة، وخَِل الْمدم ِب ِعنْدر .

وَأدرك يوآب َأن الْعدو يهاِجمه ِمن األماِم وِمن الْخَلِْف، فَاخْتَار َأحسن جنُوِدِه ١٠
 ،يناِميقَاتَِلِة اَألرِلم مفَّهص١١وطَفُّوا وفَاص ،ِش َألِخيِه َأِبيشَاييِة الْجِقيةَ بادطَى ِقيَأع

ونمِني عقَاتَلَِة ب١٢. ِلمَألِبيشَاي وآبقَاَل يو" : قَِوي ِإنِني، وتُنِْجد لَيع امآر قَِوي ِإن
كُأنِْجد كلَيع ونمنُو ع١٣. ب اِربلْنُحا وقَِوي ِن فَكُندِل مَأج ِمنِبنَا وِل شَعَأج الٍَة ِمنسِبب

  ."ِإلَِهنَا، والْمولَى يفْعُل ما يحلُو ِفي عينَيِه



ولَما ١٥. ثُم تَقَدم يوآب والْجيشُ الَِّذي معه ِلمحاربِة اَألراِميين، فَهربوا ِمن َأماِمِه١٤
ن اَألراِميين يهربون، هربوا هم َأيضا ِمن َأماِم َأِبيشَاي َأِخيِه ودخَلُوا رَأى بنُو عمو

  .فَرجع يوآب ِإلَى الْقُدِس. الْمِدينَةَ
راِميين ولَما رَأى اَألراِميون َأنَّهم انْهزموا َأمام بِني ِإسراِئيَل، َأرسلَوا واستَدعوا اَأل١٦

رزع ددِش هيِئيِس جر كِة شُوبادتَ ِقياِت تَحِر الْفُرِق نَهِفي شَر ١٧. الَِّذين ِمعا سفَلَم
 هاِقعواتَّخَذَ مو ِهمِإلَي بذَهو نداَألر ربعاِئيَل ورِني ِإسِش بيكُلَّ ج عمج ،ِبذَِلك داود

مهِضد.ونَهاِربحَأخَذُوا يو داوقَاِبَل دم مهاِقعوا مضَأي وناِمي١٨.  فَاتَّخَذَ اَألر ملَِكنَّهو
هربوا ِمن َأماِم بِني ِإسراِئيَل، وَأهلَك داود ِمنْهم سبعةَ آالِف فَاِرٍس، وَأربِعين َألْفَ 

فَلَما رَأى قَادةُ هدد عزر َأنَّهم انْهزموا َأمام بِني ١٩. يس الْجيِشجنِْدٍي، وقَتََل شُوبك رِئ
وا لَهعخَضو داووا دالَحاِئيَل، صرِإس .ونمِني عِة بدوا ِلنَجودعي َأن وناِمياَألر فَضرو.  

  
 ربة بني عمون

٢٠ 

 خُروِج الْملُوِك ِللْحرِب، قَاد يوآب قُواِت الْجيِش، وَأخْرب وِفي الرِبيِع، وهو وقْت١ُ
وهزم يوآب . َأما داود فََأقَام ِفي الْقُدِس. َأرض بِني عمون، وذَهب ِإلَى ربةَ وحاصرها

ِسِه، فَوجد وزنَه حوالَي َأربعٍة وثَالِثين وَأخَذَ داود تَاج مِلِكِهم عن رْأ٢. ربةَ وهدمها
كَما . ووضعه داود علَى رَأِسِه. ِكيلُوجراما ِمن الذَّهِب، وهو مرصع ِباَألحجاِر الْكَِريمِة

ها ِمنْها، وجعلَهم عِبيدا يشْتَِغلُون وَأخْرج سكَّان٣َ. َأخَذَ ِمن الْمِدينَِة َأيضا غَِنيمةً كَِثيرةً ِجدا
ثُم رجع . وفَعَل داود هذَا َأيضا ِبكُلِّ مدِن بِني عمون. ِبالْمنَاِشيِر والنَّواِرِج والْفُُؤوِس
  .داود وكُلُّ الْجيِش ِإلَى الْقُدِس

  الحرب مع الفلسطيين

ِفي ذَِلك الْوقِْت سبكَاي الْحوِشي قَتََل . حرب ِفي جاِزر مع الِْفِلسِطيينوبعد ذَِلك قَامتْ ٤
وِفي حرٍب ُأخْرى مع الِْفِلسِطيين، ٥. رافَا فَانْهزم الِْفِلسِطيون سافَاي الَِّذي ِمن نَسِل



لُوتَ الْجتِّي، وكَانَِت الْقَنَاةُ الَِّتي يضع ِفيها رمحه َألْحانَان بن يعور قَتََل لَحِمي َأخَا جا
اجالنَّس هتَخِْدمسُل الَِّذي يا النَّوةً كََأنَّه٦. كَِبير ا، كَانضتَّ َأيى ِفي جٍب ُأخْررِفي حو

ٍد وِفي كُلِّ ي اِبعِستُّ َأص ِة، لَهٌل طَِويُل الْقَامجر نَاكه ونِعشْرو عبَأر ٍل، َأيِفي كُلِّ ِرج
ولَما َأهان بِني ِإسراِئيَل، قَتَلَه يونَاثَان بن ِشمِعي ٧. وهو َأيضا ِمن نَسِل رافَا. ِإصبعا

داوا٨. َأِخي دِرجو داوِد دقُِتلُوا ِبيتَّ، وافَا ِفي جِل رنَس ُؤالِء ِمنه ِلِهكَان. 
  

 إحصاء الجيش

٢١ 

فَقَاَل داود ٢. وقَام الشَّيطَان ِضد بِني ِإسراِئيَل، وحرض داود ِليعمَل ِإحصاء ِللشَّعِب١
لَم روحوا وعدوا بِني ِإسراِئيَل ِمن ِبْئر سبع ِإلَى دان، وتَعالَوا فََأع: "ِليوآب وقَادِة الْجيِش

مهدد٣." عوآبٍف. "فَقَاَل يِمَئةَ ِضع هبشَع ِزيدتَ اَهللا يِدي . لَييا سي ا لَكِبيدع موا كُلُّهسَألَي
لَِكن الْمِلك َأصر علَى ٤" الْمِلك؟ فَِلماذَا تُِريد هذَا يا سيِدي، وتَجِلب الذَّنْب علَى ِإسراِئيَل؟

وقَدم ٥. راِرِه مع يوآب، فَخَرج يوآب وطَافَ ِفي ِبالِد ِإسراِئيَل، ثُم رجع ِإلَى الْقُدِسقَ
  ِمن١ ١٠٠ ٠٠٠ِإسراِئيَل فَكَان ِرجاُل . يوآب ِلداود تَقِْريره ِبعدِد رجاِل الْجيِش

ولَم يحِص ٦. ٤٧٠ ٠٠٠يهوذَا وكَان ِرجاُل .  السيِفالرجاِل الْقَاِدِرين علَى اسِتعماِل
ِمنْه ِلكالْم ها طَلَبم هكْري كَان َألنَّه ،ِمينِبنْيالِوي و قَِبيلَتَي وآبي.  

ِجدا ِبَأنِّي َأخْطَْأتُ : "ِهللا فَقَاَل داود٨. وساء هذَا ِفي عينَِي اِهللا، فَعاقَب بِني ِإسراِئيَل٧
فَكَلَّم اُهللا جاد ٩." فََأرجوك َأن تُِزيَل ِإثْم عبِدك، َألنِّي تَصرفْتُ ِبغَباٍء شَِديٍد. فَعلْتُ هذَا

قَاَل لَهو داواِئي دثَالثَةَ "١٠: ر كلَيع ِرضعي ِإنَّه قُوُل لَكلَى يوالْم ،داوقُْل ِلدو بِاذْه
: فَذَهب جاد ِإلَى داود وقَاَل لَه١١." موٍر، وعلَيك َأن تَخْتَار واِحدا ِمنْها فَيفْعلَه ِبكُأ
ِإما ثَالثَ ِسِنين مجاعةٌ، َأو ثَالثَةَ َأشْهٍر تَهرب َأمام ١٢علَيك َأن تَخْتَار، 'الْمولَى يقُوُل، "

مهو اِئكدٌأ ِفي َأعبِحلُّ وفُ اِهللا، فَييا سُل ِفيهمعاٍم يثَالثَةَ َأي ِف، َأويِبالس ونَكطَاِردي 



فََأعِطِني قَرارك َألرد علَى من ' .الِْبالِد، ويعبر مالك ِفي كُلِّ ِإسراِئيَل ويخِْربها
  ."َأرسلَِني

١٣ادِلج داوخَِطيٍرَأ: "فَقَاَل دٍب وعِقٍف صوِد اِهللا، ! نَا ِفي مِفي ي َأقَع اَألفْضِل َأن ِمنو
فََأرسَل اُهللا وبًأ ِفي ِإسراِئيَل فَماتَ ِمن ١٤." َألن رحمتَه كَِبيرةٌ، وال َأقَع ِفي يِد ِإنْساٍن

وبينَما هو يهِلك، رَأى . يهِلك الْقُدسوَأرسَل اُهللا مالكًا ِل١٥ . رجٍل٧٠ ٠٠٠ِإسراِئيَل 
بالشَّع ِلكهي الِك الَِّذي كَانقَاَل ِللْمِة، وِصيبِذِه الْملَى هفَ عتََأسِري، وجا يكَفَى: "اُهللا م !

