
  أخباِر األياِم األولُ
  نسل نوح
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1 ،أنوش ،شيت ،م2آد ،هلَلئيلُ، ياِرد3قينانُ، م ،كالم ،توشالَحم ،يافَث4ُأخنوخ ،حام ،سام ،نوح. 

  أبناء يافث
. وجرمةُأشكَناز وريفاثُ وت: وبنو جومر6. جومر وماجوج وماداي وياوانُ وتوبالُ وماِشك وترياس: بنو يافَث5َ
  .أليشةُ وترشيشةُ وِكتيم ودودانيم: وبنو ياوان7َ

  أبناء حام
8نو حاموفوطُ وكنعانُ: ب وِمصراِيم 9. كوشنو كوشكا: وببتما وسعبتا ورويلَةُ وسما. سبا وحعنو ربا : وبش

لودمي وعناميم وهلابيم : وِمصراِيم ولَد11. وكوش ولَد ِنمرود الذي ابتدأ يكونُ جبارا يف األرِض10. وددانُ
 فتوحيم12ونوكفتورمي ِفِلشتيم مِمنه خرج الذين ،وكسلوحيم 13. وفَتروسيما : وكَنعانُ ولَدوِحث ،هصيدونَ بكر

14 واِجلرجاشي واألموري بوسي15والي يينوالس رقيوالع يوا16واِحلو واألرواديواحلَماثي اريملص.  
  أبناء سام

17نو سامب :وماِشك وحولُ وجاثَر وعوص وأرام ولود وأرفَكشاد وروأش 18. عيالم وشالَح ،شالَح لَدو وأرفَكشاد
عاِبر لَد19. وِت األرضاِمِه قُِسمألنَّ يف أي ،الواِحِد فالَج ابناِن اسم ِلدو وِلعاِبر . قطانُواسمقطانُ 20. أخيِه يوي

ولَد : حويار رموتضوح وشالَف وأوزالَ وِدقلَةَ 21أملوداد دورامبا 22وهويلَةَ 23وعيبالَ وأبيماِيلَ وشوح وأوفري
قطانَ. ويوبابنو يكُلُّ هؤالِء ب.  

24سام،  ،شالَح ،عو، 25أرفَكشادر ،فالَج ،26عاِبرحتار ،ناحور ،روج27، سوهو إبراهيم ،أبرام. 

  عائلة إبراهيم
 28وإمساعيلُ: ِابنا إبراهيم إسحاق.  

  ذرية هاجر
29مهواليدإمساعيلَ. هِذِه م بكر : بئيلُ وِمبساموأد وقيدار ،بايوتوتيماُء 30ن ددا وحسةُ ومودوم وِمشماع
  . هؤالِء هم بنو إمساعيلَ. ويطور ونافيش وِقدمة31ُ

  ذرية قطورة
32تها ولَدفإن ،ِة إبراهيميرةَ سنو قَطورا با: وأموشوح دانَ وِمديانَ وِيشباققشانَ ومقشانَ. ِزمرانَ ويبا : وابنا يش

  . فكُلُّ هؤالِء بنو قَطورةَ. عيفَةُ وِعفر وحنوك وأبيداع وألدعةُ: وبنو ِمديان33َ. وددانُ
  ذرية سارة

34إسحاق إبراهيم لَدوو .عيسو وإسرائيلُ: وابنا إسحاق. 

  أبناء عيسو



تيمانُ وأومار وصفي وجعثام وِقناز وِتمناع : بنو أليفاز36. أليفاز ورعوئيلُ ويعوش ويعالم وقورح: بنو عيسو35
ماليقعوئيل37َ. وعنو رةُ: بةُ وِمزموش حثُ وزارحن .  
  ومسكان أد

38نو سعريوديشانُ: وب رى وديشونُ وإيصنوابنا لوطان39َ. لوطانُ وشوبالُ وِصبعونُ وع :حوري وهومام . وأُخت
نو شوبال40َ. لوطانَ ِتمناعب :في وأونامةُ وعيبالُ وشناحليانُ ومى: وابنا ِصبعونَ. عنةُ وعى ديشونُ، 41. أينع ِابن
  .عوص وأرانُ: وابنا ديشانَ. بلهانُ وزعوانُ ويعقانُ: بنو إيصر42.  وأشبانُ وِيثرانُ وكرانُحمرانُ: وبنو ديشونَ
  ملوك أدوم

43ِلكم لكقَبلَما م لكوا يف أرِض أدومم الذين املُلوك مين إسرائيلَ هؤالِء هلب :عورب بن ةُ. باِلعابِتِه ِددينم واسم .
44فم باِلع ةَوماتصرب ِمن حزار بن يوباب هكانم يماين45ِّ. لكأرِض الت ِمن حوشام هكانم لكفم يوباب ومات .
ومات 47. يف بالِد موآب، واسم مدينِتِه عويت ومات حوشام فملك مكانه هدد بن بدد الذي كسر ِمديان46َ

ومات شاولُ 49. ومات ِسملَةُ فملك مكانه شاولُ ِمن رحوبوِت النهِر48.  ِمن مسريقَةَهدد فملك مكانه ِسملَةُ
كبورع علُ حانانَ بنب هكانم لكامرأِتِه 50. فم ِتِه فاعي، واسمدينم واسم ،دده هكانم لكعلُ حانانَ فمب ومات
أمري ِتمناع، أمري علوةَ، أمري يتيت، : فكانت أُمراُء أدوم. ومات هدد51. هٍبمهيطَبئيلُ بنت مطِرد بنِت ماِء ذَ

. أمري مجديئيلَ، أمري عريام54أمري قَِناز، أمري تيمانَ، أمري ِمبصار، 53أمري أُهوليبامةَ، أمري أيلَةَ، أمري فينونَ، 52
راُء أدومهؤالِء أُم.  
  أبناء إسرائيل
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دانُ، يوسف وبنيامني، نفتايل، جاد 2رأوبني، شمعونُ، الوي ويهوذا، يساكَر وزبولونُ، : هؤالِء بنو إسرائيل1َ

وأشري.  

  بنو يهوذا
ا يف عينِي الرب وكانَ عري بكر يهوذا ِشرير. وِلد الثَّالثَةُ ِمن بنِت شوع الكَنعانيِة. عري وأونانُ وشيلَةُ: بنو يهوذا3

ه4. فأماتحوزار صفار له تولَد هتكن ةٌ. وثامارمسهوذا خين ي5. كُلُّ بصصرونُ وحامولُ: ِابنا فارنو 6. حوب
حزار :عيمانُ وكلكولُ ودارةٌ. ِزمري وأيثانُ وهمسخ إسرائيلَ الذي خانَ 7. اجلميع ركَدم خاركرمي ع يف وابن
  .يرحمئيلُ ورام وكلوباي: وبنو حصرونَ الذين وِلدوا له9. عزريا: وابن أيثان8َ. احلَراِم

  رام بن حصرون
ونحشونُ ولَد سلمو، وسلمو ولَد بوعز، 11ورام ولَد عميناداب، وعميناداب ولَد نحشونَ رئيس بين يهوذا، 10
بكره أليآب، وأبيناداب الثّاين، وِشمعى الثّاِلثَ، : ويسى ولَد13بيد، وعوبيد ولَد يسى، وبوعز ولَد عو12
14 ،اخلاِمس ايدور ،اِبعثِنئيلَ الر15وناِبعالس دوداو ،اِدسالس مةُ وأبيجاِيل16ُ. وأوصرويص منو . وأُختاهوب
  .وأبيجاِيلُ ولَدت عماسا، وأبو عماسا يثر اإلمساعيلي17. ، ثَالثَةٌأبشاي ويوآب وعسائيلُ: صرويةَ



  كالب بن حصرون
وماتت 19. ياشر وشوباب وأردونُ: وهؤالِء بنوها. وكالَب بن حصرونَ ولَد ِمن عزوبةَ امرأِتِه وِمن يريعوث18َ

تلَدفو فِسِه أفراتلن ذَ كالَبخةُ فاتزوبعحور لئيل20َ.  لهصب لَدوأوري و ،أوري لَدو لَ 21. وحورخد عدوب
سجوب له تلَدةً فوسن نيِست ذَها وهو ابنخوات أيب ِجلعاد صرونُ علَى بنِت ماكري22. ح ،يائري لَدو جوبوس

ثَالثٌ وِعشرونَ مدينةً يف أرِض ِجلعاد 23. وكانَ لهشورذَ جوأخ نيمع قَناةَ وقُراها، ِست مِمنه وثَ يائريوح وأرام 
وبعد وفاِة حصرونَ يف كالَِب أفراتةَ، ولَدت له أبياه امرأةُ حصرونَ 24. كُلُّ هؤالِء بنو ماكري أيب ِجلعاد. مدينةً

أبا تقوع أشحور.  
  يرمحئيل بن حصرون

وكانِت امرأةٌ أُخرى ليرحمئيلَ 26.  الِبكر رام، ثُم بونةَ وأورنَ وأوصم وأخيا:وكانَ بنو يرحمئيلَ بكِر حصرون25َ
شماي : وكانَ ابنا أونام28. معص ويمني وعاقَر: وكانَ بنو رام بكِر يرحمئيل27َ. هي أُم أونام. امسها عطارةُ

وياداع .ايموابنا ش :وأبيشور 29. نادابواسمأحبانَ وموليد له تلَدأبيحاِيلُ، وو 30.  امرأِة أبيشوروابنا ناداب :
وأفّاِيم سلَد .ننيبال ب سلَد 31. وماتشيشانَ أحالي شعي شيشانُ، وابني شعي، وابني أفّاِيم 32. وابن وابنا ياداع
ايمويوناثانُ: أخي ش ثَري .ننيبال ب ثَري وزازا: ا يوناثانَوابن33. ومات مئيلَ. فالَترحنو يم ب34. هؤالِء ه ولَم

ناتنونَ بل بلشيشانَ ب كُني . ،عرحي هامس ِمصري بدبِدِه امرأةً، 35وكانَ لشيشانَ عع عرحلي هتفأعطَى شيشانُ ابن
ايتع له تلَدزاب36. فو لَدناثانَ، وناثانُ و لَدو ايتوع ،37اد ،عوبيد لَدأفاللَ، وأفاللُ و لَدو 38وزاباد وعوبيد

وإلعاسةُ ولَد ِسسماي، وِسسماي 40وعزريا ولَد حالَص، وحالَص ولَد إلعاسةَ، 39ولَد ياهو، وياهو ولَد عزريا، 
 ،لّومش لَد41وأليش لَدةُ وقَميةَ، ويقَميي لَدو لّوموشعم.  
  عشائر كالب

قورح وتفّوح : وبنو حربون43َ. وبنو مريشةَ أيب حربونَ. هو أبو زيف. ميشاع بكره: وبنو كالَب أخي يرحمئيل42َ
عوشام 44. وراقَمقعامرأبا ي راقَم لَدو عوشام .ايمش لَدو يِت45. وراقَمعونُ أبو بعونُ، ومم ايمش وابنصور  .

46تولَد ةُ كالَبيروعيفَةُ س :حارانَ وموصا وجازيز .جازيز لَد47. وحارانُ وهداينو يوب : ويوثام مجر
ف48. وجيشانُ وفَلَطُ وعيفَةُ وشاعتلَدفو ةُ كالَبيرعكَةُ سا مةَ: وأمنوترح ربةَ، 49. شندمأبا م فشاع تلَدوو

عاوشبكبينا وأبا جةُ. وا أبا مكسع كالَب وِبنت.  
وسلما أبو بيِت لَحٍم، وحاريف أبو بيِت 51شوبالُ أبو قريِة يعارمي . هؤالِء هم بنو كالَب بِن حور بكِر أفراتة50َ

نون52َ. جاديرب عارميوكانَ لشوبالَ أيب قريِة ي :نوحوتمصي هوح رواهشائ53. هوععارميقريِة ي ر : ثريالي
مايتُّ واملَشراعيواألشتأويلُّ. والفويتُّ والش رعيالص هؤالِء خرج نو سلما54. ِمنب : طروتطوفايتُّ وعلَحٍم والن يتب

رعيالص صي املَنوحيوح يِت يوآب55. بعبيصكّاِن يالكتبِة س شائروس: وع معاتيموش ترعاتيمونَ . وكاتيمالقيني مه
كابيِت رةَ أيب بمح اخلاِرجونَ ِمن.  

  أبناء داود
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الثّاين دانيئيلُ ِمن أبيجاِيلَ . الِبكر أمنونُ ِمن أخينوعم اليزرعيليِة: وهؤالِء هم بنو داود الذين وِلدوا له يف حربون1َ

اخلاِمس شفَطيا ِمن 3. الراِبع أدونيا ابن حجيثَ. عكَةَ بنِت تلماي مِلِك جشورالثّاِلثُ أبشالوم ابن م2. الكَرمليِة
وملك هناك سبع ِسنٍني وِستةَ أشهٍر، ثُم ملك . وِلد له ِستةٌ يف حربون4َ. الساِدس يثَرعام ِمن عجلَةَ امرأِتِه. أبيطالَ

أربعةٌ ِمن بثشوع . ِشمعى وشوباب وناثانُ وسلَيمانُ: وهؤالِء وِلدوا له يف أورشليم5. ورشليمثَالثًا وثَالثني سنةً يف أ
الكُلُّ بنو 9. ِتسعةٌ. وأليشمع وألياداع وأليفَلَط8ُونوجه ونافَج ويافيع 7وِيبحار وأليشامع وأليفالَطُ 6. بنِت عميئيلَ

  .وثامار هي أُختهم. لسراريداود ما عدا بين ا
  ملوك يهوذا

وابنه 12وابنه يورام، وابنه أخزيا، وابنه يوآش، 11وابن سلَيمانَ رحبعام، وابنه أبيا، وابنه آسا، وابنه يهوشافاطُ، 10
 ،يوثام هريا، وابنزع هصيا، وابنا،13أمقيزح هوابن ،آحاز هى، وابنسنم ها14 وابنيوشي هآمونُ، وابن هنو 15. وابنوب

  .يكُنيا ابنه وِصدقيا ابنه: وابنا يهوياقيم16. الِبكر يوحانانُ، الثّاين يهوياقيم، الثّاِلثُ ِصدقيا، الراِبع شلّوم: يوشيا
  النسل امللكي بعد السيب

زرباِبلُ : وابنا فدايا19. وملكريام وفَدايا وِشنأصر ويقَميا وهوشاماع وندبيا18نه أسري وشألتيئيلُ اب:وابنا يكُنيا17
. وحشوبةُ وأوهلُ وبرخيا وحسديا ويوشب حسد20مشالَّم وحننيا وشلوميةُ أُختهم، : وبنو زرباِبلَ. وِشمعي
ِشمعيا : وبنو شكَنيا22. ، وبنو رفايا، وبنو أُرنانَ، وبنو عوبديا، وبنو شكَنيافلَطيا وِيشعيا: وبنو حننيا21. خمسةٌ

. ثَالثَةٌ. اليوعيين وحزقيا وعزريقام: وبنو نعريا23. ِستةٌ. حطّوش ويجآلُ وباريح ونعريا وشافاطُ: وبنو ِشمعيا
24نو اليوعيينوفَاليا: وب ناينهوداياهو وألياشيباليا وعويوحانانُ ود قّوبةٌ.  وعسبع.  

