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كتاُب أخباِر األّياِم األّوُل

َنسُل نُوح

�أُبو 1  ِقيناَن  2�أُبو  �أنُوَش  �أُبو  ِشيَث  �أُبو  �آَدُم 
�أُبو  َمُتوشالََح  �أُبو  �أخُنوَخ  3�أُبو  ياِرَد  �أُبو  َمهَلْلِئيَل 

لاَمَك 4�أُبو نُوَح �أُبو ساَم َوحاَم َوياَفَث.

أْبناُء ياَفث
َوياو�ُن  َوماد�ُي  َوماُجوُج  ُجوَمُر  ُهْم  ياَفَث  5�أْبناُء 

َوتُوباُل َوماِشُك َوتِير�ُس.
6َو�أْبناُء ُجوَمَر ُهْم �أْشَكناُز َوِريفاُث َوتُوَجْرَمُة.

َوِكتِّيُم  َوَتْرِشيَشُة  لِيَشُة  �أ ُهْم  ياو�َن  ْبناُء  7َو�أ

َوُدود�نِيُم.

أْبناُء حام
فُوُط  َو يُِم  ِمْصر� َو كُوُش  ُهْم  َم  حا ْبناُء  8�أ

َوَكْنعاُن.
9�أْبناُء كُوَش ُهْم َسَباُأ َوَحِويَلُة َوَسْبتا َوَرَعما َوَسْبَتكا. 

َو�ْبنا َرَعما: َشبا َودد�ُن.
َل ُمحاِرٍب  10َو�أنَْجَب كُوُش نِْمُروَد. َوكاَن نِْمُروُد �أوَّ

أْرِض. َجبَّاٍر َعَلى �لا
11َو�أنَجَب ِمْصر�يُِم َبِني لُوَد َوَبِني َعناَم َوَبِني لَهاَب 

َوَبِني نَْفُتوَح 12َوَبِني َفْتُروَس َوَبِني َكسلُوَح، �لَِّذيَن َخَرَج 
ِمْنُهُم �لِفِلْسِطيُّوَن َو�لَكْفُتوَريُّوَن.

�أُبو  َوُهَو  َصيُدوَن.  �لِبْكَر  �ْبَنُه  َكْنعاُن  13َو�أنَجَب 

َو�لِجْرجاِشيِّيَن  أُموِريِّيَن  َو�لا 14َو�لَيُبوِسيِّيَن  �لِحثِّيِّيَن 
أْرو�ِديِّيَن  16َو�لا يِنيِّيَن  َو�لسِّ َو�لَعْرِقيِّيَن  يِّيَن  15َو�لِحوِّ

ّماِريِّيَن َو�لَحماثِيِّيَن. َو�لصَّ

أْبناُء سام
وُر َو�أْرَفْكشاُد َولُوُد َو�َأر�ُم  17�أْبناُء ساَم ُهْم ِعيلاُم َو�أشُّ

�أرَفْكشاُد  18َو�أنَجَب  َوماِشُك.  َوجاَثُر  َوُحوُل  َوُعوُص 
شالََح، َو�أنَْجَب شالَُح عابَِر. 19َوُولَِد لِعابَِر �ْبناِن، �ْسُم 
أْرَض قُِسَمْت ِفي �أيّاِمِه، َو�ْسُم �أخيِه  أنَّ �لا ِل فالَجُ أ لِا أوَّ �لا
َيْقطاُن. 20َو�أنَجَب َيْقطاُن �ألُمود�َد َوشالََف َوَحْضَرَمْوَت 
َو�أبِيمايَِل  22َوِعيباَل  َوِدقَلَة  َو�ُأوز�َل  21َوَهُدور�َم  َوياَرَح 
َوَشبا 23َو�ُأوِفيَر َوَحِويَلَة َوُيوباَب. كاَن َهُؤلاِء كُلُُّهْم نَسَل 

َيْقطاَن.
َرُعو،  فالَُج،  25عابُِر،  �أْرَفْكشاُد، شالَُح،  24ساُم، 

26َسُروُج، ناُحوُر، تاَرُح، 27ثُمَّ �أْبر�ُم – �أي �إْبر�ِهيُم.

عاِئَلُة إْبراِهيم
28�ْبنا �إْبر�ِهيَم: �إْسحاُق َو�إْسماِعيُل.

َنسُل هاَجر
بِْكُر  َوُهَو  نَباُيوُت،  يَُّتُهْم:  ُذرِّ ُهْم  29َوَهُؤلاِء 

�إْسماِعيَل، ثُمَّ ِقيد�ُر َو�أَدْبِئيُل َوِمْبساُم 30َوِمْشماُع َوُدوَمُة 
َهُؤلاِء  َوِقْدَمُة.  َوناِفيُش  31َوَيُطوُر  َوَتْيماُء  َوَحَدُد  َوَمّسا 

ُهْم �أْبناُء �إْسماِعيَل.

َنسُل َقُطوَرة
َوَيْقشاَن  ِزْمر�َن  �إْبر�ِهيَم  َقُطوَرُة جاِرَيُة  32َو�أنَْجَبْت 

َوَمد�َن َوِمْدياَن َويِْشباَق َوُشوحاً. َو�ْبنا َيْقشاَن ُهما َشبا 
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َوَدد�ُن. 33َو�أولاُد ِمْدياَن ُهْم ِعيَفُة َوِعْفُر َوَحَنْوُك َو�أبِيد�ُع 
َو�ألَْدَعُة. َهُؤلاِء ُهْم نَسُل َقُطوَرَة.

َنسُل ساَرة
ِعيُسو  �إْسحاَق:  َو�ْبنا  �إْسحاَق.  �إير�ِهيُم  34�أنَجَب 

َو�إْسر�ئِيُل.

أْبناُء ِعيُسو
َوَيعلاُم  َوَيُعوُش  َوَرُعوئِيُل  �ألِيفاُز  ُهْم  ِعيُسو  35�أْبناُء 

َوقُوَرُح.
َوَجْعثاُم  َوَصِفي  َو�ُأوماُر  َتْيماُن  ُهْم  �ألِيفاَز  36َو�أْبناُء 

َوِقناُز َوتِْمناُع َوَعمالِيُق.
ُة. ُة َوِمزَّ 37َو�أْبناُء َرُعوئِيَل ُهْم نَْحٌث َوز�َرُح َوَشمَّ

ُسّكاُن أُدوم
َوَعَنى  َوِصْبُعوُن  َوُشوباُل  لُوطاُن  ُهْم  َسِعيَر  38�أْبناُء 

ُحوِريُّ  ُهما  لُوطاَن  39َو�ْبَنا  َوِديشاُن.  َو�إيَصُر  َوِديُشوُن 
َوُهوماُم. َو�ُأخُت لُوطاَن تِْمناُع.

َوَشِفي  َوِعيباُل  َوَمناَحُة  َعْلياُن  ُهْم  ُشوباَل  40�أْبناُء 

َو�ُأوناُم.
َو�ْبنا ِصْبُعوَن ُهما �أيَُّة َوَعَنى.

41َو�ْبُن َعَنى: ِديُشوُن.

َو�أْبناُء ِديُشوَن ُهْم َحْمر�ُن َو�أْشباُن َويِْثر�ُن َوَكر�ُن.
42َو�أْبناُء �إيَصَر ُهْم بِْلهاُن َوَزْعو�ُن َوَيْعقاُن.

َو�ْبنا ِديشاَن ُهما ُعوُص َو�أر�ُن.

ُمُلوُك أُدوم
43َهِذِه �أْسماُء �لُملُوِك �لَِّذيَن َحَكُمو� ِفي �أْرِض �أُدوَم 

َبُعوَر  ْبُن  بالُِع  �إْسر�ئِيَل:  َبِني  َعَلى  �أَحٌد  َيملَُك  �أْن  َقبَل 
�لَِّذي كانَْت َمِديَنُتُه تُدعى ِدنْهاَبُة.

44َوماَت بالُِع، َفَخَلَفُه ُيوباُب ْبُن ز�َرَح ِمْن ُبْصَرَة.

�أْرِض  �لَِّذي ِمْن  َفَخَلَفُه ُحوشاُم  45َوماَت ُيوباُب، 

�لتَّيمانِيِّيَن.
46َوماَت ُحوشاُم، َفَخَلَفُه َهَدُد ْبُن َبَدَد �لَِّذي َهَزَم 

ِمْدياَن ِفي بِلاِد ُمو�آَب، َوكانَْت َمِديَنُتُه تُْدَعى َعِويُت.

47َوماَت َهَدُد، َفَخَلَفُه ِسمَلُة ِمْن َمْسِريَقَة.

48َوماَت ِسمَلُة، َفَخَلَفُه شاُوُل ِمْن َرُحوُبوَت قُْرَب 

نَْهِر �لُفر�ِت.
49َوماَت َشاُوُل، َفَخَلَفُه َبعُل حاناَن ْبُن َعْكُبوَر.

50َوماَت َبعُل حاناَن، َفَخَلَفُه َهَدُد، َوكانَْت َمِديَنُتُه 

تُدَعى فاِعي، َوكاَن �ْسُم َزوَجِتِه َمِهيَطْبِئيَل بِنَت َمْطِرَد، 
َهِب. بِنَت ماِء �لذَّ

51َوماَت َهَدُد.

َوَيِتيُت  َوَعْلَوُة  تِْمناُع  َفِهَي  �أُدوَم  َقبائُِل  ّما  �أ
َوِمْبصاُر  َوَتيماُن  53َوِقناُز  َوِفيُنوُن  َو�أيَلُة  52َو�أُهولِيباَمُة 

54َوَمْجِديِئيُل َوِعير�ُم. َهِذِه ِهَي َقبائُِل �أُدوَم.

أْبناُء إْسراِئيل

َهُؤلاِء ُهْم �أْبناُء �إْسر�ئِيَل: َر�ُأوَبْيُن َوَشْمُعوُن َولاِوي 2 
َوَيُهوذ� َوَيّساَكُر َوَزُبولُوُن 2َود�ُن َوُيوُسُف َوَبْنياِمْيُن 

َونَْفتالِي َوجاُد َو�أِشيُر.

أْبناُء َيُهوذا
3�أْبناُء َيُهوذ�: َعيُر َو�ُأوناُن َوَشيَلُة. ُولَِد َهُؤلاِء �لثَّلاَثُة 

ِمْن بِنِت ُشوَع، �لَمر�أِة �لَكْنعانِيَِّة. َوَعِمَل ِعيٌر بِْكُر َيُهوذ� 
رَّ �أماَم اهلِل، َفاأماَتُه اهلُل. 4َو�أنَجَبْت ثاماُر، َكنَُّة َيُهوذ�،  �لشَّ

لَُه فاَرَص َوز�َرَح. َوكاَن َمجُموُع �أْبناِء َيُهوذ� َخْمَسًة.
5�ْبنا فاَرَص ُهما َحْصُروُن َوحاُموُل.

َوَكْلُكوُل  َوَهْيماُن  َو�إيثاُن  ِزْمِري  ُهْم  ز�َرَح  6َو�أْبناُء 

َود�َرُع، َوَمجُموُعُهْم َخْمَسٌة. 7َوَعخاُن ْبُن َكْرِمي �لَِّذي 
بِاأْشياَء كاَن  ِعْنَدما �حَتَفَظ  ْسر�ئِيلَ أ  لاإ �لَمتاِعَب  َجَلَب 

ُيْفَتَرُض بِاأْن تُباَد كُلِّّياً َكَتْقِدَمٍة هلِل.
8َو�ْبُن �إيثاَن َعَزْريا.

9�أْبناُء َحْصُروَن ُهْم َيْرَحْمِئيُل َور�ُم َوَكلُوباُي.

راُم ْبُن َحْصُرون
يناد�ُب  َعمِّ َو�أنَجَب  يناد�َب.  َعمِّ ر�ُم  10�أنَجَب 

نَْحُشوُن  11َو�أنَجَب  َيُهوذ�.  َشعِب  قائَِد  نَْحُشوَن، 
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َسْلُمو، َو�أنَجَب َسْلُمو ُبوَعَز. 12َو�أنَجَب ُبوَعُز ُعوبِيَد. 
�ألِياآَب،  بِْكَرُه  ى  َيسَّ 13َو�أنَجَب  ى.  َيسَّ ُعوبِيُد  َو�أنَجَب 
14َو�ْبَنُه  ِشْمَعى،  �لثّالَِث  َو�ْبَنُه  �أبِيناد�َب،  �لثّانِي  َو�ْبَنُه 
�لّساِدَس  َرّد�َي، 15َو�ْبَنُه  َو�ْبَنُه �لخاِمَس  نَْثَنِئيَل،  �لّر�بَِع 
ُصُرِويََّة  16َو�ُأخَتيِهْم  د�ُوَد،  �لّسابَِع  َو�ْبَنُه  �ُأوَصَم، 
َو�أبِيجايَِل. َو�أبناُء ُصُرِويََّة: �أْبشاُي، َوُيو�آُب، َوَعسائِيُل، 
َوَمجُموُعُهْم َثلاَثٌة. 17َو�أنَجَبْت �أبِيجايُِل َعماسا ِمْن َيْثَر 

. ْسماِعيِليِّ �لاإ

كاِلُب ْبُن َحْصُرون
18َو�أنَجَب كالُِب ْبُن َحْصُروَن َيِريُعوَث ِمْن َزوَجِتِه 

َعُزوَبَة. َوَهُؤلاِء ُهْم �أْبناُؤها: ياَشُر، َوُشوباُب، َو�أرُدوُن. 
َج كالُِب �أْفر�َت، َفَولََدْت لَُه  19َولَّما ماَتْت َعُزوَبُة، َتَزوَّ

ُحوَر. 20َو�أنَجَب ُحوُر �ُأوِري. َو�أنَجَب �ُأوِري َبَصْلِئيَل.
َج َحْصُروُن بِْنَت ماِكيَر، �أبي ِجْلعاَد – َوكاَن  21ثُمَّ َتَزوَّ

لَُه  ُعْمِرِه – َفَولََدْت  ِمْن  تِّيَن  �لسِّ ِفي  َوُهَو  َجها  َتَزوَّ َقْد 
يائِيُر  َحَكَم  َوَقْد  يائِيَر.  َسُجوُب  22َو�أنَجَب  َسُجوَب. 
َثلاثاً َوِعْشِريَن َمِديَنًة ِفي �أْرِض ِجْلعاَد. 23لَِكنَّ َجُشوَر 
َو�أر�َم �أَخذ� ِمْنها قَُرى يائِيَر َمَع َقناَة َو�لُقَرى �لتّابَِعِة لَها، 
لِماِكيَر  �لَبْلد�ِت  َهِذِه  كُلُّ  كانَْت  ِستُّوَن.  َوَمجُموُعها 

َو�لِِد ِجْلعاَد.
�أْفر�َتَة،  كالَُب  عاَشَر  َحْصُروُن،  ماَت  �أْن  24َوَبْعَد 

َس َمديَنِة َتُقوَع. َفاأنَْجَبْت لَُه �أْشُحوَر ُمؤسِّ

َيْرَحْمِئيُل ْبُن َحْصُرون
25�أّما �أْبناُء َيْرَحْمِئيَل بِْكِر َحْصُروَن َفُهْم ر�ُم �لِبْكُر، 

َوُبونَُة َو�َأْوَرُن َو�ُأوَصُم َو�أِخّيا. 26َوكاَن لَِيْرَحْمِئيَل َزْوَجٌة 
�ُأْخَرى �ْسُمها َعطاَرُة، َوِهَي �ُأمُّ �ُأوناَم.

27َو�أْبناُء ر�َم بِْكِر َيْرَحْمِئيَل، َمَعٌص َوَيِميُن، َوعاَقُر.

ناد�ُب  َشّماَي  �ْبنا  َوياد�ُع.  َشّماُي  �ُأوناَم  28�ْبنا 

َو�أبِيُشوُر.
ِمْنُه  َو�أنَجَبْت  �أبِيُشوَر،  َزْوَجَة  �أبِيحايُِل  29َوكانَْت 

�أْحباَن َوُمولِيَد.
دوِن  ِمْن  َسَلُد  َوماَت  َو�أفّايُِم.  َسَلُد  ناد�َب  30�ْبنا 

�أولاٍد.

31َو�أنَجَب �أفّايُِم َيْشِعي. َو�أنَجَب َيْشِعي ِشيشاَن. 

َو�أنَجَب ِشيشاُن �أحلاَي.
32َو�أنَجَب ياد�ُع �أُخو َشّماَي: َيَثر�ً َوُيوناثاَن. َوماَت 

َيَثٌر ِمْن دوِن �أولاٍد.
�أْبناَء  َهُؤلاِء  كاَن  َوز�ز�.  فالََت  ُيوناثاُن  33َو�أنَجَب 

َيْرَحمِئيَل.
34َولَْم ُينِجْب ِشيشاُن �أْبناًء َبْل َبناٍت َفَقْط. َوكاَن 

َج ِشيشاُن �ْبَنَتُه  لََديِه َعْبٌد ِمْصِريٌّ �ْسُمُه َيْرَحُع. 35َفَزوَّ
ِمْن َعْبِدِه َيْرَحَع، َفاأنَجَبْت لَُه َعتّاَي.

ز�باَد.  ناثاُن  َو�أنَجَب  ناثاَن.  َعتّاُي  36َو�أنَجَب 

37َو�أنَجَب ز�باُد �أفلاَل، َو�أنَجَب �أفلاُل ُعوبِيَد. 38َو�أنَجَب 

َعَزْريا  39َو�أنَجَب  َعَزْريا.  ياُهو  َو�أنَجَب  ياُهو،  ُعوبِيُد 
�إلْعاَسُة  40َو�أنَجَب  �إلْعاَسَة.  َو�أنَجَب حالَُص  حالََص، 
َشلُّوُم  41َو�أنَجَب  َشلُّوَم.  ِسَسماُي  َو�أنَجَب  ِسَسماَي، 

َيَقْمَيَة، َو�أنَجَب َيَقْمَيُة �ألِيَشَمَع.

َعشاِئُر كاَلب
�أبا  ِميشاَع  بِْكَرُه  َيْرَحْمِئيَل  �أُخو  42َو�أنَْجَب كالَُب 

ِزيٍف. َكما �أنَْجَب َكالَُب َمِريَشَة �أبا َحْبُرون.
وُح َور�َقُم َوشاَمُع.  43َو�أبناُء َحْبُروَن ُهْم قُوَرُح َوَتفُّ

44َو�أنَجَب شاِمُع ر�َقَم �أبا َيرَقعاَم. َو�أنَجَب ر�َقُم َشّماَي. 

َس َمديَنِة َبيِت ُصوَر. 45َو�أنَجَب َشّماُي َمُعوَن ُمؤسِّ

َوُموصا  حار�َن  كالََب  جاِرَيُة  ِعيَفُة  46َو�أنَجَبْت 

َوجاِزيَز. َو�أنَجَب حار�ُن جاِزيَز.
47�أْبناُء َيْهد�َي: َرَجُم َوُيوثاُم َوِجيشاُن َوَفَلُط َوِعيَفُة 

َوشاَعُف.
َوَتْرَحَنَة.  َشَبَر  كالََب  جاِرَيُة  َمْعَكُة  48َو�أنَجَبْت 

َشو�  َو�أنَجَبْت  َمْدَمنََّة،  �أبا  شاَعَف  �أيضاً  49َو�أنَجَبْت 

بِنُت  ِهَي  َوَعْكَسُة  َوَجَبعا.  َمْكِبينا  َمديَنِتي  َس  ُمؤسِّ
كالََب.

50َهُؤلاِء ُهْم �أْبناُء كالََب. �أْبناُء ُحوَر بِْكِر �أْفر�َتَة ُهْم 

ُس  ُس َمديَنِة ِقْرياَت َيعارِيَم. 51َوَسْلما ُمؤسِّ ُشوباُل، ُمؤسِّ
ُس َمديَنِة َبيِت جاِديَر. َمديَنِة َبيِت لَْحَم. َوحارِيُف ُمؤسِّ
َيعاِريَم،  ِقْرياَت  َمديَنِة  ِس  ُمؤسِّ لُِشوباَل،  52َوكاَن 

نَسٌل ِمنُهْم َهُرو�ُه َونِْصُف �لَمُنوِحيِّيَن 53َوَعشائُِر ِقْرياَت 
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ماتِيُّوَن َو�لِمْشر�ِعيُّوَن.  َيعاِريَم: �لَيْثِريُّوَن َو�لُفوتِيُّوَن َو�لشُّ
أْشَتاُأولِيُّوَن. ْرِعيُّوَن َو�لا َو�نَحَدَر ِمْن َهُؤلاِء �لصَّ

َو�لنَُّطوفاتِيُّوَن  لَحَم  َبْيَت  �أهُل  َسْلما:  54�أْبناُء 

�لَمُنوِحّييَن  َونِْصُف  ْرتِيُّوَن  َو�لصَّ ُيو�آَب  َبيَت  َوَعْطُروُت 
َيْعِبيَص:  ِفي  �لّساِكِنيَن  �لَكَتَبِة  55َوَعشائُِر  آَخُر.  �لا
وكاتِيُّوَن. َهُؤلاِء ُهُم �لَقيِنيُّوَن  ْمعاتِيُّوَن َو�لسُّ �لتَّْرعاتِيُّوَن َو�لشِّ

ِس َمديَنِة َبْيِت َركاَب. َة، ُمؤسِّ �لَِّذيَن جاُءو� ِمْن َحمَّ

أْبناُء داُود

ِفي 3  لَُه  ُولُِدو�  �لَِّذيَن  د�ُوَد  �أْبناُء  ُهْم  َوَهُؤلاِء 
�أِخيُنوَعُم  َولََدْتُه  �لَِّذي  �لِبْكُر،  �أْمُنوُن  َحْبُرون: أ 
�أبِيجايُِل  َولََدْتُه  �لَِّذي  د�نِيِئيُل،  َو�لثّانِي  �لَيْزِرِعيِليَُّة، 
�لَكْرِمِليَُّة، 2َو�لثّالُِث �أْبشالُوُم، �لَِّذي َولََدْتُه َمْعَكُة بِنُت 
َولََدْتُه  �لَِّذي  �أُدونِّيا،  َو�لّر�بُِع  َجُشوَر،  َمِلِك  تِْلماَي 
�أبِيطاُل،  َولََدْتُه  �لَِّذي  َشَفْطيا،  3َو�لخاِمُس  يُث،  َحجِّ
َو�لّساِدُس َيَثْرعاُم �لَِّذي َولََدْتُه َعجَلُة. 4َوَقْد ُولَِد لَُه ِستَُّة 
�أولاٍد ِفي َحْبُروَن، َحيُث َحَكَم َمِلكاً ِستَّ َسَنو�ٍت َوِستََّة 
�أْشُهٍر. ثُمَّ َحَكَم َثلاثاً َوَثلاثِيَن َسَنًة ِفي �لُقْدِس. 5َوِفي 
�لُقْدِس ُولَِد لَُه ِشْمَعى َوُشوباُب َوناثاُن َوُسَلْيماُن. ُولَِد 
يِئيَل. 6َو�أيضاً يِْبحاُر  أرَبَعُة ِمْن َبْثَشَبَع بِنِت َعمِّ َهُؤلاِء �لا
8َو�ألِيَشَمُع  َوياِفيُع  َوناَفُج  7َونُوَجُه  َو�ألِيفاُط  َو�ألِيشاَمُع 
كُلُُّهْم  9َهُؤلاِء  تِْسَعٌة.  َوَمجُموُعُهْم  َو�ألِيَفَلُط،  َو�ألِياد�ُع 
آَخِريَن ِمَن �لَجو�ِري، َوكانَْت  َبِنيِه �لا �أْبناُء د�ُوَد ماَعد� 

لَُهْم �ُأخٌت �ْسُمها ثاماُر.

َبِقّيُة َنسِل َداُود
َو�آسا  بِّيا  �أ َو�ْبناؤُه  ُسَلْيماَن.  ْبُن  10َوَرُحْبعاُم 

َوَيُهوشافاُط 11َوُيور�ُم َو�أَخْزيا َوُيو�آُش 12َو�أَمْصيا َوَعَزْريا 
َوُيوِشّيا.  14َو�آُموُن  ى  َوَمَنسَّ َوَحَزِقّيا  13َو�آحاُز  َوُيوثاُم 
َيُهوياِقيُم،  َو�لثّانِي  ُيوحاناُن،  �لِبْكُر  ُهُم  ُيوِشّيا  15�أْبناُء 

َيُهوياِقيَم:  16َو�ْبنا  َشلُّوُم.  َو�لّر�بُِع  ِصْدِقّيا،  َو�لثّالُِث 
َيُكْنيا ب َوِصْدِقّيا.

أ 1:3 حبرون. َوِهَي َمديَنُة �لخليل �ليوم. )�أيضا ِفي �لعدد 4(

ب 16:3 َيكنيا. َوُهَو َيُهوياِكيَن �أيضاً. )�أيضا ِفي �لعدد 17(

ْبي سُل الَمَلِكيُّ َبْعَد السَّ النَّ
18َوَمْلِكير�ُم  َشاألِْتِئيُل  ُهْم  �لَمْسِبيِّ  َيُكْنيا  17�أْبناُء 

ُر َوَيَقْميا َوُهوشاماُع َونََدْبيا. َوَفد�يا َوِشْناأصَّ
19َو�ْبنا َفد�يا ُهما َزُربّابُِل َوَشْمَعى. َو�ْبنا َزُربّابَِل ُهْم 

َمُشّلاُم َوَحَنْنيا َوَشلُوِمَيُة �أْخُتُهما. 20َوَخْمَسٌة �آَخُروَن ُهْم 
َحُشوَبُة َو�ُأوَهُل َوَبَرْخيا َوَحَسْديا َوُيوَشُب َحَسُد.

21َولَِحَنْنيا �بُنُه َفَلْطيا، َو�بُنُه يِْشِعيا، َو�بُنُه رفايا، َو�بُنُه 

�ُأْرناُن، َو�بُنُه ُعوَبْديا، َو�بُنُه َشَكْنيا. ج 22َفابُن َشَكْنيا ُهَو 
ِشْمِعيا، َو�أْبناُء ِشْمِعيا ُهْم َحطُّوُش َوَيْجاآُل َوباِريُح َونََعْريا 

َوشافاُط، َوَمجُموُعُهْم ِستٌَّة.
َوَعْزِريقاُم،  َوَحَزِقّيا  �ألُْيوِعيِنيُّ  ُهْم  نََعْريا  23َو�أْبناُء 

َوَمجُموُعُهْم َثلاَثٌة.
َوَفلايا  َو�ألْياِشيُب  ُهود�ياُهو  ُهْم  �ألُْيوِعيِنيَّ  24َو�أْبناُء 

وُب َوُيوحاناُن َوَدلايا َوَعنانِي، َوَمجُموُعُهْم َسْبَعٌة. َوَعقُّ

َعشاِئُر أُْخَرى ِلَيُهوذا

�أْبناُء َيُهوذ� ُهْم فاَرُص َوَحْصُروُن َوَكْرِمي َوُحوُر 4 
َيَحَث،  ُشوباَل  ْبُن  َر�آيا  2َو�أنَجَب  وُشوباُل. 
َعشائَِر  َهُؤلاِء  كاَن  َولاَهَد.  �أُخوماَي  َيَحُث  َو�أنَجَب 

ْرِعيِّيَن. �لصَّ
3َوَهُؤلاِء ُهْم �آباُء ِعيَطَم: َيْزَرِعيُل َوَيْشما َوَيْدباُش، 

َلْلُفونِي. 4وكاَن َفُنوئِيُل  َوكانَْت لَُهْم �ُأخٌت �ْسُمها َهصَّ
�أْبناَء ُحوَر،  َهُؤلاِء  �أبا ُحوَشَة. كاَن  َوعاَزُر  �أبا َجُدوَر، 

ِس َمديَنِة َبْيِت لَْحٍم. بِْكِر �أْفر�َتَة، َوُمؤسِّ
َزْوَجتاِن  َتُقوَع،  َمديَنِة  ِس  ُمؤسِّ أْشُحوَر،  لِا 5َوكاَن 

َوحاَفَر  �أُخّز�َم  نَْعَرُة  لَُه  6َو�أنَجَبْت  َونَْعَرُة.  َحلاُة  ُهما 
َوتِْمناَي َو�أَخْشتاِري. كاَن َهُؤلاِء �أْبناَء نَْعَرَة. 7�أّما �أْبناُء 
8َو�أنَجَب  َوقُوُص.  َو�أْثناُن  َوُصوَحُر  َصَرُث  فُهْم  َحلاَة 

قُوُص عانُوَب َوَهُصوبِيَبَة، َوَعشائَِر �أَخْرِحيَل ْبِن هاُرَم.
�إْخَوتِِه.  ِمْن َجميِع  �أْكَثَر  َيْعِبيُص ذ� َكر�َمٍة  9َوكاَن 

ِّي َتاألَّْمُت َو�أنا  أن ُه »َيْعِبيَص« د �إْذ قالَْت: »لِا ْتُه �ُأمُّ َوَقْد َسمَّ
�ألُِدُه.« 10َوَصلَّى َيْعِبيُص �إلَى �إلَِه �إْسر�ئِيَل َوقاَل:

ج 21:3 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� �لمقطع ِفي �للغِة �لعبريّة.

د 9:4 َيعبيص. يشبُه �لكلمَة �لعبريَّة �لَّتي تعني »�ألم.«
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  » لَيَتَك تُباِركُِني،
ُع ُحُدوِدي.    َوتَُوسِّ
   َوَتَظلُّ َيُدَك َمِعي،
رَّ،    تُبِعُدنِي َعِن �لشَّ
   َحتَّى لا ُيؤذيِني.«

َفاأعطاُه �هلُل ما َطَلَبُه.
11َو�أنَجَب َكلُوُب، �أُخو ُشوَحَة، َمِحيَر �أبا �أْشُتوَن. 

َس َمديَنِة  12َو�أنَجَب �أْشُتوُن َبْيَت ر�فا َوفاِسَح َوَتِحنََّة ُمؤسِّ

ناحاَش. كاَن َهُؤلاِء �أهَل َرْيَكَة.
ُعْثِنيِئيَل  َو�ْبنا  َوَسر�يا.  ُعْثِنيِئيُل  ُهما  َقناَز  13َو�ْبنا 

َعْفَرَة.  َمُعونُوثاُي  14َو�أنَجَب  َوَمُعونُوثاُي.  َحثاُث  ُهما 
َحر�ِشيَم. أ  ِجي  َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ ُيو�آَب،  َسر�يا  َو�أنَجَب 

أنَّ �أهَلها ِحَرِفيُّوَن ماِهُروَن. َيْت َكَذلَِك لِا ُسمِّ
َوناِعُم.  َو�أيَلُة  ِعيُرو  ُهْم  َيُفنََّة  ْبِن  كالََب  15�أْبناُء 

َو�أنَْجَب �أيلُة َقناَز.
16�أْبناُء َيهَلْلِئيَل ُهْم ِزيُف َوِزيَفُة َوتِيِريّا َو�أَسْرئِيُل.

َهُؤلاِء  َويالُوُن.  َوعاِفُر  َوَمَرُد  َيَثُر  ُهْم  َعْزَرَة  17�أْبناُء 

َجها َمَرُد. َوَحِبَلْت بِْثَيُة  ُهْم �أْبناُء بِْثَيَة �لِمْصِريَِّة �لَِّتي َتَزوَّ
َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ َويِْشَبَح،  َوَشّماَي  َمْرَيَم  لَِمَرَد  َو�أنَجَبْت 
ياِرَد،  َيُهوذ�  ِمْن  �لَِّتي  �مَر�أتُُه  18َو�أنَجَبِت  �أْشَتُموَع. 
ُسوكُو،  َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ َوحابَِر،  َجُدوَر،  َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ

َس َمديَنِة ز�نُوَح. َوَيُقوثِيِئيَل، ُمؤسِّ
19َو�ْبنا َمَرَد ِمْن َزوَجِتِه �لَِّتي ِمْن َيُهوذ�، �ُأخِت نََحَم، 

20َو�أْبناُء   . �لَمْعِكيُّ َو�أْشَتُموُع  �لَجْرِميُّ  َقِعيَلَة  �أُبو  ُهما 
ِشيُموَن ُهْم �أمُنوُن َوِرنَُّة ْبُن حاناَن َوَتيلُوُن. َو�ْبنا َيْشِعي 

ُهما ُزوَحْيُت َوَبْنُزوَحْيُت.
ُس َمديَنِة لَيَكَة،  21�أْبناُء ِشيَلَة �ْبِن َيُهوذ�: ِعيُر ُمؤسِّ

ُس َمديَنِة َمِريَشَة، َوَعشائُِر ُعّماِل �لِكتّاِن ِفي  َولَْعَدُة ُمؤسِّ
َوسار�ُف  َوُيو�آُش  َكِزيبا  َو�أهُل  22َوُيوِقيُم،  �أْشِبيَع،  َبيِت 
�لَِّذيَن كانُو� ُحكّاَم ُمو�آَب َوعاُدو� �إلَى َبْيَت لَحَم. َوَهِذِه 
ِجّلاُت َمْعُروَفٌة ُمْنُذ �لَقِديِم. 23كاَن هؤلاِء �لَخّز�ِفيَن  �لسِّ
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�لَمِلِك  َمَع  ُهناَك  َسَكُنو�  َوَجِديَرَة.  نَتاِعيَم  ُسكّاَن 
لَِيْشَتِغلُو� ِعْنَدُه.