كدي عجر "!وِسيبونَةَ الْيِر َأرديب اِقفًا ِعنْدو الكالْم كَانو.  
١٦ هدمِدِه وِبي فَهيتَلَّ سقَِد اساِء، ومالسِض واألر نياِقفًا بو الكَأى الْمرو داود نَظَرو

وقَاَل داود ١٧. فَسقَطَ داود والشُّيوخُ علَى وجوِهِهم وكَانُوا الِبِسين الْخَيشَ. علَى الْقُدِس
َأما هُؤالِء الِْخرافُ . مرتُ ِبِإحصاِء الشَّعِب، وَأنَا الَِّذي َأخْطَْأتُ وَأسْأتَُأنَا الَِّذي َأ: "ِهللا

  ."ِإذَن عاِقبِني َأنَا وَأهِلي، وال تُعاِقب شَعبك. اَألبِرياء، فَلَم يفْعلُوا شَيًئا
١٨داوقُوَل ِلدي َأن ،ادج الكالْم رفََأم" :عاص نَاكه َأِقمو ،وِسيبونَةَ الْيِر َأرديِإلَى ب د

وكَان َأرونَةُ يدِرس قَمحا، ٢٠. فَصِعد داود كَما َأمره جاد ِباسِم اِهللا١٩. ِهللا منَصةً
هعكَانُوا م ةُ الَِّذينعباَألر نُوهَأ بفَاخْتَب ،الكَأى الْمالتَفَتَ فَرِرودي٢١.  ِفي الْب داود بذَهو

 وِهِه نَحجِبو داونَى ِلدانْحِر وديالْب ِمن جفَخَر ،داوَأى درونَةُ وَأر ونَةَ، فَنَظَرِإلَى َأر
، ِلكَي يتَوقَّفَ َأعِطِني مكَان الْبيدِر ُألِقيم ِفيِه منَصةً ِهللا: "فَقَاَل داود َألرونَة٢٢َ. اَألرِض

بْل خُذْه يا سيِدي : "فَقَاَل َأرونَةُ ِلداود٢٣." تَِبيعه ِلي ِبثَمٍن كَاِمٍل. الْوبُأ عِن الشَّعِب
لُو لَكحا يْل مماعو ،ِلكالْم .انْظُر !ِلتَكُون اِرجالنَّوانًا، وبقُر كُونِلي قَرِطي الْبِإنِّي ُأع 

: فَقَاَل الْمِلك داود َألرونَة٢٤َ." َأنَا ُأعِطي كُلَّ هذَا. حطَبا، والْقَمح ِليكُون قُربان الدِقيِق
فََأنَا ال آخُذُ ما هو لَك وُأعِطيه ِهللا، فَُأقَدم لَه قُربانًا . ال، بْل َأشْتَِري كُلَّ شَيٍء ِبثَمٍن كَاِمٍل"

ودفَع داود َألرونَةَ ثَمن الْمكَاِن حوالَي سبعِة ِكيلُوجراماٍت ِمن ٢٥." لِّفُِني شَيًئاال يكَ
ودعا اَهللا . وبنَى داود هنَاك منَصةً ِهللا، وقَدم قَراِبين وضحايا صحبٍة٢٦. الذَّهِب

َل نَارسَأر ِبَأن لَه ابتَجاِنفَاسبِة الْقُرنَصلَى ملَتْ عاِء نَزمالس اُهللا ٢٧. ا ِمن رَأمو
  .الْمالك، فَرد سيفَه ِإلَى ِغمِدِه



٢٨ مقَد ،وِسيبونَةَ الْيِر َأرديِفي ب لَه ابتَجاَهللا اس َأن داوَأى دا رقِْت، لَمالْو ِفي ذَِلك
ومسكَن اِهللا ومنَصةُ الْقُرباِن اللَّذَاِن صنَعهما موسى ِفي الصحراِء، ٢٩. ِهللا هنَاك ضحايا

ونعاِدِة ِفي ِجبكَاِن الِْعبقِْت، ِفي مالْو ِإلَى ٣٠. كَانَا ِفي ذَِلك بذْهي َأن داود قِْدري لَمو
  .ِمن سيِف الْمالِكهنَاك ِليستَِشير اَهللا، َألنَّه خَافَ 

  
  اإلعداد لبناء بيت اهللا

٢٢ 

١داواِئيَل: "فَقَاَل درِني ِإساِن ِلببةُ الْقُرنَصملَى اِإللَِه، ووتُ الْميب كُوننَا ي٢." ه داود رَأمو
م نَحاِتين ِلنَحِت ِحجارٍة ِلِبنَاِء ِبجمِع اَألجاِنِب الَِّذين ِفي ِبالِد ِإسراِئيَل، واخْتَار ِمن بيِنِه

وَأعد حِديدا كَِثيرا ِلعمِل الْمساِميِر ِلخَشَِب اَألبواِب وِللِْمفَاِصِل، ونُحاسا كَِثيرا ٣. بيِت اِهللا
حضروا خَشَب َأرٍز دوِنيين والصوِريين َأيَأرٍز ِبال عدٍد، َألن الصوخَشَب ٤ِبال وزٍن، 

داوا ِإلَى د٥. كَِثيرداوقَاَل دنَى : "وبيتُ الَِّذي سيالْبِة، ورقَِليُل الِْخبو شَاب انملَيِني ساب
." واد الِْبنَاِءِلذَِلك َأنَا ُأِعد م. ِهللا، ال بد َأن يكُون عِظيما وراِئعا ولَه شُهرةٌ ِفي كُلِّ الِْبالِد

  .فََأعد داود كَِثيرا قَبَل وفَاِتِه
وقَاَل ٧. واستَدعى داود سلَيمان ابنَه، وَأوصاه َأن يبِني بيتًا ِللْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل٦

انملَيِلس داود" :ِنيَأب ِني َأنا ابِتي يِفي ِني لَى ِإلَِهيكَانوِم الْماِم استًا ِإلكْرياَهللا ٨.  ب لَِكن
فََأنْتَ لَن تَبِني بيتًا ِإلكْراِم . َأنْتَ سفَكْتَ دما كَِثيرا، وحاربتَ حروبا كَِثيرةً'كَلَّمِني وقَاَل، 

لَِكنَّك ستُنِْجب ابنًا يكُون رجَل و٩. اسِمي، َألنَّك سفَكْتَ دما كَِثيرا علَى اَألرِض َأماِمي
سَأنَا ُأِريحٍة، واحرالٍم ولَهوح اِئِه الَِّذيندكُلِّ َأع ِمن ِطي . هُأعو ،انملَيس هماس كُونيو

وهو يكُون . اسِميفَهو الَِّذي يبِني بيتًا ِإلكْراِم ١٠. ِإسِراِئيَل سالما وهدوءا ِفي َأياِمِه
اهَأب َأنَا َأكُونِني، وِد. اباِئيَل ِإلَى األبرلَى ِإسلِْكِه عشَ مرتُ عُأثَبِني، ١١' .وا ابي فَاآلن

نْكع ا قَاَل ذَِلككَم لَى ِإلَِهكوتَ الْميب ِنيتَبو حفَتَنْج ،كعكُِن اُهللا م١٢. ِليتَ اَهللا يلَي ِطيكع
لَى ِإلَِهكوِة الْمشَِريع بساِئيَل حرلَى ِإسع كُما، ِلتَحمةً وفَه١٣. ِحكْم ِإن حفََأنْتَ تَنْج