  عشائر أخرى ليهوذا
4 
. ورآيا بن شوبالَ ولَد يحثَ، ويحثُ ولَد أخوماي والهد2. فارص وحصرونُ وكرمي وحور وشوبالُ: بنو يهوذا1

نيرعيالص شائر3. هِذِه عوهؤالِء أليب عيطَم :دباششما ويعيلُ ويزرلَلفوينيصه أُخِتِهم وفَنوئيلُ أبو 4. ، واسم
حالةُ : وكانَ ألشحور أيب تقوع امرأتاِن5. هؤالِء بنو حور بكِر أفراتةَ أيب بيِت لَحٍم. جدور، وعازر أبو حوشةَ

صرثُ وصوحر : وبنو حالة7َ. و نعرةَهؤالِء بن. أخزام وحافَر والتيماينَّ واألخشتاري: وولَدت له نعرة6ُ. ونعرةُ
وسمته أُمه . وكانَ يعبيص أشرف ِمن إخوِتِه9. عانوب وهصوبيبةَ وعشائر أخرحيلَ بِن هارم: وقوص ولَد8. وأثنانُ

 تباِركُين، وتوسع تخومي، وتكونُ يدك لَيتك:"ودعا يعبيص إلَه إسرائيلَ قائال10ً". ألني ولَدته حبزٍن:"يعبيص قائلَةً
هو أبو . وكَلوب أخو شوحةَ ولَد محري11. فـــآتـاه اُهللا مبا سألَ". معي، وحتفَظُين ِمن الشر حتى ال يتِعبين

عثنيئيلُ وسرايا، : وابنا قَناز13. ةَهؤالِء أهلُ ريكَ. وأشتونُ ولَد بيت رافا وفاِسح وِحتنةَ أبا مدينِة ناحاش12. أشتونَ
وبنو 15. ومعونوثاي ولَد عفرةَ، وسرايا ولَد يوآب أبا وادي الصناِع، ألنهم كانوا صناعا14. وابن عثنيئيلَ حثاثُ

: وبنو عزرة17َ. يف وزيفَةُ وترييا وأسرئيلُز: وبنو يهلَلئيل16َ. وابن أيلَةَ قَناز. عريو وأيلَةُ وناِعم: كاِلب بِن يفُنةَ
وامرأته اليهوديةُ ولَدت ياِرد أبا جدور، 18. وحِبلَت مبريم وشماي وِيشبح أيب أشتموع. يثَر ومرد وعاِفر ويالونُ



قوثيئيلَ أبا زانوحوي ،أبا سوكو وحاِبر .ةَ بنِت ِفرعنو بثيوهؤالِء بدرذَها مِة أُخِت 19. ونَ اليت أخهودينو امرأِتِه اليوب
محن :املَعكي موعوأشت نو شيمون20َ. أيب قَعيلَةَ اجلَرميحانانَ، وتيلونُ: وب ةُ بنوابنا ِيشعي. أمنونُ وِرن : يتزوح

يترتوحوب.  
ويوقيم، وأهلُ 22 مريشةَ، وعشائِر بيِت عاِملي البز ِمن بيِت أشبيع، عري أبو لَيكَةَ، ولَعدةُ أبو: بنو شيلَةَ بِن يهوذا21

هم اخلَزافونَ  هؤالِء23. وهِذِه اُألمور قَدميةٌ. كزيبا، ويوآش وساراف، الذين هم أصحاب موآب ويشويب لَحٍم
 .أقاموا هناك مع املَِلِك لشغِلِه. وسكّانُ نتاعيم وجديرةَ

  ذرية مشعون
وبنو 26. وابنه شلّوم وابنه ِمبسام وابنه ِمشماع25نموئيلُ ويامني ويريب وزارح وشاولُ، : بنو ِشمعون24َ

ِمشماع :هِشمعي ابن ،هابن كّورز ،هموئيلُ ابنناٍت27. حب ا وِستابن رةَ عشكُ. وكانَ لِشمعي ِستفلم ي هتا إخووأم ن
وأقاموا يف بئِر سبٍع وموالدةَ وحصِر شوعالَ 28. هلُم بنونَ كثريونَ، وكُلُّ عشائِرِهم مل يكثُروا ِمثلَ بين يهوذا

29 وتوالد ةَ وعاِصمةَ وِصقلَغَ 30ويف بلهرمتوئيلَ وحيِت برئي 31ويف بوب ِر سوسيمصوح ركَبوتيِت مويف ب
راِيمعوش .دهِذِه مدداو لكما مإلَى حين مه32. نمٍن: وقُراهدم مسوعاشانُ، خ ونُ وتوكَنوِرم نيوع عيطَم .
ومشوباب ويمليك ويوشا بن أمصيا، 34. هِذِه مساِكنهم وأنسابهم. ومجيع قُراهم اليت حولَ هِذِه املُدِن إلَى بعٍل33
وأليوعيناي ويعقوبا ويشوحايا وعسايا وعديئيلُ ويسيميئيلُ 36بِن سرايا بِن عسيئيلَ، ويوئيلُ وياهو بن يوِشبيا 35

هؤالِء الواِردونَ بأمسائِهم رؤساُء يف عشائِرِهم 38. وزيزا بن ِشفعي بِن ألّونَ بِن يدايا بِن ِشمري بِن شمعيا37وبنايا 
. ى مدخِل جدور إلَى شرقي الوادي ليفَتشوا علَى مرعى ملاشيِتِهموساروا إل39َوبيوِت آبائِهِم امتدوا كثريا، 

فوجدوا مرعى خِصبا وجيدا، وكانِت األرض واِسعةَ األطراِف مسترحيةً ومطمئنةً، ألنَّ آلَ حام سكَنوا هناك يف 40
وضربوا خيمهم واملَعونيني الذين وِجدوا هناك . اِم حزقيا مِلِك يهوذاوجاَء هؤالِء املَكتوبةُ أمساؤهم يف أي41. القَدِمي

ِتِهمى ملاشيرعم ألنَّ هناك مهكانكَنوا مإلَى هذا اليوِم، وس مموهرِل 42. وحبإلَى ج بين ِشمعونَ، ذَهب ِمن ،موِمنه
 مهامٍل، وقُدجِمئَِة ر مسخ نو ِيشعيسعرييئيلُ بزفايا وععريا ور43. فلَطيا ون ،ماليقع ِمن ةَ املُنفَِلتنيقيبوا بروض

  .وسكَنوا هناك إلَى هذا اليوِم
  ذرية رأوبني

5 
 بِن إسرائيلَ، فلم ألنه هو الِبكر، وألجِل تدنيِسِه ِفراش أبيِه، أُعطيت بكوريته لبين يوسف. وبنو رأوبني بكِر إسرائيل1َ

  .ألنَّ يهوذا اعتز علَى إخوِتِه وِمنه الرئيس، وأما البكوريةُ فليوسف2. ينسب بكرا
ابنه شمعيا، وابنه جوج، وابنه ِشمعي، : بنو يوئيل4َ. حنوك وفَلّو وحصرونُ وكرمي: بنو رأوبني بكِر إسرائيل3َ
5ميخا، وابن هعلٌ، وابنب هرآيا، وابن 6هورأش ِلكم رثُ فلناستلغ ةُ الذي سباهئريب هوابن .نيـيـنيأوبالر ئيسهو ر .
وباِلع بن عزاز بِن شاِمع بِن 8الرئيس يعيئيلُ وزكَريا، : وإخوته حسب عشائِرِهم يف اِلانِتساِب حسب مواليِدِهِم7

وسكَن شرقًا إلَى مدخِل البريِة ِمن ِر الفُراِت، ألنَّ 9.  سكَن يف عروعري حتى إلَى نبو وبعِل معونَيوئيلَ الذي



يف أرِض ِجلعاد تكثُر مهت10. ماشي كَنوا يف خياِمِهموس قَطوا بأيديِهمفس نيريا مع اهلاجربِملوا حلَ عاِم شاوويف أي
  .  ِجهاِت شرِق ِجلعاديف مجيِع
  ذرية جاد

يوئيلُ الرأس، وشافاطُ ثانيِه، ويعناي وشافاطُ يف 12. وبنو جاد سكَنوا مقابِلهم يف أرِض باشانَ حتى إلَى سلخة11َ
هؤالِء 14. سبعةٌ. ِبرميخائيلُ ومشالَّم وشبع ويوراي ويعكانُ وزيع وعا: وإخوتهم حسب بيوِت آبائِهم13. باشانَ

وأخي بن عبِدئيلَ بِن 15. بنو أبيحاِيلَ بِن حوري بِن ياروح بِن ِجلعاد بِن ميخائيلَ بِن يشيشاي بِن يحدو بِن بوٍز
يِت آبائِهمب ئيسخاِرِجها16. جوين رم ساِرِح شارونَ ِعنديف باشانَ وقُراها، ويف مجيِع م كَنوا يف ِجلعادوس .

  .مجيعهم انتسبوا يف أياِم يوثام مِلِك يهوذا، ويف أياِم يربعام مِلِك إسرائيل17َ
18 ونَ القَوسدشوي يفوالس رسحِملونَ التين البأِس، ِرجالٌ يب ى ِمنسنِسبِط م ونَ وِنصفواجلادي نينو رأوبب

وعِملوا حربا مع اهلاجريني 19. نَ ألفًا وسبع ِمئٍَة وِستونَ ِمن اخلاِرجني يف اجلَيِشومتعلِّمونَ الِقتالَ، أربعةٌ وأربعو
 ،ونوداب ونافيش طور20ويروا علَيِهمصخوا إلَى اِهللا يف . فانترص مهألن ممعه نونَ وكُلُّ مريِدِهِم اهلاجلي ِفعفد
ههلُم ألن جابكَلوا علَيِهالِقتاِل، فاستاُت 21. ممهتبوا ماشيهألفًا، : ون مسنيِني وخا ِمئَتمألفًا، وغَن مسنيخ ِجماهلُم

وسكَنوا مكانهم . ألنه سقَطَ قَتلَى كثريونَ، ألنَّ الِقتالَ إنما كانَ ِمن اِهللا22. وسبوا أُناسا ِمئَةَ ألٍف. وحمريا ألفَِني
  .إلَى السِيب

  نصف سبط منسى
وهؤالِء 24. وبنو ِنصِف ِسبِط منسى سكَنوا يف األرِض وامتدوا ِمن باشانَ إلَى بعِل حرمونَ وسنري وجبِل حرمون23َ

يوِت آبائِهمب ةُ بأٍس وذَوو ا: رؤوسباِبرحديئيلُ،، ِرجالٌ جويا ويرميا وهودزريئيلُ ويشعي وأليئيلُ وعوي سٍم عافَر
يوِت آبائِهملب 25. ورؤوسأماِمِهم ِمن الرب مهدطَر عوب األرِض الذينِة شوا وراَء آِلهنوز آبائِهم وخانوا إلَه .

26نيواجلادي نيينيأوبالر ،مباهفس ،ورِلِك أشم رثَ فلناستلغ وروح ورِلِك أشفولَ م إسرائيلَ روح إلَه هبفــن 
  .وِنصف ِسبِط منسى، وأتى ِم إلَى حلَح وخابور وهارا وِر جوزانَ إلَى هذا اليوِم

  ذرية الوي
6 
هارونُ : وبنو عمرام3. عمرام وِيصهار وحربونُ وعزيئيلُ: وبنو قَهات2. جرشونُ وقَهات ومراري: بنو الوي1

مريى ومنو هارونَ. وموسوب :نادابوإيثامار 4.  وأبيهو وأليعازار ،أبيشوع لَدو حاسوفين ،حاسفين لَدو أِلعازار
5 ،يزع لَدقِّي ووب ،قِّيب لَدو رايوثَ، 6وأبيشوعم لَدحيا ورحيا، وزرز لَدي وزريا 7وعريا، وأمأم لَدرايوثُ ووم

 ،أخيطوب لَدصاد8و لَدو وأخيطوب ،صعأخيم لَدو وصادوق ،يوحانانَ، 9وق لَدريا وزريا، وعزع لَدو صعوأخيم
10 ،ليمشلَيمانُ يف أورس ناهيِت الذي بيف الب نريا، وهو الذي كهزع لَدريا 11ويوحانانُ وريا، وأمأم لَدريا وزوع

 ،أخيطوب لَدوصاد12و ،صادوق لَدو وأخيطوب ،لّومش لَدو ريا، 13وقزع لَدا وا، وِحلقيِحلقي لَدو لّوموش



14 ،هوصاداقي لَدرايا وسرايا، وس لَدريا وزِد 15وعبي ليمشهوذا وأوري يف سِيب الرب سار هوصاداقوي
رذناصبوخن.  

عمرام : وبنو قَهات18. لبين وِشمعي:  جرشوموهذاِن امسا ابني17. جرشوم وقَهات ومراري: بنو الوي16
: ِلجرشوم20. فهِذِه عشائر الالَّويني حسب آبائِهم. محلي وموشي: وابنا مراري19. وِيصهار وحربونُ وعزيئيلُ

هلبين ابن،  ،هةُ ابنوِزم ،هثُ ابنح21ويابن حوزار ،هو ابنوِعد ،هابن ويوآخهابن ويأثراي ،22. هنو قَهاتب : ينادابمع
 ،هابن ريوأس ،هابن حوقور ،ه23ابن ،هابن ريوأس ،هابن وأبيأساف ،هةُ ابنا 24وألقانيزوع ،هوأوريئيلُ ابن ،هثُ ابنحوت

هلُ ابنوشاو ،هة25َ. ابنوابنا ألقان : ،وأخيموت ماسايةُو26عةَ. ألقاننو ألقانب : ،هثُ ابنحون ،هابن صوفاي
27هةُ ابنوألقان ،هابن روحاموي ،هابن موئيل28َ. وأليآبا: وابنا صأبي وشين ثُم راري29. الِبكرنو محلي، ولبين : بم

 ،هةُ ابنزوع ،هوِشمعي ابن ،ه30ابن ،ها ابنجيوح ،هى ابنوِشمعهسايا ابنوع.  
  املغنون يف بيت الرب

31ابوتالت قَرما استعدب يِت الربِد الِغناِء يف بعلَى ي دداو مهأقام الذين م32. وهؤالِء ه خِدمونَ أماموكانوا ي
. قاموا علَى ِخدمِتِهم حسب ترتيِبِهممسكَِن خيمِة اِلاجِتماِع بالِغناِء إلَى أنْ بنى سلَيمانُ بيت الرب يف أورشليم، ف

33نيِهمالقائمونَ مع ب موهؤالِء ه .نيين القَهاتيب موئيلَ : ِمنيوئيلَ بِن ص ي ابننيمانُ املُغ34ه روحامةَ بِن يبِن ألقان
 35بِن إيليئيلَ بِن توح ماسايثَ بِن عحةَ بِن مبِن ألقان فَنيا بِن ألق36بِن صوفريا بِن صزةَ بِن يوئيلَ بِن عان

37 حبِن قور بِن أبياساف ريبِن الوي بِن إسرائيل38َبِن حتَثَ بِن أس بِن قَهات 39. بِن ِيصهار آساف وأخوه
 زارح بِن عدايا بِن أثناي بِن41بِن ميخائيلَ بِن بعسيا بِن ملكيا 40آساف بن برخيا بِن ِشمعي . الواِقف عن يميِنِه

أيثانُ بن . وبنو مراري إخوتهم عن اليساِر44. بِن يحثَ بِن جرشوم بِن الوي43بِن أيثانَ بِن ِزمةَ بِن ِشمعي 42
 لّوخبدي بِن ما 45قيشي بِن عصيا بِن ِحلقيبيا بِن أمش46بِن ح حلي بِن 47بِن أمصي بِن باين بِن شامَِربِن م

وأما هارونُ وبنوه 49. وإخوتهم الالَّويونَ مقامونَ لكُلِّ ِخدمِة مسكَِن بيِت اِهللا48. بِن مراري بِن الويموشي 
 بسكفِري عن إسرائيلَ حِل قُدِس األقداِس، وللتمخوِر مع كُلِّ عِح البذبقَِة وعلَى مِح املُحرذبفكانوا يوِقدونَ علَى م

راِهللاكُلِّ ما أم بدى عبِه موس .  
وبقِّي ابنه، وعزي ابنه، وزرحيا ابنه، 51أِلعازار ابنه، وفينحاس ابنه، وأبيشوع ابنه، : وهؤالِء بنو هارون50َ
52 ،هابن وأخيطوب ،هريا ابنوأم ،هرايوثُ ابن53ومهابن صعوأخيم ،هابن ساِك54. وصادوقمع وهِذِه م مهن

خوِمِهموت ةُ: ضياِعِهمِت القُرعهلُم كان هألن نيِة القَهاتيشريين هارونَ، لعهوذا 55. لبربونَ يف أرِض يح موأعطَوه
املَلجإ وأعطَوا لبين هارونَ مدنَ 57. وأما حقلُ املدينِة وديارها فأعطَوها لكالَب بِن يفُنة56َ. ومساِرحها حوالَيها

وعاشانَ 59وحيلَني ومساِرحها، ودبري ومساِرحها، 58حربونَ ولبنةَ ومساِرحها، ويتري وأشتموع ومساِرحها 
وِمن ِسبِط بنيامني جبع ومساِرحها، وعلمثَ ومساِرحها، وعناثوثَ 60. ومساِرحها، وبيتشمس ومساِرحها

وِلبين قَهات الباقني ِمن عشريِة السبِط ِمن ِنصِف 61. دِنِهم ثَالثَ عشرةَ مدينةً حسب عشائِرِهممجيع م. ومساِرحها
  .السبِط، ِنصِف منسى، بالقُرعِة عشر مدٍن



62شائِرِهمع بسح رشومين جفت. وِلبِسبِط ن وِمن ِسبِط أشري وِمن اكَرسِسبِط ي ى يف باشانَ ِمنسنِسبِط م ايل وِمن
ِلبين مراري حسب عشائِرِهم ِمن ِسبِط رأوبني وِمن ِسبِط جاد وِمن ِسبِط زبولونَ بالقُرعِة 63. ثَالثَ عشرةَ مدينةً
لقُرعِة ِمن ِسبِط يهوذا وِمن ِسبِط وأعطَوا با65. فأعطَى بنو إسرائيلَ الالَّويني املُدنَ ومساِرحها64. اثنتا عشرةَ مدينةً

وبعض عشائِر بين قَهات كانت مدنُ تخِمِهم ِمن 66. بين ِشمعونَ وِمن ِسبِط بين بنيامني هِذِه املُدنَ اليت مسوها بأمساٍء
نَ املَلجإ67. ِسبِط أفراِيمدم موأعطَوه :ِل أفراِيمبها يف جساِرحوم كيمها، شساِرحوم ر68، وجاز عامقموي

وِمن ِنصِف ِسبِط 70. وأيلونَ ومساِرحها، وجت ِرمونَ ومساِرحها69ومساِرحها، وبيت حورونَ ومساِرحها، 
: ِنصِف ِسبِط منسىِلبين جرشوم ِمن 71. عانري ومساِرحها، وِبلعام ومساِرحها، لعشريِة بين قَهات الباقني: منسى

قادش ومساِرحها، ودبرةُ : وِمن ِسبِط يساكَر72. جوالنُ يف باشانَ ومساِرحها، وعشتاروت ومساِرحها
مشآلُ ومساِرحها، وعبدونُ : وِمن ِسبِط أشري74. وراموت ومساِرحها، وعانيم ومساِرحها73ومساِرحها، 
قادش يف اجلليِل ومساِرحها، : وِمن ِسبِط نفتايل76. قوق ومساِرحها، ورحوب ومساِرحهاوح75ومساِرحها، 

ِرمونو ومساِرحها، وتابور : ِلبين مراري الباقني ِمن ِسبِط زبولون77َ. وحمونُ ومساِرحها، وقَريتاِيم ومساِرحها
باصر يف البريِة ومساِرحها، ويهصةُ : شرقي اُألردنِّ، ِمن ِسبِط رأوبنيويف عِرب أُردنِّ أرحيا 78. ومساِرحها

راموت يف ِجلعاد ومساِرحها، : وِمن ِسبِط جاد80. وقَدميوت ومساِرحها، وميفَعةُ ومساِرحها79ومساِرحها، 
  . ومساِرحهاوحشبونُ ومساِرحها، ويعزير81ومحناِيم ومساِرحها، 

  ذرية يساكر
7 
1اكَرسنو يةٌ: وبعوِشمرونُ أرب ةُ وياشوبوفو 2. توالعنو توالعوب : وِيبسام مايحريئيلُ ويفايا ويي ورزع

واليِدِهمم بسةُ بأٍس حباِبرج توالع يِت أبيِهمب موئيلُ رؤوسوش .اثن داِم داويف أي مهددألفًا كانَ ع ِني وِعشرين
ـّا: وبنو يزرحيا. وابن عزي يزرحيا3. وِست ِمئٍَة ومعهم 4. خمسةٌ، كُلُّهم رؤوس. ميخائيلُ وعوبديا ويوئيلُ وِيشي

وإخوتهم 5. اَء والبننيحسب مواليِدِهم وبيوِت آبائِهم جيوش أجناِد احلَرِب ِستةٌ وثَالثونَ ألفًا، ألنهم كثَّروا النس
لُ انِتساِبِهمجمةٌ وثَمانونَ ألفًا مةُ بأٍس، سبعباِبرج اكَرسشائِر يكُلِّ ع بسح.  