َنسُل ِشْمُعون
24�أْبناُء ِشْمُعوَن: نَُموئِيُل َوياِميُن َوَيِريُب، َوز�َرُح، 

َوشاُوُل. 25َوكاَن َشلُّوُم �ْبَن شاُوَل، َو�ْبُنُه ِمْبساُم، َو�ْبُنُه 
ِمْشماُع.

26�أْبناُء ِمْشماَع: �ْبُنُه َحُموئِيُل، َو�ْبُنُه َزكُّوُر، َو�ْبُنُه 

َشْمَعى. 27َوكاَن لَِشْمَعى ِستََّة َعَشَر �ْبناً َوِستَّ َبناٍت، 
َولَِكنَّ �إْخَوَته لَْم ُينِجبو� �أْبناًء َكِثيِريَن. َفَلْم َيكثُُرو� بَِعَدِد 

�أهِل َيُهوذ�.
ْبِع َوُمولاَدَة َوَحْصِر ُشوعاَل  28َوَسَكُنو� ِفي بِْئِر �لسَّ

َوِصقَلَغ  َوُحْرَمَة  30َوَبُتوئِيَل  َوتُولاَد  َوعاِصَم  29َوبِْلَهَة 

31َوَبيَت َمْرَكُبوَت َوَحْصَر ُسوِسيَم َوَبيَت بِْرئِي َوَشَعر�يَِم. 

كانَْت َهِذِه َمَدنََهْم �إلَى �أْن صاَر د�ُوُد َمِلكاً. 32َوكانَْت 
وَن َوتُوَكَن َوعاشاَن. َوَمجُموُعها  قُر�ُهْم ِعيَطَم َوَعيَن َوِرمُّ
َخْمُس ُمُدٍن. 33َفضلاً َعْن كُلِّ قُر�ُهُم �لُمِحيَطِة بَِهِذِه 
َوَقِد  �إقاَمِتِهْم،  �أماِكَن  َهِذِه  كانَْت  َبعٍل.  �إلَى  �لُمُدِن 

�حَتَفُظو� بِِسِجلِّ �أنْساٍب.
34َمُشوباُب َوَيمِليُك َوُيوشا ْبُن �أَمْصيا. 35َوُيوئِيُل 

36َو�ألُِيوِعيناُي  َعِسيِئيَل  ْبِن  َسر�يا  ْبِن  ُيوِشّيا  ْبُن  َوياُهو 
َوَبنايا  َوَيِسيِميِئيُل  َوَعِديِئيُل  َوَعسايا  َوَيُشوحايا  َوَيعُقوبا 
ْبِن  ِشْمِري  ْبِن  َيد�يا  ْبِن  �ألُّوَن  ْبِن  ِشْفِعي  ْبُن  37َوِزيز� 

�أْسمائِِهْم  َحَسَب  �لُمدَرُجوَن  َهُؤلاِء  38َوكاَن  َشَمْعيا. 
قاَدًة ِفي َعشائِِرِهْم.

ِجّد�ً.  َكِبيَرًة  َفصاَرْت  عائِلاتُُهْم  نََمْت  َوَقْد 
َجُدوَر  لَِمِديَنِة  �لُمجاِوَرِة  �لِمْنَطَقِة  لَى  �إ 39َفَذَهُبو� 

لَِمو�ِشيِهْم.  َمر�ٍع  �إلَى  َسْعياً  �لو�ِدي  ِمَن  ْرِق  �لشَّ �إلَى 
َفِسيَحًة  أْرُض  �لا َوكانَِت  َخْصباً،  َمرَعى  40َفَوَجُدو� 

َقبُل  ِمْن  ُهناَك  َسَكُنو�  �لَِّذيَن  أنَّ  لِا َوُمسالَِمًة،  َوهاِدئًَة 
�أْسماؤُهْم  ُذِكَرْت  �لَِّذيَن  41�أّما  نَسِل حاِم.  ِمْن  كانُو� 
ِخياَم  ُرو�  َوَدمَّ َيُهوذ�.  َمِلِك  َحَزِقّيا  َعْهِد  ِفي  َفجاُءو� 
�لحاِميِّيَن َو�لَمُعونِيِّيَن �لَِّذيَن ُهناَك، َو�أباُدوُهْم َكما ُهَو 
َُّه  أن لِا َمكانِِهْم،  ِفي  و�  َو�ْسَتَقرُّ َهذ�.  َيْوِمنا  �إلَى  َو�ِضٌح 

كانَْت ُهناَك َمر�ٍع لَِمو�ِشيِهْم.
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َسِعيَر  ِمْنَطَقِة  �إلَى  ْمُعونِيِّيَن  �لشِّ َبْعُض  42َوَذَهَب 

�لَجَبِليَِّة، َوكاَن َعَدُدُهْم َخْمَس ِمَئِة َرُجٍل َتحَت ِقياَدِة 
43َفَقَضى  َشْمَعى.  �أْبناِء  يِئيَل،  َوُعزِّ َوَرفايا  َونََعْريا  َفَلْطيا 
َوَسَكَن  نََجْو�.  �لَِّذيَن  َعمالِيَق  َبِني  َبِقيَِّة  َعَلى  َهُؤلاِء 

ْمُعونِيُّوَن ُهناَك �إلَى َيْوِمنا َهذ�. �لشِّ

َنسُل َرأُوَبْين

�أْبناُء َر�ُأوَبْيَن بِْكِر �إْسر�ئِيَل. كاَن �لِبْكَر ِفعلاً، لَِكنَُّه 5 
عاَشَر َزْوَجَة �أبِيِه، َفُنِقَلْت ُحُقوقُُه َكِبْكٍر �إلَى �أْبناِء 
ْل ِفي ِسِجلِّ  ُيوُسَف �ْبِن �إْسر�ئِيَل. �أّما َر�ُأوَبْيُن َفَلْم ُيَسجَّ
أْقَوى ِفي �إْخَوتِِه،  �لاأنساِب بِْكر�ً. 2َوَمْع �أنَّ َيُهوذ� كاَن �لا
�أنَّ ُحُقوَق �لاْبِن �لِبْكِر كانَْت  �إلّا  ِمْنُه �لحاِكٌم،  َوجاَء 

ِمْن نَِصيِب ُيوُسَف.
َوَفلُّو  َحُنوُك  ُهْم  �إْسر�ئِيَل  بِْكِر  َر�ُأوَبْيَن  ْبناُء  3�أ

َو�ْبُن  َشْمِعيا،  �ْبُنُه  ُيوئِيَل:  4�أْبناُء  َوَكْرِمي.  َوَحْصُروُن 
َشْمَعى  5َو�ْبُن  َشْمَعى،  ُجوَج  َو�ْبُن  ُجوُج،  َشْمِعيا 
َبعٍل  6َو�ْبُن  َبعٌل،  َر�آيا  َو�ْبُن  َر�آيا،  ِميخا  َو�ْبُن  ِميخا، 
وَر. َوكاَن َبِئيَرُة  َبِئيَرَة �لَِّذي َسباُه َتْغَلُث َفلاَسُر َمِلُك �أشُّ

َرئِيَس �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن.
ٌن  ُمَدوَّ ُهَو  َكما  �لَعشائِِر،  َحَسَب  ُيوئِيَل  7َو�أقِرباُء 

َوَزَكِريّا،  َيِعيِئيُل،  َزِعيُمُهْم  �لاأنساِب:  ِسِجّلاِت  ِفي 
َقِبيَلُة  َوَسَكَنْت  ُيوئِيَل.  ْبِن  ْبِن شاِمَع  َعز�َز  ْبُن  8َوبالَُع 

9َوَسَكُنو�  َمُعوَن.  َوَبعِل  نَُبو  �إلَى  َعُروِعيَر  ِفي  َر�ُأوَبْيَن 
�إلَى  َتِصُل  �لَِّتي  يَِّة  �لَبرِّ ِل  �أوَّ �إلَى  ْت  �ْمَتدَّ َشرِقيًَّة  َمناِطَق 
أنَّ َمو�ِشَيُهْم َتز�َيَدْت ِفي �أْرِض ِجْلعاَد.  نَْهِر �لُفر�ِت، لِا
َوَهَزُموُهْم،  �لهاَجِريِّيَن  حاَرُبو�  شاُوَل  َعْهِد  10َوِفي 

َشْرِقيِّ  �لو�ِقَعِة  �لِمنَطَقِة  كُلِّ  ِفي  ِخياَمُهْم  َو�حَتلُّو� 
ِجْلعاَد.

َنسُل جاد
�أْرِض باشاَن  �إلَى ِجو�ِرِهْم ِفي  َبُنو جاَد  11َوَسَكَن 

�إلَى َسْلَخَة. 12كاَن ُيوئِيُل َزِعيَمُهْم، َوشافاُط ثانِياً َبْعَدُه. 
13َوكاَن  باشاَن.  ِفي  َوشافاُط  �لقاِضي  َيْعناَي  َوكاَن 
َوَشَبَع  َوَمُشّلاَم  ِميخائِيَل  عائِلاتِِهْم:  بَِحَسِب  �أْقِرباُؤُهْم 
َسْبَعٌة.  َوَمجُموُعُهْم  َوعابَِر،  َوِزيَع  َوَيْعكاَن  َوُيور�َي 

14َوَهُؤلاِء ُهْم �أْبناُء �أبِيجايَِل ْبِن ُحوِري، ْبِن ياُروَح، ْبِن 

ِجْلعاَد، ْبِن ِميخائِيَل، ْبِن َيِشيشاَي، ْبِن َيحُدو، ْبِن ُبوٍز. 
عائَِلِتِهْم.  َرئِيَس  ُجونِي  ْبِن  َعْبِدئِيَل  ْبُن  �أِخي  15َوكاَن 

16َسَكَن َهؤلاِء ِفي ِجْلعاَد، ِفي باشاَن َوقُر�ها َوِفي كُلِّ 

لَِهُؤلاِء  17كاَن  ُحُدوِدِهْم.  �إلَى  َمر�ِعي شاُروَن  �أر�ِضي 
َيُهوذ�،  َمِلِك  ُيوثاَم،  َعْهِد  ِفي  َلْت  ُسجِّ �أنساٌب  كُلُُّهْم 

َوِفي ُحْكِم َيُرْبعاَم، َمِلِك �إْسر�ئِيَل.

َبعُض الُجُنود الَمَهَرة
ى،  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َونِْصُف  َو�لِجْلعاِديُّوَن  18�لَر�ُأوَبْيِنيُّوَن 

ُيوِف،  َو�لسُّ بِالتُُّروِس  َتَسلَُّحو�  ِرجاٌل  �لُمحاِرُبوَن،  �أي 
َعَلى  بِيَن  َوُمَدرَّ �لَقْوِس  �ْسِتخد�ِم  ِفي  ماِهِريَن  َوكانُو� 
�لِقتاِل، َوَعَدُدُهْم �أرَبَعٌة َو�أرَبُعوَن �ألفاً َوَسْبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن 
َعَلى  َحْرباً  19َشنُّو�  �لَعْسَكِريَِّة  لِلِخْدَمِة  باً  ُمَتاأهِّ َرُجلاً 
�هلُل  20َفاأعانَُهُم  َونُود�َب.  َوناِفيَش  َوَيُطوَر  �لهاَجِريِّيَن 
َُّهُم  أن َعَليِهْم، َونََصَرُهْم َعَلى �لهاَجِريِّيَن َوكُلِّ ُحَلفائِِهْم، لِا
َُّهُم  أن لِا لَُهْم،  َفاْسَتجاَب  �لَمعَرَكِة،  ِفي  بِاهلِل  �ْسَتنَجُدو� 
�تََّكلُو� َعَليِه. 21َوَغِنُمو� َمو�ِشَيُهْم َخْمِسيَن �ألَف َجَمٍل، 
َوِمَئَتيِن َوَخْمِسيَن �ألَف َخُروٍف، َو�ألَفي ِحماٍر. َو�أَسُرو� 
ِمَئَة �ألٍف ِمَن �لنّاِس �أحياًء. 22قُِتَل َكِثيُروَن ِمْن �أعد�ئِِهْم 
�هلِل.  ِمَن  كاَن  �لَحْرِب  ِفي  �لنَّْصَر  أنَّ  لِا �لَمعَرَكِة،  ِفي 

ْبِي. َو�ْسَتولَْو� َعَلى �أْرِضِهْم �إلَى َزَمِن �لسَّ
ِفي  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  نِْصِف  �أْفر�ُد  �أيضاً  23َوَسَكَن 

ِة ِمْن باشاَن �إلَى َبعِل َحْرُموَن، َوَسِنيَر،  أر�ِضي �لُممَتدَّ �لا
َوَجَبِل َحْرُموَن. َوكاَن َعَدُدُهْم َكِبير�ً.

َوَيْشِعي،  عاَفُر،  عائِلاتِِهْم:  ُرَؤساُء  ُهْم  24َوَهُؤلاِء 

َو�ألِيِئيُل، َوَعْزِرئِيُل، َوَيَرْميا، َوُهوَدْويا، َوَيحَديِئيُل، َوكانُو� 
لِعائِلاتِِهْم.  َوُرَؤساَء  َوَمْشُهوِريَن،  ُشجعاناً،  ِرجالاً 
لَِه �آبائِِهْم، َور�ُحو� َيعُبُدوَن  25لَِكنَُّهْم لَْم َيُكونُو� �ُأَمناَء لاإ

ِمْن  �هلُل  �أز�َحُهُم  �أْن  َسَبَق  �لَِّذيَن  أْرِض  �لا ُشُعوِب  �آلَِهَة 
َطِريِقِهْم.

وَر – �أْي  26َفَحرََّك �إلَُه �إْسر�ئِيَل َعد�َوَة فُوَل، َمِلَك �أشُّ

َو�لجاِديِّيَن  �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن  وَر – َفقاَد  �أشُّ َمِلَك  َفلاَسَر  َتْغَلَث 
ْبِي. َوَجَلَبُهْم �إلَى َحَلٍح َوخاُبوَر  ى �إلَى �لسَّ َونِْصَف َمَنسَّ

َوهار� َونَْهَر ُجوز�َن، َوُهم ُهناَك �إلَى َيْوِمنا َهذ�.
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َنسُل الِوي

�أْبناُء لاِوي ُهْم َجْرُشوَن َوَقهاُت َوَمر�ِري. 2�أْبناُء 6 
يِئيَل. َقهاَت ُهْم َعْمر�ُم َويِْصهاُر َوَحْبُروُن َوُعزِّ

�أبناُء  َوَمْرَيُم.  َوُموَسى  هاُروُن  ُهْم  َعْمر�َم  3�أْبناُء 

َو�إيثاماُر. 4َو�أنَجَب  َو�ألِيِعاز�ُر  َو�أبِيُهو  ناد�ُب  ُهْم  هاُروَن 
�ألِيعاز�ُر ِفيَنحاَس. َو�أنَجَب ِفيَنحاُس �أبِيُشوَع. 5َو�أنَجَب 
ي  ُبقِّ 6َو�أنَجَب  ُعزِّي.  ي  ُبقِّ َو�أنَجَب  ي.  ُبقِّ �أبِيُشوُع 
َمر�ُيوُث  7َو�أنَجَب  َمر�ُيوَث.  َزَرْحيا  َو�أنَجَب  َزَرْحيا. 
�أِخيُطوُب  8َو�أنَجَب  �أِخيُطوَب.  �أَمْريا  َو�أنَجَب  �أَمْريا. 
9َو�أنَجَب  �أِخيَمْعَص.  صاُدوُق  َو�أنَجُب  صاُدوَق. 
ُيوحاناَن. 10َو�أنَجَب  َعَزْريا  َو�أنَجَب  َعَزْريا.  �أِخيَمْعُص 
ُيوحاناُن َعَزْريا – َوُهَو �لَِّذي َخَدَم َككاِهٍن ِفي �لَهيَكِل 
َعَزْريا  11َو�أنَجَب  �لُقْدِس.  ِفي  ُسَلْيماُن  َبناُه  �لَِّذي 
�أِخيُطوُب  12َو�أنَجَب  �أِخيُطوَب.  �أَمْريا  َو�أنَجَب  �أَمْريا. 
َشلُّوُم  13َو�أنَجَب  َشلُّوَم.  َو�أنَجَب صاُدوُق  صاُدوَق. 
ِحْلَقّيا. َو�أنَجَب ِحْلَقّيا َعَزْريا. 14َو�أنَجَب َعَزْريا َسر�يا. 

َو�أنَجَب َسر�يا َيُهوصاد�َق.
ْبِي، ِعنَدما نََفى اهلُل  15َوَذَهَب َيُهوصاد�ُق ِفي �لسَّ

َر. �أهَل َيُهوذ� َو�لُقْدِس َعَلى َيِد نَُبوَخْذناصَّ
16�أْبناُء لاِوي ُهْم َجْرُشوُن َوَقهاُت َوَمر�ِري.

17�ْبَنا َجْرُشوَن ُهما لِْبِني َوَشْمَعى.

َوَحْبُروُن  َويِْصهاُر  َعْمر�ُم  ُهْم  َقهاَت  ْبناُء  18�أ

يِئيُل. َوُعزِّ
19�ْبنا َمر�ِري ُهْم َمحِلي َوُموِشي. َوَهِذِه ِهَي َعشائُِر 

�لّلاِويِّيَن �لَمْذكُوِريَن َحَسَب �آبائِِهْم:
لِْبِني،  ْبُن  َوَيَحُث  َجْرُشوَم،  ْبُن  لِْبِني  20لَِجْرُشوَم: 

ُيو�آَخ،  ْبُن  و  َوِعدُّ َة،  ِزمَّ ْبُن  َيَحَث، 21َوُيو�آُخ  ْبُن  ُة  َوِزمَّ
و، َوَياَأْثر�ُي ْبُن ز�َرَح. َوز�َرُح ْبُن ِعدُّ

َوقُوَرُح  َقهاَت،  ْبُن  يناد�ُب  َعمِّ ُهْم  َقهاَت  22�أْبناُء 

ْبُن قُوَرَح،  ْبُن قُوَرَح. 23�ألقانَُة  يُر  َو�أسِّ يناد�ُب،  ْبُن َعمِّ
يُر ْبُن �أبِياساَف. 24َوَتَحُث ْبُن  َو�أبِياساُف ْبُن قُوَرَح، َو�أسِّ
يّا ْبُن �ُأوِريِئيَل، َوشاُوُل  يَر، َو�ُأوِريِئيُل ْبُن َتَحَث، َوُعزِّ �أسِّ

يّا. ْبُن ُعزِّ
25َو�ْبنا �ألقانََة ُهما َعماساُي َو�أِخيُموُت. 26َو�ألْقانَُة 

ْبُن �أِخيُموَت، َوُصوفاُي ْبُن �ألقانََة، َونََحُث ْبُن ُصوفاَي. 

ْبُن  َو�ألْقانَُة  �ألِياآَب،  ْبُن  َوَيُروحاُم  نََحَث،  ْبُن  27َو�ألِياآُب 

ُهما  َصُموئِيَل  28َو�ْبنا  �ألقانََة.  ْبُن  َوَصُموئِيُل  َيُروحاَم، 
ُيوئِيُل �لِبْكُر، َو�لثّانِي �أبِّيا.

ْبُن  َولِْبِني  َمر�ِري،  ْبُن  َمحِلي  ُهْم  َمر�ِري  29�أْبناُء 

ُة ْبُن ِشْمَعى، 30َوِشْمَعى  َمحِلي، َوِشْمَعى ْبُن لِْبِني، َوُعزَّ
َة، َوَحِجّيا ْبُن ِشْمَعى، َوَعسايا ْبُن َحِجّيا. ْبُن ُعزَّ

الُمَرنُِّموَن ِفي َبيِت اهلل
َعَلى  ُمْشِرِفيَن  د�ُوُد  َعيََّنُهْم  �لَِّذيَن  ُهُم  31َوَهُؤلاِء 

�لَعْهِد  ُصْنُدوُق  �ْسَتَقرَّ  �أْن  َبْعَد  اهلِل  َبيِت  ِفي  �لتَّسِبيِح 
ِفي �لُقْدِس. 32َوكانُو� َيخِدُموَن �أماَم َخيَمِة �لاْجِتماِع 
�لُقْدِس.  ِفي  اهلِل  َبيَت  ُسَلْيماُن  َبَنى  �أْن  �إلَى  بِالتَّْرنِيِم، 

ِهْم. َوقاُمو� بِالِخدَمِة َوْفَق َمهامِّ
33َوَهِذِه ِهَي �أْسماُء �لَِّذيَن َخَدُمو�، َو�أْسماُء �أْبنائِِهْم: 

َصُموئِيَل  ْبِن  ُيوئِيَل  �ْبُن  �لُمَرنُِّم،  َهْيماُن  �لَقهاتِيِّيَن  ِمَن 
35ْبِن  تُوَح  ْبِن  �إيِليِئيَل  ْبِن  َيُروحاَم  ْبِن  �ألقانََة  34ْبِن 

ُصوَف ْبِن �ألقانََة ْبِن َمَحَث ْبِن َعماساَي 36ْبِن �ألقانََة 
يَر ْبِن  ْبِن ُيوئِيَل ْبِن َعَزْريا ْبِن َصَفْنيا 37ْبِن َتَحَث ْبِن �أسِّ
�أبِياساَف ْبِن قُوَرَح 38ْبِن َيْصهاَر ْبِن َقهاَت ْبِن لاِوي 

ْبِن �إْسر�ئِيَل.
ْبِن  َبَرْخيا  ْبُن  �آساُف  َزِميلُُه  َوَقَف  َيِميِنِه،  39َوَعْن 

َشْمَعى، 40ْبِن ِميخائِيَل ْبِن َبَعْسيا ْبِن َمِلْكيا 41ْبِن �أْثناَي 
َة ْبِن َشْمَعى 43ْبِن  ْبِن ز�َرَح ْبِن َعد�يا 42ْبِن �أيثاَن ْبِن ِزمَّ

َيَحَث ْبِن َجْرُشوَن ْبِن لاِوي.
44َوَعن َيساِرِهم، َوَقَف ُزَملاُؤُهْم ِمْن �أْبناِء َمر�ِري، 

45ْبِن  َملُّوَخ  ْبِن  َعْبِدي  ْبِن  ِقيِشي  ْبُن  �أْيثاُن  وقائُِدُهْم 
َحَشْبيا ْبِن �أَمْصيا ْبِن ِحْلِقّيا 46ْبِن �أمِصي ْبِن بانِي ْبِن 

ساِمَر 47ْبِن َمحِلي ْبِن ُموِشي ْبِن َمر�ِري ْبِن لاِوي.
ِخْدَمِة  لُِكلِّ  ِسيَن  ُمَكرَّ �لّلاِويُّوَن  �إْخَوتُُهُم  48َوكاَن 

َخيَمِة �جِتماِع َبيِت �هلِل. 49لَِكنَّ هاُروَن َو�أْبناَءُه، ُهُم 
بائِِح  �لذَّ َمْذَبِح  َعَلى  بائِِح  �لذَّ ُيوِقُدوَن كُلَّ  �لَِّذيَن كانُو� 
ضاَفِة  �لّصاِعَدِة. أ َوُيوِقدوَن �لنّاَر َعَلى َمْذَبِح �لَبُخوِر، بِالاإ

ُم لاسترضاء  أ 49:6 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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ُموَن َذبائَِح  أْقد�ِس. َوكانُو� ُيَقدِّ �إلَى كُلِّ ِخدَمِة قُْدِس �لا
لِلتَّْكِفيِر َعْن َخطايا �إْسر�ئِيَل، َوْفَق كُلِّ ما �أَمَر بِِه ُموَسى 

َعْبُد �هلِل.

َنسُل هاُرون
َوِفيَنحاُس  �ألِعاَز�ُر  هاُروَن:  �أْبناُء  ُهْم  50َوَهُؤلاِء 

َو�أَمْريا  52َوَمر�ُيوُث  َوَزَرْحيا  ُي  َوُعزِّ ُي  51َوُبقِّ َو�أِبِيُشوُع 
َو�أِخيُطوُب 53َوصاُدوُق َو�أِخيَمَعَص.

أماِكُن ُسكنى الّلِويِّين
54َوَهِذِه ِهَي �أماِكُن ُسْكناُهْم َحَسَب ُمْسَتوَطناتِِهْم 

َعِشيَرِة  ِمْن  لَِبِني هاُروَن  �لُقْرَعُة  َوَقَعِت  ِفي ُحُدوِدِهْم. 
�أْرِض  ِفي  َحْبُرونَ أ  َمِديَنَة  55َفاأْعُطوُهْم  �لَقهاتِيِّيَن، 
�لَمِديَنِة  ِضياُع  56�أّما  بِها.  �لُمِحيَطَة  َو�لَمر�ِعَي  َيُهوذ� 
�أْبناُء  57َو�ُأعِطَي  َيُفنََّة.  ْبِن  لِكالََب  َفاُأعِطَيْت  َوقُر�ها 
هاُروَن ُمُدَن �للُُّجوِء: َحْبُروَن، َولِْبَنُة َوَمر�ِعيِهما، َوَيتِّيُر 
َوَدبِيُر  َوَمر�ِعيها،  58َوِحيِليَن  َوَمر�ِعيِهما،  َو�أْشَتُموُع 
َوَمر�ِعيها،  َوَيطََّة  َوَمر�ِعيها،  59َوعاشاُن  َوَمر�ِعيها، 
�أَخُذو�  َبْنياِمْيَن  َقِبيَلِة  60َوِمْن  َوَمر�ِعيها.  َشْمٍس  َوَبيُت 
ِجْبُعوَن َوَمر�ِعيها، َوَجَبَع َوَمر�ِعيها، َوَعْلَمَث َوَمر�ِعيها، 
َعشائِِرِهْم  ُمُدِن  َمْجُموُع  َوكاَن  َوَمر�ِعيها.  َوَعناثُوَث 

َثلاَث َعْشَرَة َمِديَنًة.
61َو�ُأعِطَيْت َبِقيَُّة �أْبناِء َقهاَت ِمْن َعشائِِر �لَقِبيَلِة َوِمْن 

ى َعْشَر ُمُدٍن. نِْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ
62َو�ُأعِطَي �أْبناُء َجْرُشوَم، َعِشيَرًة َبْعَد َعِشيَرٍة، َثلاَث 

َعْشَرَة َمِديَنًة ِمْن َقبائِِل يِّساَكَر، َو�أِشيَر، َونَْفتالِي َونِْصِف 
ى �لَِّذيَن كانُو� ِفي باشاَن. َقِبيَلِة َمَنسَّ

63َو�ُأعِطَي �أْبناُء َمر�ِري، َعِشيَرًة َبْعَد َعِشيَرٍة، �ْثَنَتي 

َعْشَرَة َمِديَنًة ِمْن َقبائِِل َر�ُأوَبْيَن، َوجاَد، َوَزُبولُوَن.
َوَمر�ِعيها.  �لُمُدَن  �لّلاِويِّيَن  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  64َفاأعَطى 

65َو�أعُطوُهْم َحَسَب �لُقْرَعِة ِمْن َقبائِِل َيُهوذ� َوِشْمُعوَن 

َوَبْنياِمْيَن. َهِذِه �لُمُدُن �لَِّتي ُذِكَرْت بِالاْسِم.
ِمْن  ُمُدناً  َقهاَت  َبِني  َعشائِِر  ِمْن  َبْعٌض  66َو�ُأعِطَي 

أ 55:6 َحْبُرون. َوِهَي مدينُة �لخليِل �ليوم.

ُمُدَن  67َفاأعُطوُهم  لَُهْم.  َمساِكَن  لَِتُكوَن  �أْفر�يَِم  َقِبيَلِة 
�للُُّجوِء: َشِكيَم ب َوَمر�ِعيها ِفي ِمْنَطَقِة �أْفر�يَِم �لَجَبِليَِّة، 
َوجاَزَر َوَمر�ِعيها، 68َوَيْقَمعاَم َوَمر�ِعيها، َوَبيَت ُحوُروَن 
وَن َوَمر�ِعيها.  َوَمر�ِعيها. 69َو�أيَّلُوَن َوَمر�ِعيها، َوَجتَّ ِرمُّ
عانِيَر  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  نِْصَف  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  70َو�أعَطى 

َوَمر�ِعيها، َوبِْلعاَم َوَمر�ِعيها لَِبِقيَِّة َعشائِِر َبِني َقهاَت.

َعشائُر اُخَرى لّلوّيين
َعِشيَرِة  ِمْن  َجْرُشوَم  أْبناِء  لِا �إْسر�ئِيَل  َبُنو  71َو�أعَطى 

ى ُجولاَن ِفي باشاَن َوَمر�ِعيها، َوَعْشتاُروَث  نِْصِف َمَنسَّ
َوَمر�ِعيها، 72َوِمْن َقِبيَلِة َيّساِكَر قاَدَش َوَمر�ِعيها، َوَدَبَرَة 
َوَمر�ِعيها.  َوعانِيَم  َوَمر�ِعيها،  73َور�ُموَث  َوَمر�ِعيها، 
74َوِمْن َقِبيَلِة �أِشيَر َمْشاآَل َوَمر�ِعيها، َوَعْبُدوَن َوَمر�ِعيها، 

75َوُحُقوَق َوَمر�ِعيها، َوَرُحوَب َوَمر�ِعيها. 76َوِمْن َقِبيَلِة 

وَن َوَمر�ِعيها،  نَْفتالِي قاَدَش ِفي �لَجِليِل َوَمر�ِعيها، َوَحمُّ
َوَقْرَيَتايَِم َوَمر�ِعيها.

77َو�أعَطى َبُنو �إْسر�ئِيَل لَِبِقيَِّة �أْبناِء َمر�ِري ِمْن َقِبيَلِة 

ونُو  َوِرمُّ َوَمر�ِعيها،  َوَقْرَتَة  َوَمر�ِعيها،  َيْقَنعاَم  َزُبولُوَن: 
َوَمر�ِعيها، َوتاُبوُر َوَمر�ِعيها.

�لجانِِب  َعَلى  �أِريحا،  ِمْن  ُأرُدنِّ  �لا نَْهِر  78َوَعْبَر 

يَِّة  . َوِمْن َقِبيَلِة َر�ُأوَبْيَن، باَصَر ِفي �لَبرِّ ُأرُدنِّ ْرِقيِّ ِمَن �لا �لشَّ
َوَمر�ِعيها،  79َوَقِديُموَت  َوَمر�ِعيها،  َوَيْهَصَة  َوَمر�ِعيها، 
َوَمْيَفَعَة َوَمر�ِعيها، 80َوِمْن َقِبيَلِة جاَد ر�ُموَث ِفي ِجْلعاَد 
َوَمر�ِعيها،  81َوَحْشُبوَن  َوَمر�ِعيها،  َوَمَحنايَِم  َوَمر�ِعيها، 

َوَيعِزيَر َوَمر�ِعيها.

َنسُل َيّساَكر

ُة، َوياُشوُب، َوِشْمُروَن، 7  �أْبناُء َيّساَكَر: تُولاُع، َوفُوَّ
َوَرفايا  ُعزِّي  تُولاَع:  2�أْبناُء  �أرَبَعٌة.  َوَمجُموُعُهْم 
ُرَؤساُء  َوُهْم  َوَشُموئِيُل،  َويِْبساُم  َوَيْحماُي  َوَيِريِئيُل 
عائِلاتِِهِم �لُمنَتِسَبِة �إلَى تُولاَع. َوكانُو� ُمحاِربِيَن ُشْجعاناً 
ِمْن ِجيٍل �إلَى ِجيٍل. َوكاَن َعَدُدُهْم ِفي َعْهِد د�ُوَد �ْثَنيِن 
َو�أْبناُء  َيْزَرْحيا،  ُعزِّي  3�بُن  ِمَئٍة.  َوِستَّ  �ألفاً  َوِعْشِريَن 
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َوُهْم  ّيا،  َويِشِّ َوُيوئِيُل  َوُعوَبْديا  ِميخائِيُل  ُهْم  َيْزَرْحيا 
َخْمَسٌة، كُلُُّهْم ُرَؤساُء عائِلاتِِهْم.

هؤلاِء  �إلَى  ضافِة  بِالاإ �أنَُّه  عائلاتِِهم  تاِريُخ  4وُيظِهُر 

�ألَْف  َوَثلاثُوَن  ِستٌَّة  َعَدُدها  َحْربِيٌَّة  قُّو�ٌت  كانَْت لديِهْم 
َكِثيُروَن.  َو�أْبناٌء  َكِثير�ٌت  َزْوجاٌت  لَُهْم  كاَن  �إْذ  َرُجٍل. 
ُمحاِرْبيَن  َيّساَكَر،  َعشائِِر  كُلُّ  َقِبيَلِتِهْم،  �أْبناُء  5َوكاَن 

ُشْجعاناً �أيضاً. َوَبَلَغ َعَدُدُهْم َسْبَعًة َوَثمانِيَن �ألْفاً َحَسَب 
ِسِجلِّ �أنْسابِِهْم.

َنسُل َبْنياِمْين
َوُهْم  َوَيِديَعِئيُل،  َوباَكُر  بالَُع  ُهْم  َبْنياِمْيَن  6�أْبناُء 

َثلاَثٌة.
َوَيِريُموُث  يِئيُل  َوُعزِّ َوُعزِّي  �أْصُبوَن  ُهْم  بالََع  7�أْبناُء 

َوَعْيِري، َوُهْم َخْمَسٌة. َوُهْم ُرَؤساُء عائِلاتِِهْم َوُمحاِرُبوَن 
�ْثَنيِن  نََسِبِهِم  ِفي  ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدُد  َوَبَلَغ  ُشْجعاناً. 