حِرصتَ علَى الْعمِل بالْفَراِئِض واَألحكَاِم الَِّتي َأمر ِبها اُهللا بِني ِإسراِئيَل ِبواِسطَِة 
وقَد تَِعبتُ كَِثيرا، ُألِعد هِذِه اَألشْياء ١٤. شُجاعا، ال تَخَفْ وال تَرتَِعبكُن قَِويا و. موسى

حوالَي َأربعِة آالِف ِطن ِمن الذَّهِب، وَأربِعين َألْفَ ِطن ِمن الِْفضِة، . ِلِبنَاِء بيِت اِهللا
ويمِكنُك َأن تَِزيد . كَما َأعددتُ خَشَبا وِحجارةً. ِثيرونُحاسا وحِديدا ِبال وزٍن َألنَّه كَ

وِعنْدك عماٌل كَِثيرون، ِمن نَحاِتين وبنَّاِئين ونَجاِرين، وكُلُّ َأنْواِع الْعماِل ١٥. علَيها
ِإذَن .  والنُّحاِس والْحِديِد، عماٌل ِبال عدٍدالَِّذين يشْتَِغلُون ِفي الذَّهِب والِْفضِة١٦الْمهرِة 

كعكُِن اُهللا ملْيْل وماعْأ وداب".  
١٧نَهاب انملَيوا ساِعدسي اِئيَل َأنرِة ِإسكُلَّ قَاد داود رَأم١٨. ومقَاَل لَهو" : كُملَى ِإلَهوالْم

ن كُلِّ ِجهٍة، َألنَّه نَصرِني علَى كُلِّ شُعوِب الِْبالِد الَِّتي حولَنَا، معكُم، وقَد َأراحكُم ِم
فَاآلن كَرسوا قَلْبكُم ونَفْسكُم ِلطَلَِب الْمولَى ِإلَِهكُم، ١٩. فَخَضعِت الِْبالد ِهللا وِلشَعِبِه

ي تُحِضروا ِإلَيِه صنْدوقَ عهِد اِهللا، واآلِنيِة وقُوموا وابنُوا مقِْدس الْمولَى اِإللَِه، ِلكَ
 .الْمقَدسةَ ِهللا

  
 فرق الالويين وعملهم

٢٣ 

واستَدعى كُلَّ ٢. وشَاخَ داود وشَِبع ِمن الْحياِة، فَجعَل سلَيمان ابنَه مِلكًا علَى ِإسراِئيَل١
بالَْأحاِئيَل ورِة ِإسقَاديناللَّاِويقُ، ٣. اِر وا فَومنَةً وس ِن ثَالِثينِمِن اب يناللَّاِوي اءصِإح تَمو

 فَكَان مهددٍل٣٨ ٠٠٠عج٤ . ألْفَ ر ُؤالِء، ِمن٢٤ ٠٠٠هشِْرفُونِل ِفي  يملَى الْعع 
ِت اِهللا، وي٦ ٠٠٠بماةٌ،  هقُضةٌ و٥ قَاد٤ ٠٠٠وابوب و ،٤ ٠٠٠ونملُهمع  َأن وه 

وقَسمهم داود ِفرقًا ٦. يسبحوا اَهللا علَى آالِت الِْغنَاِء الَِّتي عِملَها داود ِلهذَا الْغَرِض
  .حسب بِني الِوي جرشُون وقَهاتُ ومراِري



  بنو جرشون

٧شُونرنُو جِعي: بشَمو اندنُو٨. لَعثَالثَةٌب اندوِئيُل:  لَعيو ِزيتَام ِحيِئيُل ثُمي نُو ٩. الِْبكْرب
وبنُو ١٠. هُؤالِء رَؤساء عاِئالِت لَعدان. شَلُوِميثُ وحِزِئيُل وهاران: شَمِعي ثَالثَةٌ

مةٌ هعبَأر ونِعي اآلخَرةُ: شَمِريعبوشُ وعيةُ وِزيزثُ وح١١. ي ،ثُ الِْبكْرحي كَانو
  .َأما يعوشُ وبِريعةُ فَلَم يكُن لَهما َأوالد كَِثيرون، فَحِسبوا كَعاِئلٍَة واِحدٍة. والثَّاِني ِزيزةَ
  بنو قهات

ارون ه: ابنَا عمرام١٣. عمرام وِيصهار وحبرون وعزيُل: بنُو قَهاتَ َأربعة١٢ٌ
واخْتَار اُهللا هارون وبِنيِه ِإلَى اَألبِد، ِليقَدموا الْقَراِبين الْمقَدسةَ ويحِرقُوا . وموسى

َأما النَِّبي موسى، فَحِسب ١٤. الْبخُور، فَيخِْدموا اَهللا ويباِركُوا النَّاس ِباسِمِه ِإلَى األبِد
. شَبوِئيُل هو ِبكْر جرشُوم١٦. جرشُوم وَأِليعزر: ابنَا موسى١٥. ِبيلَِة الِويبنُوه مع قَ

١٧رزَأِليع ِبكْر وا هيبحر .ونآخَر نُونب رزَألِليع كُني لَمو . نُونب لَه ا فَكَانيبحا رَأم
الِْبكْر يِريا، الثَّاِني َأمريا، : بنُو حبرون١٩.  ِيصهارشَلُوِميثُ هو ِبكْر١٨. كَِثيرون ِجدا

امعقْمي اِبعِزيُل، الرحيَل٢٠. الثَّاِلثُ يزنَا عا: ابِشيِميخَا، الثَّاِني ي الِْبكْر.  
  بنو مراري

وماتَ َأِلعازار ولَم يكُن ٢٢. يسَأِلعازار وقَ: ابنَا محِلي. محِلي وموِشي: ابنَا مراِري٢١
محِلي وعاِدر : بنُو موِشي ثَالثَة٢٣ٌ. فَتَزوجهن َأبنَاء عمِهن قَيس. لَه بنُون بْل بنَاتٌ

  .ويِريموثُ
ِهم ورَؤساِء عاِئالِتِهم، كُلُّ هُؤالِء كَانُوا بِني الِوي الَِّذين تَم ِإحصاُؤهم حسب عاِئالِت٢٤

وهم ِمِن ابِن عشِْرين سنَةً وما . وسجلَتْ َأسماُؤهم ِليقُوموا ِبعمِلِهم ِفي ِخدمِة بيِت اِهللا
اء ِليسكُن ِإن الْمولَى رب بِني إسراِئيَل َأراح شَعبه، وهو قَد ج: "َألن داود قَاَل٢٥. فَوقُ

ِلذَِلك ال يحتَاج اللَّاِويون ِفيما بعد َأن يحِملُوا مسكَنَه واآلِنيةَ ٢٦ِفي الْقُدِس ِإلَى اَألبِد، 
ِلهذَا تَم ِإحصاء اللَّاِويين ِمِن ابِن ِعشِْرين سنَةً وما فَوقُ، حسب ٢٧." اُألخْرى ِلِخدمِتِه

ِصيِةواَألِخير داو٢٨. ِة د ،ونارِني هاِف بتَ ِإشْرِت اِهللا تَحيِة بمِبِخد ونقُومفَكَانُوا ي
ِمثَْل الِْعنَايِة ِبالساحاِت والْغُرِف الْجاِنِبيِة، وتَطِْهيِر اَألدواِت الْمقَدسِة، والِْقياِم ِبالْواِجباِت 



وكَانُوا مسُئوِلين عِن الْخُبِز الْمقَدِس الَِّذي يوضع ِفي محضِر ٢٩.  اِهللاُألخْرى ِفي بيِت
 كَذَِلكِت، ويِبالز نجعياِج، ولَى الصع زخْبا يمِرقَاِق الْفَِطيِر، واِن، وبِقيِق الْقُرداِهللا، و

ويقُومون ِبحمِد اِهللا وتَسِبيِحِه كُلَّ صباٍح ٣٠. وزِنمسُئوِلين عن عمِلياِت الْكَيِل والْ
ويساِعدون ِفي تَقِْديِم الْقُرباِن الَِّذي يحرقُ ِهللا ِبانِْتظَاٍم، ِفي َأياِم السبِت ٣١. ومساٍء

فَكَان ٣٢. مفْروِض علَيِهموذَِلك حسب الْعدِد الْ. واحِتفَاالِت رْأِس الشَّهِر واَألعياِد
  .اللَّاِويون يخِْدمون الْخَيمةَ والْمقِْدس، ويساِعدون بِني هارون َأقَاِربهم ِفي ِخدمِة بيِت اِهللا

  
 فرق األحبار

٢٤ 

١ونارِني هقُ بِذِه ِفرهو :ازَأِلعو وَأِبيهو ابنَاد مه ونارنُو هبارِإيتَامو اتَ ٢. ارمو
نُونا بملَه كُني لَما، وَل َأِبيِهمو قَبَأِبيهو ابنِِ. نَاديربح ارِإيتَامو ارازَأِلع ارفَص .