  ذرية بنيامني
6نيامنيئيلُ: ِلبديعوي وباكَر 7. ثَالثَةٌ. بالَعنو بالَعريي: وبرميوثُ وعيئيلُ ويزي وعزةٌ. أصبونُ وعمسيوِت ر. خب ؤوس

ةً وثَالثنيعألفًا وأرب ِني وِعشرينبوا اثنسةُ بأٍس، وقَِد انتباِبر8. آباٍء جنو باكَروب : وأليوعيناي رزوأليع ةُ ويوعاشمريز
رؤوس بيوِت آبائِهم وانِتسابهم حسب مواليِدِهم 9. كُلُّ هؤالِء بنو باكَر. وعمري ويرميوثُ وأبيا وعناثوثُ وعالمثُ

يعيش وبنيامني وأهود وكنعنةُ وزيتانُ : وابن يديعئيلَ بلهانُ، وبنو بلهان10َ. جباِبرةُ بأٍس ِعشرونَ ألفًا وِمئَتاِن
روأخيشاح ألف11ً. وترشيش رةَ عشةُ البأِس سبعباِبررؤوِس اآلباِء ج بسديِعئيلَ حنو يكُلُّ هؤالِء ب ا وِمئَتاِن ِمن

  .وشفِّيم وحفِّيم ابنا عري، وحوشيم بن أحري12. اخلاِرجني يف اجلَيِش للحرِب
  ذرية نفتايل



 .يحصيئيلُ وجوين ويصر وشلّوم، بنو بلهةَ: بنو نفتايل13

  ذرية منسى
وماكري اتخذَ امرأةً أُخت حفِّيم 15. دت ماكري أبا ِجلعادولَ. إشريئيلُ، الذي ولَدته سريته األراميةُ: بنو منسى14

وولَدت معكَةُ امرأةُ ماكري ابنا ودعِت 16. وكانَ لصلُفحاد بنات. واسم ابِنِه الثّاين صلُفحاد. وشفِّيم وامسها معكَةُ
وراقَم أوالم وابناه ،شأخيِه شار واسم ،شفر هدان17ُ .امسب أوالم ى. وابنسنبِن م بِن ماكري نو ِجلعادهؤالِء ب .

  .أخيانَ وشكيم ولقحي وأنيعام: وكانَ بنو شميداع19. وأُخته همولكَةُ ولَدت إيشهود وأبيعزر ومحلَة18َ
  ذرية أفرامي

20نو أفراِيموأِل: وب ،هوحتَثُ ابن ،هابن دروب شوتالَح ،هوحتَثُ ابن ،ه21عادا ابن ،وأِلعاد رزوع هابن وشوتالَح ،هابن وزاباد
مهتسوقوا ماشيلوا ليزن مهاملَولودونَ يف األرِض ألن تِرجالُ ج ملهى 22. وقَتةً وأتا كثريامأي مأبوه أفراِيم وناح

وهزعلي هتلَ علَى امرأِت23. إخوخيِتِهوديف ب تةً كانليةَ، ألنَّ بريعب هعا امسا، فدِت ابنلَدوو ِبلَتة24ُ. ِه فحشري هوِبنت .
ولَعدانُ 26ورفَح ابنه، ورشف، وتلَح ابنه، وتاحن ابنه، 25. وقد بنت بيت حورونَ السفلَى والعليا وأُزين شريةَ

 يهودموع ،هابن ،هابن عموأليش ،ه27ابنهابن هوشوعوي ،ه28. ونونُ ابنمهساِكنوم مإيلَ وقُراها، : وأمالكُه يتب
وِلِجهِة بين منسى بيت شانَ وقُراها، 29. وشرقًا نعرانُ، وغَربا جازر وقُراها، وشكيم وقُراها، إلَى غَزةَ وقُراها

وقُراها، وم كوقُراهاوتعن و وقُراها، ودوربِن إسرائيلَ. ِجد فنو يوسب يف هِذِه سكَن.  
  ذرية أشري

30نو أشريب :مهأُخت حةُ وسارريعةُ وِيشوي وبةُ وِيشومنة31َ. يريعلكيئيلُ: وابنا بوم ثَ. حاِبرهو أبو برزاو .
32وشوعا أُخت وحوثام ريفليطَ وشومي لَدو وحاِبرمفليط33َ. هنو يةُ: وبشووِبمهالُ وع كفليطَ. فاسنو يهؤالِء ب .
34رنو شاموب :ةُ وأرامبحةُ ويهجأخيِه35. آخي ور نو هيالموعامالُ: وب وشالَش مناعوي نو 36. صوفَحوب
ةُ : صوفَحمروشوعالُ وبريي وي نفَرروح 37سوحا وِشلشموش وهود ئرياوباِصر38. ةُ وِيثرانُ وبثَرنو يةُ : وبفُني

كُلُّ هؤالِء بنو أشري رؤوس بيوِت آباٍء منتخبونَ جباِبرةُ بأٍس، 40. آرح وحنيئيلُ ورصيا: وبنو عال39َّ. وِفسفَةُ وأرا
  . ِستةٌ وِعشرونَ ألفًارؤوس الرؤساِء وانِتسابهم يف اجلَيِش يف احلَرِب، عددهم ِمن الرجاِل

  نسب شاول البنياميين
8 
1ولَد نيامنيالثّاِلثَ، : وب خوأشبيلَ الثّاين، وأخر ،هبكر 2بالَعورافا اخلاِمس ،اِبعةَ الر3. ونوحنو بالَعوكانَ ب : ارأد

 ريا وأبيهود4وج عمانَ وأخوخون 5وأبيشوعفوفانَ وحورامريا وشوهؤالِء6. وحنو آحودآباِء .  ب هؤالِء رؤوس
وشحراِيم ولَد يف 8. عزا وأخيحود: وجريا هو نقَلهم، وولَد. نعمانُ وأخيا: أي7سكّاِن جبع، ونقَلوهم إلَى مناحةَ، 

ويعوص 10بيا وميشا وملكام يوباب وِظ: وولَد ِمن خودش امرأِتِه9. بالِد موآب بعد إطالِقِه امرأتيِه حوشيم وبعرا
عاِبر وِمشعام : وبنو ألفَعل12َ. أبيطوب وألفَعلَ: وِمن حوشيم ولَد11. هؤالِء بنو رؤوِس آباٍء. وشبيا وِمرمةَ

.  سكّانَ جتهما رأسا آباٍء لسكّاِن أيلونَ، وهما طَردا. وبريعةُ وشمع13. وشاِمر، وهو بنى أونو ولود وقُراها



14 رميوتوي ق15وأخيو وشاش روعاد رادديا وعبة16َوزريعديا 17. وميخائيلُ وِيشفَةُ ويوخا، أبناُء ببوز
 زقي وحاِبروح الَّمشل18َومأبناُء ألفَع ،ويوباب لياهزوي رايبدي 19. وِيشموِزكري وز 20وياقيم وأليعيناي

وعبدونُ وِزكري وحانانُ 23وِيشفانُ وعاِبر وإيليئيلُ 22. وعدايا وبرايا وِشمرةُ، أبناُء ِشمعي21يلُ وِصلَّتاي وإيليئ
ويعرشيا وإيليا 27وِشمشراي وشحريا وعثَليا 26. ويفَديا وفَنوئيلُ، أبناُء شاشق25وحننيا وعيالم وعنثوثيا 24

روحامآباٍءهؤالِء رؤو28. وِزكري، أبناُء ي س .رؤوس واليِدِهمم بسح .ليمشويف 29. هؤالِء سكَنوا يف أور
وجدور 31وابنه الِبكر عبدونُ، ثُم صور وقَيس وبعلُ وناداب، 30. ِجبعونَ سكَن أبو ِجبعونَ، واسم امرأِتِه معكَةُ

ماة32َ. وأخيو وزاِكرش لَدِت. وِمقلوثُ وا مع إخوم أيضوهِتِهمقاِبلَ إخوم ليمشسكَنوا يف أور ِهم.  
وابن يهوناثانَ 34. ونري ولَد قَيس، وقَيس ولَد شاولَ، وشاولُ ولَد يهوناثانَ وملكيشوع وأبيناداب وإشبعل33َ

وآحاز ولَد يهوعدةَ، ويهوعدةُ ولَد 36. فيثونُ وماِلك وتاريع وآحاز: وبنو ميخا35. مريببعلُ، ومريببعلُ ولَد ميخا
وِزمري زموتثَ وعلمموصا، . ع لَدو 37وِزمريهوآصيلَ ابن ،هةَ ابنوأِلعاس ،هةَ، ورافَةَ ابنبنع لَدوموصا و .

38مهوهِذِه أمساؤ ننيةُ بديا : وآلصيلَ ِستريا وعوبعكرو وإمساعيلُ وشوب زريقامنو آصيلَ. وحانانُعكُلُّ هؤالِء ب .
وكانَ بنو أوالم ِرجاالً جباِبرةَ بأٍس يغِرقونَ 40. أوالم بكره، ويعوش الثّاين، وأليفَلَطُ الثّاِلثُ: وبنو عاِشق أخيِه39

مسنيِمئَةً وخ ننيين البوب ننيكثريي الب ،يف الِقسي .نيامنيين بب كُلُّ هؤالِء ِمن.  
  سكان أورشليم
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والسكّانُ 2. وسيب يهوذا إلَى باِبلَ ألجِل خيانِتِهم. وانتسب كُلُّ إسرائيلَ، وها هم مكتوبونَ يف ِسفِر ملوِك إسرائيل1َ

ثينيمونَ والنم إسرائيلُ الكهنةُ والالَّويه ِنِهمدوم لِكِهملونَ يف مِم3. األو ليمشيف أور كَنين وسهوذا، وبين يب ن
وِمن 5. عوثاي بن عميهود بِن عمري بِن إمري بِنباين، ِمن بين فارص بِن يهوذا4: بنيامني، وبين أفراِيم ومنسى

نييلونيالش :نوهوب سايا الِبكر6. عحين زارب ِمئٍَة وِتسعونَ: وِمن ِست مهتعوئيلُ وإخو7. يوِمننيامنيين بب  : سلّو بن
وِيبنيا بن يروحام، وأيلَةُ بن عزي بِن ِمكري، ومشالَّم بن شفَطيا بِن رعوئيلَ بِن 8مشالَّم بِن هودويا بِن هسنوأةَ، 

  .س آباٍء لبيوِت آبائِهمكُلُّ هؤالِء الرجاِل رؤو. وإخوتهم حسب مواليِدِهم ِتسع ِمئٍَة وِستةٌ وخمسون9َ. ِيبنيا
وعزريا بن ِحلقيا بِن مشالَّم بِن صادوق بِن مرايوثَ بِن أخيطوب 11يدعيا ويهوياريب وياكني، : وِمن الكهنِة10

الَّم بِن وعدايا بن يروحام بِن فشحور بِن ملكيا، ومعساي بن عديئيلَ بِن يحزيرةَ بِن مش12رئيِس بيِت اِهللا، 
ريبِن إم ِشلِّيميتيِت اِهللا13. مِة بِل ِخدممةُ بأٍس لعباِبرونَ جِمئٍَة وِست بعوس ألف يوِت آبائِهمب رؤوس مهتوإخو .

14نيالالَّوي راري: وِمنين مب بيا ِمنشبِن ح زريقامبِن ع وبشح عيا بنم15. ش شروح قَّرقبوب نيا بنتاللُ وموج
 ،ى 16ميخا بِن ِزكري بِن آسافيف قر اِكنةَ السآسا بِن ألقان خيا بنردوثونَ، وباللَ بِن يعيا بِن جمش ديا بنوعوب

نيطوفاتيابون17َ. النووالب :مهتوطَلمونُ وأخيمانُ وإخو قّوبوع لّومش .أسالر لّومى اآلن18َ. شم يف باِب وحته 
. وشلّوم بن قوري بِن أبيأساف بِن قورح وإخوته لبيوِت آبائِه19. هم البوابونَ لِفرِق بين الوي. املَِلِك إلَى الشرِق

وفينحاس بن 20. القورحيونَ علَى عمِل اِخلدمِة حراس أبواِب اخلَيمِة، وآباؤهم علَى محلَِّة الرب حراس املَدخِل



معه ساِبقًا، والرب ا علَيِهمئيسكانَ ر ِة اِلاجِتماِع21. أِلعازاريمباِب خ ابولميا كانَ بشم ا بنكَري22. وز مجيع
مقُراه بسبوا حسوقَِد انت ،رلألبواِب ِمئَتاِن واثنا عش ابنيوب بنيخو. هؤالِء املُنت دداو مهائي علَى أقامموئيلُ الرص

ِة23. وظائِفِهمِة للِحراسيِت اخلَيمب يِت الربعلَى أبواِب ب منوهم وبِع كانَ 24. وكانوا هيف اِجلهاِت األرب 
ألياِم، حينا وكانَ إخوتهم يف قُراهم للمجيِء معهم يف السبعِة ا25. البوابونَ، يف الشرِق والغرِب والشماِل واجلَنوب

. ألنه بالوظيفَِة رؤساُء البوابني هؤالِء األربعةُ هم الويونَ وكانوا علَى املَخاِدِع وعلَى خزائِن بيِت اِهللا26. بعد حٍني
نيِة اِخلدمِة، ألنهم كانوا وبعضهم علَى آ28. ونزلوا حولَ بيِت اِهللا ألنَّ علَيِهِم اِحلراسةَ، وعلَيِهِم الفَتح كُلَّ صباٍح27

وبعضهم اؤتِمنوا علَى اآلنيِة وعلَى كُلِّ أمِتعِة القُدِس وعلَى الدقيِق واخلمِر 29. يدِخلونها بعدٍد، ويخِرجونها بعدٍد
تثيا واِحد ِمن الالَّويني، وهو وم31. والبعض ِمن بين الكهنِة كانوا يركِّبونَ دهونَ األطياِب30. واللُّباِن واألطياِب

والبعض ِمن بين القَهاتيني ِمن إخوِتِهم علَى خبِز الوجوِه 32. بكر شلّوم القورحي، بالوظيفَِة علَى عمِل املَطبوخاِت
ملَخاِدِع، وهم معفَونَ، ألنه ارا وليالً علَيِهِم فهؤالِء هم املُغنونَ رؤوس آباِء الالَّويني يف ا33. ليهيئوه يف كُلِّ سبٍت

  .هؤالِء سكَنوا يف أورشليم. حسب مواليِدِهم رؤوس. هؤالِء رؤوس آباِء الالَّويني34. العملُ
  نسب شاول

ونُ ثُم صور وقَيس وبعلُ ونري وابنه الِبكر عبد36. واسم امرأِتِه معكَةُ ،ويف ِجبعونَ سكَن أبو ِجبعونَ يعوئيل35ُ
 ا وِمقلوث37ُونادابكَريوأخيو وز دور38. وجمآمش لَديف . وِمقلوثُ و ِتِهملَ إخوِقابا سكَنوا مم أيضوه

ِتِهممع إخو ليمش39. أورلُ ولَدلَ، وشاوشاو لَدو وقَيس ،قَيس لَدو ريون :لكيشوعهوناثانَ وملَيعوإشب وأبيناداب  .
وآحاز ولَد 42. فيثونُ وماِلك وحتريع وآحاز: وبنو ميخا41. وابن يهوناثانَ مريببعلُ، ومريببعلُ ولَد ميخا40

ةَ ابنه، وموصا ولَد ِينعا، ورفايا ابنه، وألعس43وِزمري ولَد موصا، . يعرةَ، ويعرةُ ولَد علمثَ وعزموت وِزمري
ه44. وآصيلَ ابنمهوهِذِه أمساؤ ننيةُ بديا وحانانُ: وكانَ آلصيلَ ِستريا وعوبعإمساعيلُ وش كرو ثُموب زريقامع .