َوِعْشِريَن �ألفاً َو�أرَبَعًة َوَثلاثِيَن.
8�أْبناُء باَكَر ُهْم َزِميَرُة َوُيوعاُش َو�ألِيَعَزُر َو�ألُْيوِعيناُي 

َهُؤلاِء  َوَعلاَمُث.  َوَعناثُوُث  َو�أبِّّيا  َوَيِريُموُث  َوُعْمِري 
كُلُُّهْم �أْبناُء باَكَر. 9وبلَغ َعَدُد �لُمسّجليَن في نََسِبِهْم، 
�ْثَنيِن  جعاِن،  �لعائلاِت �لُمحاِربيَن �لشُّ بَحَسِب رؤساِء 

جعاِن. وِعشريَن �ألْفاً ومئتيِن ِمَن �لُمحاِربيَن �لشُّ
َيِعيُش  ُهْم  َبْلهاَن  َو�أْبناُء  َبْلهاُن.  َيِديَعِئيَل  10�ْبُن 

َو�أِخيشاَحُر.  َوَتْرِشيُش  َوَزْيتاُن  َوَكْنَعَنُة  َو�َأُهوُد  َوَبْنياِمْيُن 
عائِلاتِِهْم،  ُرَؤساُء  َيِديَعِئيَل،  �أْبناُء  كُلُُّهْم  11َهُؤلاِء 

ٍب  ُمَتاأهِّ َرُجٍل  �ألَْف  َعَشَر  َسبَعَة  ُشْجعاٌن،  َوُمحاِرُبوَن 
لِلِخْدَمِة �لَعْسَكِريَِّة.

يُم �ْبنا َعيَر، َوُحوِشيُم ُهَو �ْبُن �أِحيَر. يُم َوُحفِّ 12َوُشفِّ

َنسُل َنْفتاِلي
13�أْبناُء نَْفتالِي ُهْم َيْحِصيِئيُل َوُجونِي َوَيَصٌر َوَشلُّوُم. 

َهُؤلاِء ُهْم �أْبناُء بِْلَهَة.

ى َنسُل َمَنسَّ
جاِرَيُة  �أنَجَبْتُه  �لَِّذي  �إْشِريِئيُل  ُهْم  ى  َمَنسَّ 14�أْبناُء 

أر�ِميَُّة، َو�أنَْجَبْت لَُه ماِكيَر، �أبا ِجْلعاَد. 15َو�ْسُم  ى �لا َمَنسَّ

�ْبِنِه �لثّانِي َصلُْفحاُد. َولَْم ُينِجْب َصلُْفحاُد �إلّا َبناٍت. 
َوكاَن  َو�لشوِفيِّيَن.  �لِحفيِّيَن  ِمَن  �ْمر�أًة  ماِكيُر  َج  َوَتَزوَّ
َزْوَجُة  َمْعَكُة  َمْعَكُة. 16َو�أنَجَبْت  َزْوَجٌة �ْسُمها  لِماِكيَر 
ْتُه َفَرشاً. َوكاَن لَُه �أٌخ �ْسُمُه شاَرُش.  ماِكيَر �ْبناً، َوَسمَّ

َوكاَن لَِفَرٍش �ْبناِن ُهما �ُأولاُم َور�َقُم.
ْبِن  ِجْلعاَد  �أْبناُء  ُهْم  َهُؤلاِء  َبد�ُن.  �ُأولاَم  17َو�ْبُن 

ولََكُة �إيْشُهوَد  ى. 18َوَقْد �أنَجَبْت �ُأخُتُه َهمُّ ماِكير ْبِن َمَنسَّ
َو�أبِيَعَزَر َوَمحَلَة.

َولِْقِحي  َوَشِكيُم  �أِخياُن  ُهْم  َشِميد�َع  19َو�أْبناُء 

َو�أنِيعاُم.

َنسُل أْفراِيم
َو�ألِعاد�  َوَتَحٌث  َوَبَرٌد  ُشوتالَُح  ُهْم  �أْفر�يَِم  20�أْبناُء 

ُهما  آِخر�ِن  �لا �أْفر�يَِم  َو�ْبنا  َوُشوتالَُح،  21َوز�باُد  َوَتَحٌث 
ُولُِدو�  �لَِّذيَن  َجتَّ  ِرجاُل  َقَتَلُهما  َوَقْد  َو�ألِعاُد.  َعَزٌر 
ماِشَيَتُهْم.  لَِيْسِرقا  ُهناَك  �إلَى  نََزلا  َُّهما  أن لِا أْرِض،  �لا ِفي 
22َوناَح َعَليهما �أُبوُهما �أْفر�يُِم �أيّاماً َكِثيَرًة، َوجاَء �أقِرباُؤُه 

وُه. �إلَيِه لُِيَعزُّ
23ثُمَّ عاَشَر َزْوَجَتُه، َفَحِبَلْت َو�أنَجَبِت �ْبناً ُهَو َبِريَعَة، 

أْفر�يُِم بِنٌت �ْسُمها  أنَّ ِمحَنًة �أصاَبْت َبيَتُه. 24َوكاَن لِا لِا
يَن  َو�ُأزِّ فَلى  َو�لسُّ �لُعْليا  ُحوُروَن  َبيَت  َبَنْت  َوَقْد  ِشيَرَة، 
َو�ْبُنُه  َتَلٌح،  َو�ْبُنُه  َرَشٌف،  َو�ْبُنُه  َرَفٌح،  25َو�ْبُنُه  ِشيَرَة. 
يُهوُد، َو�ْبُنُه �ألِيَشَمُع،  تاَحُن، 26َو�ْبُنُه لَْعد�ُن، َو�ْبُنُه َعمِّ

27َو�ْبُنُه نُوٌن، َو�ْبُنُه َيُشوُع.

28َوكانُو� َيملُُكوَن َوَيْسُكُنوَن َبيَت �إيَل َوقُر�ها �إلَى 

نََعر�َن َشْرقاً، َو�إلَى جاَزَر َوقُر�ها َوَشِكيَم أ َوقُر�ها َغْرباً، 
ى َيمِلُكوَن َبيَت شاَن  َو�إلَى �أيََّة َوقُر�ها. 29َوكاَن َبُنو َمَنسَّ
و َوقُر�ها، َوُدوَر َوقُر�ها.  َوقُر�ها، َوَتْعَنَك َوقُر�ها، َوَمِجدُّ

َوَقْد َسَكَن َهِذِه �لَمناِطَق �أْبناُء ُيوُسَف ْبِن �إْسر�ئِيَل.

َنسُل أِشير
َوَبِريَعُة،  َوَيْشِوي  َوَيْشَوُة  َيْمَنُة  ُهْم  �أِشيَر  30�أْبناُء 

َو�ُأخُتُهْم ساَرُح.
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ُهَو  َوَمْلِكيِئيُل  َوَمْلِكيِئيُل،  ُهما حابُِر  َبِريَعَة  31َو�ْبنا 

�أُبو بِْرز�َوَث.
َو�ُأخُتُهْم  َوُحوثاَم  َوُشوَمْيَر  َيفِليَط  حابُِر  32َو�أنَجَب 

ُشوعا.
33َو�أْبناُء َيفليَط ُهْم فاَسُك َوبِْمهاُل َوَعْشَوُة. َهُؤلاِء 

ُهْم �أْبناُء َيفِليَط.
34�أْبناُء ُشوِمْيَر ُهْم �آِخي َوُرْهَجُة َوَيُحبَُّة َو�أر�ُم.

َوَيْمناُع  ُصوَفُح  ُهْم  ُشوِميَر  �أِخي  ِهيلاَم  35�أْبناُء 

َوشالَُش َوعاماُل.
36�أْبناُء ُصوَفَح ُهْم ُسوٌح َوَحَرنَْفُر َوُشوعاُل َوبِيِري 

َوَيْمَرُة 37َوباِصُر َوُهوٌد َوَشّما َوِشْلَشُة َويِْثر�ُن َوَبِئير�.
38�أْبناُء َيَثٍر ُهْم َيُفنَُّة َوِفْسَفُة َو�أر�.

39�أْبناُء ُعّلا ُهْم �آَرُح َوَحِنيِئيُل َوَرِصيا.

لعائِلاتِِهم  قادًة  كانُو�  �لاأشيريِّين  هؤلاِء  40كُلُّ 

ليَن  وُمحارِبيَن بارزيَن ُشْجعاناً. كانو� قادَة �لَقِبيَلة �لُمسجَّ
َوكاَن  �لَحْرِب،  في  للقتاِل  َو�لُمَهيَّاأيَن  �لجيِش  في 

َمْجُموُعُهْم ِستًَّة َوِعْشِريَن �ألفاً.

َنَسُب شاُوَل الَبْنياِمْيِنّي

�أْشِبيَل، 8  َو�لثّانِي  بِْكَرُه،  بالََع  َبْنياِمْيُن  �أنَجَب 
َو�لخاِمَس  نُوَحَة،  2َو�لّر�بَِع  �أْخَرَخ،  َو�لثّالَِث 

ر�فا.
3َوكاَن لِبالََع �أْبناٌء ُهْم �أّد�ُر َوِجْير� َو�أبِيُهوُد 4َو�أبِيُشوُع 

َونُعماُن َو�أُخوُخ 5َوَحْير� َوَشُفوفاُن َوُحور�ُم.
6َوَهُؤلاِء �أْبناُء �آُحوَد – َوُهْم ُرَؤساُء عائِلاِت َبْنياِمْيَن 

لُو� �إلَى َمناَحَة: 7نُْعماُن َو�أِخيا  �لّساِكِنيَن ِفي َجَبَع، َوُرحِّ
ُس َمديَنِة ُعّز�  َلُهْم َوُهَو ُمؤسِّ َوَجير�. َوَجير� ُهَو �لَِّذي َرحَّ

َو�أِخيُحوَد.
8َو�أنَجَب َشْحر�يُِم �أْبناًء ِفي بِلاِد ُمو�آَب َبْعَد �أْن َطلََّق 

ُخوَدَش  َزوَجِتِه  ِمْن  9َو�أنَجَب  َوَبْعر�.  ُحوِشيَم  َزْوَجَتيِه 
�أْبناًء ُهْم: ُيوباُب، َوِظْبيا، َوِميشا، َوَمْلكاُم، 10َوَيُعوُص، 
عائِلاتِِهْم.  ُرَؤساَء  َهُؤلاِء  �أْبناُؤُه  كاَن  َوِمْرَمُة.  َوَشْبيا، 

11َو�أنَجَب ِمْن ُحوِشيَم �أبِيُطوَب َو�ألَفَعَل.

12َو�أْبناُء �ألَْفَعَل ُهْم: عاَبُر، َوِمْشعاُم، َوشاِمُد. َوُهَو 

َوَشَمُع  َبِريَعُة  13َوكاَن  َوقُر�ها.  َولُوَد  �ُأونُو  َبَنى  �لَِّذي 

َجتَّ  ُسكّاَن  َجَعلُو�  َوَقْد  �أيَّلُوَن.  لِعائِلاِت  َرئِيَسيِن 
َيْهُرُبوَن.

14َوكاَن شاَشُق َوَيِريُموُت �أَخَويُهْم. 15َوكاَن َزَبْديا 

بِِريَعَة.  �أْبناَء  َوُيوخا  َويِْشَفُة  16َوِميخائِيُل  َوعاَدُر  َوَعر�ُد 
18َوَيْشَمر�ُي  َوحابُِر  َوَحْزِقي  َوَمُشّلاُم  َزَبْديا  17َوكاَن 

َوَيَزلْياُه َوُيوباُب �أْبناَء �ألَْفَعَل.
20َو�ألِيِعْيناُي  َوَزْبِدي،  َوِزْكِري  ياِقيُم  19َوكاَن 

َوِصلَّتاُي َو�إيِلِئيُل 21َوَعد�يا َوَبر�يا َوِشْمَرُة �أْبناُء َشْمَعى.
22َوكاَن يِْشفاُن َوعابُِر َو�إيِلِئيُل 23َوَعْبُدوُن َوِزْكِري 

َوَفُنوئِيُل  25َوَيَفْديا  َوَعَنثُوثِيا  َوِعيلاُم  24َوَحَنْنيا  َوحاناُن 
�أْبناَء شاَشَق.

26َوكاَن ِشْمَشر�ُي َوَشَحْريا َوَعَثْليا 27َوَيْعَرْشيا َو�إيِلّيا 

َوِزْكِري �أْبناُء َيُروحاَم.
لو� زعماَء في  28كاَن َهُؤلاِء ُرَؤساَء عائِلاٍت، ُسجِّ

سجلاِت �أنسابِِهْم، َوعاُشو� ِفي �لُقْدِس.
ُس َمديَنِة ِجْبُعوَن ِفي ِجْبُعوَن،  29َوَسَكَن ِعيِئيُل ُمؤسِّ

َوكاَن �ْسُم َزوَجِتِه َمْعَكَة. 30َو�ْبُنُه �لِبْكُر ُهَو َعْبُدوُن ثُمَّ 
ُصوُر َوَقْيُس َوَبعُل َونِيُر َوناد�ُب 31َوَجُدوُر َو�أِخُيو َوز�ِكُر 
َوِمقلُوُث. 32َو�أنَجَب ِمقلُوُث َشماَة. َوَسَكُنو� ُهْم �أيضاً 

َمَع �أقِربائِِهْم ِفي �لُقْدِس ُمقابَِلُهْم.
33َو�أنَجَب نِيٌر َقْيساً. َو�أنَجَب َقْيٌس شاُوَل. َو�أنَجَب 

شاُوُل ُيوناثاَن َوَمْلِكيُشوَع َو�أبِيناد�َب َو�إْشَبعَل.
34َو�أنَجَب ُيوناثاُن َمِريبَّعَل. َو�أنَجَب َمِريبَّعُل ِميخا.

35�أْبناُء ِميخا ِفيثُوُن َومالُِك َوتاِريُع َو�آحاُز.

ُة َعْلَمَث  َة. َو�أنَجَب َيُهوَعدَّ 36َو�أنَجَب �آحاُز َيُهوَعدَّ

37َو�أنَجَب  ُموصا.  ِزْمِري  َو�أنَجَب  َوِزْمِري.  َوَعزُموَت 
ُموصا بِْنَعَة، َو�أنَجَب بِْنَعُة ر�َفَة. َو�أنَجَب ر�َفُة �ألِعاَسَة. 

َو�أنَجَب �ألِعاَسُة �آِصيَل.
َوُبْكُرو  َعزِريقاُم  ُهْم  �أْبناٍء  ِستََّة  �آِصيُل  38َو�أنَجَب 

ُهْم  َهُؤلاِء  كُلُّ  َوحاناُن.  َوُعوَبْديا  َوَشَعْريا  َو�إْسماِعيُل 
�أْبناُء �آِصيَل.

َو�لثّانِي  �ُأولاُم،  بِْكُرُه  �آِصيَل:  �أِخي  عاِشَق  39�أْبناُء 

َيُعوُش، َو�لثّالُِث �ألِيَفَلُط. 40َوكاَن �أْبناُء �ُأولاَم ُمحاِربِيَن 
ِمَئٌة  َولَُهْم  �لَقْوِس،  �ْسِتخد�ِم  ِفي  ماِهِريَن  ُشجعاناً، 

َوَخْمُسوَن �ْبناً َوَحفيد�ً. كاَن َهُؤلاِء كُلُُّهْم َبْنياِمْيِنيِّيَن.
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َحَسَب 9  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلِّ  َتسِجيُل  َتمَّ  َوَهَكذ� 
ُملُوِك  ِكتاِب  ِفي  لُوَن  ُمَسجَّ َوُهْم  �أنسابِِهْم. 

�إْسر�ئِيَل.

أهُل القدس
بَِسَبِب  بابَِل  ِفي  ْبِي  �لسَّ �إلَى  َيُهوذ�  �أهُل  �ُأِخَذ  َوَقْد 
َو�لّلاِويُّوَن  َو�لَكَهَنُة  �إْسر�ئِيُل  2َوكاَن  هلِل.  َوفائِِهْم  َعَدِم 
�أْرِض  ِفي  َوَسَكَن  عاَد  َمْن  َل  �أوَّ ُهْم  �لَهيَكِل  َوُخّد�ُم 

�آبائِِهْم َوِفي ُمُدنِِهْم.
َوَبْنياِمْيَن،  َيُهوذ�،  َبِني  َبْعُض  �لُقْدِس  3َوَسَكَن ِفي 

ى: َو�أْفر�يَِم، َوَمَنسَّ
يُهوَد ْبِن ُعْمِري ْبِن �إْمِري ْبِن بانِي،  4ُعوثاُي ْبُن َعمِّ

ِمْن َبِني فاَرَص ْبِن َيُهوذ�.
5َوِمْن َبِني َشيلُوَن �لِبْكُر َعسايا َو�أْبناُؤُه.

ِمَئٍة  ِستُّ  َو�إخَوتُُهْم  َيُعوئِيُل  ز�َرَح  َبِني  6َوِمْن 

َوتِْسُعوَن.
7َوِمْن َبِني َبْنياِمْيَن َسلُّو ْبُن َمُشّلاَم ْبِن َهْوُدويا ْبِن 

َهْسُنو�أَة، 8َوَيْبِنيا ْبُن َيُروحاَم، َو�َأيَلُة ْبُن ُعزِّي ْبِن ِمْكِري، 
9َو�إخَوتُُهْم  يِْبِنيا،  ْبِن  َرُعوئِيَل  ْبِن  َشَفْطيا  ْبُن  َوَمُشّلاُم 
َحَسَب ِسِجلِّ نََسِبِهْم تِْسُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن. كاَن 

َهُؤلاِء �لرِّجاُل كُلُُّهْم ُرَؤساَء عائِلاتِِهْم.
َوياِكيُن،  َوَيُهوياِريُب  َيْدِعيا  �لَكَهَنِة  10َوِمَن 

11َوَعَزْريا ْبُن ِحْلِقّيا ْبِن َمُشّلاَم ْبِن صاُدوَق ْبِن َمر�ُيوَث 

ْبِن �أِخيُطوَب، �لُمْشِرِف َعَلى َبيِت �هلِل، 12َوَعد�يا ْبُن 
َيُروحاَم ْبِن َفْشُحوَر ْبِن َمْلِكّيا، َوَمْعساُي ْبُن َعِديِئيَل ْبِن 

يَر. َيحِزيَرَة ْبِن َمُشّلاَم ْبِن َمِشلِّيِميَت ْبِن �إمِّ
ِمَئٍة  َوَسْبُع  �ألٌف  عائِلاتِِهْم،  ُرَؤساُء  13َو�أقاِرُبُهْم 

َوِستُّوَن َرُجلاً ُمْقَتِدر�ً ِفي ِخْدَمِة َبيِت �هلِل.
وَب ْبِن َعْزرِيقاَم ْبِن  14َوِمَن �لّلاِويِّيَن: َشَمْعيا ْبُن َحشُّ

ُر، َوَحَرُش، َوَجلاُل،  َحَشْبيا، ِمْن َبِني َمر�ِري، 15َوَبْقَبقَّ
َوَمَتْنيا ْبُن ِميخا ْبِن ِزْكِري ْبِن �آساَف، 16َوُعوَبْديا ْبُن 
َشَمْعيا ْبِن َجلاَل ْبِن َيُدوثُوَن، َوَبَرْخيا ْبُن �آسا ْبِن �ألْقانََة 

�لَِّذي َسَكَن ِفي قَُرى �لنَُّطوفاتِيِّيَن.
َو�أِخيماُن  َوَطْلُموُن  وُب  َوَعقُّ َشلُّوُم  ُهْم  17�لَبّو�ُبوَن 

َو�أقِرباؤُهْم. َوكاَن َشلُّوُم ُهَو َرئِيُسُهْم. 18َوكانُو� سابِقاً 

ْرِق. كاَن َهُؤلاِء َبّو�بِي  َيِقُفوَن ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمِلِك �إلَى �لشَّ
ُمَخيَّماِت �لّلاِويِّيَن. 19كاَن َشلُّوُم ْبُن قُورِي ْبِن �أبِياساَف 
ْبِن قُوَرَح َو�أقِرباُء عائَِلِتِه �لُقوَرِحيُّوَن ُمْشِرِفيَن َعَلى َعَمِل 
�لِخْدَمِة، ُحّر�ساً َعَلى َعَتَبِة �لَخْيَمِة، َكما َسَبَق �أْن كاَن 
لِلَمْدَخِل.  ُحّر�ساً  اهلِل،  َمْسَكِن  َعْن  َمْسُؤولِيَن  �آباؤُهْم 
20َوكاَن ِفيَنحاُس ْبُن �ألِعاَزَر َرئِيساً َعَليِهْم ِفي �لّسابِِق، 

ِعْنَد  َبّو�باً  َمَشْلِميا  ْبُن  َزَكِريّا  َمَعُه. 21َوكاَن  َوكاَن اهلُل 
َمْدَخِل َخيَمِة �لاْجِتماِع.

ِعْنَد  َبّو�بِيَن  لَِيُكونُو�  �خِتيُرو�  �لَِّذيَن  َعَدُد  22َفكاَن 

لُو� َوْفَق ِسِجلِّ �أنسابِِهْم  �لَعَتباِت ِمَئَتيِن َو�ْثَني َعَشَر، َوُسجِّ
ِفي قُر�ُهْم. َوَقْد َعيََّنُهْم د�ُوُد َوَصُموئِيُل �لّر�ئِي في هذ� 
ُهْم  23َفكانُو�  بِالثَِّقِة.  َجِديِريَن  كانُو�  َُّهْم  أن لِا �لَعَمِل 
َونَسلُُهْم َمْسُؤولِيَن َعْن َبّو�باِت َبيِت اهلِل، َبيِت �لَخيَمِة، 
أرَبَعِة َشْرقاً  ُحّر�ساً. 24َوكاَن �لَبّو�ُبوَن َعَلى �لَجو�نِِب �لا
َوَغْرباً َوَشمالاً َوَجُنوباً. 25َوكاَن َعَلى �أقِربائِِهْم ِفي قُر�ُهْم 

َة َسْبَعِة �أيّاٍم لُِيِعيُنوُهْم. �أْن َياأْتُو� ِمْن َوْقٍت �إلَى �آَخَر ُمدَّ
26كاَن للَبّو�بِيَن �أرَبَعُة ُرَؤساَء لاويِّوَن �أيضاً. َوكانَْت 

ُتُهُم �لاهتماَم بِالُغَرِف �لجانِِبيَِّة َحوَل �لَهيَكِل َوبُِكُنوِز  مهمَّ
َبيِت  َجَنباِت  ِفي  �للَّيَل  ُيْمُضوَن  27َوكانُو�  �هلِل.  َبيِت 
�هلِل. َفَقْد كاَن َو�ِجُبُهْم �أْن َيحُرُسوُه، َو�أْن َيْفَتُحوُه ِفي 

كُلِّ َصباٍح.
ْشر�ِف  �لاإ َمسُؤولِيَُّة  َبْعِضِهْم  �إلَى  28َو�ُأوِكَلْت 

�إْذ كانُو�  �لَهيَكِل،  ِخْدَمِة  ِفي  �لُمْسَتخَدَمِة  آنَِيِة  �لا َعَلى 
�إلَى  29َو�ُأوِكَلْت  َو�إْخر�ِجها.  �إدخالِها  ِعْنَد  ُيحُصونَها 
آنَِيِة  �لا َوكُلِّ  أثاِث  �لا َعَلى  ْشر�ِف  �لاإ َمْسُؤولِيَُّة  َبْعِضِهْم 
َو�لَبُخوِر،  يِت،  َو�لزَّ َو�لَخْمِر،  ِقيِق،  �لدَّ َسِة، َوكُلِّ  �لُمَقدَّ
ِمَن  لِلاأطياِب  ُهوِن  �لدُّ َخْلُط  كاَن  30لَِكْن  َو�لتَّو�بِِل. 

�خِتصاِص َبْعِض �لَكَهَنِة.
َشلُّوَم  َوبِْكُر  �لّلاِويِّيَن  �أَحُد  َوُهَو  َمتَّْثيا،  31َوكاَن 

32َوكاَن  �لتَّقِدمِة.  ُخْبِز  ُصْنِع  َعْن  َمْسُؤولاً   ، �لُقوَرِحيِّ
�لُخْبِز  �لَقهاتِيِّيَن َمسُؤولِيَن َعْن َتحِضيِر  ُزَملائِِهِم  َبعُض 

�لَمْوُضوِع ِفي ُصُفوٍف َكلَّ َسْبٍت.
33َوَهؤلاِء ُهُم �لُمَرنُِّموَن، ُرَؤساُء عائِلاِت �لّلاِويِّيَن 

و�ِجباٍت  �أيَِّة  ِمْن  َمْعِفيِّيَن  �لَهيَكِل  ُغَرَف  لاَزُمو�  �لَِّذيَن 
َُّهْم كانُو� َمْسُؤولِيَن َعِن �لَعَمِل نَهار�ً َولَيلاً.  أن �ُأْخَرى، لِا
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ِفي  �لُمْدَرُجوَن  �لّلاِويِّيَن  ُرَؤساُء عائِلاِت  ُهْم  34َهُؤلاِء 

ِفي  َهُؤلاِء  َسَكَن  َوَقْد  َكُزَعماَء.  �لاأنساِب  ِسِجّلاِت 
�لُقْدِس.

َنَسُب شاُول
َمديَنِة  ُس  ُمؤسِّ َيُعوئِيُل،  ِجْبُعوَن  ِفي  35َوَسَكَن 

�لِبْكُر  36َو�ْبُنُه  َمْعَكَة.  َزْوَجِتِه  �ْسُم  َوكاَن  ِجْبُعوَن. 
َعْبُدوُن ثُمَّ ُصوُر َوَقْيُس َونِيُر َوناد�ُب 37َوُجُدوُر َو�أِخُيو 
َوَسَكُنو�  َشْماآَم.  ِمقلُوُث  38َو�أنَجَب  َوِمقلُوُث.  َوَزَكِريّا 

ُهْم �أيضاً قُرَب �أقِربائِِهْم ِفي �لُقْدِس.
39َو�أنَجَب نِْيُر َقْيساً. َو�أنَجَب َقْيٌس شاُوَل، َو�أنَجَب 

شاُوُل ُيوناثاَن َوَمْلِكيُشوَع َو�أبِيناد�َب َو�إْشَبَعَل.
40َو�ْبُن ُيوناثاَن ُهَو َمِريبََّعُل. َو�أنَجَب َمِريبََّعُل ِميخا.

َو�آحاُز.  َوَتْحِريُع  َومالُِك  ِفيثُوُن  ِميخا  41َو�أْبناُء 

42َو�أنَجَب �آحاُز َيْعَرَة. َو�أنَجَب َيْعَرُة َعْلَمَث َوَعْزُموَت 

َوِزْمِري. َو�أنَجَب ِزْمِري ُموصا. 43َو�أنَجَب ُموصا يِْنعا. 
َو�ْبُن يِْنعا ُهَو َرفايا، َو�ْبُن َرفايا ُهَو �ألَْعَسُة، َو�ْبُن �ألَْعَسَة 

ُهَو �آِصيُل.
َوُبْكُرو  َعْزِريقاُم  ُهْم  �أْبناٍء  ِستَُّة  آِصيَل  لا 44َوكاَن 

�أْبناُء  ُهْم  َهُؤلاِء  َوحاناُن.  َوُعوَبْديا  َوَشَعْريا  َو�إْسماِعيُل 
�آِصيَل.

شاُوُل َيْقُتُل َنْفَسه

�لِفِلْسِطيُّوَن 10  حاَرَب  َذلَِك،  ُغُضوِن  َوِفي 
َبِني �إْسر�ئِيَل. َفَهَرَب َبُنو �إْسر�ئِيَل ِمْن �أماِم 
ِجْلُبوَع.  َجَبِل  َعَلى  َكِثيُروَن  ِمنُهْم  َوُذبَِح  �لِفِلْسِطيِّيَن. 
ُيوناثاَن  َوَقَتلُو�  َو�أبناَءُه،  شاُوَل  �لِفِلْسِطيُّوَن  2َوطاَرَد 

�حَتَدَمِت  3ثُمَّ  شاُوَل.  �أبناء  َوَمْلِكيُشوَع  َو�أبِيناد�َب 
هاِم بِشاُوَل  �لَمعَرَكُة �أكَثَر َحوَل شاُوَل. َو�أحاَط ُرماُة �لسِّ

َو�أصاُبوُه بِِسهاٍم َكِثيَرٍة.
4َفقاَل شاُوُل لِلُغلاِم �لَِّذي َيحِمُل ِسلاَحُه: »�سَتلَّ 

�للاَمخُتونُونَ أ  َهُؤلاِء  َيفَعَلها  لَِئّلا  َو�قُتْلِني،  َسيَفَك 
َوُيَعّذُبونِي َوَيْسَخُرو� بي!«

أ 4:10 اللَمْخُتونُون. َوُهَو لقٌب يطلقه �ليهوُد على غيرهم من �لاأمم 

�لّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد �هلل َمَع �إسر�ئِيل. �نظر �أيضاً �أفسس 11:2.

َيقُتَلُه.  �أْن  َوَرَفَض  خائِفاً  كاَن  شاُوَل  ُغلاَم  لَِكنَّ 
حاِمُل  َر�أى  5َولَّما  َعَليِه.  َوَسَقَط  َسيَفُه  شاُوُل  َفاأَخَذ 
َعَلى  �أيضاً  ُهَو  سَقَط  ماَت،  َقْد  شاُوَل  �أنَّ  يِف  �لسَّ
َوكُلُّ  �لثَّلاَثُة،  َو�أْبناُؤُه  شاُوُل  6َفماَت  َوماَت.  يِف  �لسَّ

عائَِلِتِه ماتُو� َجِميعاً َمعاً.
�لجانِِب  َعَلى  �لّساِكُنوَن  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َر�أى  7َولّما 

آَخِر ِمَن �لو�دي َجيَش �إْسر�ئِيَل َيِفرُّ، َو�أنَّ شاُوَل َوَبِنيِه  �لا
َقتَلى، َتَركُو� ُمُدنَُهْم َوَهَرُبو�، َفجاَء �لِفِلْسِطيُّوَن َو�ْحَتلُّو� 

ُمُدنَُهْم َوَسكُنوها.
8َوِفي �لَيوِم �لتّالِي، �أَتى �لِفِلْسِطيُّوَن لَِنْهِب �لاأشياِء 

�أمو�تاً  �لثَّلاَثَة  َوَبِنيِه  َفَوَجُدو� شاُوَل  �لَقتَلى،  ِمَن  �لثَِّميَنِة 
َعَلى َجَبِل ِجْلُبوَع. 9َفاأَخُذو� كُلَّ ِسلاِحِه َونََزُعو� ثِياَبُه. 
َو�إلَى كُلِّ  �لِفِلْسِطيِّ  عِب  �إلَى �لشَّ َمْوتِِه  ُبْشَرى  َوَحَملُو� 
َهيَكِل  ِفي  شاُوَل  ِسلاَح  10َوَوَضُعو�  �أوثانِِهْم.  َمعابِِد 

ُرو� ُجْمُجَمَتُه ِفي َمعَبِد د�ُجوَن. ب �آلَِهِتِهْم، َوَسمَّ
َفَعَلُه  ما  بُِكلِّ  ِجلعاَد  يابِيَش  �أهِل  كل  11َوسِمَع 

ْجعاُن  �لشُّ �لرِّجاِل  كُلُّ  12َفَذَهَب  بِشاُوَل.  �لِفِلْسِطيُّوَن 
َوَحَملُوها  َوَبِنيِه،  شاُوَل  ُجَثَث  َو�أنَزلُو�  ِفيها،  أقِوياِء  �لا
�إلَى يابِيَش، وَدَفُنو� ِعظاَمُهْم َتحَت �لَبلُّوَطِة ِفي يابِيِش 

ِجْلعاَد، َوصاُمو� َسْبَعَة �أيّاٍم ِحد�د�ً َعَلْيِهْم.
َحْيُث   ، لِلرَّبِّ َوفائِِه  َعَدِم  بَِسَبِب  شاُوُل  13ماَت 

ْرشاِدِه،  �َفًة لاإ �إنَُّه لَْم ُيِطْع �أْمَر اهلِل َحتَّى �إنَُّه �ْسَتشاَر َعرَّ
14َولَْم يسَتِشِر اهلَل، َفاأماَتُه اهلُل، َونُِقَل �لُحْكُم �إلَى د�ُوَد 

ى. ْبِن َيسَّ

داُوُد ُيْصِبُح َمِلكًا َعَلى إْسراِئيل

�إْسر�ئِيَل َمَع د�ُوَد ِفي 11  ثُمَّ �جَتَمَع كُلُّ َبِني 
َوَدُمَك.  لَحُمَك  »نَْحُن  َوقالُو�:  َحْبُرونَ ج 
ِفي  �إْسر�ئِيَل  قُْدَت  �لَِّذي  �أنَت  �أنََّك  نَعِرُف  2َونَحُن 

َمِلكاً  ِعنَدما كاَن شاُوُل  �لماِضي  ِفي  َحتَّى  َمعاِرِكها، 
�إْسر�ئِيَل،  َشعِبي  َسَترَعى  �إنََّك  إلَُهَك  لََك  َفقاَل  َعَلْينا. 

َوَسَتُكوُن حاِكماً َعَلى َشعِبي �إْسر�ئِيَل.«

�إله ُمَزيَّف ِعْنَد �لَكْنعانِّيين، �تّخذُه �لِفِلسطَيون  ب 10:10 داُجون. 