٣نَس الَِّذي ِمن ِلكَأِخيمو ،ارازِل َأِلعنَس اِدقَ الَِّذي ِمنِة صداعسِبم داود مهمقَسِل و
وكَان ِلبِني َأِلعازار رَؤساء عاِئالٍت َأكْثَر ِمن ٤. ِإيتَامار، حسب الِْخدمِة الَِّتي كُلِّفُوا ِبها

 ارِني ِإيتَامبقٍَة وةَ ِفرشْرِإلَى ِستَّ ع ارازِني َأِلعوا بمفَقَس ،ارِني ِإيتَامٍقِإلَى باِنيةَ ِفرثَم .
اروهم ِبالْقُرعِة، فَكَان خُدام الْمقِْدِس وخُدام بيِت اِهللا ِمن بيِن بِني َأِلعازار وبِني واخْت٥َ

وسجلَهم شَمعيا بن نَثَنِْئيَل الْكَاِتب اللَّاِوي، َأمام الْمِلِك والرَؤساِء، ٦. ِإيتَامار علَى السواِء
وقَسموا الْعمَل . الْحبِر، وَأِخيمِلك بِن َأِبيَأثَر، ورَؤساِء عاِئالِت الَْأحبارِِ واللَّاِويينوصاِدقَ 

ارِإيتَامو ارازاِئالِت َأِلعع نيب.  
اِلثَةُ حاِريم، والث٨َّفَوقَعِت الْقُرعةُ اَألولَى ِمن نَِصيِب يوياِريب، والثَّاِنيةُ يدِعيا، ٧

 ،وِريمعةُ ساِبعالر٩وِمينةُ ِمياِدسا، والسلِْكيةُ مالْخَاِمسالثَّاِمنَةُ ١٠. وو ،صقُّوةُ هاِبعالسو
 عشْرةَ والْحاِديةَ عشْرةَ َأِلياِشيب، والثَّاِنية١٢َوالتَّاِسعةُ يشُوع، والْعاِشرةُ شَكُنْيا، ١١َأِبيا، 
 ،اِقيم١٣ي ،آبشَبةَ يشْرةَ عاِبعالرفَّةَ، وةَ حشْرالثَّالثَةَ عةَ، ١٤ولْجةَ بشْرةَ عالْخَاِمسو

 ،ةَ ِإيِميرشْرةَ عاِدسالس١٥و ،فِْصيصةَ هشْرالثَّاِمنَةَ عو ،ةَ ِحيِزيرشْرةَ عاِبعالسو



والْحاِديةُ والِْعشْرون ياِكين، والثَّاِنيةُ ١٧ فَقَحيا، والِْعشْرون يحزِقيَل، والتَّاِسعةَ عشْرة١٦َ
كُلُّ ١٩. والثَّاِلثَةُ والِْعشْرون داليا، والراِبعةُ والِْعشْرون معزيا١٨والِْعشْرون جاموَل، 

يوا ِفي بخِْدمِلي موهُؤالِء اخْتَاره وناره ما لَهطَاهاِت الَِّتي َأعِليمالتَّع بسِت اِهللا، ح
  .َأبوهم، كَما َأمره الْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل

  بقية الالويين

: وِمن بِني شُوباِئيَل. شُوباِئيُل: ِمن بِني عمرام. وهِذِه ِهي َأسماء بِقيِة بِني الوي٢٠
اييدا٢١. حيبحِني رب ِمنو :ا الِْبكْرشِّي٢٢. يارهِني ِيصب ِمنوثُ: وِني . شَلُومب ِمنو

يِريا ثُم الثَّاِني َأمريا والثَّاِلثُ يحِزيُل والراِبع : وِمن بِني حبرون٢٣. يحثُ: شَلُوموثَ
امعقْم٢٤. يزِني عب ِمنِني ِميخَا. ِميخَا: يَلوب ِمنو :ورَأخُو ِميخَا٢٥. شَاما: وِشيي .

وِمن ٢٧. وابن يعزيا بنُو. محِلي وموِشي: وابنَا مراِري٢٦. زكَِريا: وِمن بِني يِشيا
َأِلعازار ولَم يكُن لَه : حِليوِمن م٢٨. بنُو وشُوهم وزكُّور وِعبِري: بِني مراِري ِليعزيا

نُون٢٩. بسقَي نابِميُل: وحروِشي٣٠. ينُو مبوثُ: وِريميو اِدرعِلي وحم . مُؤالِء هه
اود وهم َأيضا َألْقَوا قُرعةً كَِإخْوِتِهم بِني هارون، َأمام د٣١. اللَّاِويون حسب عاِئالِتِهم

يناللَّاوياِر وباِئالِت الَْأحاِء عَؤسرو ِلكَأِخيماِدقَ وصِلِك واِة، . الْماوسلُوا الْكُلَّ ِبالْمامعو
  .عاِئلَةَ َأكْبِر َأٍخ كَعاِئلَِة َأصغَِر َأٍخ

  
 المغنون

٢٥ 

١افَ وِني آسب ضعِش بيةُ الْجقَادو داود زَأفْرلَى َأنْغَاِم وِة عوِة النُّبمِلِخد وثُونديو انِهيم
: ِمن بِني آساف٢َ: وهِذِه َأسماء الَِّذين قَاموا ِبهِذِه الِْخدمِة. الِْعيداِن والرباِب والنَّاقُوِس

 ِإشْراِف آسافَ َأِبيِهِم الَِّذي كَان زكُّور ويوِسفُ ونَثَنْيا وَأشَرِئيلَةُ، وكَانُوا يخِْدمون تَحتَ
جدلْيا وصِري وِيشِْعيا وِشمِعي وحشَبيا : وِمن بِني يدوثُون٣. يتَنَبُأ ِفي محضِر الْمِلِك

ى َأنْغَاِم الْعوِد، ويحمد وهم ِستَّةٌ تَحتَ ِإشْراِف َأِبيِهم يدوثُون، الَِّذي كَان يتَنَبُأ علَ. ومتَّثْيا



بقِّيا ومتَّنْيا وعزيُل وشَبوِئيُل ويرِيموثُ وحنَنْيا وحنَاِني : وِمن بِني ِهيمان٤. ويسبح اَهللا
كُلُّ هُؤالِء ٥. وإليآثَةُ، وِجدلِْتي وروممِتي عزر ويشْبقَاشَةُ وملُوِثي وهوِثير ومحِزيوثُ

بنُو ِهيمان راِئي الْمِلِك، َألن اَهللا وعده ِبَأن يرفَع مقَامه، فَرزقَه اُهللا َأربعةَ عشَر ابنًا 
وكَانُوا يغَنُّون تَحتَ ِإشْراِف َأِبيِهم ِفي بيِت اِهللا، علَى َأنْغَاِم النَّاقُوِس ٦. وثَالثَ بنَاٍت

وكَان آسافُ ويدوثُون وِهيمان . هِذِه ِهي ِخدمتُهم ِفي بيِت اِهللا. والرباِب والِْعيداِن
وكَان كُلُّ هُؤالِء الْمدرِبين والْماِهِرين ِفي الِْغنَاِء ِهللا مع ٧. َأنْفُسهم تَحتَ ِإشْراِف الْمِلِك

 ،ك٨َ. ٢٨٨َأقَاِرِبِهمو ،الْكَِبيرو ِغيرِفيِهِم الص اءوس ،اِتِهماِجبِديِد وةً ِلتَحعلْقُون قُرانُوا ي
  .والْمعلِّم والتِّلِْميذُ

٩ِت الْقُرقَعوِسفَونَِصيِب ي ةُ اُألولَى ِمنَأقَاِرِبِهعِنيِه وبافَ وِني آسب كَانُوا فَ ِمن١٢ و. 
لْيدةُ جالثَّاِنيِنيِه وبَأقَاِرِبِه ا وبِنيِه ١٠. ١٢وو كُّورالثَّاِلثَةُ زَأقَاِرِبِه وةُ ١١ .١٢واِبعالرو

والساِدسةُ بقِّيا ١٣ .١٢وَأقَاِرِبِه والْخَاِمسةُ نَثَنْيا وبِنيِه ١٢ .١٢وَأقَاِرِبِه ِليصِري وبِنيِه 
والثَّاِمنَةُ يشِْعيا وبِنيِه ١٥ .١٢وَأقَاِرِبِه اِبعةُ يشَرِئيلَةَ وبِنيِه والس١٤ .١٢وَأقَاِرِبِه وبِنيِه 