  .هؤالِء بنو آصيلَ
  شاول يقتل نفسه
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وشد 2.  وسقَطوا قَتلَى يف جبِل ِجلبوعفهرب ِرجالُ إسرائيلَ ِمن أماِم الِفِلسطينيني ،وحارب الِفِلسطينيونَ إسرائيل1َ

واشتدِت 3. الِفِلسطينيونَ وراَء شاولَ ووراَء بنيِه، وضرب الِفِلسطينيونَ يوناثانَ وأبيناداب وملكيشوع أبناَء شاولَ
استلَّ سيفَك واطعني بِه :"لُ حلاِمِل ِسالِحِهفقالَ شاو4. احلَرب علَى شاولَ فأصابته رماةُ الِقسي، فاجنَرح ِمن الرماِة

فلَما 5. فأخذَ شاولُ السيف وسقَطَ علَيِه. فلم يشأْ حاِملُ ِسالِحِه ألنه خاف ِجدا". ِلئال يأيتَ هؤالِء الغلف ويقَبحوين
ا علَى السلُ، سقَطَ هو أيضشاو قد مات هرأَى حاِملُ ِسالِحِه أنيِتِه، 6. يِف وماتالثَّالثَةُ وكُلُّ ب نوهلُ وبشاو فمات

ولَما رأَى مجيع ِرجاِل إسرائيلَ الذين يف الوادي أُم قد هربوا، وأنَّ شاولَ وبنيِه قد ماتوا، تركوا مدنهم 7. ماتوا معا
  .وهربوا، فأتى الِفِلسطينيونَ وسكَنوا ا



فعروه وأخذوا رأسه 9 جاَء الِفِلسطينيونَ ليعروا القَتلَى، وجدوا شاولَ وبنيِه ساِقطني يف جبِل ِجلبوع، ويف الغِد لَما8
ووضعوا ِسالحه يف بيِت 10. وِسالحه، وأرسلوا إلَى أرِض الِفِلسطينيني يف كُلِّ ناحيٍة ألجِل تبشِري أصناِمِهم والشعِب

ِتِهميِت داجونَآِلهيف ب هروا رأسملَ، 11. ، وسونَ بشاولَ الِفِلسطينيبكُلِّ ما فع كُلُّ يابيِش ِجلعاد ا ِمسع12ولَم قام
كُلُّ ذي بأٍس وأخذوا جثَّةَ شاولَ وجثَثَ بنيِه وجاءوا ا إلَى يابيش، ودفَنوا ِعظامهم حتت البطمِة يف يابيش، وصاموا 

وأيضا ألجِل طَلَِبِه إلَى . فمات شاولُ خبيانِتِه اليت ا خانَ الرب ِمن أجِل كالِم الرب الذي مل يحفَظه13.  أياٍمسبعةَ
  .ولَم يسألْ ِمن الرب، فأماته وحولَ املَملكَةَ إلَى داود بِن يسى14اجلانِّ للسؤاِل، 

  داود يصبح ملكًا على إسرائيل
11 
ومنذُ أمِس وما قَبله حني 2. هوذا عظمك ولَحمك نحن:"اجتمع كُلُّ ِرجاِل إسرائيلَ إلَى داود يف حربونَ قائلنيو1

كإلَه الرب دِخلُ إسرائيلَ، وقد قالَ لكوت خِرجت أنت ِلكًا كُنتلُ مكانَ شاو : عيب إسرائيلَ وأنتى شترع أنت
ا لشئيسربونَ 3". عيب إسرائيلَتكونُ را يف حهدع ممعه دداو ربونَ، فقَطَعيوِخ إسرائيلَ إلَى املَِلِك إلَى حش وجاَء مجيع

  .أمام الرب، ومسحوا داود مِلكًا علَى إسرائيلَ حسب كالِم الرب عن يِد صموئيلَ
  داود يغزو أورشليم

وقالَ سكّانُ يبوس 5. وهناك اليبوسيونَ سكّانُ األرِض.  أورشليم، أي يبوسوذَهب داود وكُلُّ إسرائيلَ إلَى4
دلْ إلَى هنا:"لداوال تدخ ."دونَ، هي مدينةُ داوِصهي ِحصن دذَ داو6. فأخدوقالَ داو": نيبوسيالي ضِربإنَّ الذي ي
مدينةَ "وأقام داود يف اِحلصِن، لذلك دعوه 7.  ابن صرويةَ، فصار رأسافصِعد أوالً يوآب". يكونُ رأسا وقائدا أوالً
دوِلها8". داوِة إلَى ما حالقَلع والَيها ِمنى املدينةَ حناملدينِة. وب سائر ددج ا9. ويوآبظِّمعتم دزاييت دوكانَ داو 

اجلُنوِد معه بور. 

  رجال داود األبطال
10 ِمن كالِم الرب بسمليِكِه حلِكِه مع كُلِّ إسرائيلَ لتيف م دوا معهدتش الذين ،دلداو ساُء األبطاِل الذينوهؤالِء رؤ

ِث هو هز رحمه علَى ثَال. يشبعام بن حكموين رئيس الثَّواِلِث: وهذا هو عدد األبطاِل الذين لداود11. ِجهِة إسرائيلَ
هو كانَ مع داود يف فس 13. هو ِمن األبطاِل الثَّالثَِة. وبعده أِلعازار بن دودو األخوخي12. ِمئٍَة قَتلهم دفعةً واِحدةً

 أماِم وكانت ِقطعةُ احلَقِل مملوَءةً شعريا، فهرب الشعب ِمن. دميم وقَِد اجتمع هناك الِفِلسطينيونَ للحرِب
ني14. الِفِلسطينينيبوا الِفِلسطينيرِة وأنقَذوها، وضِط الِقطعقَفوا يف وسا. ووا عظيمالصخ الرب لَّصلَ 15. وخزون

. دي الرفائينيثَالثَةٌ ِمن الثَّالثني رئيسا إلَى الصخِر إلَى داود إلَى مغارِة عدالَّم وجيش الِفِلسطينيني ناِزلٌ يف وا
من يسقيين ماًء :"فتأوه داود وقال17َ. وكانَ داود حينئٍذ يف اِحلصِن، وحفَظَةُ الِفِلسطينيني حينئٍذ يف بيِت لَحٍم16

 بئِر بيِت لَحٍم اليت ِعند الباِب، فشق الثَّالثَةُ محلَّةَ الِفِلسطينيني واستقَوا ماًء ِمن18" ِمن بئِر بيِت لَحٍم اليت ِعند الباِب؟
للرب هبل سكَب هبشرأنْ ي دشأْ داوفلم ي ،دوا بِه إلَى داووأت لوهملَ :"وقال19َ. وحِل إلَهي أنْ أفعِقب حاشا يل ِمن

ذلك !وا بِه بأنفُِسِهمما أتإن مه؟ ألنجاِل بأنفُِسِهمهؤالِء الر مد بأأشر" .هبشرشأْ أنْ ياألبطالُ . ومل ي لههذا ما فع



. وهو قد هز رحمه علَى ثَالِث ِمئٍَة فقَتلهم، فكانَ له اسم بني الثَّالثَِة. وأِبشاي أخو يوآب كانَ رئيس ثَالثٍَة20. الثَّالثَةُ
بنايا بن يهوياداع ابِن ذي 22. إال أنه مل يِصلْ إلَى الثَّالثَِة األوِلِمن الثَّالثَِة أُكِرم علَى اِلاثنِني وكانَ هلُما رئيسا، 21

 يوم هو الذي ضرب أسدي موآب، وهو الذي نزلَ وضرب أسدا يف وسِط جب. بأٍس كثِري األفعاِل ِمن قَبصيئيلَ
فنزلَ إليِه . س أذرٍع، ويف يِد اِملصري رمح كنوِل النساجنيوهو ضرب الرجلَ اِملصري الذي قامته خم23. الثَّلِج

هذا ما فعله بنايا بن يهوياداع، فكانَ له اسم بني الثَّالثَِة 24. بعصا وخطَف الرمح ِمن يِد اِملصري وقَتله برِحمِه
  .فجعله داود ِمن أصحاِب ِسرِه. ه مل يِصلْ إلَى الثَّالثَِةهوذا أُكِرم علَى الثَّالثني إال أن25. األبطاِل

شموت اهلَروري، حاِلص الفَلوينُّ، 27عسائيلُ أخو يوآب، وأحلانانُ بن دودو ِمن بيِت لَحٍم، : وأبطالُ اجلَيِش هم26
28 ،ناثوثيالع رزأبيع ،قوعيالت ِعقِّيش 29عريا بنِسبكاي ،األخوخي طوفايتُّ، 30 احلوشايتُّ، عياليالن هرايم

حوراي ِمن أوديِة جاعش، 32إتاي بن ريباي ِمن ِجبعِة بين بنيامني، بنايا الفَرعتوينُّ، 31خاِلد بن بعنةَ النطوفايتُّ، 
بنو هاِشم اجلَزوينُّ، يوناثانُ بن شاجاي اهلَراري، 34، عزموت البحرومي، إليحبا الشعلُبوين33ُّأبيئيلُ العربايتُّ، 

35 ،أور أليفالُ بن ،اهلَراري ساكار بن املَكريايتُّ، وأخيا الفَلوينُّ، 36أخيآم 37حافَر بن عراين ،ليصرو الكَرمح
 ،جري، 38أزبايه بن بحار39يوئيلُ أخو ناثانَ، موينُّ، نمالع ابِن صاِلق ئريويتُّ، حاِملُ ِسالِح يوآبالب حراي
عدينا بن شيزا الرأوبيين، رأس 42أوريا اِحلثِّي، زاباد بن أحالي، 41عريا الِيثري، جاِرب الِيثري، 40صرويةَ، 

 العشترويتُّ، شاماع ويعوئيلُ ابنا حوثام عزيا44حانانُ ابن معكَةَ، يوشافاطُ املَثين، 43الرأوبينيني ومعه ثَالثونَ، 
إيليئيلُ ِمن محومي، ويريباي ويوشويا ابنا ألنعم، 46يديعئيلُ بن ِشمري، ويوحا أخوه التيصي، 45العروعريِي، 

 ،ةُ املوآيبصوبايا47وِيثمم ِعسيئيلُ ِمنوي إيليئيلُ وعوبيد.  
  رجال احلرب ينضمون إىل داود

12 
وهؤالِء هم الذين جاءوا إلَى داود إلَى ِصقلَغَ وهو بعد محجوز عن وجِه شاولَ بِن قَيس، وهم ِمن األبطاِل 1

ناِزعونَ يف الِقسي، يرمونَ اِحلجارةَ والسهام ِمن الِقسي باليمِني واليساِر، ِمن إخوِة شاولَ ِمن 2مساِعدونَ يف احلَرِب، 
ب3. نيامني ،ناثوثيةُ وياهو العراخوب ،زموتزوئيلُ وفالَطُ ابنا عوي ،ةَ اِجلبعيماعابنا ش يوآش ثُم رزأخيع أسالر
4 ،اجلَديري حزيئيلُ ويوحانانُ ويوزابادرميا ويوي ،وعلَى الثَّالثني الثَّالثني نيطَلُ بعيا اِجلبعوينُّ البشم5ويوإلعوزاي 

ويوعيلَةُ وزبديا 7وألقانةُ ويشيا وعزريئيلُ ويوعزر ويشبعام القورحيونَ، 6ويرميوثُ وبعليا وشمريا وشفَطيا احلَرويفُّ، 
دورج ِمن روحامةُ البأِس ِرجالُ 8. ابنا يباِبرِة جيرإلَى اِحلصِن يف الب دلَ إلَى داوانفَص نياجلادي رِب، وِمنيٍش للحج

عازر الرأس، وعوبديا الثّاين، 9: صافّو أتراٍس وِرماٍح، وجوههم كوجوِه اُألسوِد، وهم كالظَِّيب علَى اِجلباِل يف السرعِة
انانُ الثّاِمن، ويوح12وعتاي الساِدس، وإيليئيلُ الساِبع، 11وِمشِمنةُ الراِبع، ويرميا اخلاِمس، 10وأليآب الثّاِلثُ، 
 اِسعالت 13وألزابادراحلادي عش اينخبوم ،اِشررميا العاجلَيِش14. وي رؤوس ين جادب ِملئٍَة، . هؤالِء ِمن مهغريص
هزموا كُلَّ أهِل هؤالِء هم الذين عبروا اُألردنَّ يف الشهِر األوِل وهو ممتِلئٌ إلَى مجيِع شطوِطِه و15. والكَبري أللٍف

  .األوديِة شرقًا وغَربا



16دهوذا إلَى اِحلصِن إلَى داووي نيامنيين بب ِمن وقالَ هلُم17. وجاَء قَوم وأجاب السِتقباِلِهم دداو م :"فخرجإنْ كنت
قَلب ساِعدوين، يكونُ يل معكُملت الٍم إلَيبس مقد ِجئت واِحد .وإنْ كانَ لكَي ،يديف ي ي وال ظُلمدوتدفَعوين لع 

نِصفآبائنا وي إلَه نظُررأِس الثَّواِلِث فقالَ 18". فلي ماسايعلَى ع وحلَّ الرفح": يا ابن حنن ومعك ،دياداو حنن لك
وسقَطَ 19. د وجعلهم رؤوس اجلُيوِشفقَِبلهم داو". ألنَّ إلَهك معينك. سالم سالم لك، وسالم ملُساِعديك. يسى

 نيالِفِلسطيني ألنَّ أقطاب ،مساِعدوهلَ للِقتاِل ومل يشاو ِضد نيجاَء مع الِفِلسطيني ى حنيسنم ِمن عضب دإلَى داو
ٍة قائلنيشورمب لوهلَ:"أرسِدِه شاوسقُطُ إلَى سيما برؤوِسنا يان20". إن ى حنيسنم إلَى ِصقلَغَ سقَطَ إليِه ِمن طَلَق

وهم ساعدوا داود علَى 21. عدناح ويوزاباد ويديعئيلُ وميخائيلُ ويوزاباد وأليهو وِصلتاي رؤوس أُلوِف منسى
أُناس إلَى داود يوما فيوما ملُساعدِتِه ألنه وقتئٍذ أتى 22. الغزاِة ألنهم مجيعا جباِبرةُ بأٍس، وكانوا رؤساَء يف اجلَيِش

  .حتى صاروا جيشا عظيما كجيِش اِهللا
  آخرون ينضمون إىل داود يف حربون

وهذا عدد رؤوِس املُتجردين للِقتاِل الذين جاءوا إلَى داود إلَى حربونَ ليحولوا مملكَةَ شاولَ إليِه حسب قَوِل 23
ٍد للِقتاِل24. الربرجتةُ آالٍف وثَماِن ِمئَِة مماِح ِستهوذا حاِملو األتراِس والرنو يةُ بأٍس 25. بباِبرين ِشمعونَ جب ِمن

 ويهوياداع رئيس اهلَرونيني ومعه ثَالثَة27ُ. ِمن بين الوي أربعةُ آالٍف وِست ِمئٍَة26. يف احلَرِب سبعةُ آالٍف وِمئَةٌ
وِمن بين بنيامني إخوةُ شاولَ 29. وصادوق غُالم جبار بأٍس وبيت أبيِه اثناِن وِعشرونَ قائدا28. آالٍف وسبع ِمئٍَة

وِمن بين أفراِيم ِعشرونَ ألفًا وثَمانُ ِمئٍَة، 30. ثَالثَةُ آالٍف، وإلَى هنا كانَ أكثَرهم يحرسونَ ِحراسةَ بيِت شاولَ
وِمن ِنصِف ِسبِط منسى ثَمانيةَ عشر ألفًا قد تعينوا بأمسائِهم لكَي يأتوا 31. اِبرةُ بأٍس وذَوو اسٍم يف بيوِت آبائِهمجب

دلِّكوا داومِمئَتاِن، وكُلُّ إخ32. وي مهلُ إسرائيلُ، رؤوسعمباألوقاِت ملَعِرفَِة ما ي اخلَبريين اكَرسين يب وِمن حتت ِتِهمو
33. أمِرِهم مسونَ ألفًا، ولِلاصِطفاِف ِمنواِت احلَرِب خرِب جبميِع أدبولونَ اخلاِرجونَ للِقتاِل املُصطَفّونَ للحز ِمن

فّونَ وِمن الدانيني مصط35َ. وِمن نفتايل ألف رئيٍس ومعهم سبعةٌ وثَالثونَ ألفًا باألتراِس والرماِح34. دوِن ِخالٍف
. وِمن أشري اخلاِرجونَ للجيِش ألجِل اِلاصِطفاِف للحرِب أربعونَ ألفًا36. للحرِب ثَمانيةٌ وِعشرونَ ألفًا وِست ِمئٍَة

.  ألفًاوِمن عِرب اُألردنِّ ِمن الرأوبينيني واجلاديني وِنصِف ِسبِط منسى جبميِع أدواِت جيِش احلَرِب ِمئَةٌ وِعشرون37َ
38وا بقَلٍب تامفوفًا، أتصطَفّونَ صرٍب يعلَى كُلِّ إسرائيلَكُلُّ هؤالِء ِرجالُ ح دلِّكوا داومربونَ ليإلَى ح  . وكذلك

دمليِك داوِة إسرائيلَ بقَلٍب واِحٍد لتقيبونَ ألن39َّ. كُلُّ بشراٍم يأكُلونَ ويثَالثَةَ أي دمع داو وكانوا هناك مهتإخو 
وكَذلك القريبونَ ِمنهم حتى يساكَر وزبولونَ ونفتايل، كانوا يأتونَ خببٍز علَى احلَمِري واِجلماِل والِبغاِل 40. أعدوا هلُم

  .ئيلَوالبقَِر، وِبطَعاٍم ِمن دقيٍق وتٍني وزبيٍب ومخٍر وزيٍت وبقٍَر وغَنٍم بكَثرٍة، ألنه كانَ فرح يف إسرا
  نقل التابوت