َكاأهّم �آلَهِتهم عندما سكنو� َكنعان.
ج 1:11 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم. )�أيضاً ِفي �لعدد 3(
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3جاَء كُلُّ قاَدِة َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى �لَمِلِك ِفي َحْبُروَن، 

َوَقَطَع د�ُوُد َمَعُهْم َعْهد�ً ِفي َحضَرِة اهلِل. ثُمَّ َمَسَح �لقاَدُة 
َعَلى َفِم  َعَلى �إْسر�ئِيَل َكما قاَل اهلُل سابِقاً  د�ُوَد َمِلكاً 

َصُموئِيَل.

داُوُد َيسَتوِلي َعَلى َمِديَنِة الُقْدس
4َوَذَهَب د�ُوُد َوكُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، 

أْرِض  �أي َيُبوَس، َحيُث كاَن �لَيُبوِسيُّوَن، َوُهْم ُسكّاُن �لا
�لاأصِليُّوَن، ماز�لُو� َيْسُكُنوَن. 5َفقاَل �أهُل َيُبوَس لِد�ُوَد: 
»لا ُيْمِكُنَك �أْن َتْدُخَل َمديَنَتنا.« لَِكنَّ د�ُوَد �ْسَتولَى َعَلى 

آَن: »َمِديَنَة د�ُوَد.« أ ِحْصِن ِصْهَيْوَن، �لَِّذي ُيْدَعى �لا
�لَيُبوِسيِّيَن  ُيهاِجُم  َمْن  َل  �أوَّ 6َوقاَل د�ُوُد: »َساُأَعيُِّن 

لاً  �أوَّ ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  َفَصِعَد  لِلَجيِش.«  َو�آِمر�ً  َرئِيساً 
َفصاَر َرئِيساً.

َي  ُسمِّ لَِذلَِك  لَُه،  َمْسَكناً  �لِحْصَن  د�ُوُد  7َوَجَعَل 

َمِديَنُة د�ُوَد. 8َوَبَنى د�ُوُد �لَمِديَنَة ِمْن كُلِّ َجو�نِِبها، ِمَن 
َم ُيو�آُب َبِقيََّة �لَمِديَنِة. 9َوكانَْت  ِملُّو ب َفما َحولَها. َوَرمَّ
ُة د�ُوَد َتْزد�ُد َشْيئاً َفَشْيئاً، لاأنَّ اهلَل �لَقِديَر كاَن َمَعُه. قُوَّ

ِرجاُل داُوَد األْبطال
َدَعُموُه  �لَِّذيَن  �لُمحاِرُبوَن  د�ُوَد  قاَدُة  ُهْم  10َهُؤلاِء 

لَجعِلِه َمِلكاً َعَلى كُلِّ َبِني �إْسر�ئِيَل، َحَسَب َكلاِم اهلِل 
بُِخُصوِص �إْسر�ئِيَل.

11َوَهِذِه قائَِمٌة بُِمحارِبِي د�ُوَد: َيُشَبعاُم ْبُن َحْكُمونِي، 

ِة. َوَقِد �ْسَتخَدَم ُرْمَحُه ِضدَّ  َرئِيُس قُّو�ِت �لَمِلِك �لخاصَّ
َثلاِث ِمَئِة َرُجٍل َفَقَتَلُهْم َجِميعاً ِفي َمْعَرَكٍة و�ِحَدٍة.

أُخوِخي،  �لا ُدوُدو  ْبُن  �ألِعاَزُر  َمرَتَبًة  َبْعَدُه  12َوياأتِي 

َمَع د�ُوَد ِفي  �لثَّلاَثِة. ج 13َوكاَن  �لُمحاِربِيَن  �أَحُد  َوُهَو 
لَلَمعَرَكِة.  ُهناَك  �لِفِلْسِطيُّوَن  ِعنَدما �حَتَشَد  يَم  َدمِّ َفسَّ 

أ 5:11 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي من 

�لمدينة. )�أيضاً ِفي �لعدد 7(
�أْو  �أْو ِقسٌم ِمَن �لمدينِة  ُربّما قلعٌة  و. ُمنشاأٌة ُمَحّصنٌة:  ب 8:11 ِملُّ

ِمْنَطَقُة �لقصر.
األبطال  ِفي  ُمحاِربيَن  ثلاثُة  ُهْم  الّثلثة.  األبطال  ج 12:11 

َذِوي  كانُو�  �لخاّصِة  د�ُوَد  قُّو�ِت  ِفي  ُمحاِربيَن  ثلاثُة  ُهْم  الّثلثة. 
َشَجاَعٍة نادرٍة َوَمكانٍة ُمَمّيَزٍة. )�أيضاً ِفي َبقّيِة هذ� �لفصل(

عُب  ِعيِر، َوكاَن �لشَّ َوكاَن ُجزٌء ِمَن �لَحقِل َمملُوء�ً بِالشَّ
َقْد َهَرَب ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن، 14لَِكنَّ �ألِعاَزَر َوِرجالَُه �أَخُذو� 
َوَهَزُمو�  َعْنُه،  َود�َفُعو�  �لَحقِل،  ُمنَتَصِف  ِفي  َمو�ِقَعُهْم 

َق اهلُل نَْصر�ً َعِظيماً. �لِفِلْسِطيِّيَن. َوَهَكذ� َحقَّ
�لثُّلاثِيَِّة ُطوَل  �لِفَرِق  ُرَؤساُء  َزَحَف  َمرٍَّة،  15َوذ�َت 

�لطَِّريِق �إلَى د�ُوَد ِفي �لَمْلَجاأِ، ِفي َكْهِف َعُدلّاَم، َبيَنما 
كاَن �لِفِلْسِطيُّوَن ُيَعْسِكُروَن ِفي و�ِدي َرفايِيَم.

 ، 16َوِفي َذلَِك �لَيوِم، كاَن د�ُوُد ِفي �لِحْصِن �لَجَبِليِّ

َبيَنما كانَْت حاِمَيٌة ِفِلْسِطيٌَّة ِفي َبيَت لَْحَم. 17َوقاَل د�ُوُد 
بَِحِنيٍن: »�أَتَمنَّى لَو ُيْعِطَيني �أَحٌد َبْعَض �لماِء ِمَن �لِبْئِر 
أبطاَل  �لا 18َفَشقَّ  لَْحَم!«  َبْيَت  �َبِة  بوَّ ِمْن  بِالقُرِب  �لَِّتي 
، َونََشلُو�  �لثَّلاَثَة طريَقُهْم َعْبَر ُصفوِف �لَجيِش �لِفِلْسطيِّ
َبْعَض �لماِء ِمْن �لِبْئِر �لَِّتي بِالُقْرِب ِمْن بّو�بِة َبْيَت لَْحَم، 
َوجاؤو� بِِه �إلَى د�ُوَد. َفَرَفَض �أْن َيْشَرَب ِمْنُه، َبْل َسكَبُه 
َتْقِدَمًة هلِل. 19وقاَل: »لا َسَمَح اهلُل! َكيَف �أْشَرُب ِمْن 
�لّذين  �لرِّجاِل  َهُؤلاِء  َدَم  �أْشَرُب  َفكاأنَّني  �لماَء.  َهذ� 
َخاَطُرو� بَِحياتِِهْم ِمْن �أجِلي.« َفَرَفَض د�ُوُد �أْن َيْشَرَب 

أبطاُل �لثَّلاَثُة َكِثير�ً ِمَن �لُبُطولاِت. �لماَء. َوَقْد َفَعَل �لا

أبطاٌل آَخُرون
أْبطاِل �لثَّلاثِة.  20َوكاَن �أبِيشاُي �أُخو ُيو�آَب قائَِد �لا

ِصيُتُه  َفذ�َع  َفَقَتَلُهْم،  َرُجٍل  ِمَئِة  َثلاَث  بُِرْمِحِه  حاَرَب 
أبطاِل �لثَّلاثِة.  َبْيَن �لثَّلاَثِة. 21َوكاَن �أبِيشاُي �أْشَهَر ِمَن �لا

َوصاَر قائِد�ً َعَليِهْم، َمَع �أنَُّه لَْم َيُكْن و�ِحد�ً ِمْنُهْم.
�بُن رُجٍل  َيُهوياد�َع، وهو  ْبُن  َبناياُهو  ُهناَك  22ثُمَّ 

قِويٍّ ِمْن َقْبِصيئيَل. قاَم َبناياُهو بِاأْعماَل ُشجاعٍة َكثيرٍة. 
أيّاِم، َبيَنما كاَن  َفَقَتَل �ْبَني �آِريَل �لُمو�آبي. وفي �أَحِد �لا
َوَقَتَل  أْرِض  �لا ِفي  ُحْفَرًة  َبناياُهو  َدَخَل  يتساَقُط،  �لثَّْلُج 
ُطولُُه  َبَلَغ  �لَِّذي  �لِمْصِريَّ  َقَتَل  �لَِّذي  23َوُهَو  �أَسد�ً. 
َخْمَس �أْذُرٍع. د كاَن �لِمْصريُّ َيْحِمُل في يِدِه ُرْمحاً، 
�أّما َبناياُهو َفكاَن َيْحِمُل َعصاً ليَس �إلّا. َفَخَطَف �لرُّمَح 

تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  َوِهَي  أذرع. مفردها ذر�ع،  د 23:11 

�أرَبعًة َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً َونِصفاً )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(. �أو تعادُل �ثنيِن 
�أنَّ  َو�لاأغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً )َوِهَي 

ر�ِع �لقِصيرِة. �لقياَس هنا ُهَو بالذِّ
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�لذي كاَن ِفي َيِد �لِمْصريِّ َو�أَخَذُه مْنُه. ثُمَّ َقَتَل َبناياُهو 
�لِمْصريَّ بُرْمِحِه ُهَو. 24قاَم َبناياُهو بُن َيُهوياد�ْع بِاأْعماٍل 
أبطاِل �لثَّلاَثِة،  َكثيرٍة ُشجاعٍة َكَهِذِه. َوكاَن َمْشهور�ً َكالا
لَِكنَُّه لَْم ُيصِبْح و�ِحد�ً منُهم. 25َبْل �إنَُّه كاَن �أكثَر ُشهرًة 
أبطاِل  أْبطاِل �لثّلاثين لِكنَُّه لَْم يصبْح و�ِحد�ً من �لا مَن �لا

. �لثَّلاَثِة. َوقْد َجَعَل د�ُوَد َبناياُهو قائَِد َحَرِسِه �لخاصِّ

األبطاُل الَثلُثون
�أُخو  َعسائِيُل  ُهْم:  جعاُن  �لشُّ 26َو�لُمحاِرُبوَن 

وُت  ُيو�آَب، َو�ألْحاناُن ْبُن ُدوُدو ِمْن َبْيَت لَْحَم، 27َوَشمُّ
يَش  ِعقِّ ْبُن  28َوِعير�   ، �لَفلُونِيُّ َوحالَُص   ، �لَهُروِريُّ
 ، �لُحوشاتِيُّ 29َوِسْبكاُي   ، �لَعناثُوثِيُّ َو�أبِيَعَزُر   ، �لتَُّقوِعيِّ
، َوخالُِد ْبُن  ، 30َوَمْهر�ُي �لنَُّطوفاتِيُّ أُخوِخيُّ َوِعيلاُي �لا
، 31َو�إتّاُي ْبَن ِريباَي ِمْن ِجْبَعِة َبْنياِمْيَن،  َبْعَنَة �لنَُّطوفاتِيُّ
، 32َوُحور�ُي ِمْن �أوِدَيِة جاَعَش، َو�أبِيِئيُل  َوَبنايا �لَفْرَعُتونِيُّ
 ، َعْلُبونِيُّ ، َو�إلَْيْحبا �لشَّ ، 33َوَعْزُموُت �لَبْحُروِميُّ �لَعَرباتِيُّ
 ، ، َوُيوناثاُن ْبُن شاجاَي �لَهر�ِريِّ 34َو�أبناُء هاِشَم �لَجُزونِيَّ

، َو�ألِيفاُل ْبُن �ُأوَر، 36َوحاِفُر  35َو�أِخياآُم ْبُن ساكاَر �لَهر�ِريُّ

، َونَْعر�ُي  ، 37َوَحْصُرو �لَكْرِمِليُّ ، َو�أِخيا �لَفلُونِيُّ �لَمِكير�تِيُّ
ْبُن �أْزباَي، 38َوُيوئِيُل �أُخو ناثاَن، َوِمْبحاُر ْبُن َهْجِري، 
حاِمُل   – َوُهَو  �لَبِئيُروتِيُّ َونَْحر�ُي   ، ونِيُّ �لَعمُّ 39َوصالُِق 

َوجاِرُب   ، �لَيْثِريُّ ُصُرِويََّة – 40َوِعير�  بِن  ُيو�آَب  ِسلاِح 
، َوز�باُد ْبُن �أحلاَي، 42َوَعِدينا  ، 41َو�ُأوِريّا �لِحثِّيُّ �لَيْثِريُّ
َوَمَعُه  �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن،  ُرَؤساِء  ِمْن   – َوُهَو  �لَر�ُأوَبْيِنيُّ ِشيز�  ْبُن 
 ، �لِمْثِنيُّ َوُيوشافاُط  َمْعَكَة،  ْبُن  َثلاثُوَن – 43َوحاناُن 
ُحوثاَم  �ْبنا  َوَيُعوئيُل  َوشاماُع   ، �لَعْشتاُروثِيُّ يّا  44َوُعزِّ

ُيوحا  َو�أُخوُه  َشْمِري،  ْبُن  45َوَيِديَعِئيُل   ، �لَعُروِعيِريُّ
�ْبنا  َوُيوُشويا  َوَيِريباُي   ، �لَمحِويُّ 46َو�إيِليِئيُل   ، �لتَّيِصيُّ
، 47َو�إيِليِئيُل، َوُعوبِيُد، َوَيِعِسيِئيُل  �ألَْنَعَم، َويِْثَمُة �لُمو�آبِيُّ

. �لَمُصوباِويُّ

وَن إَلى داُود ِرجاُل الَحْرِب َينَضمُّ

د�ُوَد 12  �إلَى  �أتُو�  �لَِّذيَن  �لرِّجاُل  ُهُم  َوَهُؤلاِء 
ِمَن  َخْوفاً  ُمخَتِبٌئ  َبْعُد  َوُهَو  ِصقَلَع،  ِفي 
�لَمِلِك شاُوَل ْبِن َقْيٍس. َوُهْم ِمْن َبيِن �لُمحاِربِيَن �لَِّذيَن 

�أْن  بَِمْقُدوِرِهْم  �لِقتاِل. 2كانُو� ُرماَة ِسهاٍم،  �أعانُوُه ِفي 
َو�لُيْسَرى  �لُيْمَنى  بِالَيِد  َمقالَِع  َوِحجاَرَة  ِسهاماً  َيْرُمو� 
ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن �لَِّتي َينَتِمي �إلَيها  �أْيضاً. كانُو� ِرجالاً 
 ، �لِجْبِعيِّ َشماَعَة  �ْبنا  َوُيو�آُش  �أِخيَعَزُر  ئِيُس  3�لرَّ َقْيٌس. 
 ، �لَعناثُوثِيُّ َوياُهو  َوَبر�َخُة  �ْبنا َعْزُموَت،  َوفالَُط  َوَيُزوئِيُل 
 – َوُهَو ُمحاِرٌب َبيَن �لثَّلاثِيَن َو�آِمٌر  4َوَيْشَمْعيا �لَجْبُعونِيُّ

 ، َعَليِهْم – َوَيْرِميا َوَيْحِزيِئيُل َوُيوحاناُن َوُيوز�باُد �لَجِديِريُّ
�لَحُروِفيُّ  َوَشَفْطيا  َوَشَمْريا  َوَبعِليا  َوَيِريُموُث  5َو�إلُْعوز�ُي 

6َو�ألْقانَُة َوَيِشّيا َوَعْزِريِئيُل َوُيوَعَزُر َوَيُشَبعاُم �لُقوَرِحيُّوَن، 

7َوُيوِعيَلَة َوَزَبْديا �ْبنا َيُروحاَم ِمْن َجُدوَر.

الجاِديُّون
و�  َو�نَضمُّ �لرِّجاُل َعِن �لجاِديِّيَن،  َهُؤلاِء  8َو�نَْفَصَل 

ُمحاِرُبوَن  َوُهْم  يَِّة،  �لَبرِّ ِفي  �لِحْصِن  ِفي  د�ُوَد  �إلَى 
ُبوَن َعَلى �لِقتاِل، َوماِهُروَن ِفي �ْسِتخد�ِم  ُشْجعاٌن، ُمدرَّ
َوَرشاَقُة  ُأُسوِد  �لا َشر�َسُة  لَُهْم  كانَْت  ْمِح.  َو�لرُّ �لتُّْرِس 
ئِيُس، َو�لثّانِي  �لظِّباِء َوُسْرَعُتُهم َعَلى �لِجباِل: 9عاَزُر �لرَّ
ُعوَبْديا، َو�لثّالُِث �ألِياآُب، 10َو�لّر�بُِع ِمْشِمنَُّة، َو�لخاِمُس 
َيَرْميا، 11َو�لّساِدُس َعتّاُي، َو�لّسابُِع �إيِليِئيُل، 12َو�لثّاِمُن 
ُيوحاناُن، َو�لتّاِسُع �ألز�باُد، 13َو�لعاِشُر َيَرْميا، َو�لحاِدي 
َعَشَر َمخَبناُي. 14كاَن َهُؤلاِء �لجاِديُّوَن ُرَؤساَء �لَجيِش، 
ألٍْف.  َوكاَن �أَقلُّ َهُؤلاِء َرئِيساً لِِمَئٍة، َو�أعَظَمُهْم َرئِيساً لِا
ْهِر  ُأرُدنِّ ِفي �لشَّ 15َهُؤلاِء ُهُم �لرِّجاُل �لَِّذيَن َعَبُرو� نَْهَر �لا

ِل ِعنَدما كاَن فائِضاً َعَلى َجِميِع ِضفاِفِه، َوطاَرُدو�  أوَّ �لا
كُلَّ �لَِّذيَن كانُو� ِفي �لو�ِدي َشْرقاً َوَغْرباً.

ُجُنوٌد أَخُروَن ِلداُود
16َوجاَء ِرجاٌل �آَخُروَن ِمْن َبْنياِمْيَن َوَيُهوذ� �أيضاً �إلَى 

َوقاَل  لاْسِتْقبالِِهْم،  د�ُوُد  17َفَخَرَج  �لِحْصِن.  ِفي  د�ُوَد 
لَُهْم: »�إْن كُْنُتْم َقْد ِجْئُتْم �إلَيَّ ِفي َسلاٍم لُِتساِعُدونِي، 
. �أّما �إذ� ِجْئُتْم �إلَيَّ لَِكي  و� �إلَيَّ نَُّه ُيْسِعُدنِي �أْن َتنَضمُّ َفاإ
�إلََه  َفَليَت  �إلَيُكْم،  �ُأِسْئ  لَْم  �أنِّي  َمَع  أعد�ئِي،  لِا َتِبيُعونِي 

�آبائِنا َينُظُر َوُيجاِزيُكْم.«
َرئِيِس  َعماساَي،  َعَلى  �هلِل  ُروُح  َحلَّ  18ِحيَنِئٍذ 

�لمحاِربيَن �لشجعاِن �لثَّلاثِيَن، َوقاَل:
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َك يا د�ُوُد!   » نَْحُن ِفي َصفِّ
ى!    نَحُن َمَعَك يا �ْبَن َيسَّ

   َفَسلاٌم لََك،
   َوَسلاٌم لَِمْن ُيِعيُنونََك!

أنَّ �إلَُهَك َقْد �أعانََك.«    لا

ُجُنوِدِه  قاَدِة  َبيَن  َوَوَضَعُهْم  د�ُوُد  بِِهْم  َب  َفَرحَّ
�لُمِغيِريَن.

و� �إلَى  ى َو�نَضمُّ 19َوجاَء َبعُض �لرِّجاِل �أيضاً ِمْن َمَنسَّ

د�ُوَد ِعنَدما َخَرَج َمَع �لِفِلْسِطيِّيَن ِفي �لِقتاِل ِضدَّ شاُوَل. 
أنَّ ساَدَة �لِفِلْسِطيِّيَن  لَِكنَّ د�ُوَد لَْم ُيساِعِد �لِفِلْسِطيِّيَن، لِا
أنُفِسِهْم: »َسَيِفرُّ  َصَرفُوُه بِْعَد �لتَّشاُوِر َمعاً َوُهْم َيُقولُوَن لِا
�إلَى َسيِِّدِه شاُوَل، َوَسُيَكلُِّفنا َذلَِك َحياَتنا.« 20َوِعنَدما 
ى  َذَهَب �إلَى ِصقَلَع �نَضمَّ �إلَيِه َهُؤلاِء �لرِّجاُل ِمْن َمَنسَّ
ُهْم َعْدناُح َوُيوز�باُد َوَيِديَعِئيُل َوِميخائِيُل َوُيوز�باُد َو�ألِيُهو 
21َو�أعانُو�  ى.  َمَنسَّ ِفي  �آلاٍف  ُرَؤساَء  َوكانُو�  َوِصْلتاُي 
ُمحاِربِيَن  كُلُُّهْم  كانُو�  �إْذ  �لُمِغيِريَن،  ِفْرَقِة  َعَلى  د�ُوَد 

ُشْجعاناً، َوصاُرو� قاَدًة ِفي �لَجيِش.
َيْوٍم  َبْعَد  َيْوماً  د�ُوَد  َعَلى  ياأتُوَن  �لرِّجاُل  22َوكاَن 

لُِيِعيُنوُه، �إلَى �أْن صاَر ُهناَك َجيٌش َعِظيٌم َكَجيِش �هلِل.

وَن إَلى داُوَد ِفي َحبُرون آَخروَن ينَضمُّ
لِلِخدَمِة  �لُمَهيَِّئيَن  �لرِّجاِل  �أعد�ُد  ِهَي  23َوَهِذِه 

لَِكي  َحْبُرونَ أ  ِفي  د�ُوَد  �إلَى  �لَِّذيَن جاُءو�  �لَعْسَكِريَِّة، 
ُيبايُِعوُه َعَلى نَقِل َممَلَكِة شاُوَل �إلَيِه َكما قاَل اهلُل:

ْمِح، ِستَُّة �آلاٍف  24ِرجاُل َيُهوذ�، َحَمَلُة �لتُّْرِس َو�لرُّ

َوَثمانِي ِمَئٍة ُمَهيَِّئيَن لِلِخْدَمِة �لَعْسَكِريَِّة.
ْجعاُن،  25ِمْن ِرجاِل ِشْمُعوَن، ُمحاِرُبو �لَجيِش �لشُّ

َسْبَعُة �آلاٍف َوِمَئٍة.
ِمَئٍة.  َوِستُّ  �آلاٍف  �أرَبَعُة  لاِوي،  ِرجاِل  26ِمْن 

�آلاٍف  َثلاَثُة  َوَمَعُه  َرئِيُس عائَِلِة هاُروَن،  27َوَيُهوياد�ُع، 

، َمَع �ْثَنيِن  َوَسْبُع ِمَئٍة. 28َوصاُدوُق، َوُهَو ُمحاِرٌب شابٌّ
َوِعْشِريَن قائِد�ً ِمْن عائَِلِتِه.
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29ِمْن ِرجاِل َبْنياِمْيَن، �أهِل شاُوَل، َثلاَثُة �آلاٍف َبِقَي 

ُمعَظُمُهْم ُمو�لِياً لِعائَِلِة شاُوَل َحتَّى َذلَِك �لِحيِن.
ِمَئِة  َوَثمانِي  �ألفاً  ِعْشُروَن  �أْفر�يَِم،  ِرجاِل  30َوِمْن 

ُمحاِرٍب َشجاٍع، َوُهْم ِرجاٌل باِرُزوَن ِفي عائِلاتِِهْم.
ُنو�  ُعيِّ �ألفاً  َعَشَر  َثمانَِيَة  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  نِْصِف  31ِمْن 

بِالاْسِم لَِكي َياأْتُو� َوُيبايُِعو� د�ُوَد َمِلكاً.
أوقاَت، َوكانُو�  32ِمْن ِرجاِل َيّساَكَر، رِجاٌل َفِهُمو� �لا

َوكُلُّ  َرئِيٍس  ِمَئتا  �إْسر�ئِيُل،  َتْفَعَلُه  �أْن  َيْنَبِغي  ما  َيْعِرفُون 
�أقاِربِِهِم �لَِّذيَن َتحَت �إْمَرتِِهْم.

لِلِخْدَمِة،  لائُِقوَن  ِرجاٌل  َزُبولُوَن،  ِرجاِل  33ِمْن 

وَن لِلِقتاِل بُِكلِّ �أنْو�ِع �لاأسِلَحِة، َخْمُسوَن �ألفاً  َوُمْسَتِعدُّ
�أِْي. ِديَن ِفي �لرَّ جاُءو� َمعاً ُمَوحَّ

34َوِمْن نَْفتالِي، �ألُف قائٍِد، َوَمَعُهْم َسْبَعٌة َوَثلاثُوَن 

ُمحاِرباً ُمَسلَّحاً بِالتُّْرِس َو�لرُّْمِح.
ِمَئٍة  َوِستُّ  �ألفاً  َوِعْشُروَن  َثمانَِيٌة  �لّد�نِيِّيَن،  35َوِمَن 

لِلِقتاِل.
ُمَهيَِّئوَن  لِلِخْدَمِة،  لائُِقوَن  ِرجاٌل  �أِشيَر،  36َوِمْن 

لِلَمْعَرَكِة، �أرَبُعوَن �ألفاً.
ِمَن   ، ُأرُدنِّ �لا نَْهِر  ِمْن  آَخِر  �لا �لجانِِب  37َوِمَن 

ِمَئٌة  ى،  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َونِْصِف  َو�لجاِديِّيَن،  �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن، 
لاِح. َوِعْشُروَن �ألفاً ُمَسلَُّحوَن بُِكلِّ �أنو�ِع �لسِّ

ِفي  ُعو�  َتَجمَّ �لَِّذيَن  �لُمِحاِربِيَن  َهُؤلاِء  كُلُّ  38جاَء 

�أِْي َعَلى َتنِصيِب  ِدي �لرَّ َتْشِكيَلِة ِقتاٍل �إلَى َحْبُروَن ُمَوحَّ
�إْسر�ئِيَل  َبِقيَُّة  َوكانَْت  �إْسر�ئِيَل،  كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً  د�ُوَد 
�أِْي �أيضاً َعَلى َتنِصيِب د�ُوَد َمِلكاً َعَلى كُلِّ  َدَة �لرَّ ُمَوحَّ
َياأْكُلُوَن  �أيّاٍم  َثلاَثَة  د�ُوَد  َمَع  َهناَك  �إْسر�ئِيَل، 39َوَمَكثُو� 
ُدوُهْم بِالطَّعاِم. 40َوجاَء �أيضاً  أنَّ �أقاِرَبُهْم َزوَّ َوَيْشَرُبوَن، لِا
َونَْفتالِي، َيحِملُوَن  َوَزُبولُوَن  َيّساَكَر  ِمْن  َحتَّى  ِجير�نُُهْم 
َطعاماً َعَلى �لَحِميِر َو�لِجماِل َو�لِبغاِل َو�لثِّير�ِن: ُمَؤناً ِمْن 
َوِخر�ٍف  َوثِير�ٍن  َوَزيٍت،  َونَِبيٍذ  تِيٍن،  َوَكْعِك  َطِحيٍن، 

بِاأعد�ٍد َكِبيَرٍة، �إْذ كاَن ُهناَك َفَرٌح ِفي �إْسر�ئِيَل.

َنقُل ُصْنُدوِق الَعْهد

َو�لِمئاِت 13  ُألُوِف  �لا قاَدَة  د�ُوُد  َو�ْسَتشاَر 
َجماَعِة  لُِكلِّ  2َوقاَل  ُمسَتشاَريِه.  َوَجميَع 
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َهِذِه  َوكانَْت  أْمَر،  �لا َهذ�  �ْسَتْحَسْنُتْم  »�إِن  �إْسر�ئِيَل: 
ِفي  �أْقِربائِنا  بِِقيَِّة  �إلَى  ُرُسلاً  َفْلُنْرِسْل  إلَِهنا،  �إر�َدَة  ِهَي 
كُلِّ �أر�ِضي �إْسر�ئِيَل، بَِمْن ِفيِهُم �لَكَهَنُة َو�لّلاِويُّوَن ِفي 
و� �إلَينا. 3َولَْنْسَتْرِجْع  ُمُدِن َمر�ِعيِهْم، لَِكي َياأْتُو� َوَيْنَضمُّ
َّنا �أْهَمْلناُه ِفي َعْهِد  أن ُصْنُدوَق َعْهِد �إلَِهنا، لَِيُكوَن َبيَننا، لِا
أنَّ  لِا َذلَِك،  َعَلى  كُلُّها  �لَجماَعُة  4َفو�َفَقِت  شاُوَل.« 

�لِفْكَرَة َبَدْت لَُهْم َصِحيَحًة.
ِفي  ِشيُحوَر  نَْهِر  ِمْن  �إْسر�ئِيَل  كُلَّ  د�ُوُد  5َفَجَمَع 

َعْهِد  ُصْنُدوَق  ُيحِضُرو�  لَِكي  َحماَة،  لُِبو  �إلَى  ِمْصَر 
�إْسر�ئِيَل  َوكُلُّ  د�ُوُد  6َوَصِعَد  َيعاِريَم.  ِقْرياَت  ِمْن  �هلِل 
�إلَى َبعَلَة – �أي ِقْرياَت َيعاِريَم �لو�ِقَعِة ِفي َيُهوذ� – لَِكي 
�ْسُم  َعَليِه  ُيْدَعى  �لَِّذي  ْنُدوَق  �لصُّ ُهناَك  ِمْن  ُيحِضُرو� 

�هلِل، يهوه أ َمْن َعْرُشُه َفْوَق َملائَِكِة �لَكُروبِيَم. ب
َعَلى  �أبِيناد�َب  َبيِت  ِمْن  �لَعْهِد  ُصْنُدوَق  7َفَحَملُو� 

َعَرَبٍة َجِديَدٍة. َوكاَن ُعّز� َو�أِخُيو َيُقود�ِن �لَعَرَبَة.
8َوكاَن د�ُوُد َوكُلُّ �إْسر�ئِيَل َيحَتِفلُوَن بَِحماَسٍة َكِبيَرٍة 

ِفي َحْضَرِة �هلِل بَِتر�نِيَم َوَقياثِيَر َوَرباٍب َوُدفُوٍف َوُصُنوٍج 
َو�أْبو�ٍق.

أْبقاُر.  �لا َتَعثََّرِت  ِكيُدوَن،  َبْيَدِر  �إلَى  َوَصلُو�  9َفلّما 

ْنُدوَق لَِئّلا َيَقَع. 10َفَغِضَب اهلُل  َفَمدَّ ُعّز� َيَدُه لُِيَثبَِّت �لصُّ
ْنُدوِق. َفماَت  َُّه َوَضَع َيَدُه َعَلى �لصُّ أن ِمْن ُعّز�، َو�أماَتُه لِا
اهلَل  أنَّ  لِا د�ُوُد  11َو�ْستاَء  �هلِل.  َحْضَرِة  ِفي  ُهناَك  ُعّز� 
�أطَلَق َغَضَبُه َعَلى ُعّز�. َولَِهذ� َفاإنَّ َذلَِك �لَمكاَن ُيْدَعى 

»فاَرَص ُعّز�« َحتَّى َيْوِمنا َهذ�.
12َفخاَف د�ُوُد ِمَن �هلِل ِفي َذلَِك �لَيْوِم، َوقاَل ِفي 

�هلِل  َعْهِد  ُصْنُدوَق  �ُأحِضَر  �أْن  ُيمِكُنِني  نَْفِسِه: »َكيَف 
ْنُدوَق َمَعُه �إلَى  لَِيُكوَن َمِعي؟« 13َفَلْم ُيْدِخْل د�ُوُد �لصُّ
. َمِديَنِة د�ُوَد، ج َبْل َوَضَعُه ِفي َبيِت ُعوبِيَد �أُدوَم �لِجتِّيِّ

أ 6:13 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �لاسم »�لكائن.«

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  ملئكة  ب 6:13 

�لاأغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�لاأماكن �لمقّدسة. وهناك تمثالان 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
ج 13:13 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

14َوَبِقَي ُصْنُدوُق َعْهِد �هلِل ِعْنَد عائَِلِة ُعوبِيَد �أُدوَم 

َة َثلاَثِة �أْشُهٍر. َفباَرَك اهلُل عائَِلَة ُعوبِيَد �أُدوَم  ِفي َبيِتِه ُمدَّ
ُهْم. َوكُلَّ ما َيُخصُّ

عاِئَلُة داُود

َو�أْرَسَل ِحير�ُم َمِلُك ُصوَر ُرُسلاً �إلَى د�ُوَد َمَع 14 
َخَشِب �أرٍز، َوَبنّائِيَن، َونَّجاِريَن لَِكي َيْبُنو� 
أنَّ  َن �أنَّ اهلَل َقْد َثبََّتُه َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل، لِا لَُه َبيتاً. 2َوَتَيقَّ

َممَلَكَتُه صاَرْت َقِويًَّة ِجّد�ً، ِمْن �أجِل َشعِبِه �إْسر�ئِيَل.
ِفي  ْوجاِت  �لزَّ ِمَن  َمِزيد�ً  لَِنْفِسِه  د�ُوُد  3َو�تََّخَذ 

4َوَهِذِه  َو�لَبناِت.  أولاِد  �لا ِمَن  َمِزيد�ً  َو�أنَجَب  �لَقْدِس، 
وُع  َشمُّ �لُقْدِس،  ِفي  ُولُِدو�  �لَِّذيَن  �أْبنائِِه  �أسماُء  ِهَي 
َو�ألِفالَُط  َو�ألِيُشوُع  5َويِْبحاُر  َوُسَلْيماُن  َوناثاُن  َوُشوباُب 

6َونُوَجُه َوناَفُج َوياِفيُع 7َو�ألِيَشَمُع َوَبَعْلياد�ُع َو�ألِيَفَلُط.