وَأقَاِرِبِه والْعاِشرةُ ِشمِعي وبِنيِه ١٧ .١٢وَأقَاِرِبِه والتَّاِسعةُ متَّنْيا وبِنيِه ١٦ .١٢وَأقَاِرِبِه 
والثَّاِنيةَ عشْرةَ حشَبيا وبِنيِه ١٩. ١٢وَأقَاِرِبِه  والْحاِديةَ عشْرةَ عزِريُل وبِنيِه١٨. ١٢

والراِبعةَ عشْرةَ متَّثْيا ٢١. ١٢وَأقَاِرِبِه والثَّاِلِثةَ عشْرةَ شُوباِئيَل وبِنيِه ٢٠. ١٢وَأقَاِرِبِه 
والساِدسةَ ٢٣. ١٢وَأقَاِرِبِه ِنيِه والْخَاِمسةَ عشْرةَ يِريموثَ وب٢٢. ١٢وَأقَاِرِبِه وبِنيِه 

. ١٢ وأقارِبِه والساِبعةَ عشْرةَ يشبقاشَةَ وبنيِه٢٤. ١٢وَأقَاِرِبِه عشْرةَ حنَنْيا وبِنيِه 
٢٥ِنيِه وبنَاِني وةَ حشْرالثَّاِمنَةَ ع٢٦. ١٢َأقَاِرِبِه وِنيِه وبلُّوِثي وةَ مشْرةَ عالتَّاِسعِه َأقَاِرِبو
والْحاِديةُ والِْعشْرون هوِثير وبِنيِه ٢٨. ١٢ِبِه والِْعشْرون ِإلْياثَةَ وبِنيِه وَأقَاِر٢٧. ١٢
والثَّاِلثَةُ والِْعشْرون ٣٠. ١٢ِه والثَّاِنيةُ والِْعشْرون ِجدلِْتي وبِنيِه وَأقَاِرِب٢٩. ١٢ِرِبِه وَأقَا

قَارِبِه والراِبعةُ والِْعشْرون روممِتي عزر وبِنيِه وَأ٣١. ١٢اِرِبِه  وبِنيِه وَأقَمحِزيوثَ
١٢.  
  



 البوابون

٢٦ 

١اِبينوالْب امِذِه َأقْسه .حِني قُورب افَ: ِمنِني آسب قُوِري ِمن نا بيشَلَم٢. م كَانو
ه ِنينةُ ببعا سيشَلَمِتيِبِلمِبالتَّر ا: ميدبزِئيُل وِديعي ثُم ،ا الِْبكْركَِريثَنِْئيُل  زي٣و ِعيالمو
وِعينَايَأِليو انَانوحيِتيِب٤. وِبالتَّر مهو ،كَهاراَهللا ب َألن ِنينةُ باِنيثَم ومَأد ديبِلع كَانو :
وزي ثُم ،ِعيا الِْبكْرنَثَنِْئيُل شَمو اكَارسوآخُ ويو اد٥اباكَرسيِئيُل ومعو لْتَايفَع٦. و كَانو

وهم ٧. ِلشَمِعيا ابِنِه ِستَّةُ بِنين كَانُوا قَادةً ِفي عاِئلَِة َأِبيِهم َألنَّهم كَانُوا ِرجالًا لَهم مقِْدرةٌ
 ديبعفَاِئيُل ورتِْني واعكْيمسو وَأِليهو ادابَألْزاِل . وجالر ا ِمنضا َأيكْيمسو وَأِليه كَانو

  ِمن الرجاِل٦٢وَأقَاِربهم كُلُّ هُؤالِء ِمن نَسِل عبيد َأدوم، وهم وبنُوهم ٨. اَألِشداِء
.  وقَِريبا، وكَانُوا ِرجالًا َأِشداء ابنًا١٨ِلمشَلَميا وكَان ٩ .اَألِشداِء ولَهم الْقُدرةُ علَى الْعمِل

١٠ِنينعةُ بباِري َأررِني مب ةَ ِمنوسِلح كَانو : لَم َأنَّه عا مِئيسر وهَأب نَهيِري الَِّذي عِشم
 وأقَاِرِبِهم كُلُّ بِني حوسةَ. يا والراِبع زكَِرياوالثَّاِني حلِْقيا والثَّاِلثُ طَبل١١ْيكُن ِبكْرا، 

١٣.  
وكَان َأقَاِربهم َأيضا . هِذِه ِهي ِفرقُ الْبواِبين والْقَادةُ الَِّذين كَانُوا يخِْدمون ِفي بيِت اِهللا١٢

نَاكه ونخِْدمِر١٣. يةً ِلتَععقُر لْقُونافَكَانُوا يهسرةَ الَِّتي تَحابواِئلٍَة الْبكَانَِت . فَ كُلُّ ع
  .الْقُرعةُ ِللصِغيِر كَالْكَِبيِر

١٤ِقياِب الشَّرِة الْباسا ِلِحريةُ شَلَمعِت الْقُرابِة . فََأصاسِنِه، ِلِحرا ابكَِريلَى زتْ عقَعو ثُم
اِلياِب الشَّمالْب . كَانِتِهوشُورا ِفي مِكيما حكَِريِة ١٥. زِلِحراس ومَأد ديبلَى عتْ عقَعوو

وشُِفيم وحوسةَ ِلِحراسِة الْباِب الْغَرِبي مع ١٦. الْباِب الْجنُوِبي، وبِنيِه ِلِحراسِة الْمخَاِزِن
وهذَا هو عدد ١٧. ِت الِْحراسةُ مستَِمرةً وِبال انِْقطَاٍعوكَانَ. باِب شَلَّكَةَ ِعنْد مطْلَِع الطَِّريِق

ابواَألب ونِرسحي الَِّذين ينٍم ِستَّةٌ: اللَّاِويوكُلَّ ي الشَّرِقي ابٍم . الْبوكُلَّ ي اِليالشَّم ابالْب
والساحةُ ١٨. وعلَى الْمخْزِن اثْنَاِن ِفي كُلِّ نَوبٍة. ةٌالْباب الْجنُوِبي كُلَّ يوٍم َأربع. َأربعةٌ



هِذِه ِهي ِفرقُ الْبواِبين ِمن بِني ١٩. وعلَى الطَِّريِق ِإلَى الساحِة َأربعةٌ. الْغَرِبيةُ اثْنَاِن
  .قُورح وبِني مراِري
  مسئولون آخرون

اويين مسُئوِلين عن خَزاِئِن بيِت اِهللا وخَزاِئِن اَألشْياِء الْمكَرسِة كَان بعض هُؤالِء الل٢٠َّ
يِحِئيِل وهو ِمن نَسِل جرشُون، وِمن بِني لَعدان الْجرشُوِني وواِحد ِمن : وهم٢١. ِهللا

اِئالِتِهماِء عَؤسِحِئيِل٢٢. رنَا يابو : ِت ِزيثَامياِئِن بخَز نِن عُئولَيسكَانَا موِئيُل وي َأخُوهو
كَان شَبوِئيُل بن جرشُوم بِن ٢٤وِمن بِني عمرام وِيصهار وحبرون وعزيَل، ٢٣. اِهللا

وِميثُ بن ِزكِْري بِن شَلُ: وقَِريبه ِمن نَسِل َأِليعزر٢٥. موسى رِئيسا علَى ِتلْك الْخَزاِئِن
وكَان شَلُوِميثُ هذَا وَأقَاِربه مسُئوِلين عن كُلِّ خَزاِئِن ٢٦. يورام بِن يشِْعيا بِن رحبيا

ضالِْمَئاِت وةُ اُأللُوِف وقَاداِئالِت والْع اءَؤسرو ِلكالْم داوا ِهللا دهساِء الَِّتي كَراطُ اَألشْيب
وكَان شَلُوِميثُ وَأقَاِربه ٢٨. فَكَرسوا بعض غَِنيمِة الْحرِب ِلتَرِميِم بيِت اِهللا٢٧. الْجيِش

 ِنير نب ِنيرَأبو سقَي نُل بشَاواِئي ووِئيُل الرمِهللا ص هسا كَركُلِّ م نع ُئوِلينسا، مضَأي
ص نب وآبيةَووير.  