13 
إنْ حسن ِعندكُم وكانَ ذلك :"وقالَ داود لكُلِّ جماعِة إسرائيل2َ. وشاور داود قواد اُأللوِف واِملئاِت وكُلَّ رئيٍس1

لكهنةُ والالَّويونَ يف مدِن ِمن الرب إلَِهنا، فلنرِسلْ إلَى كُلِّ ِجهٍة، إلَى إخوِتنا الباقني يف كُلِّ أراضي إسرائيلَ ومعهم ا



فقالَ كُلُّ اجلَماعِة بأنْ يفعلوا 4". فنرجعِ تابوت إلَِهنا إلَينا ألننا مل نسألْ بِه يف أياِم شاول3َمساِرِحِهم ليجتِمعوا إلَينا، 
 ِمن شيحوِر ِمصر إلَى مدخِل حماةَ ليأتوا وجمع داود كُلَّ إسرائيل5َ. ذلك، ألنَّ األمر حسن يف أعيِن مجيِع الشعِب

عارميقريِة ي 6. بتابوِت اِهللا ِمن هناك صِعدوا ِمنهوذا، لياليت لي عارميعلَةَ، إلَى قريِة يوكُلُّ إسرائيلَ إلَى ب دداو ِعدوص
وا تابوت اِهللا علَى عجلٍَة جديدٍة ِمن بيِت وأركَب7. تابوت اِهللا الرب اجلاِلِس علَى الكَروبيم الذي دعي باِلاسِم

 وِبأغاينَّ وعيداٍن ورباٍب وداود وكُلُّ إسرائيلَ يلعبونَ أمام اِهللا بكُلِّ ِعز8أبيناداب، وكانَ عزا وأخيو يسوقاِن العجلَةَ، 
. زا يده ليمِسك التابوت، ألنَّ الثِّريانَ انشمصتولَما انتهوا إلَى بيدِر كيدونَ، مد ع9. ودفوٍف وصنوٍج وأبواٍق

فاغتاظَ داود 11. فحمي غَضب الرب علَى عزا وضربه ِمن أجِل أنه مد يده إلَى التابوِت، فماِت هناك أمام اِهللا10
 املَوِضع ى ذلكما، وسا اقِتحامزع محاقت ا"ألنَّ الربزع صاليوِم 12. إلَى هذا اليوِم" فار اَهللا يف ذلك دداو وخاف

ولَم ينقُلْ داود التابوت إليِه إلَى مدينِة داود، بل مالَ بِه إلَى بيِت عوبيد أدوم 13". كيف آيت بتابوِت اِهللا إلَي؟:"قائالً
ي14. اجلَت يِت عوبيدب اِهللا ِعند تابوت قيٍروبيِتِه ثَالثَةَ أشهيف ب أدوم .وكُلَّ ما له أدوم عوبيد يتب الرب كوبار.  
 

  عائلة داود
14 
وعِلم داود أنَّ الرب قد 2. وأرسلَ حريام مِلك صور رسالً إلَى داود وخشب أرٍز وبنائني ونجارين ليبنوا له بيتا1

 .رائيلَ، ألنَّ مملكَته ارتفَعت متصاِعدةً ِمن أجِل شعِبِه إسرائيلَإس أثبته مِلكًا علَى

: وهِذِه أمساُء األوالِد الذين كانوا له يف أورشليم4. وأخذَ داود ِنساًء أيضا يف أورشليم، وولَد أيضا داود بنني وبناٍت3
  .وأليشمع وبعلياداع وأليفَلَط7ُونوجه ونافَج ويافيع 6 وأليشوع وأِلفالَطُ وِيبحار5شموع وشوباب وناثانُ وسلَيمانُ 

  داود يهزم الفلسطينيني

8دشوا علَى داوفَتلي نيكُلُّ الِفِلسطيني ِعدِلكًا علَى كُلِّ إسرائيلَ، فصم ِسحقد م دونَ أنَّ داوالِفِلسطيني ِمعوس . ا ِمسعولَم
داوالسِتقباِلِهم خرج 9. دنيفائيروا يف وادي الرشونَ وانتاِهللا قائال10ً. فجاَء الِفِلسطيني ِمن دعلَى : "فسألَ داو دأأصع

داود فصِعدوا إلَى بعِل فراصيم وضربهم 11". اصعد فأدفَعهم ليِدك:"فقالَ له الرب" الِفِلسطينيني فتدفَعهم ليدي؟
هناك .ددي كاقِتحاِم املياِه: "وقالَ داواُهللا أعدائي بي محاملَوِضِع ". قد اقت ذلك وا اسمعد لذلك"علَ فراصيمب ."
ألَ فس14. ثُم عاد الِفِلسطينيونَ أيضا وانتشروا يف الوادي13. وتركوا هناك آِلهتهم، فأمر داود فأُحِرقَت بالناِر12

وعندما تسمع 15. ال تصعد وراَءهم، حتَولْ عنهم وهلُم علَيِهم مقاِبلَ أشجاِر البكا:"أيضا داود ِمن اِهللا، فقالَ له اُهللا
". ، ألنَّ اَهللا يخرج أمامك لضرِب محلَِّة الِفِلسطينينيصوت خطَواٍت يف رؤوِس أشجاِر البكا فاخرج حينئٍذ للحرِب

16ِجبعونَ إلَى جاِزر ِمن نيلَّةَ الِفِلسطينيحبوا مراُهللا، وض هركما أم دلَ داوإلَى مجيِع 17. ففَع دداو اسم وخرج
  .األراضي، وجعلَ الرب هيبته علَى مجيِع اُألمِم

  لتابوت إىل أورشليمنقل ا
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ليس ألحٍد : "حينئٍذ قالَ داود2. يف مدينِة داود، وأعد مكانا لتابوِت اِهللا ونصب له خيمةً وعِملَ داود لنفِسِه بيوتا1
وجمع داود كُلَّ 3". دمِتِه إلَى األبِدأنْ يحِملَ تابوت اِهللا إال لالَّويني، ألنَّ الرب إنما اختارهم حلَمِل تابوِت اِهللا وِخل

له هدكاِنِه الذي أعإلَى م ألجِل إصعاِد تابوِت الرب ليمش4. إسرائيلَ إلَى أورنيين هارونَ والالَّويب دداو عم5. فج ِمن
ين قَهاتب :ِمئَةً وِعشرين هتوإخو ،ئيسراري6. أوريئيلَ الرين مب ِمن :ِني وِعشرينِمئَت هتوإخو ،ئيسسايا الر7. ع ِمن
رشومين جب :ِمئَةً وثَالثني هتوإخو ،ئيسين أليصافان8َ. يوئيلَ الرب ِني: ِمنِمئَت هتوإخو ،ئيسعيا الرمين 9. شب ِمن
ودعا 11. عميناداب، الرئيس، وإخوته ِمئَةً واثني عشر: ئيلَِمن بين عزي10. إيليئيلَ الرئيس، وإخوته ثَمانني: حربونَ

نيِني والالَّويالكاِهن وأبياثار صادوق دداو : ،ينادابمعيا وإيليئيلَ وعمسايا ويوئيلَ وشوقالَ هلُم12أوريئيلَ وع": مأنت
ألنه إذ 13. م وأصِعدوا تابوت الرب إلَِه إسرائيلَ إلَى حيثُ أعددت لهرؤوس آباِء الالَّويني، فتقَدسوا أنتم وإخوتكُ

فتقَدس الكهنةُ والالَّويونَ 14". مل تكونوا يف املَرِة األولَى، اقتحمنا الرب إلَهنا، ألننا مل نسأله حسب املَرسوِم
لَ بنو الالَّويني تابوت اِهللا كما أمر موسى حسب كالِم الرب بالِعصي وحم15. ليصِعدوا تابوت الرب إلَِه إسرائيلَ

علَى أكتاِفِهم.  
وأمر داود رؤساَء الالَّويني أنْ يوِقفوا إخوتهم املُغنني بآالِت ِغناٍء، بعيداٍن ورباٍب وصنوٍج، مسمعني برفِع الصوِت 16
وِمن بين مراري إخوِتِهم إيثانَ بن  ،ف الالَّويونَ هيمانَ بن يوئيلَ، وِمن إخوِتِه آساف بن برخيافأوق17َ. بفَرٍح

زكَريا وبني ويعِزئيلَ وشمرياموثَ ويحيئيلَ وعني وأليآب وبنايا ومعسيا ومتثيا : ومعهم إخوتهم الثَّواين18َقوشيا، 
. هيمانُ وآساف وإيثانُ بصنوِج نحاٍس للتسميِع: واملُغنون19َ. نيا وعوبيد أدوم ويعيئيلَ البوابنيوأليفَليا ومقَ

ومتثيا وأليفَليا 21. وزكَريا وعزيئيلُ وشمرياموثُ ويحيئيلُ وعني وألياب ومعسيا وبنايا بالرباِب علَى اجلَواِب20
وي أدوم قَنيا وعوبيدِةومزيا بالعيداِن علَى القَراِر لإلمامزا يف 22. عيئيلُ وعرِشدعلَى احلَمِل م نيالالَّوي ئيسنيا روكَن
وشبنيا ويوشافاطُ ونثنئيلُ وعماساي وزكَريا وبنايا 24. وبرخيا وألقانةُ بواباِن للتابوِت23. احلَمِل ألنه كانَ خبريا

  .نةُ ينفُخونَ باألبواِق أمام تابوِت اِهللا، وعوبيد أدوم ويحيى بواباِن للتابوِتوأليعزر الكه
25 أدوم يِت عوبيدب ِمن ،هِد الرببوا إلصعاِد تابوِت عذَه الذين مساُء اُأللوِف هإسرائيلَ ورؤ يوخوش دوكانَ داو
وكانَ داود 27. اِملي تابوِت عهِد الرب، ذَبحوا سبعةَ عجوٍل وسبعةَ ِكباٍشولَما أعانَ اُهللا الالَّويني ح26. بفَرٍح

نيناحلَمِل مع املُغ ئيسنيا رونَ وكننواملُغ ،ابوتالت حاِملني نيالالَّوي اٍن، ومجيعكت ةً ِمنبا جالِبس . أفود دوكانَ علَى داو
سرائيلَ يصِعدونَ تابوت عهِد الرب تاٍف، وِبصوِت األصواِر واألبواِق والصنوِج، فكانَ مجيع إ28. ِمن كتاٍن

ولَما دخلَ تابوت عهِد الرب مدينةَ داود، أشرفَت ميكالُ بنت شاولَ ِمن الكوِة 29. يصوتونَ بالرباِب والعيداِن
فاحت ،بلعوي رقُصي دداو يف قَلِبهافرأِت املَِلك تهقَر.  
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ولَما 2. وأدخلوا تابوت اِهللا وأثبتوه يف وسِط اخلَيمِة اليت نصبها له داود، وقَربوا محرقاٍت وذَبائح سالمٍة أمام اِهللا1
باسِم الرب عبالش كِة بارالمقاِت وذَبائِح السإصعاِد املُحر ِمن دى داوه3. انتجاِل وقَسالر علَى كُلِّ آِل إسرائيلَ ِمن م

  .والنساِء، علَى كُلِّ إنساٍن، رغيف خبٍز وكأس مخٍر وقُرص زبيٍب
آساف الرأس 5: وجعلَ أمام تابوِت الرب ِمن الالَّويني خداما، وألجِل التذكِري والشكِر وتسبيِح الرب إلَِه إسرائيل4َ

وكانَ . نيه، ويعيئيلَ وشمرياموثَ ويحيئيلَ ومتثيا وأليآب وبنايا وعوبيد أدوم ويعيئيلَ بآالٍت رباٍب وعيداٍنوزكَريا ثا
  .وبنايا ويحزيئيلُ الكاِهناِن باألبواِق دائما أمام تابوِت عهِد اِهللا6. آساف يصوت بالصنوِج

  مزمور شكر لداود
 :يوِم أوالً جعلَ داود يحمد الرب بيِد آساف وإخوِتِهحينئٍذ يف ذلك ال7 

8"دوا الربعوب بأعماِلِه. ادعوا باِمسِه .ِامح9. أخِبروا يف الشوا لهغَن .موا لهنجائِبِه. ترثوا بكُلِّ عِخروا 10. حتادافت
اذكُروا عجائبه 12. التِمسوا وجهه دائما. طلُبوا الرب وِعزها11. تفرح قُلوب الذين يلتِمسونَ الرب. باسِم قُدِسِه
عنفِمِه. اليت ص ختاريِه13. آياِتِه وأحكامم ين يعقوببِدِه، وبةَ إسرائيلَ عيإلَهنا14. يا ذُر يف كُلِّ األرِض . هو الرب
هةَ اليت 15. أحكامالكَِلم ،ههدا إلَى ألِف جيٍلاذكُروا إلَى األبِد ع ى16. أوصمع إبراهيم هالذي قَطَع . هموقَس
ا17. إلسحاقا أبديهدةً، وإلسرائيلَ عفريض ليعقوب هقائال18ً. وقد أقام :بلَ مرياِثكُمكنعانَ ح أُعطي أرض لك .
لَم 21. ن أُمٍة إلَى أُمٍة وِمن مملكٍَة إلَى شعٍب آخروذَهبوا ِم20. حني كنتم عددا قَليالً، قَليلني ِجدا وغُرباَء فيها19

  .ال متَسوا مسحائي وال تؤذوا أنبيائي22. يدع أحدا يظِلمهم بل وبخ ِمن أجِلِهم ملوكًا
مِم مبجِدِه ويف كُلِّ الشعوب حدثوا يف اُأل24. بشروا ِمن يوٍم إلَى يوٍم خبالِصِه. غَنوا للرب يا كُلَّ األرِض"23

ألنَّ كُلَّ آِلهِة اُألمِم أصنام، وأما 26. وهو مرهوب فوق مجيِع اآلِلهِة. ألنَّ الرب عظيم ومفتخر ِجدا25. بعجائِبِه
هبوا الرب ياعشائر الشعوب، 28. الِعزةُ والبهجةُ يف مكاِنِه. اجلَاللُ والبهاُء أمامه27. الرب فقد صنع السماواِت
. اسجدوا للرب يف زينٍة مقَدسٍة. اِمحلوا هدايا وتعالَوا إلَى أماِمِه. هبوا الرب مجد اِمسِه29. هبوا الرب مجدا وِعزةً

تفرِح السماوات وتبتِهِج األرض ويقولوا ِل31. تثَبتِت املَسكونةُ أيضا، ال تتزعزع. ارتِعدوا أمامه يا مجيع األرِض30
حينئٍذ تترنم أشجار الوعِر أمام 33. ليِعج البحر وِملؤه، ولتبتِهِج البريةُ وكُلُّ ما فيها32. الرب قد ملك: يف اُألمِم

األرض دينجاَء لي هألن ألن34َّ. الرب ،صاِلح هألن دوا الربامحهتمحوقولوا35.  إلَى األبِد ر : لِّصنا يا إلَهخ
ِتكبتسبيح رفاختون ،قُدِسك اسم دحمِم لناُألم عنا وأنِقذنا ِمنالِصنا، وامجِل 36. خاألز إسرائيلَ ِمن إلَه الرب كبارم

  .وسبحوا الرب" آمني:"فقالَ كُلُّ الشعِب". وإلَى األبِد
37ةَ كُلِّ يوٍم بيوِمها، وتا ِخدمابوِت دائمالت خِدموا أماملي هتوإخو آساف هِد الربتابوِت ع أمام هناك ك38ر وعوبيد

ابنيوديثونَ وحوسةَ بي بن أدوم وعوبيد ،نيةً وِستمثاني مهتوإخو 39. أدوم الكهنةَ أمام هتوإخو الكاِهن وصادوق
ليصِعدوا محرقاٍت للرب علَى مذبِح املُحرقَِة دائما صباحا ومساًء، 40ِن الرب يف املُرتفَعِة اليت يف ِجبعونَ مسكَ

ومعهم هيمانَ ويدوثونَ وباقي املُنتخبني الذين 41. وحسب كُلِّ ما هو مكتوب يف شريعِة الرب اليت أمر ا إسرائيلَ



 تذُِكرهتمحألنَّ إلَى األبِد ر ،دوا الربحملي مه42. أمساؤ ،تنيوصنوٍج للمدوثونُ بأبواٍق وصيمانُ ويه مومعه
  .ثُم انطَلَق كُلُّ الشعِب كُلُّ واِحٍد إلَى بيِتِه، ورجع داود ليباِرك بيته43. وآالِت ِغناٍءِ ِهللا، وبنو يدوثونَ بوابونَ

  وعد اهللا لداود
17 
1يبلناثانَ الن ديِتِه، قالَ داويف ب دداو ا سكَنوكانَ لَم": حتت هِد الربع أرٍز، وتابوت يٍت ِمنيف ب ذا ساِكنأنه

: م اِهللا إلَى ناثانَ قائالًويف ِتلك اللَّيلَِة كانَ كال3". افعلْ كُلَّ ما يف قَلِبك ألنَّ اَهللا معك:"فقالَ ناثانُ لداود2!" شقٍَق
ألني مل أسكُن يف بيٍت منذُ يوِم 5أنت ال تبين يل بيتا للسكنى، : هكذا قالَ الرب: اذهب وقُلْ لداود عبدي"4

 ما ِسرت مع  يف كُل6ِّ. أصعدت إسرائيلَ إلَى هذا اليوِم، بل ِسرت ِمن خيمٍة إلَى خيمٍة، وِمن مسكٍَن إلَى مسكٍَن
ملاذا مل تبنوا يل : مجيِع إسرائيلَ، هل تكَلَّمت بكَِلمٍة مع أحِد قُضاِة إسرائيلَ الذين أمرتهم أنْ يرعوا شعيب إسرائيلَ قائالً