داُوُد َيْهِزُم الِفِلْسِطيِّين
َمِلكاً  يِت  بِالزَّ ُمِسَح  د�ُوَد  �أنَّ  �لِفِلْسِطيُّوَن  8َوَسِمَع 

َعَلى �إْسر�ئِيَل كُلِّها. َفَصِعَد �لِفِلْسِطيُّوَن كُلُُّهْم َبحثاً َعْن 
د�ُوَد. َوَسِمَع د�ُوُد بَِذلَِك، َفَخَرَج لُِملاقاتِِهْم. 9َوكاَن 
ِرفائِِيَم،  و�ِدي  َعَلى  َو�أغاُرو�  جاُءو�  َقْد  �لِفِلْسِطيُّوَن 
10َفَساأَل د�ُوُد �هلَل: »َهْل �أْصَعُد لُِمحاَرَبِة �لِفِلْسِطيِّيَن؟ 

َوَهْل َسُتِعيُنِني َعَلى َهِزيَمِتِهْم؟«
َفقاَل لَُه اهلُل: »نََعْم، �ذَهْب لُِمحاَرَبِتِهْم، َوَساُأِعيُنَك 

َعَلى َهِزيَمِتِهْم.«
َبعِل  ِفي  لُِمحاَرَبِتِهْم  َوِرجالُُه  د�ُوُد  11َفَذَهَب 

َفر�ِصيَم، َوَهَزَمُهْم د�ُوُد ُهناَك. َفقاَل د�ُوُد: »�خَتَرَق �هلُل 
َي  َولَِهذ� ُسمِّ َسّد�ً.«  ُيوُل  �لسُّ �أعد�ئِي َكما َتخَتِرُق  بِي 
�لِفِلْسِطيُّوَن  12َوَتَرَك  َفر�ِصيَم.«  »َبعَل  �لَمكاُن  َذلَِك 

ُهناَك َتماثِيَل �آلَِهَتُهْم، َفاأَمَر د�ُوُد بِاإحر�ِقها.

َمعركٌة أُخَرى ِضدَّ الِفِلْسِطيِّين
�ُأْخَرى.  ًة  َمرَّ �لو�ِدي  َعَلى  �لِفِلْسِطيُّوَن  13َو�أغاَر 

�هلُل:  لَُه  َفقاَل  �ُأْخَرى،  ًة  َمرَّ �هلِل  �إلى  د�ُوُد  14َوَصلَّى 

َو�هُجْم  َحولَُهْم  ُدْر  َبْل  ُمو�َجَهًة،  َعَليِهْم  َتهُجْم  »لا 
َتْسَمُع  15َوِعنَدما  �لَبَلساِن.  �أْشجاِر  ناِحَيِة  ِمْن  َعَليِهْم 
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ِحيَنِئٍذ،  �لَبَلساِن،  �أْشجاِر  �أَعَلى  ِفي  َخَطو�ٍت  َصْوَت 
َجيِش  لَِهِزيَمِة  �أماَمَك  �هلَل خاِرٌج  أنَّ  لِا لِلِقتاِل،  �خُرْج 
�لِفِلْسِطيِّيَن.« 16َفَفَعَل د�ُوُد َكما �أَمَرُه �هلُل، َفَهَزَم د�ُوُد 
جاَزَر.  �إلَى  َجْبُعوَن  ِمْن  �لِفِلْسِطيَّ  �لَجيَش  َوَجيُشُه 
17َوذ�َع ِصيُت د�ُوَد ِفي َجِميِع �لِبلاِد، َفَجَعَل اهلُل كُلَّ 

ُأَمِم َتهاُبُه. �لا

نقل ُصنُدوق الَعْهِد إَلى َمديَنِة الُقْدس

َوَبَنى د�ُوُد بِناياٍت لَِنْفِسِه ِفي َمِديَنِة د�ُوَد، أ 15 
ثُمَّ �أَعدَّ َمكاناً لُِصْنُدوِق �هلِل، َونََصَب َخيَمًة 
ُصْنُدوَق  َيْحِمَل  �أْن  َيْنَبِغي  »لا  د�ُوُد:  قاَل  2ثُمَّ  لَُه. 
أنَّ اهلَل �ختاَرُهْم لَِكي َيحِملُو�  َعْهِد �هلِل َغيُر �لّلاِويِّيَن، لِا

ُصْنُدوَق اهلِل َوَيخِدُموُه لِلاأَبِد.«
3َفَجَمَع د�ُوُد كُلَّ �إْسر�ئِيَل ِفي �لُقْدِس لَِكي ُيْصِعُدو� 

ُه لَُه. 4َوَجَمَع د�ُوُد  ُصْنُدوَق اهلِل �إلَى َمكانِِه �لَِّذي �أَعدَّ
�ُأوِريِئيَل  َقهاَت:  َبِني  5ِمْن  َو�لَّلاِويِّيَن:  هاُروَن  َبِني 
َمر�ِري:  َبِني  6ِمْن  �أقاِربِِه.  ِمْن  َوِعْشِريَن  َوِمَئًة  ئِيَس  �لرَّ
َبِني  7ِمْن  �أقاِربِِه.  ِمْن  َوِعْشِريَن  َوِمَئَتيِن  ئِيَس  �لرَّ َعسايا 
ئِيَس َوِمَئًة َوَثلاثِيَن ِمْن �أقاِربِِه. 8ِمْن  َجْرُشوَم: ُيوئِيَل �لرَّ
�أقاِربِِه.  ِمْن  َوِمَئَتيِن  ئِيَس  �لرَّ َشَمْعيا  �ألِيصافاَن:  َبِني 
ئِيَس َوَثمانِيَن ِمْن �أقاِربِِه.  9ِمْن َبِني َحْبُروَن: �إيِليِئيَل �لرَّ

ئِيَس َوِمَئًة َو�ْثَني َعَشَر  يناد�َب �لرَّ يِئيَل: َعمِّ 10ِمْن َبِني ُعزِّ

ِمْن �أقاِربِِه.

داُوُد ُيخاِطُب الَكَهَنَة َوالّلِوّيين
�لكاِهَنْيِن،  َو�أبِياثاَر  د�ُوُد صاُدوَق  �ْسَتْدَعى  11ثُمَّ 

يناد�َب  َوَعمِّ َو�إيِليِئيَل  َوَشَمْعيا  َوُيوئِيَل  َوَعسايا  َو�ُأوِريِئيَل 
�لّلاِويِّيَن. 12َوقاَل لَُهْم: »�أنُتْم ُرَؤساُء عائِلاِت �لَّلاِويِّيَن. 
تُْصِعُدو�  لَِكي  ُرو�،  َتَتَطهَّ �أْن  َو�أْقِرباُؤكُْم  �أنُتْم  َفَعَليُكْم 
ُصْنُدوَق اهلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل، �إلَى �لَمكاِن �لَِّذي �أْعَدْدتُُه 
َوَقَع  ُأولَى،  �لا ِة  �لَمرَّ ِفي  َمْعنا  َتُكونُو�  لَْم  13لِاأنَُّكْم  لَُه. 
يعلَِّمنا  �أْن  ِمْنُه  نَطلُْب  لَْم  َّنا  أن لِا َعَلينا،  إلَِهنا  َغَضُب 
�لَكَهَنُة  َر  14َفَطهَّ ْنُدوِق.«  �لصُّ لنقِل  ِليمَة  �لسَّ �لطريقَة 

أ 1:15 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي من 

�لمدينة. )�أيضاً ِفي �لعدد 29(

�إلَِه  اهلِل،  ُصْنُدوَق  ُيْصِعُدو�  لَِكي  �أنُفَسُهْم،  َو�لَّلاِويُّوَن 
َعَلى  �هلِل  َعْهِد  ُصْنُدوَق  �لَّلاِويُّوَن  15َفَحَمَل  �إْسر�ئِيَل. 
�كتاِفِهْم ُمْسَتخِدِميَن �لِعِصيَّ َكما َسَبَق �أْن �أَمَر ُموَسى، 

َحَسَب َتعِليماِت اهلِل.

الُمَرنُِّمون
16َوَطَلَب د�ُوُد �أيضاً �إلَى ُرَؤساِء �لَّلاِويِّيَن �أْن ُيِقيُمو� 

�أقاِرَبُهُم �لُمَرنِِّميَن، لَِيْرَفُعو� �أْصو�َتُهُم �ْبِتهاجاً بُِمصاَحَبِة 
�آلاٍت ُموِسيِقيٍَّة: َرباٍب َوَقياثِيَر َوُصُنوٍج.

�أقاِربِِه  َوِمْن  ُيوئِيَل،  ْبَن  َهْيماَن  �لَّلاِويُّوَن  17َفَعيََّن 

�آساَف ْبَن َبَرْخيا، َوِمْن �أقارِبِِهِم �لَمر�رِيِّيَن �إيثاَن ْبَن قُوِشّيا. 
18َوُيساِعُدُهْم �أقاِرُبُهْم ِمَن �لِفرَقِة �لثّانَِيِة َزَكِريّا َوَيْعِزيِئيُل 

َوَشِمير�ُموُث َوَيِحيِئيُل َوُعنِّي َو�ألِياآُب َوَبنايا َوَمَعْسيا َوَمتَّْثيا 
َو�ألِيَفْليا َوَمَقْنيا َو�لَبّو�باِن ُعوبِيُد �أُدوُم َوَيِعيِئيُل.

َو�آساَف  َهيماَن  �لُموِسيِقيِّيَن  ُة  َمَهمَّ 19َفكانَْت 

يِئيَل  َوُعزِّ َزَكِريّا  ُة  20َوَمَهمَّ ُنوَج.  �لصُّ َيْقَرُعو�  �أْن  َو�إيثاَن 
�أْن  َوَبنايا  َوَمَعْسيا  َو�ألِياآَب  َوُعنِّي  َوَيِحيِئيَل  َوَشِمير�ُموَث 
َمتَّْثيا  ُة  و� بِالَقياثِيَر َوْفَق لَحِن َعلاُموَث. ب 21َوَمَهمَّ َيُردُّ
َيعِزفُو�  �أْن  َوَعَزْريا  َوَيِعيِئيَل  �أُدوَم  َوُعوبِيَد  َوَمَقْنيا  َو�ألِيَفْليا 
ُة َكَنْنيا، قائِِد �لَّلاِويِّيَن ِفي  ِميِنِث. 22َوَمَهمَّ َوْفَق لَحِن �لشِّ
َُّه كاَن َخبير�ً بِها. أن َه �لُموِسيَقى، لِا �لُموِسيَقى، �أْن ُيَوجِّ

23َوكاَن َبَرْخيا َو�ألقانَُة َبّو�َبْيَن لِلُصْنُدوِق. 24َوَكَذلَِك 

ُعوبِيُد �أُدوُم َوَيِحيَّى كانا َبّو�َبيِن �أيضاً لِلُصْنُدوِق.
َونَْثَنِئيُل  َوَيُهوشافاَط  َشَبْنيا  �لَكَهَنِة  ُة  َمَهمَّ �أّما 
أْبو�ِق  َوَعماساَي َوَزَكِريّا َوَبنايا َو�ألِيَعَزَر َفِهَي �أْن َينُفُخو� بِالا

�أماَم ُصْنُدوِق َعْهِد �هلِل.
ُألُوِف ِفي  25َوكاَن د�ُوُد َوُشُيوُخ �إْسر�ئِيَل، َوقاَدُة �لا

ُعوبِيَد  َبيِت  ِمْن  اهلِل  َعْهِد  ُصْنُدوِق  ْصعاِد  لاإ َطِريِقِهْم 
كانُو�  �لَِّذيَن  �لَّلاِويِّيَن  �هلُل  26َو�أعاَن  باْبِتهاٍج.  �أُدوَم 
ثِير�ٍن  َسْبَعَة  هلِل  َوَذَبُحو�  اهلِل.  َعْهِد  ُصْنُدوَق  َيحِملُوَن 

َوَسْبَعَة ِكباٍش.
ْنُدوَق،  27َوكاَن د�ُوُد َوكُلُّ �لَّلاِويِّيَن �لحاِمِليَن �لصُّ

�أرِدَيًة  َيْلِبُسوَن  �لُموِسيَقى  قائُِد  َوَكَنْنيا  َو�لُموِسيِقيُّوَن، 

ب 20:15 َعلُموث، َوِشِميِنث ِفي العدد الّتالي. مقاماِن 

�أْو َطَبَقتاِن ُموسيقّيتاِن.
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كُلُّ  28َفاأْصَعَدْت  ِكتّانِّياً.  ِرد�ًء  د�ُوُد  َولَِبَس  ِكتّانِيًَّة. 
�إْسر�ئِيَل ُصْنُدوَق َعْهِد اهلِل بَِصيحاِت َفَرٍح، َمَع َصْوِت 

ُنوِج َو�لَرباِب َو�لَقياثِيِر. أْبو�ِق، َوَمَع �لصُّ أْصو�ِر َو�لا �لا
29َوَمَع ُدُخوِل ُصْنُدوِق َعهِد اهلِل �إلَى َمِديَنِة د�ُوَد، 

�أَطلَّْت ِميكاُل بِنُت شاُوَل ِمَن �لنّاِفَذِة، َفَر�أْت د�ُوَد َيْقِفُز 
َوَيْرقُُص، َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبها.

د�ِخَل 16  َوَوَضُعوُه  �هلِل،  ُصْنُدوَق  َو�أدَخلُو� 
�لَخيَمِة �لَِّتي نََصَبها د�ُوُد لَُه. َوَذَبُحو� َذبائَِح 

صاِعَدةً أ َوَتْقِدماِت َسلاٍم ِفي َحْضَرِة �هلِل.
بائِِح �لّصاِعَدِة َوَذبائَِح  2َولَّما �أكَمَل د�ُوُد َتْقِديَم �لذَّ

عَب بِاْسِم اهلِل. 3َوَوزََّع َعَلى كُلِّ َرُجٍل  لاِم، باَرَك �لشَّ �لسَّ
َو�ْمَر�أٍة ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل َرِغيَف ُخْبٍز َوَكْعَك َتْمٍر َوَكْعَك 
�أماَم  َكُخّد�ٍم  لَِيخِدُمو�  �لَّلاِويِّيَن  َبْعَض  4َوَعيََّن  َزبِيٍب. 
َوُيَسبُِّحو�  َوَيْشُكُرو�،  ُيِذيَعُو�،  لَِكي  اهلِل  َعْهِد  ُصْنُدوِق 

اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل.

5َوكاَن �آساُف َيُقوُد ِفْرَقَة �لتَّْسِبيِح، َوَزَكِريّا ُيساِعَدُه. 

َبْيَنما ُيْعِزُف َيْعِزيِئيُل َوَشِمير�ُموُث َوَيِحيِئيُل َوَمتَّْثيا َو�ألِياآُب 
َوَيْضِرُب  َوَقياثِيَر.  بَِرباٍب  َوَيِعيِئيُل  �أُدوُم  َوُعوبِيُد  َوَبنايا 
أْبو�َق بانِْتظاٍم  ُنوَج. 6َوَيْنُفُخ َبنايا َوَيَحْزيِئيُل �لا �آساَف �لصُّ

�أماَم ُصْنُدوِق َعْهِد �هلِل.

َمْزُموُر ُشْكٍر ِلداُود
7َوِفي َذلَِك �لَيْوِم نََظَم د�ُوُد َمْزُموَر ُشْكٍر هلِل َعَزَفُه 

�آساُف َو�أْقِرباُؤُه:

8  �حَمُدو� اهلَل،  
   �أِذيُعو� �ْسَمُه.

ُأَمَم بِاأعمالِِه �لَعِظيَمِة. فُو� �لا    َعرِّ
9  َرنُِّمو� لَُه،  

   َغنُّو� َتْسِبيَحُه،
ثُو� بُِمعِجز�تِِه.    َحدِّ

ُم لاسترضاء  أ 1:16 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

وِس، 10  �ْفَتِخُرو� بِاْسِمِه �لُقدُّ  
   َولَْتْبَتِهْج قُلُوُب كُلِّ َمْن َيطلُُبوَن اهلَل.

َتُه، 11  �طلُُبو� اهلَل َوقُوَّ  
   �ْسُعو� �إلَْيِه د�ئِماً.

12  �ْذكُُرو� �لُمعِجز�ِت �لَِّتي َصَنَعها،  
   �آياتِِه َو�لاأْحكاَم �لَِّتي نََطَق بِها.

13  يا نَسَل �إْسر�ئِيَل،  
   يا ُخّد�َمُه،

   يا �أْبناَء َيْعُقوَب، ُمختاِريِه.
14  ُهَو إلَُهنا،  

أْرَض.    �أحكاُمُه َتملاُأ �لا
أَبِد �ْذكُُرو� َعْهَدُه، 15  �إلَى �لا  

ألِْف ِجيٍل،    �لَكلاَم �لَِّذي �أوَصى بِِه لِا
16  �لَعْهَد �لَِّذي َقَطَعُه َمَع �إْبر�ِهيَم،  

   َوَوَعَد بِِه �إْسَحاَق.
17  َثبََّتُه َمَع َيْعُقوَب َمْرُسوماً،  
   َوَمَع �إْسر�ئِيَل َعْهد�ً �أَبِديّاً.

18  َفقاَل: »َساُأعِطيَك �أْرَض َكْنعاَن،  
   َفَتُكوَن ِمْن نَِصيِبَك.«

أْرِض، 19  كانُو� َقِليِليَن َوُغَرباُء ِفي �لا  
ٍة، ٍة �إلَى �ُأمَّ 20  َيرَتِحلُوَن ِمْن �ُأمَّ  
   َوِمْن َممَلَكٍة �إلَى َممَلَكٍة.

أَحٍد بِاأْن َيظِلَمُهْم، 21  َفَلْم َيْسَمِح لِا  
َر ُملُوكاً ِمَن �لَمساِس بِِهْم.    َوَحذَّ
و� ُمَسحائِي، 22  قاَل لَُهْم: »لا َتَمسُّ  

   َولا تُْؤُذو� �أنِبيائِي!«

أْرِض، 23  َرنُِّمو� هلِل يا كُلَّ �لا  
   �أِذيُعو� َيْوماً َبْعَد َيْوٍم َخلاَصُه.

ُأَمِم، 24  �أعِلُنو� َمجَدُه َبيَن �لا  
ُعوِب.    َوُمعِجز�تِِه َبيَن �لشُّ

أنَّ اهلَل َعِظيٌم َوَجِديٌر بِالتَّْسِبيِح، 25  لِا  
آلَِهِة.    َو�أكَثُر َمهاَبًة ِمْن كُلِّ �لا

ُعوِب �لاُأخَرى �أْصناٌم أنَّ �آلَِهَة �لشُّ 26  لِا  
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َة،    لا َحوَل لَها َولا قُوَّ
ماو�ِت.    �أّما اهلُل َفَصَنَع �لسَّ
27  َبهاٌء َوَجلاٌل ِفي َحْضَرتِِه،  
ٌة َوَفَرٌح ِفي َمْسَكِنِه.    َوقُوَّ

ُعوِب، 28  �أعُطو� اهلَل، يا عائِلاَت �لشُّ  
ًة.    �ُأعُطو� اهلَل َمجد�ً َوقُوَّ

29  �أعُطو� اهلَل �لَمجَد �لَّلائَِق بِاْسِمِه.  
   هاتُو� َتْقِدَمًة َو�دُخلُو� �إلَى َحْضَرتِِه.

   �عُبُدو� اهلَل َو�ْسُجُدو� لَُه ِفي َبهاِء َقد�َسِتِه.
أْرِض َحّقاً. 30  �رَتِعُدو� �أماَمُه يا كُلَّ ُشُعوِب �لا  

   �لعالَُم ثابٌِت ِفي َمكانِِه،
ٌة �أْن تَُزحِزَحُه.    لا َتْقِدُر قُوَّ

أْرُض، ماو�ُت َولَْتْفَرِح �لا 31  لَِتْبَتِهِج �لسَّ  
ُأَمِم:    َولُْيَقْل َبيَن �لا

  » اهلُل َيملُُك.«
32  لَِيْهِدِر �لَبْحُر َوكُلُّ ما َيملاُأُه،  
يُف َوكُلُّ ما ِفيِه.    لَِيْبَتِهِج �لرِّ

33  ِحيَنِئٍذ، َسَتْفَرُح �أْشجاُر �لغاَبِة ِفي َحضَرِة اهلِل  
أْرِض.    ِحيَن َياأْتِي لَِيحُكَم َعَلى �لا

َُّه صالٌِح، أن 34  سبُِّحو� اهلَل، لِا  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه �إلَى �لا    لِا

35  قُولُو�: »َخلِّْصنا يا �إلََهنا َوُمَخلَِّصنا،  
ُأَمِم،    َو�جَمْعنا َو�أنِقْذنا ِمَن �لا

وِس، ْكَر لاْسِمَك �لُقدُّ َم �لشُّ    لَِكي نَُقدِّ
   لَِكي نُخِبَر بَِفْخٍر بِاأعمالَِك �لَجِديَرِة 

بِالتَّْسِبيِح.
آبِِديَن.« 36  لَِيَتباَرِك اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل �إلَى �أَبِد �لا  

عِب: »�آِمين!« َوَسبَُّحو� اهلَل. َفقاَل كُلُّ �لشَّ
37َوَتَرَك د�ُوُد �آساَف َوُمساِعِديِه ُهناَك �أماَم ُصْنُدوِق 

َحَسَب  د�ئِماً  ْنُدوِق  �لصُّ �أماَم  لَِيخِدُمو�  اهلِل  َعْهِد 
�آُدوَم  ُعوبِيُد  �أيضاً  ُهناَك  38َوَبِقَي  �لَيْوِميَِّة.  �لُمَتَطلَّباِت 
َيِديثُوَن  ْبُن  �أُدوَم  َوُعوبِيُد  تُّوَن،  َو�لسِّ �لثَّمانَِيُة  َو�أْقِرباُؤُه 

َوُحوَسَة، لَِيخِدُمو� َكَبّو�بِيَن.

ِفي  �لُمْرَتَفِع  ِفي  َخيَمِة �جِتماِع اهلِل  �أماَم  39َوَبِقَي 

40َوكاَن  �لَكَهَنُة.  َوُزَملاُؤُه  صاُدوُق  �لكاِهُن  ِجْبُعوَن 
هلِل  كاِمَلًة  َتْقِدماٍت صاِعَدًة  ُمو�  ُيَقدِّ �أْن  ِمْنُهْم  َمطلُوباً 
َوْفَق  �لّصاِعَدِة،  �لتَّْقِدماِت  َمْذَبِح  َعَلى  َوَمساًء  َصباحاً 
�إْسر�ئِيَل  �أَمَر  �لَِّتي  اهلِل  َشِريَعِة  ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو  ما  كُلِّ 
َوَبِقيَُّة  َوَيُدوثُوُن،  َهيماُن،  َمَعُهْم  41َوَبِقَي  باتِّباِعها. 
أنَّ  �لُمختاِريَن َو�لُمَعيَِّنيَن بِالاْسِم لَِتْقِديِم �لتَّسبيِح هلِل: »لِا
أَبِد.« أ 42َوكاَن َمْعُهما، �أي َمَع َهيماَن  َرْحَمَتُه �إلَى �لا
َو�آلاٌت  َعَليها  َيعِزفُوَن  لِلَِّذيَن  َوُصُنوٌج  �أْبو�ٌق  َوَيُدوثُوَن، 
َعِن  َمْسُؤولِيَن  َيُدوثُوَن  �أْبناُء  َوكاَن  هلِل.  َتر�نِيَم  لَِعْزِف 

�لَبّو�َبِة.
َوَرِجَع  ُبُيوتِِهْم.  �إلَى  كُلُُّهْم  عُب  �لشَّ َذَهَب  43ثُمَّ 

د�ُوُد لُِيباِرَك َبيَتُه.

َوْعُد اهلِل ِلداُود

َبعَد �أْن َسَكَن د�ُوُد ِفي َبيِتِه �لَجِديِد، قاَل 17 
لِلنَِّبيِّ ناثاَن: »ها �أنَت َتَرى �أنِّي �أْسُكُن ِفي 
أْرِز، َبيَنما َيسُكُن ُصْنُدوُق َعْهِد اهلِل  َبيٍت ِمْن َخَشِب �لا

َتْحَت َخيَمٍة!«
أنَّ �هلَل  ْذ ما تَُخطِّْط لَُه، لِا 2َفقاَل ناثاُن لِد�ُوَد: »نَفِّ

َمَعَك.«
لِناثاَن:  اهلُل  قاَل  نَْفِسها  �للَّيَلِة  تِْلَك  ِفي  3لَِكْن 

4»�ْذَهْب َوقُْل لِخاِدِمي د�ُوَد: ›َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 

أْسُكَن ِفيِه. 5َفاأنا  لَْسَت �أنَت َمْن َسَيْبِني لِي َهذ� �لَبيَت لِا
لَْم �أْسُكْن ِفي َبيٍت ُمْنُذ �لَيْوِم �لَِّذي �أخَرْجُت ِفيِه �إْسر�ئِيَل 
ِمْن ِمْصَر �إلَى َهذ� �لَيْوِم. لَِكنِّي كُْنُت �أنَتِقُل ِمْن َخيَمٍة 
�إلَى َخيَمٍة، َوِمْن َمكاٍن �إلَى َمكاٍن. 6َوَحيثُما ِسْرُت َعْبَر 
أَحِد  لِا و�ِحَدًة  َكِلَمًة  َولَْو  َيْوماً  قُْلُت  َهْل  �إْسر�ئِيَل،  كُلِّ 
قُضاِة �إْسر�ئِيَل �لَِّذيَن �أَمْرتُُهْم بِاأْن َيْرُعو� َشعِبي: لِماذ� لَْم 

أْرِز؟‹ َتْبُنو� لِي َبيتاً َمْصُنوعاً ِمَن َخَشِب �لا
آَن قُْل َهذ� لِخاِدِمي د�ُوَد: ›َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه  7»َو�لا

�لَغَنِم،  َور�ِء  ِمْن  �لَمْرَعى،  ِمَن  �أَخْذتَُك  �لَقِديُر:  اهلُل 

َحيثُما  َمَعَك  8َوكُْنُت  �إْسر�ئِيَل.  َشعِبي  َرئِيَس  لَِتُكوَن 

�لثّاني 6:7،  أيّام  �لا �أخبار  �نظر كتاب  األَبد.   . . . أِلنَّ  أ 41:16 

ومزمور 118، و 136.
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لََك  َوَساأجَعُل  �أماِمَك.  ِمْن  �أعد�َءَك  َوَهَزْمُت  َذَهْبَت، 
لَِشعِبي  َمكاناً  9َو�ْخَتْرُت  أْرِض.  �لا ِفي  �لُعَظماِء  ُشْهَرَة 
�إْسر�ئِيَل، َوَزَرْعُتُهْم ِفيِه. َوَسيْسُكُنوَن ُهناَك َولا ُيزِعُجُهْم 
أْشر�ُر ِفيما َبْعُد، َكما  �أَحٌد ِفيما َبْعُد. َولَْن َيظِلَمُهُم �لا
ْقِت �لَِّذي ِفيِه َعيَّْنُت قُضاًة َعَلى  ِفي �لّسابِِق، 10ُمنُذ �لوَّ

َشعِبي �إْسر�ئِيَل، َوَساُأخِضُع كُلَّ �أعد�ئَِك لََك.
َبيتاً.  �أنَت  لََك  َسَيْبِني  اهلَل  �إنَّ  لََك  �أقُوُل  »›َو�أنا 
�آبائَِك،  َمَع  لُِتْدَفَن  َوَتْذَهُب  َحياتَُك  َتنَتِهي  11َوِعنَدما 

ِحيَنِئٍذ، َساأجَعُل �أَحَد �أْبنائَِك َيخِلُفَك. َوَساأجَعُل َممَلَكَتُه 
َقِويًَّة. 12َوُهَو �لَِّذي َسَيْبِني لِي َمْنِزلاً، َوَساأجَعُل َممَلَكَتُه 
أَبِد. 13َساأكُوُن لَُه �أباً، َوَسَيُكوُن  َقِويًَّة وَعْرَشُه ثابِتاً �إلَى �لا
لَِي �ْبناً. َولَْن �أْسَحَب َبَرَكِتي ِمْنُه، َكما َسَحْبُتها ِمْن ذ�َك 
ُنُه ِفي َبيِتي َوَممَلَكِتي  �لَِّذي َحَكَم َقبَلَك. 14لَِكنِّي َساُأَعيِّ
أَبِد.‹« 15َوَكلََّم  أَبِد. َوَسَيُكوُن َعْرُشُه ثابِتاً �إلَى �لا �إلَى �لا

ْؤيا. ناثاُن د�ُوَد َوْفَق كُلِّ َهذ� �لَكلاِم َوكُلِّ َهِذِه �لرُّ

َصلُة داُود
اهلِل،  َحضَرِة  ِفي  َوَجَلَس  د�ُوُد،  �لَمِلُك  16َفَدَخَل 

�إنََّك  َحتَّى  عائَِلتي  ِهَي  َوما  �أنا  َمْن  اهلُل،  »يا  َوقاَل: 
�أْوَصْلَتني �إلى َهذ� �لحاِل! 17َبْل �إنََّك َر�أْيَت َهذ� َقِليلاً 
يا اهلُل، َفاأَمْرَت بِالِخيِر لِعائَِلِة َعْبِدَك لَِزماٍن َطِويٍل �آٍت. 
َتعاَمْلَت َمعي بَِطريَقٍة ُمَميََّزٍة يا اهلُل. 18َفماذ� �أقُوُل لََك 
َبْعُد ُمقابَِل �إْكر�ِمَك لِْي �أنا َخاِدَمَك د�ُوَد؟ َفاأنَت �أعَلُم 
َقْلِبَك،  َوِوْفَق  َعْبِدَك  �أجِل  ِمْن  اهلُل،  19يا  بِخاِدِمَك. 
أْعماِل �لَعِظيَمِة، َوَكَشْفَتها لِي.  َقْد َفَعْلَت كُلَّ َهِذِه �لا
َولا  بِِمثِلَك،  َحياتِنا  َطو�َل  نَْسَمْع  لَْم  نَْحُن  اهلُل،  20يا 

لٍَه ِسو�َك! 21َو�أيُّ َشعٍب ِمثُل َشعِبَك، َبِني �إْسر�ئِيَل؟  بِاإ
عُب �لَوحيُد �لَّذي َفد�ُه �هلُل بَِنْفِسِه لََيُكوَن َشعَبُه  َفُهَو �لشَّ
�لَعظيَمِة  ُأُموِر  �لا ِخلاِل  ِمْن  �ْسَمَك  َو�أعَلْنَت   ، �لخاصَّ
َشعِبَك  �أماَم  �ُأَمماً  َطَرْدْت  �إذ  َصَنْعَتها،  �لَِّتي  َو�لَمُهولَِة 
�لَِّذي َفَدْيَتُه ِمْن ِمْصَر. 22َوَجَعْلَت َشعَبَك �إْسر�ئِيَل َشعباً 

أَبِد، َوِصْرَت �أنَت يا اهلُل، �إلََهُهْم. خاّصاً لََك �إلَى �لا
�لَّذي  �لَكلاَم  اهلُل  يا  أَبِد  �لا �إلَى  ْخ  َرسِّ آَن  23»َو�لا

َوْعَدَك.  ْق  َحقِّ َونَسِلِه.  ِجَهِة خاِدِمَك  ِمْن  بِِه  َتَكلَّْمَت 
أَبِد، �إْذ يقوُل �لنّاُس: ›اهلُل  ُم �ْسُمَك �إلَى �لا 24حيَنِئٍذ َيَتكرَّ

د�ُوَد  َخاِدِمَك  َبْيُت  ُخ  َوَيَتَرسَّ �إْسر�ئِيل!‹  �إلُه  هَو  �لَقِديُر 
�أنََّك  لَِعْبِدَك  �إلَِهي،  يا  �أعَلْنَت،  25َفَقْد  َحْضَرتَِك.  ِفي 
لَُه َبيتاً. ِمْن �أجِل َذلَِك َوَجَد خاِدُمَك َشجاَعًة  َسَتْبِني 
�هلُل،  �أنَت  اهلُل،  يا  آَن،  26َو�لا �أماَمَك.  لاِة  �لصَّ َعَلى 
تكلَّْمَت بِهذ� �لكلاِم �لَحَسِن َو�لوعوِد �لّر�ئعِة لِخاِدِمَك. 
27َوَسرََّك �أْن تُباِرَك َبيَت خاِدِمَك، لَِكي َيَظلَّ قائِماً �إلَى 

أَبِد �أماَمَك. �أنَت باَرْكَتِني يا اهلُل، َو�أنَت ُمباَرٌك �إلَى  �لا
أَبِد.« �لا

انِتصاراُت داُود

َمِن هاَجَم د�ُوُد �لِفِلْسِطيِّيَن 18  ٍة ِمَن �لزَّ َوَبْعَد ُمدَّ
َو�أخَضَعُهْم، َو�أَخَذ َجتَّ َو�لُقَرى �لتّابَِعَة لَها 

ِمْن َسيَطَرتِِهْم.
2َكما َهَزَم د�ُوُد ُمو�آَب، َفصاَر �أهُل ُمو�آَب َيْدَفُعوَن 

لَُه �لِجْزَيَة.
َمِلَك ُصوَبَة ِفي كُلِّ  َعَزَر  َهَدَد  �أيضاً  3َوَهَزَم د�ُوُد 

د�ُوُد  َذَهَب  ِعنَدما  َوَذلَِك  َحماَة.  �إقِليِم  َوَحتَّى  �أْرِضِه 
لَُيِقيَم نَْصباً َمَلكِّياً ِعْنَد نَْهِر �لُفر�ِت. 4َو�ْسَتولَى د�ُوُد ِمْنُه 
َعَلى �ألِْف َمْرَكَبٍة، َوَسْبَعَة �آلاٍف ِمَن �لَخّيالَِة، َوِعْشِريَن 
�ألفاً ِمَن �لُمشاِة. َوَحطََّم د�ُوُد كُلَّ َمْرَكباِت �لُخُيوِل ما 

َعد� ِمَئًة ِمْنها.
5َوجاَء �أر�ِميُّو ِدَمْشَق لَِنْجَدِة َهَدَد َعَزَر، َمِلِك ُصوَبَة، 

لَِكْن َقَتَل د�ُوُد �ْثَنيِن َوِعْشِريَن �ألَف ُجنِديٍّ ِمْنُهْم. 6ثُمَّ 
َوَضَع د�ُوُد حاِمياٍت َعْسَكِريًَّة ِفي �أر�َم ِدَمْشَق. َوَخَضَع 
�لِجزَيَة. َوكاَن اهلُل  لَُه  َيدَفُعوَن  َوَبد�ُأو�  لِد�ُوَد  أر�ميُّوَن  �لا

َينُصُر د�ُوَد َحيثُما َذَهَب.
َهِبيََّة �لَِّتي كاَن َعِبيُد َهَدَد  7َو�أَخَذ د�ُوُد �لتُُّروَس �لذَّ

َعَزَر َيْسَتخِدُمونَها، َو�أحَضَرها �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. 8َو�أَخَذ 
د�ُوُد ِمْن َطْبَحَة َوُخوَن، َمَديَنَتْي َهَدَد َعَزَر، َكِميًَّة َكِبيَرًة 
ِمَن �لُبرونِْز. َوبَِهذ� �لُبرونِْز َبَنى ُسَلْيماُن �لَحْوَض �لُبرونِْزيَّ 

آنَِيَة �لُبرونِْزيََّة. َو�لاأعِمَدَة َو�لا
9َوَسِمَع تُوُعو َمِلُك َحماَة بِاأنَّ د�ُوَد َهَزَم كُلَّ َجيِش 

�إلَى  َهُدور�َم  �ْبَنُه  10َفاأرَسَل  ُصوَبَة.  َمِلَك  َعَزَر،  َهَدَد 
َُّه حاَرَب َهَدَد َعَزَر  أن �لَمِلِك د�ُوَد لَِيْطَمِئنَّ َعَليِه َوُيَهنَِّئُه، لِا
َوَهَزَمُه. َفَقْد َسَبَق �أْن د�َرْت ُحُروٌب ِفي �لماِضي َبيَن 
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أْشياِء  َهَدَد َعَزَر َوتُوُعو. َو�أرَسَل َمَع َهُدور�َم كُلَّ �أنو�ِع �لا
�لُمخَتِلَفِة.  َو�لُبرونِْز  ِة  َو�لِفضَّ َهِب  �لذَّ ِمَن  �لَمْصُنوَعِة 
�لَِّتي  ِة  َو�لِفضَّ َهِب  �لذَّ َمَع  �أيضاً  هلِل  د�ُوُد  11َفَكرََّسها 

ونِيِّيَن،  ُأَمِم، ِمْن �أُدوَم، َوُمو�آَب، َو�لَعمُّ َغِنَمها ِمْن كُلِّ �لا
َو�لِفِلْسِطيِّيَن، َوَبِني َعمالِيَق.