وِمن بِني ِيصهار، تَولَّى كَنَنْيا وبنُوه وظَاِئفَ خَاِرج بيِت اِهللا، فَكَانُوا قَادةً وقُضاةً ٢٩
 .ِلبِني ِإسراِئيَل

 ِمن اَألِشداِء، كَانُوا مسُئوِلين  رجٍل١ ٧٠٠وَأقَاِربه وهم  وِمن بِني حبرون، حشَبيا ٣٠
. عن بِني ِإسراِئيَل الَِّذين غَرب اُألردن ِفي كُلِّ ما لَه عالقَةٌ ِبعمِل اِهللا وِفي ِخدمِة الْمِلِك

وِفي السنَِة اَألربِعين ِمن عهِد . وكَان يِريا رِئيسا ِلبِني حبرون حسب ِسِجلِّ اَألنْساِب٣١
،داوِلِك دالْمادِبِجلْع ِزيرعِفي ي اءالًا َأِشدِرج وا فِيِهمدجِجلَّاِت فَوثُوا السح٣٢.  ب عم كَانو

فَجعلَهم الْمِلك داود وكَالء .  َأقَاِرِبِه وهم ِرجاٌل َأِشداء ورَؤساء عاِئالٍت ِمن٢ ٧٠٠يِريا 
 ادجو ُأوِبينِني رلَى بِلِكعوِر الْمُأموِر اِهللا وى، ِفي كُلِّ ُأمنَسِف قَِبيلَِة مِنصو.  

  



 فرق الجيش

٢٧ 

١ اٍط، الَِّذينبضِمَئاٍت وِة ُألُوٍف وقَاداِئالٍت واِء عَؤسر اِئيَل، ِمنرِني ِإسب اءمِذِه َأسهو
 ،٢٤ ٠٠٠ِفرقٍَة ِمن وكَانَتْ كُلُّ .  ِبِفرِق الْجيِشكَانُوا يخِْدمون الْمِلك ِفي كُلِّ ما يتَعلَّقُ

رِئيس الِْفرقَِة اُألولَى ِللشَّهِر اَألوِل يشُبعام بن زبِديَل وِفرقَتُه ٢. وتَخِْدم شَهرا ِفي السنَِة
 ِة ا٣ .٢٤ ٠٠٠ِمنكُلَّ قَاد ِئيسر وهو ،صِل فَارنَس ِمن وهِلوِر اَألوِش ِللشَّهيلْج .
٤ قَتُهِفرقَِة، وا ِفي الِْفرقَاِئد ِمقْلُوثُ كَانو ،اَألخُوِخي ايودِر الثَّاِني دِفرقَِة الشَّه ِئيسر

 ر٥ِِ. ٢٤ ٠٠٠ِمنبالْح اعادويي نا بنَايِر الثَّاِلِث بقَِة الشَّهِفر ِئيسِف. را وِئيسر كَان قَتُهر
 ا٦. ٢٤ ٠٠٠ِمنكَزرم مالهَأعو طَاِل الثَّالِثيناَألب ِئيسا رنَايب وهقَِتِه . وِفر ِمنو

نُهاب ادابيزم٧. ع ،نُها ابيدبز كَانَهلَّ محو وآباِئيُل َأخُو يساِبِع عِر الرقَِة الشَّهِفر ِئيسر
ِمن قَتُهِفر٨. ٢٤ ٠٠٠ وقَتُهِفرو ،اِحيرزوتُ الْيحِر الْخَاِمِس شَمقَِة الشَّهِفر ِئيسر ِمن 

٩. ٢٤ ٠٠٠ قَتُهِفرو ،ِعقِّيشَ التَّقُوِعي نا باِدِس ِعيرِر السِفرقَِة الشَّه ِئيسر ٠٠٠ِمن 
 ٠٠٠ِمن ِني ِمن بِني َأفْراِيم، وِفرقَتُه رِئيس ِفرقَِة الشَّهِر الساِبِع حاِلص الْفَلُو١٠. ٢٤
١١. ٢٤قَتُهِفرو ،حارِني زب ِمن وِشيالْح كَايِر الثَّاِمِن ِسبِفرقَِة الشَّه ِئيسر ٠٠٠ ِمن 
١٢. ٢٤ِفرو ،ِبنِْيِمين ِمن نَاثُوِثيالْع رزِر التَّاِسِع َأِبيعقَِة الشَّهِفر ِئيسرقَتُه ٠٠٠ ِمن 
ه ِمن رِئيس ِفرقَِة الشَّهِر الْعاِشِر مهراي النَّطُوفَاِتي ِمن بِني زارح، وِفرقَت١٣ُ. ٢٤

١٤. ٢٤ ٠٠٠ ،اِيمِني َأفْرب ِمن تُوِنيعا الْفَرنَايب شَراِدي عِر الْحِفرقَِة الشَّه ِئيسر
 قَتُهِفرو ِني ١٥. ٢٤ ٠٠٠ِمنب ِمن النَّطُوفَاِتي ايلْدح شَرِر الثَّاِني عِفرقَِة الشَّه ِئيسر

  .٢٤ ٠٠٠ه ِمن عتِْنيَل، وِفرقَتُ
  رؤساء القبائل

علَى . َأِليعزر بن ِزكِْري: علَى بِني رُأوِبين. هُؤالِء هم رَؤساء قَباِئَل بِني ِإسراِئيَل١٦
علَى بِني . حشَبيا بن قَموِئيَل: علَى بِني الوي١٧. شَفَطْيا بن معكَةَ: نبِني ِشمعو
وناراِدقُ: هوذَا١٨. صهِني يلَى بع :داوِة دِإخْو و ِمنَأِليه .اكَرسِني يلَى بِري : عمع



يِريموثُ بن : علَى بِني نَفْتَاِلي. وبديايشْمِعيا بن ع: علَى بِني زبولُون١٩. بن ِميخَاِئيَل
يوِئيُل بن : علَى ِنصِف بِني منَسى. هوشَع بن عززيا: علَى بِني َأفْراِيم٢٠. عزِريَل
: ِني ِبنْيِمينعلَى ب. يدو بن زكَِريا: علَى النِّصِف اآلخَِر ِلبِني منَسى ِفي ِجلْعاد٢١. فَدايا

رنَيَأب نِسِئيُل بع٢٢. يانِني دلَى بع :اموحري نِريُل بزاِئَل . عقَب اءَؤسر مُؤالِء هه كَان
  .بِني ِإسراِئيَل

ِإنَّه يكِْثر بِني ولَم يْأخُذْ داود عدد الرجاِل ِمِن ابِن ِعشِْرين سنَةً وَأقَلَّ، َألن اَهللا قَاَل ٢٣
وكَان يوآب بن صرويةَ قَِد ابتَدَأ يِعدهم ولَِكنَّه لَم يكَمْل، َألن ٢٤. ِإسراِئيَل كَنُجوِم السماِء

اِر الْمِلِك وِلذِلك لَم يسجِل الْعدد ِفي ِكتَاِب َأخْب. اَهللا غَِضب علَى بِني ِإسراِئيَل ِبسبِب هذَا
داود.  

  وكالء الملك

ويونَاثَان بن عزيا علَى . وكَان عزموتُ بن عِدِئيَل الْوِكيَل علَى مخَاِزِن الْمِلِك٢٥
وعزِري بن كَلُوب علَى عماِل الْحقُوِل ٢٦. مخَاِزِن الريِف والْمدِن والْقُرى والْحصوِن

وزبِدي الشَّفِْمي علَى الِْعنَِب ومخَاِزِن . وِشمِعي الراِمي علَى الْكُروِم٢٧. فَلَّاِحينوالْ
ويوعاشُ . وبعُل حنَان الْجِديِري علَى الزيتُوِن والْجميِز اللَّذَيِن ِفي السهِل٢٨. الْخَمِر

.  الشَّاروِني علَى الْبقَِر الَِّذي يرعى ِفي شَارونوشَطْراي٢٩. علَى خَزاِئِن الزيِت
. وُأوِبيُل اِإلسماِعيِلي علَى الِْجماِل٣٠. وشَافَاطُ بن عدالِي علَى الْبقَِر الَِّذي ِفي اَألوِديِة

كُلُّ هُؤالِء كَانُوا . ى الْغَنَِموياِزيز الْهاِجِري عل٣١َ. ويحديا الِْميرونُوِثي علَى الْحِميِر
  .وكَالء الْمِلِك داود علَى َأمالِكِه