 ِمن وراِء الغنِم أنا أخذتك ِمن املَربِض،: هكذا قالَ رب اجلُنوِد: واآلنَ فهكذا تقولُ لعبدي داود7بيتا ِمن أرٍز؟ 
وكُنت معك حيثُما توجهت، وقَرضت مجيع أعدائك ِمن أماِمك، وعِملت لك 8لتكونَ رئيسا علَى شعيب إسرائيلَ، 
ِرب بعد، وعينت مكانا لشعيب إسرائيلَ وغَرسته فسكَن يف مكاِنِه، وال يضط9َ. امسا كاسِم العظَماِء الذين يف األرِض

وأذلَلت مجيع . ومنذُ األياِم اليت فيها أقَمت قُضاةً علَى شعيب إسرائيل10َوال يعود بنو اإلِمث يبلونه كما يف األوِل، 
ا. أعدائكيتب بين لكي أنَّ الرب ك11. وأُخِبرب ي أُقيمأن ،مع آبائك بذهلت كامأي لَتى كمتويكونُ م سلكن كعد

هملكَتم توأُثَب نيكب إلَى األبِد12. الذي يكونُ ِمن هكُرسي تا وأنا أُثَبيتبين يل با وهو 13. هو يأب أنا أكونُ له
ها عن الذي كانَ قَبلكعتزكما ن يت عنهمحر ا، وال أنِزعييت وملكويت إلَى األ14. يكونُ يلَ ابنيف ب هبِد، ويكونُ وأُقيم

  .فحسب مجيِع هذا الكَالِم وحسب كُلِّ هِذِه الرؤيا كذلك كلَّم ناثانُ داود15". كُرسيه ثاِبتا إلَى األبِد
  صالة داود

وقَلَّ 17ى هنا؟ من أنا أيها الرب اإللَه، وماذا بييت حتى أوصلتين إلَ:"فدخلَ املَِلك داود وجلَس أمام الرب وقال16َ
 ها الربِة اإلنساِن أيالِء كعادالع ِمن إلَي ظَرتماٍن طَويٍل، ونإلَى ز بِدكيِت ععن ب يا اَُهللا فتكَلَّمت يكينهذا يف ع

؟ 18. اإللَهكبدع فترقد ع وأنت بِدكألجِل إكراِم ع لك عدب دداو زيد19فماذا ي ِمن ،بيار بسوح بِدكأجِل ع
يارب، ليس ِمثلُك وال إلَه غَريك حسب كُلِّ ما ِمسعناه 20قَلِبك قد فعلت كُلَّ هِذِه العظائِم، لتظهر مجيع العظائِم

ا، لتجعلَ لك اسم عظائم وأيةُ أُمٍة علَى األرِض ِمثلُ شعِبك إسرائيلَ الذي سار اُهللا ليفتديه لنفِسِه شعب21. بآذاِننا
ِمصر ِمن هيتدالذي افت عِبكأماِم ش ا ِمنمأُم بطَرِدك خاِوفا إلَى 22. ومعبش فِسكإسرائيلَ لن كعبش لتعوقد ج

 الذي تكَلَّمت بِه عن عبِدك واآلنَ أيها الرب، ليثبت إلَى األبِد الكَالم23. األبِد، وأنت أيها الرب ِصرت هلُم إلَها
طَقتلْ كما نيِتِه وافعب نقال24َ. وعإلَى األبِد، في كظَِّم امسعويت تثبإسرائيلَ: ولي اجلُنوِد إلَه بهو اُهللا إلسرائيلَ . ر

كأمام بِدكع دداو يتب تثب25. ولي كأن بِدكلع يا إلَهي قد أعلَنت كألن لِّيصأنْ ي كبدع دوج ا، لذلكيتب تبين له
كذا اخلَِري26. أمام كبدع دتهو اُهللا، وقد وع أنت ،ها الرب27. واآلنَ أي يتب باِركبأنْ ت يتضواآلنَ قد ارت

  ".لَى األبِدعبِدك ليكونَ إلَى األبِد أمامك، ألنك أنت يارب قد باركت وهو مبارك إ



  انتصارات داود
18 
1نيِد الِفِلسطينيي وقُراها ِمن تذَ جوأخ ،موذَلَّله نيالِفِلسطيني دداو برض ذلك عد2. وب فصار ،موآب بروض

اةَ حني ذَهب ليقيم سلطَته ِعند ِر وضرب داود هدر عزر مِلك صوبةَ يف حم3. املوآبيونَ عبيدا لداود يقَدمونَ هدايا
وأخذَ داود ِمنه ألف مركَبٍة وسبعةَ آالِف فاِرٍس وِعشرين ألف راِجٍل، وعرقَب داود كُلَّ خيِل املَركَباِت 4الفُراِت، 

 صوبةَ، فضرب داود ِمن أرام اثنِني وِعشرين ألف فجاَء أرام ِدمشق لنجدِة هدر عزر مِلِك5. وأبقَى ِمنها ِمئَةَ مركَبٍة
وكانَ الرب يخلِّص . وجعلَ داود محاِفظني يف أرام ِدمشق، وصار األراميونَ لداود عبيدا يقَدمونَ هدايا6. رجٍل

هجيثُما توح د7. داو تِب اليت كانالذَّه أتراس دذَ داووأخليمشا إلَى أور ىوأت رزع ردبيِد هةَ 8. علَى عطَبح وِمن
  .وخونَ مدينتي هدر عزر أخذَ داود نحاسا كثريا ِجدا صنع ِمنه سلَيمانُ حبر النحاِس واألعِمدةَ وآنيةَ النحاِس

فأرسلَ هدورام ابنه إلَى املَِلِك 10 جيِش هدر عزر مِلِك صوبةَ، وسِمع توعو مِلك حماةَ أنَّ داود قد ضرب كُل9َّ
هبروض رزع رده بحار هألن ،باِركَهِتِه ويسألَ عن سالملي دداو .مع توعو روبح له تكان رزع ردِدِه . ألنَّ هوبي

ِة والنِب والِفضِة الذَّهآني كُلِّ 11. حاِسمجيع ِمن ذَهِب الذي أخِة والذَّهمع الِفض للرب دداو ها املَِلكسا قَدهِذِه أيض
وأبشاي ابن صرويةَ ضرب ِمن أدوم 12. ِمن أدوم وِمن موآب وِمن بين عمونَ وِمن الِفِلسطينيني وِمن عماليق: اُألمِم

ألفًايف وادي اِمللِح ثَماني ر13. ةَ عشدا لداوبيدع نياألدومي مجيع فصار ،حاِفظنيم لَ يف أدومعوج . وكانَ الرب
هجيثُما توح دداو لِّصخي.  

  حاشية داود
 علَى اجلَيِش، وكانَ يوآب ابن صروية15َ. وملك داود علَى مجيِع إسرائيلَ، وكانَ يجري قَضاًء وعدالً لكُلِّ شعِبِه14

وبنايا 17وصادوق بن أخيطوب وأبيماِلك بن أبياثار كاِهنِني، وشوشا كاِتبا، 16ويهوشافاطُ بن أخيلود مسجالً، 
  .بن يهوياداع علَى اجلَّالدين والسعاِة، وبنو داود األولني بني يدِي املَِلِك

  احلرب ضد العمونيني
19 
1وكانَ با عنهضِعو هابن لكفم ،ونَ ماتمين عب ِلكم أنَّ ناحاش ذلك 2. عددعروفًا مع:"فقالَ داوم عحانونَ بِن  أصن

فجاَء عبيد داود إلَى أرِض بين عمونَ إلَى . فأرسلَ داود رسالً ليعزيه بأبيِه". ناحاش، ألنَّ أباه صنع معي معروفًا
هل يكِرم داود أباك يف عينيك حتى أرسلَ إلَيك معزين؟ أليس إنما :"فقالَ رؤساُء بين عمونَ حلانون3َ. انونَ ليعزوهح

م ِمن فأخذَ حانونُ عبيد داود وحلَق حلاهم وقَص ثيابه4" ألجِل الفَحِص والقَلِب وجتَسِس األرِض جاَء عبيده إلَيك؟
مأطلَقَه وَءِة ثُمالس ِط ِعندسجاِل5. الوعن الر دروا داووأخب أُناس بفذَه . ِجلنيجالَ كانوا خألنَّ الر لَ لِلقائِهمفأرس

  ".أقيموا يف أرحيا حتى تنبت حلاكُم ثُم ارِجعوا:"وقالَ املَِلك. ِجدا
6ُونَ أمنو عا رأَى بستأِجروا ولَمي ِة لكَيالِفض ٍة ِمنوزن ونَ ألفمنو علَ حانونُ وبأرس ،دداو نوا ِعندم قد أنت

فاستأجروا ألنفُِسِهِم اثنِني وثَالثني ألف 7. ألنفُِسِهم ِمن أراِم النهريِن وِمن أراِم معكَةَ وِمن صوبةَ مركَباٍت وفُرسانا
م ِلكٍة، ومركَبمهعببا. عكَةَ وشيدلَ مِقابلوا مزرِب. فجاءوا ونوا للحوأت ِنِهمدم ونَ ِمنمنو عب عم8. واجت ا ِمسعولَم



فخرج بنو عمونَ واصطَفّوا للحرِب ِعند باِب املدينِة، واملُلوك الذين جاءوا 9. داود أرسلَ يوآب وكُلَّ جيِش اجلَباِبرِة
ولَما رأَى يوآب أنَّ مقَدمةَ احلَرِب كانت نحوه ِمن قُداٍم وِمن وراٍء، اختار ِمن مجيِع 10. حدهم يف احلَقِلكانوا و

لِلقاِء أرام مفَّهيب إسرائيلَ وصخنتون11َ. ممين عأخيِه، فاصطَفّوا لِلقاِء ب ِد أبشايعِب ليةَ الشقيب لَّموس .
تجلَّد، ولنتشدد ألجِل شعِبنا 13. إنْ قَوي أرام علَي تكونُ يل نجدةً، وإنْ قَوي بنو عمونَ علَيك أجنَدتك:"وقال12َ

 وتقَدم يوآب والشعب الذين معه نحو أرام للمحاربِة،14". وألجِل مدِن إلَِهنا، وما يحسن يف عينِي الرب يفعلُ
ولَما رأَى بنو عمونَ أنه قد هرب أرام هربوا هم أيضا ِمن أماِم أبشاي أخيِه ودخلوا إلَى 15. فهربوا ِمن أماِمِه

  .وجاَء يوآب إلَى أورشليم. املدينِة
لذين يف عِرب النهِر، وأمامهم شوبك ولَما رأَى أرام أُم قد انكَسروا أمام إسرائيلَ أرسلوا رسالً، وأبرزوا أرام ا16

رزع رديِش هج ئيس17. رمهِضد واصطَف نَّ وجاَء إليِهماُألرد ربكُلَّ إسرائيلَ وع عمج دداو ا أُخِبرولَم . ِاصطَف
بوهيف احلَرِب فحار لِلقاِء أرام دأماِم إسرائيل18َ. داو ِمن أرام برٍة وهركَبةَ آالِف مسبع أرام ِمن دلَ داووقَت ،

ولَما رأَى عبيد هدر عزر أُم قد انكَسروا أمام إسرائيلَ 19. وأربعني ألف راِجٍل، وقَتلَ شوبك رئيس اجلَيِش
موهدوخ دصالَحوا داو .عدونَ بمين عنِجدوا بأنْ ي شأْ أرامومل ي.  

  دينة ربةسقوط م
20 
. وكانَ ِعند متاِم السنِة يف وقِت خروِج املُلوِك، اقتاد يوآب قوةَ اجلَيِش وأخرب أرض بين عمونَ وأتى وحاصر ربة1َ

ليمشا يف أورقيمم دها. وكانَ داومدةَ وهبر يوآب بر2. فضعن رأِسِه، فو ِلِكِهمم تاج دذَ داوةً وأخوزن هوزن ِجد
كرمي رجِب، وفيِه حالذَّه ِمن .دا. فكانَ علَى رأِس داوةً ِجدكثري تةَ املدينِة وكانغَنيم ج3. وأخر عبالش جوأخر

م رجع داود وكُلُّ ثُ. وهكذا صنع داود لكُلِّ مدِن بين عمونَ. الذين ا ونشرهم مبناشِري ونواِرِج حديٍد وفؤوٍس
ليمشعِب إلَى أورالش.  

  احلرب ضد الفلسطينيني
4نيمع الِفِلسطيني يف جاِزر ربح تقام ذلك عدب أوالِد رافا فذَلّوا. ثُم ِمن لَ سفّايقَت احلوشي ئٍذ سبكايحين .
وكانت قَناةُ رِحمِه كنوِل .  بن ياعور لَحمي أخا جليات اجلَتيوكانت أيضا حرب مع الِفِلسطينيني، فقَتلَ أحلانان5ُ

اجنيس6. الن ِلدا ووِعشرونَ، وهو أيض عأرب هأصاِبع ،شِة أعنلٌ طَويلُ القامجوكانَ ر ،تيف ج ربا حأيض تكان ثُم
هؤالِء وِلدوا لرافا يف جت وسقَطوا بيِد داود وبيِد 8. بن ِشمعا أخي داودولَما عير إسرائيلَ ضربه يهوناثانُ 7. لرافا
  .عبيِدِه

  داود حيصي رجال احلرب
21 
اذهبوا ِعدوا :"فقالَ داود ليوآب ولرؤساِء الشعِب2. ووقَف الشيطانُ ِضد إسرائيلَ، وأغوى داود ليحصي إسرائيل1َ

. ليِزِد الرب علَى شعِبِه أمثاهلُم ِمئَةَ ِضعٍف:"فقالَ يوآب3". ِر سبٍع إلَى دانَ، وأتوا إلَي فأعلَم عددهمإسرائيلَ ِمن بئ
فاشتد كالم 4" ألَيسوا مجيعا يا سيدي املَِلك عبيدا لسيدي؟ ملاذا يطلُب هذا سيدي؟ ملاذا يكونُ سبب إٍمث إلسرائيلَ؟



فدفَع يوآب جملَةَ عدِد الشعِب إلَى 5. فخرج يوآب وطاف يف كُلِّ إسرائيلَ ثُم جاَء إلَى أورشليم.  علَى يوآباملَِلِك
داود، فكانَ كُلُّ إسرائيلَ ألف ألٍف وِمئَةَ ألِف رجٍل مستلِّي السيِف، ويهوذا أربع ِمئٍَة وسبعني ألف رجٍل مستلِّي 

6يِف، السى يوآبا لَدكروهاملَِلِك كانَ م ألنَّ كالم ممعه مهدعفلم ي نيامنيا الوي وبِي اِهللا هذا 7. وأمينيف ع حوقَب
سِفهت واآلنَ أِزلْ إمثَ عبِدك ألني . لَقَد أخطأت ِجدا حيثُ عِملت هذا األمر:"فقالَ داود ِهللا8. األمر فضرب إسرائيلَ

  ".ِجدا
ثَالثَةً أنا عاِرض علَيك فاختر : هكذا قالَ الرب: اذهب وكلِّم داود قائالً"10: فكَلَّم الرب جاد رائي داود وقال9َ

بك لها ِمنها فأفعواِحد فِسك11". لنوقالَ له دإلَى داو فجاَء جاد":هكذا قالَ الرب :فِسكلْ لنا ثَالثَ إ12: اقبم
ِسنني جوع، أو ثَالثَةَ أشهٍر هالك أمام مضاِيقيك وسيف أعدائك يدِركُك، أو ثَالثَةَ أياٍم يكونُ فيها سيف الرب ووبأٌ 

قد :"د جلاٍدفقالَ داو13". فانظُِر اآلنَ ماذا أرد جوابا ملُرِسلي. يف األرِض، ومالك الرب يعثو يف كُلِّ تخوِم إسرائيلَ
فجعلَ الرب وبأً يف 14". دعين أسقُطْ يف يِد الرب ألنَّ مراِحمه كثريةٌ، وال أسقُطُ يف يِد إنساٍن. ضاق يب األمر ِجدا

 يهِلك وأرسلَ اُهللا مالكًا علَى أورشليم إلهالِكها، وفيما هو15. إسرائيلَ، فسقَطَ ِمن إسرائيلَ سبعونَ ألف رجٍل
وكانَ مالك الرب واِقفًا عَِِند بيدِر أُرنانَ ". كفَى اآلنَ، رد يدك: "رأَى الرب فنِدم علَى الشر، وقالَ للمالِك املُهِلِك

بوسيالي.  
فسقَطَ . بيِدِه وممدود علَى أورشليمورفَع داود عينيِه فرأَى مالك الرب واِقفًا بني األرِض والسماِء، وسيفُه مسلولٌ 16

ألَست أنا هو الذي أمر بإحصاِء الشعِب؟ وأنا :"وقالَ داودِ ِهللا17. داود والشيوخ علَى وجوِهِهم مكتسني باملُسوِح
ي كُنإلَهي لت ها الربِملوا؟ فأيفماذا ع ا هؤالِء اِخلرافيِت أيب ال علَى هو الذي أخطأ وأساَء، وأموعلَى ب علَي كد

رِبِهملض عِبكِر أُرنانَ 18". شيديف ب ا للربحذبم قيملي دداو دصعأنْ ي دأنْ يقولَ لداو جاد الرب الكم فكَلَّم
بوسي19. اليبِه باسِم الرب الذي تكَلَّم كالِم جاد بسح دداو ِعد20. فصفَتفالتأُرنانُ فرأَى املَالك  . نوهوب