12َوَقَتَل �أْبشاُي بُن ُصُرِويََّة َثمانَِيَة َعَشَر �ألَف �أُدوِميٍّ 

ِفي  َعْسَكِريًَّة  حاِمياٍت  13َوَوَضَع  �لِمْلِح.  و�ِدي  ِفي 
�أُدوَم. َوصاَر كُلُّ �أهِل �أُدوَم ُخّد�ماً لِد�ُوَد خاِضِعيَن لَُه. 

َه. َوكاَن اهلُل َينُصُر د�ُوَد َحيثُما َتَوجَّ

حاِشَيُة داُود
َيحُكُم  َوكاَن  �إْسر�ئِيَل،  كُلَّ  د�ُوُد  14َفَحَكَم 

ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  15َوكاَن  نْصاِف.  َو�لاإ بِالَحقَّ  َشعَبُه 
َل  ُمَسجِّ �أِخيلُوَد  ْبُن  َيُهوشافاُط  َوكاَن  �لَجْيِش.  قائَِد 
َو�أبِيمالُِك  �أِخيُطوَب  ْبُن  16َوكاَن صاُدوُق  �لاأْحد�ِث. 
ْبُن �أبِيثاماَر كاِهَنْيِن َوكاَن ُشوشا كاتِباً. 17َوكاَن َبنايا ْبُن 
َيُهوياد�َع َمْسُؤولاً َعِن �لَكِريِتيِّيَن َو�لَفِليِتيِّيَن. أ َوكاَن �أْبناُء 

د�ُوَد ُرَؤساَء �لَمْسُؤولِيَن َتحَت �إمَرِة �لَمِلِك.

وِنيِّين الَحْرُب ِضدَّ الَعمُّ

ونِيِّيَن. 19  ٍة ماَت ناحاُش، َمِلُك �لَعمُّ َوَبْعَد ُمدَّ
د�ُوُد:  2َوقاَل  �لُمْلِك.  في  �ْبُنُه  َفَخَلَفُه 
أنَّ �أباُه َصَنَع  »َساأْصَنُع َمْعُروفاً َمَع حانُوَن ْبِن ناحاَش، لِا
و� حانُوَت بَِمْوِت  َمِعي َمْعُروفاً.« َفاأْرَسَل د�ُوُد ُرُسلاً لُِيَعزُّ
ونِيِّيَن، �إلَى  َو�لِِدِه. َولَّما َوَصَل ُمَمثِّلُو د�ُوَد �إلَى �أْرِض �لَعمُّ

ُمو� �لتَّعاِزَي لَُه. حانُوَن لُِيَقدِّ
�أنَّ د�ُوَد  لِحانُوَن: »�أَتْعَتِقُد  ونِيِّيَن  �لَعمُّ قاَدَة  3َفقاَل 

ُمو�  ْرسالِِه َهُؤلاِء �لرِّجاَل لُِيَقدِّ َيْقِصُد َحّقاً �أْن ُيكِرَم �أباَك بِاإ
لََك �لتَّعاِزي؟ لا ُبدَّ �أنَّ ُمَمثِِّلي د�ُوَد َهُؤلاِء جاُءو� �إلَيَك 
ُروها.«  ُسو� َعَلى �أْرِضَك لَِكي ُيَدمِّ لَيْسَتكِشُفو�، َوَيَتَجسَّ
4َفاألَقى حانُوُن �لَقْبَض َعَلى ُمَمثِِّلي د�ُوَد َوَحَلَق لِحاُهْم، 

َوَقصَّ ثِياَبُهْم ِمَن �لَوَسِط ِعْنَد �لِوْرِك، ثُمَّ َصَرَفُهْم.
5َفجاَء َبْعُض �لنّاِس �إلَى د�ُوَد َو�أخَبُروُه بِما َحَدَث 
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َُّهْم �ُأِهيُنو� وكانُو�  أن لُِمَمثِِّليِه، َفاأْرَسَل ُرُسلاً لاْسِتقبالِِهْم، لِا
َخِجِليَن ِجّد�ً. َوقاَل �لَمِلُك لَُهْم: »�مُكثُو� ِفي �أرِيحا �إلَى 

�أْن َتْنُمو لِحاكُْم ثانَِيًة، ثُمَّ ُعوُدو�.«
َّنَُّه  ونِيُّوَن �أنَُّهْم �أساُءو� �إلَى د�ُوَد، َو�أ 6َولَّما َر�أى �لَعمُّ

�ألَف  ونِيُّوَن  َو�لَعمُّ حانُوُن  �أْرَسَل  ِجّد�ً،  ِمْنُهْم  �نْزَعَج 
َمْرَكباٍت  أنُفِسِهْم  لِا لَِيسَتاأِْجُرو�  ِة  �لِفضَّ ِمَن  ِقنطارٍ ب 
َوفُْرساناً ِمْن �أر�َم �لنَّْهَريِن، َوِمْن �أر�َم َمْعَكَة، َوِمْن ُصوَبَة. 
�ألَف َمرَكَبٍة  َوَثلاثِيَن  �ْثَنيِن  أنُفِسِهِم  لِا �أيضاً  7َو�سَتاأَْجُرو� 

َوَمِلَك َمْعَكَة َوَجيَشُه. َفجاُءو� َوَعْسَكُرو� قُْرَب َمْيَدبا. 
ونِيُّوَن �أيضاً ِمْن ُمُدنِِهْم َوجاُءو� لِلِقتاِل. َو�حَتَشَد �لَعمُّ

8َفَلّما َسِمَع د�ُوُد بَِهذ�، �أْرَسَل ُيو�آَب َوَمَعُه َجميُع 

لِلِقتاِل  و�  َو�صَطفُّ ونِيُّوَن  �لَعمُّ 9َفَخَرَج  أْقِوياِء.  �لا َجيِش 
ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمِديَنِة. َوكاَن �لُملُوُك �لَِّذيَن جاُءو� َوحَدُهْم 

ِفي �لَعر�ِء.
�لِقتاِل  َجْبَهَتي  َفكَّي  َبيَن  َوَقَع  �أنَُّه  ُيو�آُب  10َوَر�أى 

أماِم َوِمَن �لَخلِف. َفاختاَر ِمْن �أْفَضِل ُجُنوِد َبِني  ِمَن �لا
أر�ِميِّيَن. 11َو�أْوَكَل ِقياَدَة  �إْسر�ئِيَل ِفي ُمو�َجَهِة َجيِش �لا
ِفي  َمو�ِقَعُهْم  َفاأَخُذو�  �أبيشاَي.  �أِخيِه  �إلَى  �لَجيِش  َبِقيَِّة 
�أبيشاَي:  لاأخيِه  ُيو�آُب  12َوقاَل  ونِيِّيَن.  �لَعمُّ ُمو�َجَهِة 
ُمو�َجَهَتُهم  �أْستطيَع  �أْن  ِمْن  �أْقَوى  أر�ميُّوَن  �لا »�إذ� كاَن 
ونِيُّوَن �أْقَوى ِمْن  َوْحِدي، َفَسُتساِعُدني. َو�إذ� كاَن �لَعمُّ
13كُْن  َفَساُأساِعُدَك.  َوْحَدَك،  ُمو�َجَهَتُهم  َتْسَتطيَع  �أْن 
َقِوياًّ َولُْنحاِرْب بَِشجاعًة ِمْن �أجِل َشعِبنا وِمْن �أجِل ُمُدِن 

�إلهنا. َوَسَيْفَعُل اهلُل ما َير�ُه َحَسناً.«
لُِمقاَتَلِتِهْم،  أر�ِميِّيَن  �لا �إلَى  بَِجيِشِه  ُيو�آُب  َم  14َوَتَقدَّ

ونِيُّوَن  �لَعمُّ َر�أى  �أماِمِهْم. 15َولَّما  ِمْن  أر�ِميُّوَن  �لا َفَهَرَب 
أر�ِميِّيَن َقْد َهَرُبو�، َهَرُبو� ُهْم �أيضاً ِمْن �أماِم �أِخيِه  �أنَّ �لا
�أبِيشاَي َوَجيِشِه. َوَرِجُعو� �إلَى َمِديَنِتِهْم. ِحيَنِئٍذ، َذَهَب 

ُيو�آُب �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.
َهَزُموُهْم،  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  أر�ِميُّوَن  �لا َر�أى  16َولَّما 

آَخِر  أر�ِميِّيَن ِمَن �لجانِِب �لا �أرَسلُو� ُرُسلاً، َو�ْسَتْقَدُمو� �لا
َجيِش  قائِِد  ُشوَبَك،  بِِقياَدِة  َفجاُءو�  �لُفر�ِت.  نَْهِر  ِمْن 

َهَدَد َعَزَر.

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  ب 6:19 
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17َوَوَصَل َهذ� �لَخَبُر �إلَى د�ُوَد، َفَحَشَد كُلَّ �إْسر�ئِيَل 

أر�ِميِّيَن،  �لا �إلَى  َوِعنَدما جاَء   . ُأرُدنِّ �لا نَْهَر  َوَعَبَر  َمعاً، 
َوْضِع  ِفي  َجيَشُه  د�ُوُد  َوَضَع  ُمقابَِلُهْم،  َمو�ِقَعُه  َو�أَخَذ 
أر�ِميِّيَن ِفي �لِقتاِل، َفَهَجُمو�  �لاْسِتعد�ِد لِلاْشِتباِك َمَع �لا
أر�ِميُّوَن ِمْن �أماِم �إْسر�ئِيَل، َوَقَتَل د�ُوُد  َعَليِه. 18َوَهَرَب �لا
َوَجيُشُه َسْبَعَة �آلاِف قائِِد َمرَكَبٍة، َو�أرَبِعيَن �ألَف ُجنِديٍّ 

ِمَن �لُمشاِة، َوَقَتَل �أيضاً ُشوَبَك قائَد �لَجيِش.
�إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  َعَزَر  َهَدَد  �أتباُع  َر�أى  19َولَّما 

�أتباعاً  َوصاُرو�  د�ُوَد  َمَع  ُصْلحاً  َعَقُدو�  َهَزُموُهْم، 
ونِيِّيَن َعَلى  أر�ِميُّوَن �أْن ُيِعيُنو� �لَعمُّ خاِضِعيَن لَُه. َفَرَفَض �لا

ًة �ُأْخَرى. َبِني �إْسر�ئِيَل َمرَّ

ون ِة َعمُّ ُسُقوُط َمِديَنِة َربَّ

لانِطلاِق 20  �لُمعتاِد  �لَوْقِت  ِفي  بِيِع،  �لرَّ َوِفي 
�لُملُوِك لَِشنِّ �لُحُروِب، قاَد ُيو�آُب �لَجيَش، 
ونِيِّيَن. ثُمَّ جاَء َوحاَصَر َمِديَنَة َربََّة.  َوَخرََّب �أْرَض �لَعمُّ
َرها. �أّما د�ُوُد َفَبِقَي ِفي �لُقْدِس. َوهاَجَم ُيو�آُب َربََّة َوَدمَّ

َيِزُن  َوكاَن  َر�أِْسِه.  َعْن  َمِلِكِهْم  تاَج  د�ُوُد  2َو�أَخَذ 

�لَكِريمِة.  بِالِحجاَرِة  عاً  َوُمَرصَّ َهِب،  �لذَّ ِمَن  ِقنطار�ً أ 
�لَكِثيَر  �لَمِديَنِة  ِمَن  َو�أَخَذ  َر�أِْسِه.  َعَلى  د�ُوُد  َفَوَضَعُه 
ِمَن �لَغنائِِم، 3َو�أخَرَج ُسكّانَها ِمْنها، َوَفَرَض َعَليِهْم �أْن 
د�ُوُد  َوَفَعَل  َوفُُؤوٍس.  َحِديِديٍَّة  َوَمعاِوَل  بَِمناِشيَر  َيعَملُو� 
َوكُلُّ  د�ُوُد  عاَد  ثُمَّ  ونِيِّيَن.  �لَعمُّ ُمُدِن  بُِكلِّ  أْمِر  �لا َهذ� 

�لَجيِش �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

ُحُروٌب َمَع الِفِلسِطيِّين
ِفي  �لِفِلْسِطيِّيَن  َمَع  َحرٌب  َوَقَعْت  ٍة،  ُمدَّ 4َوَبْعَد 

جاَزَر. َوِفي َذلَِك �لَيوِم، َقَتَل ِسْبكاُي �لُحوِشيُّ َسّفاَي، 
َفاُأخِضَع  ر�فا، ب  �لُمَزيَِّف  لَِه  لِلاإ �لتَّابِِعيَن  �أَحُد  َوُهَو 

�لِفِلْسِطيُّوَن.
5َوَوَقَعْت �أيضاً َحرٌب �ُأْخَرى َمَع �لِفِلْسِطيِّيَن، َفَقَتَل 

أ 2:20 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
�م ر�فا، �أْو �أبناء ر�فا.« �نظر  ب 4:20 التابعين . . . رافا. �أْو »ُخدَّ

�أيضاً كتاَب َصُموئيل �لثّانِي 16:21. َويعني �سُم »ر�فا« �لّضعيف.

، َمَع �أنَّ  �ألْحاناُن ْبُن ياُعوَر لَْحِمَي، �أِخي ُجْلياَت �لَجتِّيِّ
َقناَة ُرمِحِه كانَْت َكَنوِل �لنَّّساِج.

 ، 6َوَوَقَعْت َحْرٌب �ُأْخَرى َمَع �لِفِلسِطيِّيَن ِفي َجتَّ

َوكاَن ُهناَك َرُجٌل َضْخٌم ُذو ِستِّ �أصابَِع َعَلى كُلِّ ِمْن 
�أيضاً  ُهَو  َوكاَن  �إْصِبعاً.  َوِعْشُروَن  �أرَبٌع  َوَقَدَميِه،  َيَديِه 
فائِيِم �لعمالقة. 7َتَهكََّم َهذ� �لرَُّجُل َعَلى  ِمْن �أحفاِد �لرَّ
8كاَن  د�ُوَد.  �أِخي  ِشْمعا  ْبُن  ُيوناثاُن  َفَقَتَلُه  �إْسر�ئِيَل. 
فائِيِم �لَعمالَِقِة، َوَقَتَلُهْم د�ُوُد َوِرجالُُه. َهُؤلاِء ِمْن َبِني �لرَّ

داُوُد ُيحِصي ِرجاَل الَحْرب

 ج ِضدَّ �إْسر�ئِيَل، َوَدَفَع 21 
َوقاَم ُروٌح َشيطانِيٌّ

د�ُوَد لُيجِري �إحصاًء لَِبِني �إْسر�ئِيَل. 2َفقاَل 
د�ُوُد لُِيو�آَب َوقاَدِة �لَجيِش: »ُجولو� في كافََّة عائِلات 
ْبِع، َو�أحصو� �لنّاَس. حينِئٍذ  �إْسر�ئِيل من د�ن �إلَى بِْئِر �لسَّ

عب.« �أعِرف عدد �لشَّ
َشعِبِه  َعَدَد  َيِزيُد  اهلَل  »لَيَت  قاَل:  ُيو�آَب  3لَِكنَّ 

ِمَئَة ِضْعٍف يا َمولاَي �لَمِلُك، �ألَيُسو� كُلُُّهْم ُخّد�َمَك؟ 
َذنٍْب  َيُكوُن َسَبَب  َولِماذ�  َتْفَعَل َهذ�؟  �أْن  تُِريُد  َفِلماذ� 

ْسر�ئِيَل؟« لاإ
4لَِكنَّ �أْمَر �لَمِلِك كاَن َشِديد�ً َعَلى ُيو�آَب. َفَخَرَج 

ُيو�أُب َوجاَل ِفي كُلِّ �أْرِض �إْسر�ئِيَل، ثُمَّ َرِجَع �إلَى َمديَنِة 
عِب.  �لشَّ �إحصاِء  بَِنِتيَجِة  د�ُوَد  ُيو�آُب  5َو�أبَلَغ  �لُقْدِس. 
ُيوِف ِفي �إْسر�ئِيَل  َفكاَن َعَدُد �لقاِدِريَن َعَلى َحمِل �لسُّ
ِمْلُيوناً َوِمَئَة �ألِف َرُجٍل. َوكاَن َعَدُد �لقاِدِريَن َعَلى َحمِل 
ُيوِف ِفي َيُهوذ� �أرَبَع ِمَئٍة َوَسْبِعيَن �ألَف َرُجٍل. 6َولَْم  �لسُّ
َُّه  أن َيحِسْب ُيو�آُب َعَدَد َبِني لاِوي َوَبِني َبْنياِمْيَن َبيَنُهْم، لا
�أبَغَض �أْمَر �لَمِلِك. 7َو�ْستاَء �هلُل �أيضاً ِمْن �أْمِر �لَمِلِك، 

َفعاَقَب �إْسر�ئِيَل.

اهلُل ُيعاِقُب إسراِئيل
عظيمًة  َخطيًَّة  �أْخطاأَت  »لََقْد  هلِل:  د�ُوُد  8َفقاَل 

بِما َفَعْلُت! فاأرجوَك يا �هلُل �أْن َتْغِفَر لي َخِطيَّتي. لََقْد 
ْفَت بُِحْمٍق ِفي ما َعِمْلُت.« َتَصرَّ

ج 1:21 ُروح َشيطاِني. حرفّياً »َشيطان« بدون حرف �لتّعِريف.
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َوقُْل  10»�ْذَهْب  د�ُوَد:  ر�ئِي  لِجاَد،  اهلُل  9َفقاَل 

ثلاَثِة  بين  ساُأَخيُِّرَك  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذ�  لِد�ُوَد: 
�أموٍر، َفاْخَتْر ِمْنها ما ساأْفَعلُُه بَِك.‹« 11َفَذَهَب جاُد �إلَى 
د�ُوَد َوقاَل لَُه: »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َفاخَتْر لَِنْفِسَك: 
12›�إّما َثلاَث َسَنو�ٍت ِمَن �لَمجاَعِة، َو�إّما َثلاَثَة �أْشُهٍر ِمَن 

�لَهَرِب ِمْن �أعد�ئَِك ُيِصيُبَك ِفيها َسيُف �أعد�ئَِك، َو�إّما 
أْرِض، ُيهِلُك ِفيها  َثلاَثَة �أيّاٍم ِمْن َسيِف اهلِل، َوباٍء ِفي �لا
آَن، ما ُهَو  َملاُك �هلِل �ُأناساً ِفي كُلِّ �أنحاِء �إْسر�ئِيَل.‹ َو�لا

�لرَّدُّ �لَِّذي تُِريُدنِي �أْن �أحِمَلُه هلِل �لَِّذي �أْرَسَلِني؟«
13َفقاَل د�ُوُد لِجاَد: »�أنا ِفي ِضيٍق َعِظيٍم َوَوْرطٍة 

أنَّ َرحَمَتُه  َحِقيقيٍَّة. لَِكنِّي �أختاُر �أْن �أَقَع ِفي َيِد اهلِل، لِا
َعِظيَمٌة ِجّد�ً. َهذ� �أْفَضُل ِمْن �أْن �أَقَع ِفي �أيِدي َبَشٍر.«

14َفاأْرَسَل اهلُل َوباًء َعَلى �إْسر�ئِيَل، َفماَت َسْبُعوَن �ألْفاً 

َرها.  ِمْنُهْم. 15َو�أْرَسَل �هلُل َملاكاً �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس لُِيَدمِّ
َوِعنَدما َبَد�أ، نََظَر اهلُل َوَحِزَن لِلاأَذى �لَّذي نََوى �إلْحاَقُه 
بِها. َفقاَل لِلَملاِك �لُمَخرِِّب: »َكَفى! ُردَّ َيَدَك!« َوكاَن 

. َملاُك �هلِل و�ِقفاً ِعْنَد َبيَدِر �ُأْرناَن �لَيُبوِسيِّ
َبيَن  و�ِقفاً  اهلِل  َملاَك  َفَر�أى  َعْيَنْيِه،  د�ُوُد  16َوَرَفَع 

ماِء، َوِفي َيِدِه َسيٌف َمسلُوٌل نَحَو �لُقْدِس.  أْرِض َو�لسَّ �لا
أْرِض َوُهْم لابُِسوَن  ُيوُخ �أنُفَسُهْم َعَلى �لا َفَطَرَح د�ُوُد َو�لشُّ
َخْيشاً. 17َوقاَل د�ُوُد هلِل: »�ألَْم �أكُْن �أنا �لَِّذي �أخَطاأ َو�أَمَر 
عِب؟ �أنا ُهَو �لَِّذي �أْذنََب َو�أساَء. َفما َذنُْب  بِاإْحصاِء �لشَّ
َولا  َوعائَِلِتي،  �أنا  عاِقْبِني  إلَِهي،  َفيا  �لِخر�ِف؟  َهُؤلاِء 

َتْضِرْب َشعَبَك بَِوباٍء.«
18َوكاَن َملاُك اهلِل َقْد َطَلَب �إلَى جاَد �أْن ُيخِبَر د�ُوَد 

 . بِاأنَّ َعَليِه �أْن ُيِقيَم َمْذَبحاً هلِل َعَلى َبيِدِر �ُأْرناَن �لَيُبوِسيِّ
19َفَذَهَب د�ُوُد َحَسَب َكلاِم جاَد �لَِّذي َتَكلََّم بِِه بِاْسِم 

اهلِل. 20َوكاَن �ُأْرناُن َيْدُرُس َبْيَدَر �لُحُبوِب. َفالَْتَفَت �ُأْرناُن 

كانُو�  �لَِّذيَن  أْرَبعُة  �لا َوَبُنوُه  ُهَو  َفاخَتَباأ  �لَملاَك،  َوَر�أى 
َفَر�أى  �ُأْرناَن  نََظَر  �ُأْرناَن،  �إلَى  د�ُوُد  21َولَّما جاَء  َمَعُه. 
�إلَى  َوَوجُهُه  لِد�ُوَد  َو�نَحَنى  �لَبيَدِر،  ِمَن  َفَخَرَج  د�ُوَد. 

أْرِض. �لا
أْبِنَي  ُأْرناَن: »�أعِطِني �أْرَض �لَبيَدِر لا 22َفقاَل د�ُوُد لا

َعَليها َمْذَبحاً هلِل. بِْعها لِي بِكاِمِل ِسْعِرها، لَِكي َيَتَوقََّف 
عِب.« �لَوباُء َعِن �لشَّ

يا  بِها،  َو�ْفَعْل  »ُخْذها،  لِد�ُوَد:  �ُأْرناُن  23َفقاَل 

�لثِّير�َن  ُم  �ُأَقدِّ �أنا  َوها  لََك.  َيحلُو  �لَمِلَك، َكما  َمولاَي 
َو�لُحُبوَب  لِلَوقُوِد،  �لُحُبوِب  َدرِس  َو�ألو�َح  بائِِح،  لِلذَّ

ُم َهِذِه كُلَّها َمّجاناً.« لِلتَّْقِدماِت. �ُأَقدِّ
ُأْرناَن: »لا، َبْل َساأْشَتِريها  24لَِكنَّ �لَمِلَك د�ُوَد قاَل لا

َك، َولا  َيُخصُّ َم هلِل َشيئاً  �ُأَقدِّ لَْن  ِّي  أن بِكاِمِل ِسْعِرها، لِا
َذبائَِح لَْم تَُكلِّْفِني َشيئاً.«

َهِب  ُأْرناَن ِستَّ ِمَئِة ِمْثقاٍل أ ِمَن �لذَّ 25َفَدَفَع د�ُوُد لا

َم  ُمقابَِل �أْرِض �لَبيَدرِ. 26َوَبَنى د�ُوُد َمْذَبحاً هلِل ُهناَك، َوَقدَّ
َذبائَِح صاِعَدًة َوَتْقِدماٍت َسلاٍم. َوَدعا اهلَل، َفاْسَتجاَب 
بيَحِة. 27َو�أَمَر  ماِء نََزلَْت َعَلى َمْذَبِح �لذَّ لَُه بِناٍر ِمَن �لسَّ

اهلُل �لَملاَك َباأْن َيُردَّ َسيَفُه �إلَى ِغْمِدِه.

28َفَلّما ر�أى د�ُوُد �أنَّ اهلَل َقِد �ْسَتجاَب لَُه َعَلى َبْيَدِر 

ُس �لَِّذي  َم َذبائَِح ُهناَك. 29َفَمْسَكُن اهلِل �لُمَقدَّ �ُأْرناَن، َقدَّ
يَِّة َو�لَمْذَبُح، كانا َعَلى �لتَّلَِّة ِفي َبْلَدِة  َبناُه ُموَسى ِفي �لَبرِّ
ُهناَك  �إلَى  َيْذَهَب  �أْن  َيْقِدْر  لَْم  د�ُوَد  30لَِكنَّ  ِجْبُعوَن. 

َُّه َخاَف ِمْن َملاِك اهلِل َوِمْن َسْيِفِه. أن لَِيساأَل اهلَل، لا

اإلعداُد ِلِبناِء الَهيَكل

َمْذَبُح 22  َوُهنا  اهلِل،  َبيُت  »ُهنا  د�ُوُد:  َفقاَل 
بائِِح �لّصاِعَدِة ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل.« �لذَّ

�أْرِض  ِفي  �لُمِقيِميَن  �لُغَرباِء  بَِجْمِع  د�ُوُد  2َو�أَمَر 

َبًة  �إْسر�ئِيَل. َوَعيََّنُهْم َحّجاِريَن لَِكي َيْقَطُعو� ِحجاَرًة ُمَكعَّ
ِمَن  َكِبيَرًة  يًَّة  َكمِّ �أيضاً  د�ُوُد  3َو�أَعدَّ  �هلِل.  َبيِت  لِِبناِء 
أْبو�ِب،  �لَحِديِد لُِصْنِع �لَمساِميِر لِلَبّو�باِت َولَِمصاِريِع �لا
َيًة َكِبيَرًة ِمَن �لُبرونِْز، �أْكَبَر ِمْن �أْن تُوَزَن، 4َو�ألو�حاً  َوَكمِّ
يُدونِيِّيَن  أنَّ �لصَّ أْرِز �أْكَثَر ِمْن �أْن تُحَصى. لِا ِمْن َخَشِب �لا
وِريِّيَن �أحَضُرو� لِد�ُوَد َكِميًَّة َكِبيَرًة ِمَن �ألو�ِح َخَشِب  َو�لصُّ

أْرِز. �لا
5َوقاَل د�ُوُد ِفي نَْفِسِه: »�ْبِني ُسَلْيماُن َصِغيٌر َوَعِديُم 

�لِخبَرِة. َوَيْنَبِغي �أْن َيُكوَن �لَبيُت �لَِّذي َيْبِنيِه هلِل َعِظيماً 
نِّي  َفاإ َولَِهذ�  �لِبلاِد.  كُلِّ  َبيَن  َوَمِجيد�ً  َوَمْشُهور�ً  ِجّد�ً، 

عد�ِد لَُه.« َساأقُوُم بِالاإ

أ 25:21 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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ّياٍت هائَِلٍة َقبَل َمْوتِِه. 6َوَدَعى  َفاأَعدَّ د�ُوُد َمو�دَّ بَِكمِّ
�إلَِه  هلِل،  َبيتاً  َيْبِني  بِاأْن  َو�أوصاُه  ُسَلْيماَن  �ْبَنُه  د�ُوُد 

�إْسر�ئِيَل.
�أْن  �أنِوي  �ْبِني، كُْنُت  لُِسَلْيماَن: »يا  7َوقاَل د�ُوُد 

�أبِنَي َبيتاً �إْكر�ماً لاْسِم إلَِهي. 8لَِكنَّ اهلَل َكلََّمِني َفقاَل: 
›�أنَْت َسَفْكَت َدماً َكِثير�ً، َوحاَرْبَت ُحُروباً َكِثيَرًة. لَِذلَِك 
ََّك َسَفْكَت  أن لا �ُأِريُدَك �أْن َتْبِني َبيتاً ِمْن �أجِل �ْسِمي، لِا
أْرِض �أماِمي. 9لَِكْن َسُيولَُد لََك �ْبٌن،  ِدماًء َكِثيَرًة َعَلى �لا
َوَسَيُكوُن َرُجَل ر�َحٍة، َفَساُأعِطيِه ر�َحًة ِمْن َجِميِع �أعد�ئِِه 
ِمْن كُلِّ �لِجهاِت، �إْذ َسَيُكوُن �ْسُمُه ُسَلْيماَن، َوَساُأعِطي 
�إْسر�ئِيَل َسلاماً َوُهُدوء�ً ِفي َعْهِدِه. 10َوُهَو �لَِّذي َسَيْبِني 
َبيتاً ِمْن �أجِل �ْسِمي. َوَسَيُكوُن لَِي �ْبناً، َوَساأكُوُن لَُه �أباً. 