ويِحيِئيُل بِن حكْموِني كَان مسُئولًا . ويونَاثَان عم داود، كَان مستَشَارا وحِكيما وفَِقيها٣٢
ُل مستَشَارا ِللمِلِك، وحوشَاي اَألرِكي صاِحب وكَان َأِخيتُوف٣٣َ. عن تَرِبيِة َأوالِد الْمِلِك

وكَان يوآب قَاِئد جيِش . وبعد َأِخيتُوفََل حلَّ مكَانَه يوياداع بن بنَايا وَأِبيَأثَر٣٤. الْمِلِك
  .الْمِلِك

  



 خطة داود لبناء بيت اهللا

٢٨ 

 ِإسراِئيَل ِإلَى الْقُدِس، رَؤساء الْقَباِئِل، ورَؤساء الِْفرِق الَِّتي واستَدعى داود كُلَّ رَؤساِء١
ِفي ِخدمِة الْمِلِك، ورَؤساء اُأللُوِف، ورَؤساء الِْمَئاِت، والْوكَالء الْمسُئوِلين عن َأمواِل 

الِد الْماِل َأووَأم نعالِكِه، وَأمِلِك وكُلَّ الْمطَاَل، واَألبِر، واَل الْقَصِرجو ،الِكِهمَأمِلِك و
اسمعوِني يا ِاخْوِتي : "ووقَفَ داود الْمِلك علَى ِرجلَيِه وقَاَل٢. الْمحاِربين الْبواِسِل

عهِد اِهللا، ويكُون مكَانًا يضع كَان ِفي ِنيِتي َأن َأبِني بيتًا، يستَِقر ِفيِه صنْدوقُ . وشَعِبي
َأنْتَ لَن تَبِني بيتًا ِإلكْراِم اسِمي، 'ولَِكن اَهللا قَاَل ِلي، ٣. وَأعددتُ ِللِْبنَاِء. ِفيِه ِإلَهنَا قَدميِه

  '.َألنَّك رجُل حرٍب وسفَكْتَ دما
اخْتَارِني ِمن كُلِّ عاِئلَِة َأِبي، َألكُون مِلكًا علَى بِني ِإن الْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل ٤

وِمن بِني يهوذَا اخْتَار . فَهو اخْتَار قَِبيلَةَ يهوذَا ِليْأِتي الْحاِكم ِمنْها. ِإسراِئيَل ِإلَى اَألبِد
وِمن كُلِّ بِني ٥. ي مِلكًا علَى كُلِّ ِإسراِئيَلعاِئلَةَ َأِبي، وِمن بِني َأِبي رِضي عنِّي ِليجعلَِن

الْكَِثيِرين الَِّذين َأعطَاهم اُهللا ِلي، اخْتَار سلَيمان ابِني، ِليجِلس علَى عرِش مملَكَِة اِهللا، 
ِتي وساحاِتِه، َألنِّي اخْتَرتُه سلَيمان ابنُك هو الَِّذي يبِني بي'وقَاَل ِلي، ٦. بِني ِإسراِئيَل

اهَأب َأنَا َأكُونِني، واب كُون٧. ِلي ايايصوِل بمِفي الْع رتَمِد، ِإِن اسِإلَى اَألب لْكَهتُ مُأثَبو
موثُ الْيدحا يكَاِمي، كَمَأحو.'  

 جماعِة اِهللا، وِبمسمٍع ِمن ِإلَِهنَا، َأن تَحفَظُوا كُلَّ فَاآلن ُأوِصيكُم، َأمام كُلِّ بِني ِإسراِئيَل٨
وصايا الْمولَى ِإلَِهكُم وتُماِرسوها، ِلكَي تَمِلكُوا هِذِه اَألرض الصاِلحةَ، وتُملِّكُوها 

اعِرفْ ِإلَه َأِبيك، واعبده ِبقَلٍْب وَأنْتَ يا ابِني سلَيمان، ٩. َألوالِدكُم بعدكُم ِإلَى اَألبِد
فَِإن . مخِْلٍص ونَفٍْس راِغبٍة، َألن اَهللا يفْحص كُلَّ الْقُلُوِب، ويفْهم كُلَّ خَاِطٍر وكُلَّ ِفكٍْر

اَهللا اخْتَارك ِلتَبِني بيتَه فَانْتَِبه اآلن، َألن ١٠. طَلَبتَه تَِجده، وِإن تَركْتَه يرفُضك ِإلَى اَألبِد
  ."الْمقَدس، فَكُن قَِويا وقُم ِبهذَا الْعمِل



وَأعطَى داود سلَيمان ابنَه شَكَْل تَصِميِم الْبيِت، ِبما ِفيِه ِمن الْمباِني والْمخَاِزِن ١١
اِخِليِف الدالْغُرِة ولِْويِف الْعالْغُرِن الذُّنُوِبوكَاِن التَّكِْفيِر عمشَكَْل ١٢. ِة و داود طَاهفََأع

وحالر هما َألْهٍء كَمِميِم كُلِّ شَيتَص : ،لَهوِف الَِّتي حكُلِّ الْغُرِت اِهللا، ويَل بواِت حاحالس
كَما َأعطَاه التَّعِليماِت الْخَاصةَ ِبِفرِق ١٣ .وخَزاِئِن بيِت اِهللا، وخَزاِئِن اَألشْياِء الطَّاِهرِة

وعرفَه ١٤. الَْأحباِر واللَّاِويين، وكُلِّ واِجباِت الِْخدمِة ِفي بيِت اِهللا، وكُلِّ آِنيِة الِْخدمِة ِفيِه
نعٍب، وذَه ِل كُلِّ ِإنَاٍء ِمنمِب ِلعِن الذَّهزو نع داود ِل كُلِّ ِإنَاٍء ِمنمِة ِلعِن الِْفضزو 

وِمن ذَِلك وزن الذَّهِب ِلعمِل كُلِّ ١٥. َأي كُلِّ آِنيِة الِْخدمِة الَِّتي ِمن ذَهٍب َأو ِفضٍة. ِفضٍة
 منَارٍة ِمن منَاراِت منَارٍة ِمن منَاراِت الذَّهِب ومصاِبيِحها، ووزن الِْفضِة ِلعمِل كُلِّ

وَأيضا وزن الذَّهِب ِلعمِل كُلِّ ١٦. فَكُلُّ منَارٍة حسب اسِتعماِلها. الِْفضِة ومصاِبيِحها
ِتي ِمن ماِئدٍة ِمن مواِئِد الْخُبِز الْمقَدِس الَِّتي ِمن ذَهٍب، ووزن الِْفضِة ِلعمِل الْمواِئِد الَّ

ووزن الذَّهِب النَِّقي ِلعمِل الْمنَاِشِل وكُُؤوِس رشِّ الدِم والْكُُؤوِس اُألخْرى، ١٧. ِفضٍة
ووزن الذَّهِب النَِّقي ِلعمِل ١٨. وَأطْباِق الذَّهِب، ووزن الِْفضِة ِلعمِل َأطْباِق الِْفضِة

 كَما َأعطَاه داود شَكَْل تَصِميِم الْمركَبِة َأِي الْمالكَيِن اللَّذَيِن ِمن ذَهٍب .منَصِة الْبخُوِر
  ."وباِسطَيِن َأجِنحتَهما ويظَلِّالِن صنْدوقَ عهِد اِهللا

١٩داوقَاَل دو" :داعس وهذَا، ولْتُ كُلَّ هجةُ اِهللا فَسقُو لَيلَّتْ عكُلَّ تَفِْصيالِت ح مِني َألفْه
َألن . كُن قَِويا وشُجاعا وقُم ِبهذَا الْعمِل: "وقَاَل داود ِلسلَيمان ابِنِه٢٠." هذَا التَّصِميِم

لَّ ما يِجب عملُه الْمولَى اِإللَه معك، هو ِإلَِهي ولَن يتَخَلَّى عنْك َأو يتْركَك، حتَّى تُكَمَل كُ
. وهِذِه ِفرقُ الَْأحبارِِ واللَّاِويين مستَِعدين ِلعمِل كُلِّ ما يلْزم ِفي بيِت اِهللا٢١. ِفي بيِت اِهللا

 بالشَّعةَ والْقَاد ا َأنكَم ،ملْزا يِلكُلِّ م اءكَمحةٌ ورهاٌل مما عضَأي كعموِركتَ َأمتَح مه".  
  