وتطَلَّع أُرنانُ فرأَى داود، وخرج ِمن . وجاَء داود إلَى أُرنان21َ. األربعةُ معه اختبأوا، وكانَ أُرنانُ يدرس ِحنطَةً
. يدِر فأبين فيِه مذبحا للربأعِطين مكانَ الب:"فقالَ داود ُألرنان22َ. البيدِر وسجد لداود علَى وجِهِه إلَى األرِض

خذه لنفِسك، وليفعلْ سيدي املَِلك ما : "فقالَ أُرنانُ لداود23". بِفضٍة كاِملٍَة أعِطين إياه، فتكُف الضربةُ عن الشعِب
فقالَ 24". اجلميع أعطَيت. ، واِحلنطَةَ للتقِدمِةقد أعطَيت البقَر للمحرقَِة، والنواِرج للوقوِد. اُنظُر. يحسن يف عينيِه

ودفَع 25". بل ِشراًء أشتريِه بِفضٍة كاِملٍَة، ألني ال آخذُ ما لك للرب فأُصِعد محرقَةً مجانيةً! ال:"املَِلك داود ُألرنانَ
وبنى داود هناك مذبحا للرب، وأصعد محرقاٍت وذَبائح 26. داود ُألرنانَ عن املَكاِن ذَهبا وزنه ِست ِمئَِة شاِقٍل

  .سالمٍة، ودعا الرب فأجابه بناٍر ِمن السماِء علَى مذبِح املُحرقَِة
 يف بيدِر أُرنانَ  يف ذلك الوقِت لَما رأَى داود أنَّ الرب قد أجابه28. وأمر الرب املَالك فرد سيفَه إلَى ِغمِدِه27

هناك حذَب بوسيِة 29. اليفَعالوقِت يف املُرت قَِة كانا يف ذلكاملُحر حذبِة وميرى يف البموس ِملهالذي ع الرب سكَنوم
  . سيِف مالِك الربولَم يستِطع داود أنْ يذهب إلَى أماِمِه ليسألَ اَهللا ألنه خاف ِمن ِجهِة30. يف ِجبعونَ

  اإلعداد لبناء اهليكل



22 
1دقَِة إلسرائيلَ:"فقالَ داواملُحر حذباإللَِه، وهذا هو م الرب يتيف 2". هذا هو ب الذين نيبيمِع األجنجب دداو روأم

وهيأ داود حديدا كثريا للمسامِري ملَصاريِع 3. أرِض إسرائيلَ، وأقام نحاتني لنحِت ِحجارٍة مربعٍة لِبناِء بيِت اِهللا
وخشب أرٍز مل يكُن له عدد ألنَّ الصيدونيني والصوريني أتوا خبشِب 4األبواِب وللوصِل، ونحاسا كثريا بال وزٍن، 

د5. أرٍز كثٍري إلَى داودوقالَ داو": ،وغَض غريلَيمانَ ابين صا يف اِلاسِم إنَّ سا ِجديكونُ عظيم ى للرببنالذي ي يتوالب
ئُ لهيا قَبلَ وفاِتِه". واملَجِد يف مجيِع األراضي، فأنا أُهكثري دأ داويفه.  

انَ يف قَليب أنْ أبين يا ابين، قد ك: "وقالَ داود لسلَيمان7َ. ودعا سلَيمانَ ابنه وأوصاه أنْ يبين بيتا للرب إلَِه إسرائيل6َ
قد سفَكت دما كثريا وعِملت حروبا عظيمةً، فال تبين بيتا : فكانَ إلَي كالم الرب قائال8ً. بيتا السِم الرب إلَهي

 ِمن مجيِع هوذا يولَد لك ابن يكونُ صاِحب راحٍة، وأُرحيه9. المسي ألنك سفَكت ِدماًء كثريةً علَى األرِض أمامي
هو يبين بيتا المسي، وهو 10. فأجعلُ سالما وسكينةً يف إسرائيلَ يف أياِمِه. أعدائِه حوالَيِه، ألنَّ امسه يكونُ سلَيمانَ

 معك فتفِلح وتبين اآلنَ يا ابين، ليكُِن الرب11. يكونُ يلَ ابنا، وأنا له أبا وأُثَبت كُرسي ملِكِه علَى إسرائيلَ إلَى األبِد
عنك كما تكَلَّم إلَِهك الرب يت12. بإلَِهك ِة الربريعبإسرائيلَ ِحلفِظ ش ا ويوصيكةً وفَهمِفطن الرب عطيكما يإن .

 تشدد وتشجع ال .حينئٍذ تفِلح إذا حتَفَّظت لعمِل الفَرائِض واألحكاِم اليت أمر ا الرب موسى ألجِل إسرائيل13َ
ِعبوال ترت ا 14. ختَفحاسٍة، ونألِف وزن ةً ألفٍة، وِفضا ِمئَةَ ألِف وزنبذَه يِت الربلب أتيذَلَّيت هذا يف مأنه

كثري ها بال وزٍن ألنديدعلَيها. وح ةً فتزيدا وِحجاربشخ أتيعا15. وقد ه كثريونَ ِمن كغِلوِعندِملي الش : اتنيحن
قُم واعملْ، وليكُِن . الذَّهب والِفضةُ والنحاس واحلَديد ليس هلا عدد16. وبنائني ونجارين وكُلُّ حكيٍم يف كُلِّ عمٍل

معك 17". الربهلَيمانَ ابنساِعدوا سساِء إسرائيلَ أنْ يرؤ مجيع دداو روقد أليس ال"18: وأم ،معكُم كُمإلَه رب
فاآلنَ اجعلوا 19أراحكُم ِمن كُلِّ ناحيٍة، ألنه دفَع ليدي سكّانَ األرِض فخضعِت األرض أمام الرب وأمام شعِبِه؟ 

 عهِد الرب وِبآنيِة قُدِس اِهللا قُلوبكُم وأنفُسكُم لطَلَِب الرب إلَِهكُم، وقوموا وابنوا مقِدس الرب اإللَِه، ليؤتى بتابوِت
ى السِم الرببنيِت الذي يإلَى الب."  

  الالويون
23 
1هلَيمانَ ابنس لَّكا مامأي ِبعوش دداو ا شاخ2. علَى إسرائيلَ ولَم ،نيساِء إسرائيلَ والكهنِة والالَّويكُلَّ رؤ عموج
ِمن 4. ثني سنةً فما فوق، فكانَ عددهم حسب رؤوِسِهم ِمن الرجاِل ثَمانيةً وثَالثني ألفًافعد الالَّويونَ ِمِن ابِن ثَال3

وأربعةُ آالٍف بوابونَ، 5. وِستةُ آالٍف عرفاُء وقُضاةٌ. هؤالِء للمناظَرِة علَى عمِل بيِت الرب أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا
بسةُ آالٍف معسبيِحوأربللت ِملَتباآلالِت اليت ع ين الوي6. حونَ للربقًا لبِفر دداو مهموقَس : جلَرشونَ وقَهات

  .ومراري
  اجلرشونيون

 7نياجلَرشوني معي: ِمننو لَعدان8َ. لَعدانُ وشويوئيلُ، ثَالثَةٌ: ب زيثام حيئيلُ ثُمي أسمعي9. الرنو شلوميثُ : بش
هؤالِء بنو شمعي . يحثُ وزينا ويعوش وبريعةُ: وبنو شمعي10. هؤالِء رؤوس آباٍء للَعدانَ. ئيلُ وهارانُ، ثَالثَةٌوحزي



أما يعوش وبريعةُ فلم يكَثِّرا األوالد، فكانوا يف اإلحصاِء لبيِت أٍب . وكانَ يحثُ الرأس وزيزةُ الثّاين11َ. أربعةٌ
  .واِحٍد
  هاتيونالق
12نو قَهاتةٌ: بعيئيلُ، أربزربونُ وعوح وِيصهار مرام13. عمرامقديِسِه : ِابنا عهارونُ لت ى، وأُفِرزهارونُ وموس

نوهأقداٍس هو وب باِمسِه إلَى األبِد قُدس باِركوي هخِدموي الرب أمام لُ اِهللا14. إلَى األبِد، ليوِقدجى را موسوأم عيفد 
: وكانَ ابن أليعزر17. شبوئيلُ الرأس: بنو جرشوم16. جرشوم وأليعزر: ِابنا موسى15. بنوه مع ِسبِط الوي

. شلوميثُ الرأس: بنو ِيصهار18. وأما بنو رحبيا فكانوا كثريين ِجدا. رحبيا الرأس، ومل يكُن ألليعزر بنونَ آخرونَ
  . ميخا الرأس ويشيا الثّاين: ِابنا عزيئيل20َ. يريا الرأس وأمريا الثّاين ويحزيئيلُ الثّاِلثُ ويقمعام الراِبع: بنو حربون19َ

  املراريون
نات، فأخذَهن ومات أِلعازار ومل يكُن له بنونَ بل ب22. أِلعازار وقَيس: ِابنا محلي. محلي وموشي: ِابنا مراري21

نهتإخو نو قَيسنو موشي23. برميوثُ، ثَالثَةٌ: بوي حلي وعاِدرم.  
هؤالِء بنو الوي حسب بيوِت آبائِهم رؤوس اآلباِء حسب إحصائِهم يف عدِد األمساِء حسب رؤوِسِهم عاِملو 24

 ِمِن ابِن ِعشرين ،يِت الربِة بِل ِخلدممالعةً فما فوققال25َ. سن دألنَّ داو": كَنفس هعبإسرائيلَ ش إلَه الرب قد أراح
ألنه حسب كالِم داود 27". ولَيس لالَّويني بعد أنْ يحِملوا املَسكَن وكُلَّ آنيِتِه ِخلدمِتِه26. يف أورشليم إلَى األبِد

ألنهم كانوا يِقفونَ بني يدي بين هارونَ علَى ِخدمِة بيِت 28. شرين سنةً فما فوقاألخِري عد بنو الوي ِمِن ابِن ِع
وعلَى خبِز الوجوِه ودقيِق التقِدمِة 29الرب يف الدوِر واملَخاِدِع، وعلَى تطهِري كُلِّ قُدٍس وعمِل ِخدمِة بيِت اِهللا، 

وألجِل الوقوِف كُلَّ صباٍح حلَمِد 30 الصاِج واملَربوكاِت وعلَى كُلِّ كيٍل وقياٍس، وِرقاِق الفَطِري وما يعملُ علَى
وِلكُلِّ إصعاِد محرقاٍت للرب يف السبوِت واألِهلَِّة واملَواِسِم بالعدِد حسب 31الرب وتسبيِحِه وكذلك يف املساِء، 

 ،الرب ا أمامدائم ح32املَرسوِم علَيِهمين هارونَ وليةَ بةَ القُدِس، وِحراسِة اِلاجِتماِع، وِحراسيمةَ خسوا ِحراسر
يِت الربِة بيف ِخدم ِتِهمإخو.  

  تقسيم الكهنة
24 
ا ومات ناداب وأبيهو قَبلَ أبيِهما ومل يكُن هلُم2. ناداب وأبيهو، أِلعازار وإيثامار: بنو هارونَ: وهِذِه ِفرق بين هارون1َ

وإيثامار أِلعازار ننونَ، فكه3. ب وكالَِتِهم بسح ،ين إيثامارب ِمن وأخيماِلك ،ين أِلعازارب ِمن وصادوق دداو مهموقَس
ِتِهمي4. يف ِخدما لبرؤوس ين أِلعازارموا لبفانقَس ،ين إيثامارب ِمن ِرجاٍل أكثَر رؤوس ين أِلعازارلب ِجدةَ ووِست ِت آبائِهم

وانقَسموا بالقُرعِة، هؤالِء مع هؤالِء، ألنَّ رؤساَء القُدِس ورؤساَء بيِت اِهللا 5. عشر، ولبين إيثامار لبيِت آبائِهم ثَمانيةٌ
ين إيثامارب وِمن ين أِلعازارب الال6َّ. كانوا ِمن ِمن ثَنئيلَ الكاِتبن عيا بنمش مهبوكَت ساِء وصادوقؤاملَِلِك والر أمام نيوي

نيورؤوِس اآلباِء للكهنِة والالَّوي بِن أبياثار الكاِهِن وأخيماِلك .إليثامار وأُِخذَ واِحد ،أٍب واِحٍد ألِلعازار يتفأُِخذَ ب .
7هوياريبةُ األولَى ليِت القُرعدعيا. فخرجةُ ليالثّاِلثَةُ حلار8. الثّانيمي .عورميةُ لساِبعا9. الرةُ ملَلكيةُ . اخلاِمساِدسالس



امني10. ملَيةُ هلُقّوصاِبعا. السةُ ألبي11. الثّاِمنشوعةُ لياِسعكُنيا. التةُ لش12. العاِشرةَ أللياشيبرةَ عشةَ . احلاديالثّاني
ةَ لياقيمرةَ حلُفَّة13َ. عشرالثّاِلثَةَ عش .الربآبشةَ ليرةَ عشة14َ. اِبعلجةَ لبرةَ عشاخلاِمس .ةَ إلميريرةَ عشاِدسالس .

15ةَ حليزيررةَ عشاِبعالس .ةَ هلَفصيصرةَ عشةَ لفَقَحيا16. الثّاِمنرةَ عشاِسعزقيئيلَ. التحةُ 17. الِعشرونَ لياحلادي
اليا18.  جلامولَالثّانيةُ والِعشرونَ. والِعشرونَ لياكنيزيا. الثّاِلثَةُ والِعشرونَ لدةُ والِعشرونَ ملَعاِبعفهِذِه 19. الر

  .وكالَتهم وِخدمتهم للدخوِل إلَى بيِت الرب حسب حكِمِهم عن يِد هارونَ أبيِهم كما أمره الرب إلَه إسرائيلَ
  بقية بين الوي

: وأما رحبيا، فِمن بين رحبيا21. يحديا: شوبائيلُ، وِمن بين شوبائيلَ:  فِمن بين عمرام:وأما بنو الوي الباقون20َ
يريا وأمريا الثّاين : وِمن بين حربون23َ. يحثُ: شلوموثُ، وِمن بين شلوموثَ: وِمن الِيصهاريني22. الرأس يشيا

 عامقمحزيئيلُ الثّاِلثُ ويوياِبعيئيل24َ. الرزين عب ين ميخا. ميخا: ِمنب ِمن :ين : أخو ميخا25. شامورب ا، وِمنيشِي
بنو وشوهم وزكّور : ِمن بين مراري ليعزيا27. ِابن يعزيا بنو. محلي وموشي: ِابنا مراري26. زكَريا: يِشيا

محلي : وبنو موشي30. وأما قَيس، فابن قَيس يرحمئيل29ُ. يكُن له بنونَأِلعازار ومل : ِمن محلي28. وِعربي
وألقَوا هم أيضا قُرعا مقابِلَ إخوِتِهم بين هارونَ أمام 31. هؤالِء بنو الالَّويني حسب بيوِت آبائِهم. وعاِدر ويرميوثُ

  .اآلباُء الرؤوس كما إخوِتِهِم األصاِغِر. آباِء الكهنِة والالَّوينيداود املَِلِك وصادوق وأخيماِلك ورؤوِس 
  املغنون

25 
وكانَ عددهم . وأفرز داود ورؤساُء اجلَيِش للِخدمِة بين آساف وهيمانَ ويدوثونَ املُتنبئني بالعيداِن والرباِب والصنوِج1

بنو آساف حتت يِد آساف . زكّور ويوسف ونثَنيا وأشرئيلَةُ: ِمن بين آساف2. ِهمِمن ِرجاِل العمِل حسب ِخدمِت
حتت يِد أبيِهم . جدليا وصري وِيشعيا وحشبيا ومتثيا، ِستةٌ: ِمن يدوثونَ، بنو يدوثون3َ. املُتنبئ بني يدِي املَِلِك

بقِّيا ومتنيا وعزيئيلُ وشبوئيلُ ويرميوثُ وحننيا : ِمن هيمان4َ. جِل احلَمِد والتسبيِح للربيدوثونَ املُتنبئ بالعوِد أل
مجيع هؤالِء بنو هيمانَ رائي املَِلِك 5. وحناين وإيليآثَةُ وِجدليت ورومميت عزر ويشبقاشةُ وملوثي وهوثري ومحزيوثُ

كُلُّ هؤالِء حتت يِد أبيِهم ألجِل ِغناِء بيِت 6. ورزق الرب هيمانَ أربعةَ عشر ابنا وثَالثَ بناٍت. لقَرِنبكَالِم اِهللا لرفِع ا
وكانَ عددهم مع 7. الرب بالصنوِج والرباِب والعيداِن ِخلدمِة بيِت اِهللا، حتت يِد املَِلِك وآساف ويدوثونَ وهيمانَ

وألقَوا قُرع اِحلراسِة الصغري كما الكَبِري، املُعلِّم 8. املُتعلِّمني الِغناَء للرب، كُلِّ اخلَبريين ِمئَتِني وثَمانيةً وثَماننيإخوِتِهِم 
. ا عشرالثّانيةُ جلَدليا، هو وإخوته وبنوه اثن. فخرجِت القُرعةُ األولَى اليت هي آلساف ليوسف9. مع التلميِذ

10راثنا عش هتوإخو نوهب ،كّور11. الثّاِلثَةُ لزراثنا عش هتوإخو نوهصري، بةُ لياِبع12. الر نوهثَنيا، بةُ لناخلاِمس
راثنا عش هت13. وإخوراثنا عش هتوإخو نوها، بقِّيةُ لباِدسوإ14. الس نوهرئيلَةَ، بشةُ لياِبعالسراثنا عش هتخو .