َوَساُأَثبُِّت َعْرَشُه �لَمَلِكيَّ َعَلى �إْسر�ئِيَل َطويلاً.‹
لَِكي  َمَعَك،  َيُكوُن  اهلَل  لَيَت  �ْبِني،  يا  آَن  11»َو�لا

12�إنَّما  َعْنَك.  َتَكلََّم  َكما  إلَِهَك،  َبيَت  َوَتْبِني  َتنَجَح 
�أطلُُب �أْن ُيعِطَيَك اهلُل َبِصيَرًة َوَفْهماً، لَِكي تُِطيَع َشِريَعَة 
إلَِهَك ِحيَن ُيَملُِّكَك َعَلى �إسر�ئِيَل. 13ِحيَنِئٍذ، َسَتْنَجُح 

�لَِّتي  َو�لَفر�ئِِض  �لاأحكاِم  ُمر�عاِة  َعَلى  َحِرْصَت  �إْن 
ْع.  ْد َوَتَشجَّ �أعطاها اهلُل لُِموَسى لُِتِطيَعها �إْسر�ئِيُل. َفَتَشدَّ

لا َتَخْف َولا َتْرَتِعْب.
ِمَئَة  اهلِل  لَِبيِت  �أعَدْدُت  َحتَّى  َتِعْبُت  َقْد  14»َوها 

ِة،  �لِفضَّ ِمَن  ِقْنطاٍر  َوِملَيوَن  َهِب،  �لذَّ ِمَن  ِقْنطارٍ أ  �ألِف 
َوِحجاَرًة  َو�أعَدْدُت َخَشباً  �أْن ُيوَزَن.  �أْكَثَر ِمْن  َونُحاساً 
�أيضاً، َفاأِضْف �أنَت �إلَيها ما َتحتاُج �إلَيِه. 15لََديَك َعَدٌد 
َكِبيٌر ِمَن �لعاِمِليَن: َحّجاِريَن َوَبنّائِيَن َونَّجاِريَن َوصانِِعيَن 
16ِفي  �لَمعاِدِن،  كُلِّ  ِفي  َعَدُدُهْم  ُيحَصى  لا  ماِهِريَن 
ِة َو�لُبرونِْز َو�لَحِديِد. َفُقْم َو�ْعَمْل، َولَْيُكِن  َهِب َو�لِفضَّ �لذَّ

اهلُل َمَعَك.«

بِاأْن  �إْسر�ئِيَل  ِفي  �لَمْسُؤولِيَن  كُلَّ  د�ُوُد  17َو�أوَصى 

َوَقْد  َمَعُكْم،  إلَُهكُْم  18»�ألَيَس  ُسَلْيماَن:  �ْبَنُه  ُيِعيُنو� 
�أعطاكُْم ر�َحًة ِمْن كُلِّ ناِحَيٍة ِمْن َحولُِكْم؟ َفَقْد نََصَرنِي 
أْرُض خاِضَعٌة �أماَم اهلِل  أْرِض. َوها ِهَي �لا َعَلى ُسكّاِن �لا
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للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

آَن �طلُُبو� إلََهكَْم بُِكلِّ قُلُوبُِكْم َونُُفوِسُكْم.  َوَشعِبِه. 19َو�لا
َوقُوُمو� َو�ْبُنو� َمْسَكَن اهلِل، لَِكي ُيجَلَب ُصْنُدوُق َعْهِد 
َسُة �إلَى �لَبيِت �لَِّذي َسُيْبَنى ِمْن �أجِل  اهلِل َو�آنَِيُة �هلِل �لُمَقدَّ

�ْسِم اهلِل.«

لِويُّون الَّ

َولَّما شاَخ د�ُوُد َو�ْقَتَرَبْت َحياتُُه ِمْن نِهاَيِتها، 23 
�إْسر�ئِيَل.  َعَلى  َمِلكاً  ُسَلْيماَن  �ْبَنُه  َب  نَصَّ
َو�لَّلاِويِّيَن.  َو�لَكَهَنِة  �إْسر�ئِيَل  قاَدِة  كُلَّ  د�ُوُد  2َوَجَمَع 

َثلاثِيَن  �أعماُرُهْم  َتبلُُغ  �لَِّذيَن  �لَّلاِويِّيَن  َعَدَد  3َو�أْحَصى 

َسَنًة َفما َفْوُق. َفَبَلَغ َعَدُدُهْم َثمانَِيًة َوَثلاثِيَن �ألَف َرُجٍل. 
ْشر�َف  4َوكانَْت َوِظيَفُة �أرَبَعٍة َوِعْشِريَن �ألفاً ِمْن َهُؤلاِء �لاإ

ُعَرفاَء  ِمْنُهْم  �آلاٍف  ِستَُّة  َوكاَن  اهلِل.  َبيِت  َعَمِل  َعَلى 
َوكانَْت  َبّو�بِيَن.  ِمْنُهْم  �آلاٍف  �أرَبَعُة  5َوكاَن  َوَقضاًة. 
َوِظيَفُة �أرَبَعِة �آلاٍف �آَخِريَن َتْسِبيَح اهلِل بِاآلاٍت ُموِسيِقيٍَّة 

َصَنَعها د�ُوُد ِمْن �أجِل َتْسِبيِح اهلِل.
َمُهْم د�ُوُد �إلَى َمجُموعاٍت َوْفَق �أْبناِء لاِوي:  6َوَقسَّ

َجْرُشوَن َوَقهاَت َوَمر�ِري.

الَجْرُشوِنيُّون
لَْعد�َن  8�أْبناُء  َوَشْمَعى.  لَْعد�ُن  �لَجْرُشونِيِّيَن  7ِمَن 

َوُيوئِيُل، َوَعَدُدُهْم َثلاَثٌة. 9�أْبناُء  َوِزيثاُم  َيِحيِئيُل  ئِيُس  �لرَّ
َثلاَثٌة.  َوَعَدُدُهْم  َوهار�ُن،  َوَحِزيِئيُل  َشلُوِميُث  َشْمَعى 
10�أْبناُء  لَْعد�َن.  عائِلاِت  ُرَؤساَء  �لثَّلاَثُة  َهُؤلاِء  كاَن 
أرَبَعُة  َشْمَعى َيَحُث َوِزينا َوَيُعوُش َوَبِريَعُة. كاَن َهُؤلاِء �لا
ئِيَس، َوِزيَزُة �لثّانِي. �أّما  �أْبناَء َشْمَعى. 11َوكاَن َيَحُث �لرَّ
َيُعوُش َوَبِريَعُة، َفَلْم َيُكْن لَُهما �أولاٌد َكِثيُروَن. َولِذ� كاَن 

َيُعوُش َوَبِريَعُة ُيْحَسباِن عائَِلًة و�ِحَدًة.

الَقهاِتيُّون
12َو�أْبناُء َقهاَت �أْرَبعٌة ُهم َعْمر�ُم َوَيْصهاُر َوَحْبروَن 

َو�ُأْفِرَز  َوُموَسى.  هاُروَن  ُهما  ُعْمر�َم  13َو�ْبنا  يِئيَل.  َوُعزِّ
ِفي  َبُخوٍر  لَِحْرِق  أَبِد  �لا �إلَى  َو�أْبناُؤُه  ُهَو  َس  َوقُدِّ هاروُن 
�إلَى  بِاْسِمِه  عَب  �لشَّ َولُِيباِرَك  َولَِيْخِدَمُه  اهلِل،  َحضَرِة 

أَبِد. �لا



1 أخبار 43910:24

ُيْحَسباِن  كانا  َفَقْد  �هلِل،  َرُجِل  ُموَسى،  �ْبنا  14�أّما 

َجْرُشوُم  ُهما  ُموَسى  15َو�ْبنا  لاِوي.  َعشيَرِة  ِضمَن 
17�أّما  ئيُس.  �لرَّ َشُبوئِيَل  ُهَو  َجرُشوَم  16َو�بُن  َو�ألِيَعَزُر. 
�ْبٌن  ألِيَعَزَر  لِا َيُكْن  َولَْم  ئِيُس.  �لرَّ َرَحْبيا  َفُهَو  �ألِيَعَزَر  �بُن 
ِجّد�ً.  َكِثيِريَن  كانُو�  َرَحْبيا  �أْبناَء  َولَِكنَّ  َرَحْبيا،  ِسَوى 
18َو�ْبُن َيْصهاَر ُهَو �لرَّئيُس َشلُوميُث. 19َو�أْبناُء َحْبُروَن 

َيْحِزيِئيُل،  َو�لثّالُِث  �أَمْريا،  َو�لثّانِي  َيِريِّا،  ئيُس  �لرَّ ُهم: 
ِميخا  ئِيُس  �لرَّ ُهما  يِئيل  ُعزِّ 20َو�ْبنا  َيْقَمعاُم.  َو�لّر�بُِع 

ّيا. َو�لثّانِي َيشِّ

الَمراِريُّون
َمحِلي  َو�ْبنا  َوُموشي،  َمحِلي  ُهما  َمر�ِرَي  21َو�ْبنا 

�ألْعاز�ُر َوِقْيٌس. 22َوماَت �ألْعاز�ُر بِلا �أولاٍد، َفَلْم َيُكْن لَُه 
ِهنَّ َقْيٍس. 23�أْبناُء ُموِشي  َجُهنَّ �أْبناُء َعمِّ �إلّا َبناٌت. َفَتَزوَّ

ُهْم َمحِلي َوعاِدُر َوَيِريُموُث، َوَعَدُدُهْم َثلاَثٌة.

لِويِّين َعَمُل الَّ
َوُهْم  َحَسَب عائِلاتِِهْم،  لاِوي  �أْبناُء  ُهْم  24َهُؤلاِء 

لُو� َوْفَق َعَدِد �أْسمائِِهْم، َرئِيساً  ُرَؤساُء �لعائِلاِت َكما ُسجِّ
َرئِيساً، �لَِّذيَن كاَن َمطلُوباً ِمْنُهْم �أْن َيُقوُمو� بِالَعَمِل ِفي 
ِعْشِريَن  �أعماُرُهْم  َبَلَغْت  �لَِّذيَن  ِمَن  اهلِل،  َبيِت  ِخدَمِة 

َسَنًة َفما َفْوُق.
�إْسر�ئِيَل،  �إلَُه  اهلُل،  »�أعَطى  د�ُوُد:  قاَل  25َفَقْد 

أَبِد. 26َفَلْم َيُعِد  َشعَبُه ر�َحًة، َوَسَكَن ِفي �لُقْدِس �إلَى �لا
يَن �إلَى َحمِل َخيَمِة �لاْجِتماِع �أْو �أيّاً ِمَن  �لَّلاِويُّوَن ُمْضَطرِّ

�آنَِيَتها َو�أغر�ِضها �للاِزَمِة لِْلِخْدَمِة ِفيها.«
�لَّلاِويُّوَن  صاَر  د�ُوَد،  َتعِليماِت  �آِخِر  27َفَحَسَب 

28لَِكنَّ  َفْوُق.  َفما  �لِعْشِريَن  ِسنِّ  ِمْن  �عِتبار�ً  وَن  ُيَعدُّ
َو�ِجَبُهْم ُهَو ُمساَعَدُة �أْبناِء هاُروَن ِفي ِخْدَمِة َبيِت اهلِل: 
�أْن َيُكونُو� َمْسُؤولِيَن َعِن �لّساحاِت َو�لُغَرِف �لجانِِبيَِّة، 
َوَتطِهيِر كُلِّ ما ُهَو ُمَقدٌَّس، َو�أيَّ َعَمٍل لِِخْدَمِة َبيِت �هلِل. 
ِس  �لُمَقدَّ �لُخْبِز  َترتِيِب  َعْن  �أيضاً  َمْسُؤولِيَن  29َوكانُو� 

لَِتْقِدَمِة  �لطَِّحيِن  َو�إعد�ِد  �لمائَِدِة،  َعَلى  ُيوَضُع  �لّذي 
و�نِي،  ِقيِق، َوَرقائِِق �لُخْبِز َغيِر �لُمْخَتِمِر، َوَكْعِك �لصَّ �لدَّ
َو�أنو�ِع �لُخْبِز �لَمخلُوِط، ِمْن كُلِّ نَوٍع َوَحْجٍم. 30َوكاَن 

ْكِر  �لشُّ لَِتْقِديِم  َوَمساٍء  َصباٍح  كُلَّ  َيِقُفو�  �أْن  َعَليِهْم 
ِفي  �لّصاِعِدُة  بائُِح  �لذَّ َمِت  قُدِّ 31َوكُلَّما  هلِل.  َو�لتَّْسِبيِح 
َحَسَب  �لاأعياِد،  َو�أيّاِم  ُهوِر،  �لشُّ َو�أو�ئِِل  ْبِت،  �لسَّ �أيّاِم 
�لَعَدِد �لَمطلُوِب ِمْنُهْم بانِتظاٍم ِفي َحْضَرِة اهلِل. 32َوكاَن 
َو�لَمْقِدِس  �لاْجِتماِع  �أنِظَمَة َخيَمِة  َيْحَفُظو�  �أْن  َعَليِهْم 
َبيِت  ِخدَمِة  َحوَل  �أقِربائِِهْم  هاُروَن  �أبناِء  َوَتوِجيهاِت 

اهلِل.

َتْقِسيُم الَكَهَنة

َهِذِه ِهَي ِفَرُق �أْبناِء هاُروَن. �أْبناُء هاُروَن: 24 
ناد�ُب َو�أبِيُهو َو�ألِعاَزُر َو�إيثاماُر. 2َوَقْد ماَت 
ناد�ُب َو�أبِيُهو َقبَل َو�لِِدِهما، َولَْم َيُكْن لَُهما �أْبناٌء، َفَخَدَم 
َمُهْم د�ُوُد، َوصاُدوُق ِمْن  �ألِعاز�ُر َو�إيثاماُر َكَكَهَنٍة. 3َوَقسَّ
�أْبناِء �ألِعاز�َر، َو�أِخيمالُِك ِمْن �أْبناِء �إيثاماَر، َحَسَب �لَمهامِّ 
�أْبناَء  �أنَّ  َتَبيََّن  �أنَُّه  4َغيَر  �لِخْدَمِة.  ِفي  �إلَْيِهْم  �لُموَكَلِة 
كُوِر ِمْن �أْبناِء �إيثاماَر،  �ألِعاز�َر �أكَبُر َعَدد�ً ِمْن َحيُث �لذُّ
أْبناِء �ألِعاز�َر، َوَثمانَِيَة  َفكاَن ُهناَك ِستََّة َعَشَر َرئِيَس عائَِلٍة لِا
أْبناِء �إيثاماَر. 5َوَقْد َعيَُّنو� َفَتر�ِت َعَمِل  ُرَؤساِء عائِلاٍت لِا
كانُو�  َهُؤلاِء  أنَّ  لِا بِالُقْرَعِة،  �لجانَِبيِن  عائِلاِت  ُرَؤساِء 
َوِمْن  �ألِعاز�َر  �أْبناِء  ِمْن  ِس  �لُمَقدَّ �لُمكاِن  َعْن  َمْسُؤولِيَن 

َبيِن �أْبناِء �إيثاماَر.
َوُهَو  نََثَنِئيَل  ْبُن  َشَمْعيا  �لكاتُِب  َلُهُم  َسجَّ 6َوَقْد 

َوصاُدوَق  َو�لرُّؤساُء،  َو�لقاَدُة  �لَمِلِك،  بُِحُضوِر   ، لاِويٌّ
�لكاِهِن، َو�أِخيَمالَِك بَِن �أبِياثاَر، َوُرُؤوِس عائِلاِت �لَكَهَنِة 
يثاماَر،  ألِعاز�َر، ثُمَّ عائَِلٌة لاإ َو�لَّلاِويِّيَن. َفاُأِخَذْت عائَِلٌة لا

بِالتَّناُوِب.

ُأولَى َعَلى َيُهوياِريَب، 7  َوَقَعِت �لُقْرَعُة �لا  
   َو�لثّانَِيُة َعَلى َيْدِعيا،
8  َو�لثّالَِثُة َعَلى حاِريَم،  

   َو�لّر�بَِعُة َعَلى َسُعوِريَم،
9  َو�لخاِمَسُة َعَلى َمْلِكّيا،  
   َو�لّساِدَسُة َعَلى َمّياِميَن،
وَص، 10  َو�لّسابَِعُة َعَلى َهقُّ  

   َو�لثّاِمَنُة َعَلى �أبِّيا،
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11  َو�لتّاِسَعُة َعَلى َيُشوَع،  
   َو�لعاِشَرُة َعَلى َشُكْنيا،

12  َو�لحاِدَيَة َعْشَرَة َعَلى �ألِياِشيَب،  
   َو�لثّانَِيَة َعْشَرَة َعَلى ياِقيَم،
َة، 13  َو�لثّالَِثَة َعْشَرَة َعَلى ُحفَّ  

   َو�لّر�بَِعَة َعْشَرَة َعَلى َيَشباآَب،
14  َو�لخاِمَسَة َعْشَرَة َعَلى بِْلَجَة،  
   َو�لّساِدَسَة َعْشَرَة َعَلى �إيِميَر،
15  َو�لّسابَِعَة َعْشَرَة َعَلى ِحيِزيَر،  

   َو�لثّاِمَنَة َعْشَرَة َعَلى َهْفِصيَص،
16  َو�لتّاِسَعَة َعْشَرَة َعَلى َفَقْحيا،  

   َو�لِعْشُروَن َعَلى َيَحْزِقيِئيَل،
17  َو�لحاِدَيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى ياِكيَن،  
   َو�لثّانَِيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى جاُموَل،

18  َو�لثّالَِثُة َو�لِعْشُروَن َعَلى َدلايا،  
   َو�لّر�بَِعُة َو�لِعْشُروَن َعَلى َمَعْزيا.

ُخوِل  19كانَْت َهذِه َمجُموعاُت �لَكَهنِة �لُموَكِليَن بِدُّ

�إْسر�ئِيَل،  �إلَُه  اهلُل،  �أَمَر  �لَِّتي  أنِظَمِة  �لا َوْفَق  اهلِل  َبيِت 
هاُروَن بِها.

ُة أْبناِء الِوي َبِقيَّ
20�أّما بِالنِّْسَبِة لَِبِقيَِّة �لَّلاِويِّيَن:

   َفِمْن �أْبناِء ِعْمر�َم ُشوبائِيُل،
   َوِمْن �أْبناِء ُشوبائِيَل َيَحْديا.

21  َوِمْن �أْبناِء َرِحْبيا َيِشّيا �لِبكُر.  
22  َوِمْن �أْبناِء َيْصهاَر َشلُوُموُث،  
   َوِمْن �أْبناِء َشلُوُموَث َيَحُث.
23  ثُمَّ �أْبناُء َحْبُروَن َيِريّا �لِبكُر،  

   َو�لثّانِي �أَمْريا،
   َو�لثّالُِث َيحِزيِئيُل،

   َو�لّر�بُِع َيْقَمعاُم.
يِئيَل ِميخا. 24  َو�ْبُن ُعزِّ  

   َوِمْن �أْبناِء ِميخا شاُموُر.

ّيا. 25  َو�أُخو ِميخا َيشِّ  
ّيا َزَكِريّا.    َوِمْن �أْبناِء َيشِّ

   26  أ َو�ْبنا َمر�ري َمحِلي وُموِشي، َو�ْبُنُه َيَعْزيا.
27  َو�أبناُء َيَعْزيا ْبِن َمر�ري ُهْم ُشوَهُم َوَزكُّوُر   

َوِعْبِري.
28  َوِمْن �أْبناِء َمحِلي �ألِعاز�ُر �لَِّذي لَْم َيُكْن لَُه   

�أْبناٌء.
29  َوِمْن �أْبناِء َقيٍس َيْرَحْمِئيُل.  

30  َو�أْبناُء ُموِشي ُهْم َمحِلي َوعاِدُر َوَيِريُموُث.  

31َو�ألَقى  عائِلاتِِهْم.  َحَسَب  �لَّلاِويُّوَن  ُهُم  َهُؤلاِء 
َهُؤلاِء �أيضاً قُْرَعًة َمَع �أْقِربائِِهْم، �أْبناِء هاُروَن، �أماَم �لَمِلِك 
د�ُوَد، َوصاُدوَق، َو�أِخيَمالَِك، َوُرَؤساِء عائِلاِت �لَكَهَنِة 
ِمثَل  �لُقْرَعَة  ئِيِس  �لرَّ عائِلاُت  �ألَقْت  َوَقْد  َو�لَّلاِويِّيَن. 

أْصَغِر بِالتَّساِوي. أِخ �لا عائِلاِت �لا

الُمَرنُِّمون

لِلِخْدَمِة 25  �لَجيِش  َوُرَؤساُء  د�ُوُد  َص  َوَخصَّ
�لَِّذيَن  َوَيُدوثُوَن،  َوَهْيماَن  �آساَف  �أْبناَء 
ُنوِج. َوَهِذِه قائَِمٌة بِاأْسماِء  َيَتَنبَّاُأوَن بِالَقياثِيِر َو�لرَّباِب َو�لصُّ

وَن َهِذِه �لِخدَمَة: �لَِّذيَن كانُو� ُيَؤدُّ
َو�أَشرئِيَلُة،  ونََثْنيا  َوُيوُسُف  َزكُّوُر  �آساَف  �أْبناِء  2ِمْن 

�إْشر�ِف  َتْحَت  َيَتَنبَّاُأوَن  َهُؤلاِء  �آساَف  �أْبناُء  َوكاَن 
�لَمِلِك.

3ِمْن َيُدوثُوَن: �أْبناُء َيُدوثُوَن َجَدلْيا َوَصِري َوَيْشَعيا 

ِقياَدِة  َتحَت  ِستٌَّة  َوَعَدُدُهْم  َوَمتَّْثيا،  َوَحَشْبيا  َوَشْمَعى 
�أبِيِهْم َيُدوثُوَن �لَِّذي َيَتَنبَّاُأ بِالَقيثاَرِة. َوُهْم َمْسُؤولُوَن َعْن 

ْكِر َو�لتَّْسِبيِح هلِل. َتْقِديِم �لشُّ
يِئيُل َوَشُبوئِيُل َوَيِريُموُث  ّيا َوَمتَّْثيا َوُعزِّ 4ِمْن َهْيماَن ُبقِّ

لِْتي َوُروَمْمِتي َعَزُر َوَيْشَبقاَشُة  َوَحَنْنيا َوَحنانِي َو�إيِلياآَثُة َوِجدَّ
�أْبناَء  كُلُُّهْم  َهُؤلاِء  5كاَن  َوَمْحِزُيوُت.  َوُهوثِيُر  َوَملُوثِي 
َهْيماَن، ر�ئِي �لَمِلِك، َوْفَق َوْعِد �هلِل بِاأْن َيجَعَلُه َقِويّاً. 
َوَرَزَق �هلُل َهْيماَن �أرَبَعَة َعَشَر �ْبناً َوَثلاَث َبناٍت. 6كانُو� 

أ 26:24 العددان 26، 27. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� �لمقطِع 

ِفي �للغِة �لعبريّة.
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َجميعاً َيعَملُوَن َتحَت �إْشر�ِف �أبِيِهْم ِفي �لتَّْرنِيِم لَِبيِت اهلِل 
ُنوِج َو�لرَّباِب َو�لَقياثِيِر ِمْن �أجِل ِخْدَمِة َبيِت �هلِل.  بِالصُّ
َوكاَن �آساُف َوَهيماُن َوَيُدوثُوَن، َتْحَت �إْشر�ِف �لَمِلِك 
بِيَن َعَلى  �لُمباِشِر. 7َوَقْد َبَلَغ َعَدُدُهْم َمَع �أْقِربائِِهِم �لُمَدرَّ
َجِميُعُهْم  َوكانُو�  َوَثمانِيَن،  َوَثمانَِيٍة  ِمَئَتيِن  هلِل،  �لتَّْرنِيِم 
ِهْم، ِكبار�ً َوِصغار�ً،  ماِهريَن. 8َو�ألُقو� قُْرَعًة لَِتحِديِد َمهامِّ

ُمَعلِّميَن َوَتلاِميَذ.

آَساَف َعَلى ُيوُسَف. ُأولَى لا 9  َفَوَقَعِت �لُقْرَعُة �لا  
   َو�لثّانَِيُة َعَلى َجَدلْيا َقِريِبِه، َو�أْبنائِِه �لاْثَنْي 

َعَشَر.
10  َو�لثّالَِثُة َعَلى َزكُّوَر َو�أْبنائِِه َو�أْقِربائِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
11  َو�لّر�بَِعُة َعَلى َيْصِري َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
12  َو�لخاِمَسُة َعَلى نََثْنيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
ّيا، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،  13  َو�لّساِدَسُة َعَلى ُبقِّ  

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
14  َو�لّسابَِعُة َعَلى َيَشْرئِيَلَة، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
15  َو�لثّاِمَنُة َعَلى َيْشِعيا، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
16  َو�لتّاِسَعُة َعَلى َمتَّْنيا َو�أبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
17  َو�لعاِشَرُة َعَلى َشْمَعى، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
18  َو�لحاِدَيَة َعْشَر َعَلى َعَزْرئِيَل، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
19  َو�لثّانَِيَة َعْشَرَة َعَلى َحَشْبيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
20  َو�لثّالَِثَة َعْشَرَة َعَلى ُشوبائِيَل، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
21  َو�لّر�بَِعَة َعْشَرَة َعَلى َمتَّْثيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

22  َو�لخاِمَسَة َعْشَرَة َعَلى َيِريُموَث َو�أْبنائِِه   
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعْشَر.

23  َو�لّساِدَسَة َعْشَرَة َعَلى َحَنْنيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعْشَر.

24  َو�لّسابَِعَة َعْشَرَة َعَلى َيْشَبقاَشَة َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعْشَر.

25  َو�لثّاِمَنَة َعْشَرَة َعَلى َحنانِي َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

26  َو�لتّاِسَعَة َعْشَرَة َعَلى َملُّوثِي َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

27  َو�لِعْشُروَن َعَلى �إيِلياآَثَة َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

28  َو�لحاِدَيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى ُهوثِيَر َو�أْبنائِِه   
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

لِْتي َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه  29  َو�لثّانَِيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى ِجدَّ  
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

30  َو�لثّالَِثُة َو�لِعْشُروَن َعَلى َمْحِزُيوَث، َو�أْبنائِِه   
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر. 31َو�لّر�بَِعُة 

َو�لِعْشُروَن َعَلى ُروَمْمِتي َعَزَر َو�أْبنائِِه 
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

ُحّراُس األْبواب

ِفَرُق �لَبّو�بِيَن ِمْن �أْبناِء قُوَرَح: َمشَلْميا ْبُن 26 
2َوكاَن  �آساَف.  �أْبناِء  �أَحُد  َوُهَو  قُوِري، 
لَِمشَلْميا �أْبناٌء: �لِبكُر َزَكِريّا، َو�لثّانِي َيِديِعيِئيُل، َو�لثّالُِث 
َو�لّساِدُس  ِعيلاُم،  3َو�لخاِمُس  َيْثَنِئيُل،  َو�لّر�بُِع  َزَبْديا، 

َيُهوحاناُن، َو�لّسابُِع �ألِيُهو ِعيناُي.
4َوكاَن لُِعوبِيَد �أُدوَم �أْبناٌء ُهُم �لِبْكُر َشَمْعيا، َو�لثّانِي 

َو�لخاِمُس  َو�لّر�بُِع ساكاُر،  ُيو�آُخ،  َو�لثّالُِث  َيُهوز�باُد، 
َو�لثّاِمُن  َيّساَكُر،  َو�لّسابُِع  يِئيُل،  نَْثَنِئيُل، 5َو�لّساِدُس َعمِّ

َفَعْلتاُي. َفَقْد باَرَكُه �هلُل ِفعلاً.
6َوكاَن لاْبِنِه َشْمِعيا �أبناٌء �أيضاً، ُرَؤساٌء لِعائِلاتِِهْم، 

َُّهْم كانُو� ِمْن َطَبَقِة �لُمحاِربيَن �لنَُّبلاِء. 7�أبناُء َشِمْعيا  أن لِا
ُهْم َعْثِني َوَرفائِيُل َوُعوبِيُد َو�ألْز�باُد َو�أَخو�ُه �ألِيُهو َوَسَمْكيا، 

َوُهما َرُجلاِن ُمْقَتِدر�ِن.
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8كاَن َهُؤلاِء كُلُُّهْم �أْبناَء ُعوبِيَد �آُدوَم، ُهْم َو�أبناُؤُهْم 

ٍة لِلِقياِم بَِوظائِِفِهْم،  َو�أقارُِبُهْم، رِجالاً ُمْقَتِدرِيَن َيَتَمتَُّعوَن بُِقوَّ
َوَعَدُدُهُم �ْثناِن َوِستُّوَن، َوُهْم ِمْن نَسٍل ُعوبِيَد �أُدوَم.

9َوكاَن لَِمشَلْميا �أبناٌء َو�أقاِرُب َعَدُدُهْم َثمانَِيَة َعَشَر 

َرُجلاً ُمقَتِدر�ً.
10َوكاَن لُِحوَسَة �لِمر�ِريِّ �أْبناٌء: �لرَّئِيُس ِشْمِري. َمَع 

ئِيَس. 11َو�لثّانِي  �أنَُّه لَْم َيُكِن �لِبْكَر، لَِكنَّ �أباُه َجَعَلُه �لرَّ
ِحْلِقّيا، َو�لثّالُِث َطَبْليا، َو�لّر�بُِع َزَكِريّا. َفكاَن َعَدُد �أبناِء 

ُحوَسَة َو�أقاِربِِه َثلاَثَة َعَشَر.
�لرِّجاِل،  قاَدُة  َوُهْم  َهِذِه،  �لَبّو�بِيَن  لِِفَرِق  12كاَن 

َو�ِجباٌت َكاأقاِربِِهْم ِفي ِخدَمِة َبيِت اهلِل. 13َو�ألَقْو� قُْرعًة 
لِِحر�َسِة  بَحَسِب عائِلاتِِهْم  َو�لِكباِر  باِب  للشَّ لْلَجِميِع، 

كُلِّ بّو�بٍة.
ْرِقيَِّة.  �لشَّ �لَبّو�َبِة  لِِحر�َسِة  لَِشَلْميا  قُْرَعًة  14َو�ألَقْو� 

َحِكيٌم،  ُمْسَتشاٌر  َوُهَو  َشَلْميا،  بِن  لَِزَكِريّا  قُْرَعًة  َو�ألَقْو� 
�لَبّو�َبُة  15�أّما  ماليَِّة.  �لشَّ �لَبّو�بِة  ِحر�سُة  َعليِه  َفكاَن 
�لَجُنوبِيَُّة َفكانَْت ِمْن نَِصيِب ُعوبِيَد �أُدوَم. َوكُلَِّف �أبناُؤُه 
يَم َوُحوساَ  بِِحر�َسِة �لَمخَزِن. 16َوكانَْت ِمْن نَِصيِب ُشفِّ

�لَبّو�َبُة �لَغربِيَُّة، َمَع َبّو�َبِة َشلََّكَة َعَلى �لطَِّريِق �لّصاِعِد.
�لَبّو�َبِة  ِعنَد  17َفَيِقُف  َيَتناَوُبوَن.  �لُحّر�ٌس  َفكاَن 
مالِيَِّة  �لشِّ �لَبّو�َبِة  َوِعنَد  َيْوٍم،  كُلَّ  لاِويِّيَن  ِستَُّة  ْرِقيَِّة  �لشَّ
َيوٍم.  �أرَبَعٌة كُلَّ  �لَجُنوبِيَِّة  �لبّو�َبِة  َوِعنَد  َيوٍم،  �أرَبَعٌة كُلَّ 
18�أّما  �ْثَنيِن.  �ْثَنيِن  �لَمخَزِن  ِحر�َسِة  َعَلى  َوَيَتناَوُبوَن 
بِالنِّْسَبِة لِلقاَعِة �لَغربِيَِّة، َفكاَن ُهناَك �أرَبَعُة ُحّر�ٍس ِعنَد 

�لطَِّريِق، َو�ْثناِن ِعْنَد �لقاَعِة.
�لُقوَرِحيِّيَن  ِمَن  �لَبّو�بِيَن  ِفَرُق  ِهَي  19َهِذِه 

َو�لَمر�ِريِّيَن.

أَُمناُء الَمخازن َوآَخُرون
ِحر�سِة  َعْن  َمْسُؤولاً  �أِخّيا  كاَن  �للاِويِّيَن،  20َوِمَن 

َمخاِزِن َبيِت �هلِل َوَمخاِزِن �لتَّقِدماِت �لَمْحُفوَظِة.
21َو�أّما �أبناُء لَْعد�َن �لَِّذيَن ِمْن عائَِلِة َجْرُشوَن، ُرَؤساُء 

ئِيُس ُهَو َيِحيِئيِلي.  عائِلاِت لَْعد�َن �لَجْرُشونِيِّ َفكاَن �لرَّ
22َوكاَن �ْبنا َيِحيِئيِلي ِزيثاُم َوُيوئِيُل َمْسُؤولَْيِن َعْن َمخاِزِن 

َبيِت اهلِل.