 التبرع لبناء بيت اهللا

٢٩ 

ابِني سلَيمان هو الَِّذي اخْتَاره اُهللا، وهو شَاب وقَِليُل : "وقَاَل الْمِلك داود ِلكُلِّ الْجماعِة١
وَأنَا بذَلْتُ كُلَّ ما ِفي ٢. اٍنوهذَا عمٌل عِظيم، َألنَّه قَصر ِللْمولَى اِإللَِه ال ِإلنْس. الِْخبرِة

جهِدي وَأعددتُ ِلبيِت ِإلَِهي، الذَّهب ِلما يعمُل ِمن ذَهٍب، والِْفضةَ ِلما يعمُل ِمن ِفضٍة، 
ِلم الْخَشَبِديٍد، وح ُل ِمنمعا يِلم ِديدالْحاٍس، ونُح ُل ِمنمعا يِلم اسالنُّحو ُل ِمنمعا ي

وِلفَرِحي ِببيِت ِإلَِهي، ٣.  وِحجارةً كَِريمةً ُأخْرى ورخَاما ِبكَثْرٍةخَشٍَب، وجزعا وبهرمانًا
هذَا ه ِلَأنَا اآلن َأتَبرع ِبما َأمِلكُه ِمن ذَهٍب وِفضٍة، هذَا ِباِإلضافَِة ِإلَى كُلِّ ما سبقَ وقَدمتُ

 الذَّهِب الْجيِد، وِمَئتَيِن وَأربِعين ِطنا ِمن الِْفضِة حوالَي ِمَئِة ِطن ِمن٤. الْبيِت الْمقَدِس
وِلعمِل الْمصنُوعاِت الَِّتي ِمن ذَهٍب وِفضٍة، وِلكُلِّ ما ٥النَِّقيِة، ِلتَغِْشيِة ِحيطَاِن الْمباِني، 

ينَّاعالص لَهمعي َأن ملْز .رتَبي َأن ادَأر نفَمفْتَحِهللا، فَلْي موالْي خَاٍءعِبس هدي ".  
٦ كَالءالْوالِْمَئاِت، وةُ اُأللُوِف وقَاداِئيَل، وراِئِل ِإسقَب اءَؤسراِئالِت، والْع اءَؤسر عرفَتَب

نع ُئولُونسِلِكالْماِل الْممِت اِهللا ٧.  َأعيِة بما ِلِخدطَوَأعو الَيوا١٧٠حِب،  ِطنالذَّه ِمن 
٣٤٥وِة، والِْفض ا ِمن٦١٠ ِطناِس، والنُّح ٣٤٥٠ َأطْناٍن ِمنا ِمنِديِد ِطن٨.  الْح نمو

 بيِت اِهللا الَِّتي يشِْرفُ علَيها يِحيِئيُل كَان ِعنْده ِحجارةٌ كَِريمةٌ، َأعطَاها ِلِخزانَِة
شُوِنيركُلِّ الْقَلِْب٩. الْج ا ِهللا ِمنطَوَأع مِة، َألنَّهِخياِت السعرِذِه التَّبِله بالشَّع فَِرحو .

  .وداود الْمِلك َأيضا فَِرح فَرحا عِظيما
  صالة داود

١٠اود حبسقَاَلوِة واعمكُلِّ الْج اماَهللا َأم د" : ِمن قُوبعَأِبينَا ي ا ِإلَهي ،با رَأنْتَ ي كاربم
لَك يا رب الْعظَمةُ والْقُوةُ والْجالُل والْمجد والْبهاء، َألن لَك كُلَّ ١١. اَألزِل وِإلَى اَألبِد
ِمنْك ١٢. الْملْك لَك يا رب، َألنَّك الْعِلي الْمرتَِفع فَوقَ الْكُلِّ. َألرِضما ِفي السماِء وا

ِعنْدك الْقُدرةُ والْقُوةُ ِلتُعظِّم وتُشَدد . الِْغنَى والْكَرامةُ، وَأنْتَ السلْطَان فَوقَ الْجِميِع
ِميع١٣. الْجاآلن ننَح ،ماللَّهمِليَل نَحالْج كماس حبنُسو ،ك١٤. د وه نمَأنَا، و نم لَِكنو



نَحن ١٥. شَعِبي حتَّى نَقِْدر َأن نَتَبرع لَك؟ َألن الْكُلَّ يْأِتي ِمنْك، فََأعطَينَاك ِمما وهبتَه لَنَا
َأيامنَا كَالظِّلِّ علَى اَألرِض، وهْل ِللظِّلِّ .  آباِئنَاَأمامك غُرباء وضيوفٌ كَما كَان كُلُّ

َأيها الْمولَى ِإلَهنَا، َأنْتَ الَِّذي َأعطَيتَنَا كُلَّ هِذِه الثَّروِة الَِّتي قَدمنَاها ١٦رجاء ِفي الْبقَاِء؟ 
َأنَا عاِرفٌ يا ِإلَِهي َأنَّك ١٧. ، وَأنْتَ ماِلك الْكُلِِّلنَبِني لَك بيتًا ِإلكْراِم اسِمك الْقُدوِس

وفَِرحتُ لَما رَأيتُ . تَمتَِحن الْقُلُوب وتُسر ِبالنَّزاهِة، فَتَبرعتُ ِبكُلِّ هِذِه ِبِنيٍة خَاِلصٍة
لَك عرتَبنَا يه ودجوالْم كبل١٨َ. شَعوا الْمهَأي ،قُوبعياقَ وحِإسو اِهيمراِئنَا ِإبآب بى ر

كِإلَي مهقُلُوب هجوِد، وِإلَى اَألب ِبكةَ ِفي ِفكِْر شَعغْبِذِه الرفَظْ هِني ١٩. ِاحاب انملَيِط سَأعو
اِئِضكفَرو ،اِتكشَادِإرو اكايصَل ِبومعا، ِليخِْلصا مالَِّذي قَلْب كرقَص ِنيبِلينَفِّذُ الْكُلَّ، ويو ،

تُ لَهددَأع".  
فَسبحتْ كُلُّ الْجماعِة الْمولَى ِإلَه ." سبحوا الْمولَى ِإلَهكُم: "ثُم قَاَل داود ِلكُلِّ الْجماعِة٢٠

: وِفي الْغَِد قَدموا ِهللا ضحايا وقَراِبين محرقَة٢١ً. آباِئِهم، وانْحنَوا وسجدوا ِهللا وِللْمِلِك
 نةً عى كَِثيرا ُأخْرايحضا، وهعاٍب مشَر اِبينقَروٍف وَألْفَ خَرٍش وَألْفَ كَبٍر وَألْفَ ثَو

ونَادوا . ِظيٍم ِفي محضِر اِهللاوَأكَلُوا وشَِربوا ِفي ذَِلك الْيوِم ِبفَرٍح ع٢٢. كُلِّ بِني ِإسراِئيَل
وجلَس سلَيمان علَى ٢٣ِبسلَيمان مِلكًا مرةً ثَاِنيةً، ومسحوه َأمام اِهللا قَاِئدا، وصاِدقَ حبرا 
لُّ الرَؤساِء وك٢٤ُ. عرِش الْمولَى مِلكًا، مكَان داود َأِبيِه، وَأطَاعه كُلُّ بِني ِإسراِئيَل
انملَيِلِك سوا ِللْمعا، خَضضَأي داوِلِك دالِد الْمكُلُّ َأوطَاِل، واَألب٢٥. و انملَياُهللا س ظَّمعو

ي ِجدا ِفي عيوِن جِميِع بِني ِإسراِئيَل، ومنَحه جاللًا ملَِكيا لَم يتَمتَّع ِبِه مِلك قَبلَه ِف
  .ِإسراِئيَل

  وفاة داود

فَملَك سبع ِسِنين . ودام ملْكُه َأربِعين سنَة٢٧ً. وملَك داود بن يسى علَى كُلِّ ِإسراِئيَل٢٦
وماتَ بعد عمٍر طَِويٍل صاِلٍح، وقَد ٢٨. ِفي حبرون، وثَالثًا وثَالِثين سنَةً ِفي الْقُدِس

وكُلُّ َأعماِل داود ٢٩. وملَك سلَيمان ابنُه مكَانَه. ع ِمن الْحياِة والِْغنَى والْكَرامِةشَِب
 ادجو النَِّبي نَاثَاناِئي ووِئيَل الرمةٌ ِفي كُتُِب صكْتُوبم ا، ِهيا ِإلَى آِخِرهِلهَأو ِلِك، ِمنالْم



 ِفيها وصفُ ملِْكِه وقُوِتِه، واَألحواِل الَِّتي مرتْ علَيِه، وعلَى ِإسراِئيَل، ِبما٣٠الراِئي، 
 .وعلَى كُلِّ الْمماِلِك اُألخْرى