يِئيَل،  23ِمْن �أبناِء َعْمر�َم، َوَيْصهاَر، َوَحْبُروَن، َوُعزِّ

َل  آَوَّ 24كاَن َشُبوئِيُل ْبُن َجْرُشوَم ْبِن ُموَسى �لَمسُؤوَل �لا

ْبُن  َرَحْبيا  ُهْم  �ألِيَعَزَر  ِمْن  25َو�إْخَوتُُه  �لَمخاِزِن.  َعِن 
�ألِيَعَزَر، َوَيْشِعيا ْبُن َرَحْبيا، َوُيور�ُم ْبُن َيْشِعيا، َوِزْكِري ْبُن 
ُيور�َم، َوَشلُوِميُث ْبُن ِزْكِري. 26كاَن َشلُوِميُث َو�أقِرباُؤُه 
َصها  َمسُؤولِيَن َعِن َجميِع َمخاِزِن �لتَّقِدماِت �لَِّتي َخصَّ
ُرَؤساُء  َمها  َقدَّ َو�لَِّتي  �لَهيَكِل،  لِِخْدَمِة  د�ُوُد  �لَمِلُك 
�لَجيِش.  َوقاَدُة  َو�لِمئاِت،  آلاِف  �لا َوقاَدُة  �لعائِلاِت 
�أجِل  ِمْن  �لُحُروِب  َغنائِِم  ِمَن  َعطايا  ُصو�  َخصَّ 27َفَقْد 

َصُه َصُموئِيُل �لّر�ئِي  ِصيانَِة َبيِت اهلِل. 28َفُكلُّ ما َخصَّ
َوشاُوُل ْبُن َقْيٍس َو�أْبِنيُر ْبُن نِيٍر َوُيو�آُب بُن ُصُرِويََّة، كاَن 

ِفي ُعْهَدِة َشلُوِميَث َو�أقِربائِِه.
لِلَعَمِل  َو�أبناُؤُه  َكَنْنيا  َتَعيََّن  �لَيْصهاِريِّيَن،  29َوِمَن 

خاِرَج �لَهيَكِل َكَمسُؤولِيَن َوقُضاًة َعَلى �إْسر�ئِيَل. 30ِمَن 
َرُجٍل  ِمَئِة  َوَسْبُع  �ألٌف  َو�أقِرباُؤُه،  َحَشْبيا  �لَحْبُرونِيِّيَن 
ُمقَتِدٍر، َمسُؤولُوَن َعْن َجميِع ُشؤوِن ِخدَمِة اهلِل َوِخْدَمِة 
. 31�أّما  ُأرُدنِّ �لَمِلِك ِفي �إْسر�ئِيَل، �إلَى �لَغرِب ِمْن نَْهِر �لا
بِالنِّْسَبِة لِلَحبُرونِيِّيَن، َفكاَن َيَريّا َرئِيَس �لَحبُرونِيَِّن َحَسَب 
ِمْن  أرَبِعيَن  �لا َنِة  �لسَّ َوِفي  عائِلاتِِهْم.  �أنساِب  ِسِجّلاِت 
ِرجاٌل  َفُوِجَد  ِجّلاِت،  لِلسِّ َفحٌص  َجَرى  د�ُوَد،  ُحكِم 
لََدى  32َوكاَن  ِجْلعاَد.  ِفي  َيعِزيَر  ِفي  َبيَنُهْم  ُمقَتِدِروَن 
ُمقَتِدِريَن  ِرجالاً  كانُو�  َقِريٍب،  ِمَئِة  َوَسْبُع  �ألفاِن  َيَريّا 
َوُرَؤساَء عائِلاتِِهْم. َفَعيََّنُهْم د�ُوُد َمْسُؤولِيَن َعِن �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن 
ى ِفي ما َيَتَعلَُّق بُِكلِّ �ُأُموِر  َو�لجاِديِّيَن َونِْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

�هلِل َوُشؤوِن �لَمِلِك.

ِفِرُق الَجيش

َوَهِذِه قائَِمٌة بُِرَؤساِء عائِلاِت َبِني �إْسر�ئِيَل 27 
ُألوِف َو�لِمئاِت َو�لَمسُؤولِيَن َعْنُهْم،  َوقاَدِة �لا
بِالِفَرِق  �لُمَتَعلَِّقِة  ُأُموِر  �لا ِفي كُلِّ  �لَمِلَك  َخَدُمو�  �لَِّذيَن 
َنِة:  �لَعْسَكِريَِّة �لَِّتي كانَْت َتُقوُم بِالِخدَمَة َعَلى َمد�ِر �لسَّ
َتْخِدُم َشْهر�ً َوَتْسَتِريُح َشْهر�ً. َوَبَلَغ َعَدُد كُلِّ َفِريٍق �أْرَبَعًة 

َوِعْشِريَن �ألْفاً.
ُأولَى  2كاَن ُيْشَبعاُم ْبُن َزْبِديِئيَل َمسُؤولاً َعِن �لِفْرَقِة �لا

ِل. َوكاَن ِفي ِفْرَقِتِه �أْرَبَعٌة َوُعْشُروَن �ألْفاً. أوَّ ْهِر �لا لِلشَّ
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3كاَن ِمْن نَسِل فاَرَص، َرئِيَس كُلِّ قاَدِة �لَجيِش. 

أوَِّل. ْهِر �لا َوكانَْت ِخْدَمُتُه ِفي �لشَّ
أُخوِخيُّ َمسُؤولاً َعِن �لِفرَقِة �لَِّتي  4َوكاَن ُدود�ُي �لا

ْهِر �لثّانِي. َوكاَن َمقلُوُث �لقائَِد �لَمسُؤوَل  َتخِدُم ِفي �لشَّ
َعْن ِفْرَقِتِه. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً.

ْبُن  َبنايا  ُهَو  �لثّالِِث  ْهِر  لِلشَّ �لثّالُِث  �لقائُِد  5كاَن 

�أرَبَعًة  َتُضمُّ  ِفرَقُتُه  َوكانَْت  �لَكَهَنِة.  َرئِيُس  َيُهوياد�َع 
َوِعْشِريَن �ألفاً. 6كاَن َبنايا ُمحاِرباً َبيَن �لثَّلاثِيَن َوَمسؤولاً 

يز�باُد َمسُؤولاً َعْن ِفْرَقِتِه. َعِن �لثَّلاثِيَن. َوكاَن �ْبُنُه َعمِّ
ْهِر �لّر�بِِع، َعسائِيُل �أخو ُيو�آَب.  7�لقائُِد �لّر�بُِع لِلشَّ

َوصاَر �ْبُنُه َزَبْديا قائِد�ً َبْعَدُه. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن 
�ألْفاً.

َشْمُحوُث  �لخاِمِس،  ْهِر  لِلشَّ �لخاِمُس  8�لقائُِد 

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. �لَيْزر�ِحيُّ
يَش  ْهِر �لّساِدِس، ِعير� ْبَن ِعقِّ 9�لقائُِد �لّساِدُس لِلشَّ

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. �لتَُّقوِعيُّ
ْهِر �لّسابِِع، حالُِص �لَفلُونِيُّ ِمْن  10�لقائُِد �لّسابُِع لِلشَّ

َبِني �أْفر�يَِم. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً.
 ، ْهِر �لثّاِمِن، ِسْبكاُي �لُحوشاتِيُّ 11�لقائُِد �لثّاِمُن لِلشَّ

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. َوُهَو ز�ِرِحيٌّ
 ، �لَعناثُوثِيُّ �أبِيَعَزُر  �لتّاِسِع،  ْهِر  لِلشَّ �لتّاِسُع  12�لقائُِد 

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. َوُهَو َبْنياِمْيِنيٌّ
 ، ْهِر �لعاِشِر، َمْهر�ُي �لنَُّطوفاتِيُّ 13�لقائُِد �لعاِشُر لِلشَّ

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. َوُهَو ز�ِرِحيٌّ
ْهِر �لحاِدي َعَشَر، َبنايا  14�لقائُِد �لحاِدي َعَشَر لِلشَّ

�أرَبَعٌة  ِفْرَقِتِه  َوِفي  �أْفر�يِم.  عائَِلِة  ِمْن  َوكاَن   . �لَفرَعُتونِيُّ
َوِعْشُروَن �ألْفاً.

ْهِر �لثّانِي َعَشَر، َفكاَن  15�أّما �لقائُِد �لثّانِي َعَشَر لِلشَّ

، َوُهَو ِمْن عائَِلِة ُعْثِنيِئيَل. َوِفي ِفْرَقِتِه  َخْلد�ُي �لنَُّطوفاتِيُّ
�أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً.

ُرَؤساُء الَعشاِئر
�إْسر�ئِيَل:  َقبائِِل  َعْن  َمْسُؤولِيَن  َؤساُء  �لرُّ 16َوكاَن 

مُعونِيِّيَن: َشَفطيا ْبُن  لِلَر�ُأوَبْيِنيِّيَن �ألِيَعَزُر ْبُن ِزْكِري. لِلشَّ
َمْعَكَة.

17لِّلاِويِّيَن: َحَشْبيا ْبُن َقُموئِيَل. لِهاُروَن: صاُدوُق.

18لَِيُهوذ�: �ألِيُهو، َوُهَو �أُخو د�ُوَد. لَِيّساَكَر: َعْمِري 

ْبُن ِميخائِيَل.
19لَِزُبولُوَن: َيْشَمِعيا ْبُن ُعوَبْديا. لَِنْفتالِي: َيِريُموُث 

ْبُن َعَزرئِيَل.
ى:  أْفر�يَِم: ُهوَشُع ْبُن َعَزْريا. لِِنْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ 20لِا

ُيوئِيُل ْبُن َفد�يا.
و ْبُن َزَكِريّا.  ى ِفي ِجْلعاَد: َيدُّ 21لِِنْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

لَِبْنياِمْيَن: َيْعِسيِئيُل ْبُن �أْبَنْيَر.
ُرَؤساُء  ُهْم  َهُؤلاِء  َيُروحاَم.  ْبُن  َعَزْرئِيُل  22لِد�َن: 

َقبائِِل �إْسر�ئِيَل.
23َولَْم ُيحِص د�ُوُد َمْن ُهْم �أَقلُّ ِمْن ِعْشِريَن َسَنًة، 

أنَّ اهلَل َسَبَق �أْن َوَعَد بِاأْن َتُكوَن �إْسر�ئِيُل بَِعَدِد نُُجوِم  لِا
ماِء. �لسَّ

لَْم  لَِكنَُّه  ُيحِصي،  ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  َبَد�أ  24َوَقْد 

َعَلى  �هلِل  حصاِء جاَء َغَضُب  �لاإ َوبَِسَبِب َهذ�  ُيكِمْل. 
�أيّاِم  �أحد�ِث  ِسِجلِّ  ِفي  �لَعَدُد  َيدُخِل  َفَلْم  �إْسر�ئِيَل، 

�لَمِلِك د�ُوَد.

الُمْشِرُفوَن َعَلى أملِك الَمِلك
25َوكاَن َعزُموُت ْبُن َعِديِئيَل َمسُؤولاً َعْن َمخاِزِن 

َعِن �لَمخاِزِن  يّا َمسُؤولاً  �لَمِلِك. َوكاَن ُيوناثاُن ْبُن ُعزِّ
َوِفي  �لُقَرى،  َوِفي  �لُمُدِن  َوِفي  أرياِف،  �لا ِفي  �لَِّتي 

�لُحُصوِن.
26َوكاَن َعْزِري ْبُن َكلُوَب َمسُؤولاً َعِن �لَفّلاِحيَن 

أْرَض. �لَِّذيَن َيحُرثُوَن �لا
27َوكاَن َشْمَعى �لّر�ِمي َمسُؤولاً َعِن �لُكُروِم. َوكاَن 

َمخاِزِن  أجِل  لِا �لِعَنِب  َعِن  َمسُؤولاً  ْفِميُّ  �لشَّ َزْبِديُّ 
�لنَِّبيِذ.

28َوكاَن َبعُل حاناَن �لَجِديِريُّ َمسُؤولاً َعْن �أْشجاِر 

ُيوعاُش  َوكاَن  �لَغربِيَِّة.  �لتِّلاِل  ِفي  يِز  َو�لُجمِّ يُتوِن  �لزَّ
يُتوِن. َمسُؤولاً َعْن َمُؤونَِة َزيِت �لزَّ

قُطعاِن  َعِن  َمسُؤولاً  �لّشاُرونِيُّ  َشْطر�ُي  29َوكاَن 

�لَبَقِر �لَِّتي َترَعى ِفي شاُروَن. َوكاَن شافاُط ْبُن َعدلاَي 
أوِدَيِة. َمسُؤولاً َعن قُطعاِن �لَبَقِر �لَِّتي ِفي �لا
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ْسماِعيِليُّ َمسُؤولاً َعِن �لِجماِل.  30َوكاَن �ُأوبِيُل �لاإ

َوكاَن  �لَحِميِر.  َعِن  َمسُؤولاً  �لِميُرونُوثِيُّ  َيَحْديا  َوكاَن 
ياِزيُز �لهاَجِريُّ َمسُؤولاً َعِن �لَغَنِم.

�لَمِلِك  �أملاِك  َعَلى  ُوَكلاَء  كُلُُّهْم  َهُؤلاِء  31كاَن 

د�ُوَد.
َوَحِكيماً  ُمسَتشار�ً  د�ُوَد  َعمُّ  ُيوناثاُن  32َوكاَن 

َعَلى  ُيْشِرُف  َحْكُمونِي  ْبُن  َيِحيِئيُل  َوكاَن  َوُمَتَعلِّماً. 
َتعِليِم �أبناِء �لَمِلِك. 33َوكاَن �أِخيُتوَفُل ُمسَتشار�ً لِلَمِلِك. 
�أِخيُتوَفَل  34َوَخَلَف  لِلَمِلِك.  ُمر�ِفقاً  أْرِكيُّ  �لا َوُحوشاُي 
َجيِش  قائَِد  ُيو�آُب  َوكاَن  َو�أبِياثاُر.  َبنايا  ْبُن  َيُهوياد�ُع 

�لَمِلِك.

ُخَطُط داُوَد ِللَهيَكل

َو�ْسَتدَعى د�ُوُد �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس كُلَّ قاَدِة 28 
�لِفَرِق  َوُرَؤساَء  �لَقبائِِل،  َوُرَؤساَء  �إْسر�ئِيَل، 
آلاِف، َوُرَؤساَء �لِمئاِت،  �لَِّتي َتخِدُم �لَمِلَك، َوُرَؤساَء �لا
َو�لَمسُؤولِيَن َعْن كُلِّ �أملاِك �لَمِلِك َوماِشَيِتِه َو�أبنائِِه، َمَع 
�لَمسُؤولِيَن ِفي حاِشَيِة �لَقْصِر، َو�لُمحاِربِيَن َوكُلِّ َرُجٍل 
يا  »�ْسَمُعونِي  َوقاَل:  د�ُوُد  �لَمِلُك  2َوَوَقَف  َوْزٌن.  لَُه 
�إْخَوتِي َوَشعِبي. كُنُت �أنِوي بِناَء َمكاِن ر�َحٍة َو�ْسِتْقر�ٍر 
َو�أعَدْدُت  �إلَِهنا.  َقَدَميِّ  لَِموِطِئ  اهلِل،  َعْهِد  لُِصْنُدوِق 
َتبِني  �أْن  لََك  َيُجوُز  لا  لِي:  قاَل  �هلَل  3لَِكنَّ  لِِبنائِِه. 
ِدماًء  َسَفْكَت  َوَقْد  َحرٍب،  َرُجُل  ََّك  أن لِا لاْسِمي،  َبيتاً 

َكِثيَرًة.
كُلِّ  َبيِن  ِمْن  �ختاَرنِي  �إْسر�ئِيَل،  �إلََه  اهلَل،  4»لَِكنَّ 

َفَقِد  أَبِد.  �لا �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َعَلى  َمِلكاً  أكُوَن  لِا عائَِلِتي 
عائَِلِتي.  �ختاَر  َيُهوذ�  َبيِت  َوِمْن  قائِد�ً.  َيُهوذ�  �ختاَر 
كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً  �أنا  َيْجَعَلِني  �أْن  �إْخَوتِي شاَء  َبيِن  َوِمْن 
�إْسر�ئِيَل. 5َوِمْن َبيِن كُلِّ �أبنائَِي – َوَقْد �أعطانَِي اهلُل �أبناًء 
َعرِش  َعَلى  لِْلُجلُوِس  ُسَلْيماَن  �ْبِني  َكِثيِريَن – �ختاَر 
َممَلَكِة اهلِل، �إْسر�ئِيَل. 6َوقاَل لِي: ›�بُنَك ُسَلْيماُن ُهَو 
لَِيُكوَن  َقِد �خَترتُُه  ِّي  أن لِا َبيِتي َوساحاتِي،  �لَِّذي َسَيبِني 
أَبِد َممَلَكَتُه،  لَِي �بناً، َو�أكُوَن لَُه �أباً. 7َوَساُأَثبُِّت �إلَى �لا
�إذ� كاَن جاّد�ً ِفي �تِّباِع َوصاياَي َوَفر�ئِِضي َكما َيفَعُل 

�لَيوَم.‹«

آَن �أطلُُب �إلَيُكْم، بَشهاَدِة َجِميِع  8َوقاَل َد�ُوُد: »َو�لا

َبِني �إْسر�ئِيَل، َجماَعِة اهلِل، َوَعَلى َمسَمِع �إلَِهنا، �أْن َتتَِّبُعو� 
أْرَض  َوصايا إلَِهكُْم بُِكلِّ َتدِقيٍق، لَِكي َتمِلُكو� َهِذِه �لا

أَبِد. أْبنائُِكْم �إلَى �لا ثُوها لِا َبَة، َوتُورِّ �لطَّيِّ
�أبِيَك،  �إلََه  َفاعِرْف  ُسَلْيماَن،  �ْبِني  يا  �أنَْت  9»�أّما 

أنَّ اهلَل َيفَحُص كُلَّ  َو�خِدْمُه بَِقلٍب َسِليٍم َوُروٍح ر�ِغَبٍة، لِا
�لُقلُوِب، َوَيفَهُم كُلَّ �لاأفكاِر. �ْسَع �إلَيِه، َوَسَتِجُدُه. �أّما 
أَبِد. 10َوها َقِد �ختاَرَك اهلُل  �إذ� َتَرْكَتُه َفَسَيْرفُُضَك �إلَى �لا

ْع َو�ْبد�أِ �لَعَمَل.« لَِتْبِنَي َبيتاً ُمَقدَّساً. َفَتَشجَّ
ِدهِليِز  ُمَخطََّط  ُسَلْيماَن  �بَنُه  د�ُوُد  �أْعَطى  11ثُمَّ 

�لَهيَكِل َوَمبانِيِه َوَمخاِزنِِه، َوُغَرِفِه �لُعْلِويَِّة، َوُغرَفِة كُرِسيِّ 
�لرَّحَمِة. 12َو�أعطاُه ُمَخطَّطاً لُِكلِّ ما كاَن ِفي ِذهِنِه لِِبناِء 
َولُِكلِّ  بِها،  �لُمِحيَطِة  �لُغَرِف  َولُِكلِّ  اهلِل  َبيِت  ساَحِة 
َصِة لِلَعطايا  َمخاِزِن َبيِت �هلِل، َولُِكلِّ �لَمخاِزِن �لُمَخصَّ
َو�لَّلاِويِّيَن،  �لَكَهَنِة  ِفَرِق  نِظاَم  َمِة هلِل. 13َو�أعطاُه  �لُمَقدَّ
آنَِيِة باسِتعمالاتِها  َولُِكلِّ َعَمِل ِخدَمِة َبيِت اهلِل، َولُِكلِّ �لا
�آنَِيِة  �أوز�َن  لَُه  َبيِت اهلِل. 14َوَبيََّن  ِفي ِخدَمِة  �لُمخَتِلَفِة 
ِة  �لِفضَّ �آنَِيِة  َو�أوز�َن  �ْسِتخد�ِمها،  بَِحَسِب  َهِب  �لذَّ
لَُه  َبيََّن  �لُمخَتِلَفِة. 15َكما  آنَِيِة باْسِتعمالاتِها  �لا َوَجِميِع 
يَِّة  َهِبيَِّة َوُسُرِجها، َو�أوز�َن �لمنائِِر �لِفضِّ �أوز�َن �لمنائِِر �لذَّ
َهِب  َوُسُرِجها بَِحَسِب �ْسِتخد�ِمها. 16َوَبيََّن لَُه َوزَن �لذَّ
ِة لُِصنِع  ِس، َوَوزَن �لِفضَّ �لّلاِزِم لُِصنِع َمو�ئِِد �لُخبِز �لُمَقدَّ
َهِب �لَنِقيِّ لُِصْنِع �لَملاِقِط  يَِّة، 17َوَوزَن �لذَّ �لَمو�ئِِد �لِفضِّ
َو�لاأطباِق  َهِبيَِّة  �لذَّ َو�لاأطباِق  أباِريِق  َو�لا �لرَّشِّ  َوطاساِت 
َهِب  يَِّة، َوَوْزَن كُلِّ َطَبٍق ِمنها. 18َوَبيََّن لَُه َوزَن �لذَّ �لِفضِّ
ى �لّلاِزِم لُِصنِع َمْذَبِح �لَبُخوِر. َوَبيََّن لَُه نَُموَذَج  �لُمَصفَّ
َهِبيَِّة – �أي َملاَكِي �لَكُروبِيَم أ �للَّذيِن َيفِرد�ِن  �لَمرَكَبِة �لذَّ

�أجِنَحَتُهما َوُيَظلِّلاِن ُصْنُدوَق َعهِد اهلِل.
َمكُتوَبًة،  �لتَّعِليماِت  َهِذِه  ُسَلْيماَن  د�ُوُد  19�أعَطى 

َكما �ْسَتَلَمها ِمَن اهلِل. َوَشَرَحها لَُه بُِكلِّ َتْفِصيٍل َبَحَسِب 
�لُمَخطَّطاِت.

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  ملئكة  أ 18:28 

�لاأغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�لاأماكن �لمقّدسة. وهناك تمثالان 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
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ْع  َوَتَشجَّ ْد  »َتَشدَّ ُسَلْيماَن:  لاْبِنِه  د�ُوُد  قاَل  20ثُمَّ 

اهلَل،  أنَّ  لِا َتْفَشْل.  َولا  َتَخْف  َولا  أْمَر.  �لا َهذ�  ْذ  َونَفِّ
�إلَِهي َمَعَك. لَْن َيَتَخلَّى َعْنَك َولَْن َيتُرَكَك �إلَى �أْن تُنِهَي 
�لَكَهَنِة  ِفَرُق  ِهَي  21َوها  اهلِل.  َبيِت  ِخدَمِة  َعَمِل  كُلَّ 
َو�لَّلاِويِّيَن لُِكلِّ ِخدَمِة َبيِت �هلِل. َوَتْحَت َتَصرُِّفَك كُلُّ 
�لُعّماِل �لماِهِريَن ِفي �أيَِّة ِخْدَمٍة. َوَمعَك �أيضاً �لَمسُؤولُوَن 

عِب.« َوكُلُّ �لشَّ

َتقدماٌت لبناِء الَهيَكل

َوقاَل د�ُوُد لُِكلِّ �لَجماَعِة: »�ْبِني ُسَلْيماَن 29 
ُتُه  ، �أّما َمَهمَّ �لَِّذي �ختاَرُه �هلُل َصِغيٌر َوَغضٌّ
أنَّ �لَهيَكَل لَْن ُيْبَنى لَِبَشٍر، َو�إنَّما هلِل. 2َبَذلُْت  َفَكبيَرٌة، لِا
لُِصْنِع  َذَهباً  �إلَِهي.  لَِبيِت  عد�ِد  �لاإ ِفي  َجْهِدي  كُلَّ 
ٍة،  ِفضَّ ِمْن  �أغر�ٍض  لُِصْنِع  ًة  َوِفضَّ َذَهٍب،  ِمْن  �أغر�ٍض 
َونُحاساً لُِصْنِع �أغر�ٍض نُحاِسيٍَّة، َوَحِديد�ً لُِصْنِع �أغر�ٍض 
َوِحجاَرَة  َخَشِبيٍَّة،  �أغر�ٍض  لُِصْنِع  َوَخَشباً  َحِديِديٍَّة، 
نََة،  طار�ِت، َو�لِحجاَرَة �لُمَلوَّ �لَجَزِع َوِحجاَرًة لَِتزيِيِن �لاإ
ّياٍت َكِبيَرٍة.  َوكُلِّ �أنو�ِع �لِحجاَرِة �لثَِّميَنِة، َو�لرُّخاِم بَِكمِّ
ِمَن  �لخاصَّ  َكنِزَي  ُس  �ُأَكرِّ نِّي  َفاإ َذلَِك  َعْن  3َوَفضلاً 

آَن �ُأعِطيِه لَِبيِت  ِة لَِبيِت �إلَِهي، َوها �أنا �لا َهِب َو�لِفضَّ �لذَّ
ِس:  �إلَى كُلِّ ما �أعَدْدتُُه لِلَبيِت �لُمَقدَّ ضاَفِة  �إلَِهي، بِالاإ
�ُأوِفيَر،  ِمْن   ، �لَنِقيِّ َهِب  �لذَّ ِمَن  ِقْنطارٍ أ  �آلاِف  4َثلاَثَة 

ِة �لُمَصّفاِة ِمْن �أجِل َتْغِشَيِة  َوَسبَعَة �آلاِف ِقْنطاٍر ِمَن �لِفضَّ
ًة  َهِبيَِّة، َوِفضَّ ُجْدر�ِن �لُغَرِف. 5َذَهباً لُِصْنِع �لاأغر�ِض �لذَّ
َسَيُقوُم  �لَِّذي  �لَعَمِل  َولُِكلِّ  يَِّة،  �لِفضِّ �لاأغر�ِض  لُِصْنِع 
بَِتكِريِس  بَِسخاٍء  َسُيعِطي  َفَمْن  �لماِهُروَن.  نّاُع  �لصُّ بِِه 

نَفِسِه هلِل �لَيوَم؟«
6ِحيَنِئٍذ، �أعَطى بَِسخاٍء ُرَؤساُء �لعائِلاِت، َوُرَؤساُء 

آلاِف َو�لِمئاِت َو�لَمسُؤولُوَن  َقبائِِل �إْسر�ئِيَل، َوُرَؤساُء �لا
ُمو� ِمْن �أجِل ِخْدَمِة َبيِت �هلِل  َعْن َعَمِل �لَمِلِك. 7َوَقدَّ
َهِب،  َخْمَسَة �آلاِف ِقْنطاٍر َوَعْشِرَة �آلاِف ِدْرَهماً ِمَن �لذَّ
ِقْنطار�ً  َعَشَر  َوَثمانَِيَة  ِة،  �لِفضَّ ِمَن  ِقْنطاٍر  �آلاِف  َوَعْشِرَة 

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 4:29 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً. )�أيضاً ِفي �لعدد 7(

ِمَن �لبُرونِْز، َوِمَئَة �ألِف ِقْنطاٍر ِمَن �لَحِديد. 8َوكُلُّ َمْن 
لَِتُكوَن  اهلِل  َبيِت  لَِخْزنَِة  �أعطاها  َكِريَمٌة،  �أحجاٌر  لََديِه 
عُب  �لشَّ 9َو�بَتَهَج   . �لَجرُشونِيِّ َيِحيِئيَل  َتَصرُِّف  َتحَت 
هلِل.  َسِليٍم  بَِقْلٍب  �أعُطو�  َُّهْم  أن لِا ِخيَِّة،  �لسَّ ْسهاماتِِهُم  بِاإ

َو�بَتَهَج �لَمِلُك د�ُوُد �بِتهاجاً َعِظيماً �أيضاً.

َصلُة داُود
10ثُمَّ َحَمَد د�ُوُد اهلَل �أماَم �لَجماَعِة كُلِّها َوقاَل:

  » لََك �لَحْمُد يا اهلُل،
   يا �إلََه �إْسر�ئِيَل �أبِينا،

أَبِد! أَزِل َو�إلَى �لا    ِمَن �لا
ُة َو�لَمجُد َو�لَبهاُء  11  لََك يا َربُّ �لَعَظَمُة َو�لُقوَّ  

َو�لَجلاُل،
أْرِض. ماِء َوَعَلى �لا أنَّ لََك كُلَّ ما ِفي �لسَّ    لِا
ياَدُة َو�لتَّعِظيُم َكَسيٍِّد �أعَلى     لََك يا اهلُل �لسِّ

َفوَق �لَجِميِع.
12  �لثََّرو�ُت َو�لِغَنى ِهَي ِمنَك،  

   َو�أنَت َتحُكُم َفوَق �لَجِميِع.
ُة َو�لَجَبُروُت لََك.    �لُقوَّ

ي �لَجِميَع.    َو�أنَت َمْن َيقِدُر �أْن َيرَفَع َويقوِّ
آَن، يا �إلََهنا، 13  َو�لا  

ُم لََك ُشكَرنا َونَُسبُِّح �ْسَمَك �لَمِجيَد.    نَُقدِّ
14  لَِكْن َمْن �أنا، َوَمْن ُهَو َشعِبي،  

خاِء؟    لَِكي نُعِطَي بَِهذ� �لسَّ
أنَّ كُلَّ َشيٍء ِمْنَك،    لِا
   َوِمْن َيِدَك �أْعَطيناَك.
15  َفَنحُن ُغَرباُء �أماَمَك،  

   َونَُزلاُء َكاآبائِنا.
أْرِض �أْشَبُه بِِظلِّ عابٍِر، َوبِلا     َحياتُنا َعَلى �لا

َرجاٍء.
16  يا إلََهنا، َهِذِه �لثَّْرَوُة �لَِّتي َجَمْعناها لَِنْبِنَي َبيتاً   

وِس ِهَي ِمْن َيِدَك، لاْسِمَك �لُقدُّ
   َوِهَي كُلُّها لََك.

17  َو�أنا �أعِرُف يا �إلَِهي،  
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و�ِفِع     �أنََّك َتفَحُص �لَقْلَب َوتَُسرُّ بِالدَّ
�لُمسَتِقيَمِة.

أْشياِء بِد�ِفٍع َسِليٍم. ْمُت كُلَّ َهِذِه �لا    َوَقْد َقدَّ
آَن َشعَبَك �لحاِضَر ُهنا َوُهَو     َوَقْد َر�أيُت �لا

ُيعِطي بَِفَرٍح لََك.
18  يا اهلُل، �أنَْت �إلَُه �آبائِنا �إْبر�ِهيَم َو�إْسَحاَق   

َوَيعُقوَب.
ِليَمَة ِفي  أَبِد َهِذِه �لنَّو�يا �لسَّ    فاحَفْظ �إلَى �لا

قُلُوِب َشعِبَك.
ْه قُلُوَبُهْم نَحَوَك.    َوَوجِّ

19  َو�أعِط ُسَلْيماَن �ْبِني َقْلباً َسِليماً  
   لَِكي ُير�ِعي َوصاياَك َو�أْحكاَمَك َوَفر�ئَِضَك،
   َولَِكي َيعَمَل بِها كُلِّها َوَيبِني �لَهيَكَل �لَِّذي 

�أعَدْدُت لَُه.«

20ثُمَّ قاَل د�ُوُد لِلَجماَعِة كُلِّها: »�ْحَمُدو� إلََهكَْم.« 

و�  َوَخرُّ �آبائِِهْم.  �إلََه  اهلَل،  كُلُّها  �لَجماَعُة  َفَحَمَدِت 
َوَسَجُدو� ِفي َحضَرِة اهلِل َو�لَمِلِك.

َمْسُح ُسَلْيماَن َمِلكًا
ُمو� َذبائَِح  21َوِفي �لَيوِم �لتّالِي َذَبُحو� َذبائَِح هلِل، َوَقدَّ

صاِعَدًة هلِل، �ألَف َثْوٍر، َو�ألَف َكْبٍش، َو�ألَف َحَمٍل، َمَع 
�إْسر�ئِيَل.  كُلِّ  َعْن  بَِكْثَرٍة  َوَذبائَِح  ر�ِب،  �لشَّ َتقِدماِت 

22َو�أَكلُو� َوَشِرُبو� ِفي َحضَرِة اهلِل ِفي َذلَِك �لَيْوِم بَِفَرٍح 

ُبو� ُسَلْيماَن ْبَن د�ُوَد َمِلكاً ثانَِيًة، َوَمَسُحوُه  َعِظيٍم. َونَصَّ
َرئِيساً، َوَمَسُحو� صاُدوَق كاِهناً.

َمِلكاً  اهلِل  َشعِب  َعرِش  َعَلى  ُسَلْيماُن  23َفَجَلَس 

أبِيِه د�ُوَد، َفَنَجَح َو�أطاَعْتُه كُلُّ �إْسر�ئِيَل. َخَلفاً لِا
�أنِبياِء  َوكُلُّ  َو�لُمحاِرُبوَن،  �لقاَدُة،  َوَعَد  24َوَقْد 

�لَمِلِك د�ُوَد بِاأْن َيُكونُو� ُمخِلِصيَن لِلَمِلِك ُسَلْيماَن.
�إْسر�ئِيَل.  كُلِّ  �أماَم  َكِثير�ً  ُسَلْيماَن  اهلُل  25َوَرَفَع 

َعَلى  لَِمِلٍك  ِمثلُُه  َقطُّ  ُيَتْح  لَْم  َمَلِكّياً  َجلالاً  َوَمَنَحُه 
�إْسر�ئِيَل.

َوفاُة داُود
�إْسر�ئِيَل.  كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً  ى  َيسَّ ْبُن  د�ُوُد  26كاَن 

ُة ُحكِمِه �أرَبِعيَن َسَنًة. َحَكَم َسْبَع َسَنو�ٍت  27َوَبَلَغْت ُمدَّ

ِفي َحْبُروَن، أ َوَثلاثاً َوَثلاثِيَن َسَنًة ِفي �لُقدِس. 28َوماَت 
َو�لثََّرو�ِت  �لُعْمِر  ِمَن  َشِبَع  َوَقْد   ، نِّ �لسِّ ِفي  َوُهَو طاِعٌن 

َو�لَكر�َمِة. ثُمَّ َخَلَفُه �بُنُه ُسَلْيماُن.
ٌن  لِِه �إلَى �آِخِرِه، ُمَدوَّ 29َوتاِريُخ �لَمِلِك د�ُوُد، ِمْن �أوَّ

�لنَِّبيِّ  ِسِجّلاِت  َوِفي  �لّر�ئِي،  َصُموئِيَل  ِسِجّلاِت  ِفي 
ٌل َمَع  ناثاَن، َوِفي ِسِجّلاِت جاَد �لّر�ئِي. 30َوُهَو ُمَسجَّ
�لَِّتي  َو�لاأحد�ِث  تِِه،  َوقُوَّ ُحكِمِه  لاأحد�ِث  و�ٍف  َسْرٍد 
�لِبلاِد  َجميِع  َممالِِك  َوِفي  �إْسر�ئِيَل،  َوِفي  ِفيِه،  �أثََّرْت 

�لاُأخَرى.

أ 27:29 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.
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