15راثنا عش هتوإخو نوهشعيا، بةُ لي16. الثّاِمنراثنا عش هتوإخو نوهنيا، بةُ ملَتاِسع17. الت نوهةُ لِشمعي، بالعاِشر
راثنا عش هت18. وإخوراثنا عش هتوإخو نوهرئيلَ، بزةَ لعرةَ عش19. احلاديرةَ عشاثنا والثّاني هتوإخو نوهبيا، بةَ حلَش

ر20. عشراثنا عش هتوإخو نوهةَ لشوبائيلَ، بشر21. الثّاِلثَةَ عراثنا عش هتوإخو نوهثيا، بةَ ملَتشرةَ عاِبعالر .



22راثنا عش هتوإخو نوهرميوثَ، بةَ ليشرةَ عني23. اخلاِمسةَ حلَنشرةَ عاِدسالسراثنا عش هتوإخو نوهةَ 24. ا، باِبعالس
راثنا عش هتوإخو نوهةَ، بقاششبةَ ليشر25. عراثنا عش هتوإخو نوهةَ حلَناين، بشرةَ عةَ ملَلّوثي، 26. الثّاِمنشرةَ عاِسعالت

راثنا عش هتوإخو نوه27. بتوإخو نوهالِعشرونَ إليليآثَةَ، براثنا عش اثنا 28. ه هتوإخو نوهب ،ةُ والِعشرونَ هلوثرياحلادي
ر29. عش ،راثنا عش هتوإخو نوهليت، ب30الثّانيةُ والِعشرونَ ِجلدراثنا عش هتوإخو نوهالثّاِلثَةُ والِعشرونَ ملَحزيوثَ، ب .
  .وته اثنا عشرالراِبعةُ والِعشرونَ لرومميت عزر، بنوه وإخ31

  حراس األبواب
26 
1نيحيالقور فِمن ابنيوالب ا أقساموأم :ين آسافب قوري ِمن لَميا بنشنون2َ. ملَميا بوكانَ ملَش : ،ا الِبكركَريز

 ،اِبعثَنئيلُ الرديا الثّاِلثُ، ويبئيلُ الثّاين، وزديعهوحانانُ 3ويوي ،اخلاِمس وعيالماِبعالس وأليهو عيناي ،اِدسالس .
شمعيا الِبكر، ويهوزاباد الثّاين، ويوآخ الثّاِلثُ، وساكار الراِبع، ونثَنئيلُ اخلاِمس، : وكانَ لعوبيد أدوم بنون4َ
5الثّاِمن لتايوفَع ،اِبعالس اكَرسوي ،اِدسيئيلُ السموع .كَه6. ألنَّ اَهللا باريِت وِلشلَّطوا يف بنونَ تسب ِلدمعيا ابِنِه و

كُلُّ 8. أليهو وسمكيا. عثين ورفائيلُ وعوبيد وألزاباد إخوته أصحاب بأٍس: بنو شمعيا7. آبائِهم ألنهم جباِبرةُ بأٍس
وكانَ 9. دمِة، اثناِن وِستونَ لعوبيد أدومهؤالِء ِمن بين عوبيد أدوم هم وبنوهم وإخوتهم أصحاب بأٍس بقوٍة يف اِخل

رةَ عشبأٍس ثَماني ةٌ أصحابنونَ وإخولَميا بنون10َ. ملَشراري بين مب مل : وكانَ حلوسةَ ِمن همع أن ،أسِشمري الر
. كُلُّ بين حوسةَ وإخوته ثَالثَةَ عشر. اِبعِحلقيا الثّاين، وطَبليا الثّاِلثُ، وزكَريا الر11يكُن بكرا جعله أبوه رأسا، 

12يِت الربِة يف بللِخدم ِتِهمةٌ كما إلخوِة ِحراسرؤوِس اجلَباِبر بسهؤالِء ح ابنيوِق البا 13. ِلِفرعوألقَوا قُر
ولزكَريا ابِنِه املُشِري .  ِجهِة الشرِق شلَميافأصابِت القُرعةُ ِمن14. الصغري كالكَبِري حسب بيوِت آبائِهم لكُلِّ باٍب

ِلشفِّيم وحوسةَ 16. ِلعوبيد أدوم إلَى اجلَنوب ولبنيِه املَخاِزن15ُ. بِفطنٍة ألقَوا قُرعا، فخرجِت القُرعةُ له إلَى الشماِل
ِمن . ِمن ِجهِة الشرِق كانَ الالَّويونَ ِستة17ً.  محرٍسإلَى الغرِب مع باِب شلَّكَةَ يف مصعِد الدرِج محرس مقابَِلَ

ِمن ِجهِة الرواِق إلَى 18. وِمن ِجهِة املَخاِزِن اثنِني اثنِني. ِمن ِجهِة اجلَنوب أربعةً لليوِم. ِجهِة الشماِل أربعةً لليوِم
  .هِذِه أقسام البوابني ِمن بين القورحيني وِمن بين مراري19. ِقالغرِب أربعةً يف املَصعِد واثنِني يف الروا

  أمناء اخلزائن وآخرون
وأما بنو لَعدانَ، فبنو لَعدانَ اجلَرشوينِّ رؤوس 21. وأما الالَّويونَ فأخيا علَى خزائِن بيِت اِهللا وعلَى خزائِن األقداِس20

ِمن 23. زيثام ويوئيلُ أخوه علَى خزائِن بيِت الرب: بنو يحيئيلي22. وينِّ يحيئيليبيِت اآلباِء للَعدانَ، اجلَرش
 ،نييئيليزوالع نيواحلَربوني نيوالِيصهاري نيمراميا علَى اخلَزائِن24العئيسى وكانَ ربِن موس رشومج بوئيلُ بنكانَ ش .

25رزأليع ِمن هتب: وإخوحرهلوميثُ ابنوش ،هوِزكري ابن ،هابن ويورام ،هشعيا ابنوي ،هلوميثُ هذا 26. يا ابنش
وإخوته كانوا علَى مجيِع خزائِن األقداِس اليت قَدسها داود املَِلك ورؤوس اآلباِء ورؤساُء اُأللوِف واِملئاِت ورؤساُء 

وكُلُّ ما قَدسه صموئيلُ الرائي وشاولُ بن قَيس 28.  قَدسوا لتشديِد بيِت الربِمن احلُروب وِمن الغنائِم27. اجلَيِش
  .وأبنري بن نري ويوآب ابن صرويةَ، كُلُّ مقَدٍس كانَ حتت يِد شلوميثَ وإخوِتِه



29نيالِيصهاري علَى إسرائيلَ : وِمن ِل اخلاِرجيمللع نوهنيا وبفاَء وقُضاةًكنر30. عنياحلَربوني ذَوو : ِمن هتبيا وإخوشح
ِمن 31. بأٍس ألف وسبع ِمئٍَة موكَّلني علَى إسرائيلَ يف عِرب اُألردنِّ غَربا يف كُلِّ عمِل الرب ويف ِخدمِة املَِلِك

نيواليِد آبائِه: احلَربونيم بسح نياحلَربوني ا رأسريةُ بأٍس يف . يباِبرج فيِهم ِجدطُِلبوا فو دِة ملُلِك داواِبعِة الرنيف الس
عزيِر ِجلعادآباٍء32. ي ِمئٍَة رؤوس بعذَوو بأٍس ألفاِن وس هتوإخو . نيواجلادي نيينيأوبعلَى الر املَِلك دداو مكَّلهوو

  . اِهللا وأُموِر املَِلِكوِنصِف ِسبِط منسى يف كُلِّ أُموِر
  قادة اجليش

27 
وبنو إسرائيلَ حسب عدِدِهم ِمن رؤوِس اآلباِء ورؤساِء اُأللوِف واِملئاِت وعرفاؤهم الذين يخِدمونَ املَِلك يف كُلِّ 1

علَى الِفرقَِة 2. ِفرقٍَة كانت أربعةً وِعشرين ألفًاأُموِر الِفرِق الداِخلني واخلاِرجني شهرا فشهرا لكُلِّ شهوِر السنِة، كُلُّ 
ِمن بين فارص كانَ رأس مجيِع رؤساِء 3. األولَى للشهِر األوِل يشبعام بن زبديئيلَ، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا

ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ . ألخوخي، وِمن ِفرقَِتِه مقلوثُ الرئيسوعلَى ِفرقَِة الشهِر الثّاين دوداي ا4. اجلُيوِش للشهِر األوِل
. رئيس اجلَيِش الثّالثُ للشهِر الثّاِلِث بنايا بن يهوياداع الكاِهن الرأس، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا5. وِعشرونَ ألفًا

6وعلَى الثَّالثني ،الثَّالثني اربنايا جهو بهابن يزابادمِفرقَِتِه ع ديا 7.  وِمنبوز سائيلُ أخو يوآباِبِع عهِر الرللش اِبعالر
اخلاِمس للشهِر اخلاِمِس الرئيس شمحوثُ اليزراحي، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ 8. ابنه بعده، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا

الساِبع للشهِر 10. س للشهِر الساِدِس عريا بن ِعقِّيش التقوعي، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًاالساِد9. وِعشرونَ ألفًا
الثّاِمن للشهِر الثّاِمِن ِسبكاي احلوشايتُّ ِمن 11. الساِبِع حاِلص الفَلوينُّ ِمن بين أفراِيم، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا

التاِسع للشهِر التاِسِع أبيعزر العناثوثي ِمن بنيامني، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ 12. الزارحيني، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا
احلادي 14. ةٌ وِعشرونَ ألفًاالعاِشر للشهِر العاِشِر مهراي النطوفايتُّ ِمن الزارحيني، ويف ِفرقَِتِه أربع13. وِعشرونَ ألفًا

الثّاين عشر للشهِر الثّاين 15. عشر للشهِر احلادي عشر بنايا الفَرعتوينُّ ِمن بين أفراِيم، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا
  .عشر خلداي النطوفايتُّ ِمن عثِنئيلَ، ويف ِفرقَِتِه أربعةٌ وِعشرونَ ألفًا

  ء األسباطرؤسا
حشبيا : ِلالَّويني17. شفَطيا بن معكَةَ: للشمعونيني. أليعزر بن ِزكري: للرأوبينيني الرئيس: وعلَى أسباِط إسرائيل16َ

يشمعيا : ونَِلزبول19. عمري بن ميخائيلَ: ليساكَر. أليهو ِمن إخوِة داود: ليهوذا18. صادوق: هلارونَ. بن قَموئيلَ
. يوئيلُ بن فدايا: لِنصِف ِسبِط منسى. هوشع بن عززيا: ِلبين أفراِيم20. يرميوثُ بن عزرئيلَ: لنفتايل. بن عوبديا

21ى يف ِجلعادسنا: ِلِنصِف ِسبِط مكَريز و بندي .نيامنيلب :ريأبن عسيئيلُ بنِلدان22َ. ي :رئيلُ بنزعروحامهؤالِء .  ي
ولَم يأخذْ داود عددهم ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فما دونَ، ألنَّ الرب قالَ إنه يكَثِّر إسرائيلَ 23. رؤساُء أسباِط إسرائيلَ

ى إسرائيلَ، ومل يوآب ابن صرويةَ ابتدأ يحصي ومل يكِملْ ألنه كانَ ِمن جرى ذلك سخطٌ عل24َ. كنجوِم السماِء
دِلِك داواِم للميف ِسفِر أخباِر األي ددِن العودي.  

  املشرفون على أمالك امللك



. وعلَى اخلَزائِن يف احلَقِل يف املُدِن والقرى واحلُصوِن يهوناثانُ بن عزيا. وعلَى خزائِن املَِلِك عزموت بن عديئيل25َ
وعلَى ما يف الكُروِم . وعلَى الكُروِم ِشمعي الرامي27. قِل لشغِل األرِض عزري بن كلوبوعلَى الفَعلَِة يف احل26َ

فميبدي الشزائِن اخلمِر زخ 28. ِمنعلُ حانانَ اجلَديريهِل بيِز اللَّذَيِن يف السيتوِن واجلُمزائِن . وعلَى الزوعلَى خ
يِت يوعاشقَِر 29. الزاروينُّوعلَى البالش طرايائِم يف شارونَ شالس .داليع ِة شافاطُ بنقَِر الذي يف األوديوعلَى الب .

30وعلَى اِجلماِل أوبيلُ اإلمساعيلي .ديا املريونوثيح31. وعلَى احلَمِري ياهلاِجري ِم يازيزنكُلُّ هؤالِء . وعلَى الغ
دِلِك داوساُء األمالِك اليت للما32. رؤا وفَقيهِبرختالً مجا ورشريكانَ م دداو مهوناثانُ عكموين . ويح حيئيلُ بنوي

وبعد أخيتوفَلَ 34. وكانَ أخيتوفَلُ مشريا للمِلِك، وحوشاي األركي صاِحب املَِلِك33. كانَ مع بين املَِلِك
نايا وأبياثارب بن هوياداعيِش . يج ئيسوكانَ راملَِلِك يوآب.  
  خطط داود بالنسبة للهيكل

28 
وجمع داود كُلَّ رؤساِء إسرائيلَ، رؤساَء األسباِط ورؤساَء الِفرِق اخلاِدمني املَِلك، ورؤساَء اُأللوِف ورؤساَء اِملئاِت، 1

ووقَف 2.  وكُلِّ جباِبرِة البأِس، إلَى أورشليمورؤساَء كُلِّ األمواِل واألمالِك اليت للمِلِك ولبنيِه، مع اِخلصياِن واألبطاِل
كانَ يف قَليب أنْ أبين بيت قَراٍر لتابوِت عهِد الرب وملَوِطئ . ِامسعوين يا إخويت وشعيب:"داود املَِلك علَى ِرجلَيِه وقالَ
. بيتا المسي ألنك أنت رجلُ حروٍب وقد سفَكت دماال تبين : ولكن اَهللا قالَ يل3. قَدمي إلَِهنا، وقد هيأت للِبناِء

وقَِد اختارين الرب إلَه إسرائيلَ ِمن كُلِّ بيِت أيب ألكونَ مِلكًا علَى إسرائيلَ إلَى األبِد، ألنه إنما اختار يهوذا رئيسا، 4
ميب لي رين أيب سب أيب، وِمن يتهوذا بيِت يب 5. لِّكَين علَى كُلِّ إسرائيلَوِمن ننيأعطاين ب ألنَّ الرب ،ينكُلِّ ب وِمن

إنَّ سلَيمانَ ابنك هو : وقالَ يل6. كثريين، إنماَ اختار سلَيمانَ ابين ليجِلس علَى كُرسي مملكَِة الرب علَى إسرائيلَ
وأُثَبت مملكَته إلَى األبِد إذا تشدد للعمِل حسب وصاياي 7 أكونُ له أبا، يبين بييت ودياري، ألني اخترته يل ابنا، وأنا

واآلنَ يف أعيِن كُلِّ إسرائيلَ محفَِل الرب، ويف مساِع إلَِهنا، احفَظوا واطلُبوا مجيع وصايا 8. وأحكامي كهذا اليوِم
وأنت يا سلَيمانُ ابين، اعِرف إلَه 9. وتورثوها ألوالِدكُم بعدكُم إلَى األبِدالرب إلَِهكُم لكَي تِرثوا األرض اجلَيدةَ 

فإذا طَلَبته . أبيك واعبده بقَلٍب كاِمٍل ونفٍس راِغبٍة، ألنَّ الرب يفحص مجيع القُلوب، ويفهم كُلَّ تصوراِت األفكاِر
كرفُضي هكتوإذا تر ،ِمنك دل10ْ.  إلَى األبِديوجواعم ددقِدِس، فتشا للميتب بينلت كقد اختار اُنظُِر اآلنَ ألنَّ الرب."  

وِمثالَ كُلِّ ما 12وأعطَى داود سلَيمانَ ابنه ِمثالَ الرواِق وبيوِتِه وخزائِنِه وعالليِه ومخاِدِعِه الداِخليِة وبيِت الِغطاِء، 11
زائِن األقداِس، كانَ ِعنديِت اِهللا وخوالَيِه، وخلَزائِن بوجلميِع املَخاِدِع ح يِت الربوِح لدياِر ببالر ِق الكهنِة 13هوِلِفر

يِت الربِة بِة ِخدمولكُلِّ آني ،يِت الربِة بِل ِخدممولكُلِّ ع ،ني14. والالَّويذَه زِن ملا هو ِمنِب بالوالذَّه ٍب، فِمن
وِبالوزِن ملَنائِر الذَّهِب 15. لكُلِّ آنيِة ِخدمٍة فِخدمٍة، وجلميِع آنيِة الِفضِة ِفضةً بالوزِن، لكُلِّ آنيِة ِخدمٍة فِخدمٍة

وسرِجها حسب ِخدمِة منارٍة وسرِجها ِمن ذَهٍب بالوزِن لكُلِّ منارٍة فمنارٍة وسرِجها، وملَنائِر الِفضِة بالوزِن لكُلِّ منارٍة 
وذَهبا خاِلصا للمناِشِل 17. وذَهبا بالوزِن ملَوائِد خبِز الوجوِه لكُلِّ مائدٍة فمائدٍة، وِفضةً ملَوائِد الِفضِة16. فمنارٍة

وِلمذبِح 18. ِة بالوزِن لقَدٍح فقَدٍحوألقداِح الذَّهِب بالوزِن لقَدٍح فقَدٍح، وألقداِح الِفض. واملَناِضِح والكؤوِس



هِد الربع ها املُظَلِّلَِة تابوتتِة الكَروبيِم الباِسطَِة أجِنحركَبا ِملثاِل مبزِن، وذَهى بالوفصا مبخوِر ذَهين "19. البمقد أفه
ال . تشدد وتشجع واعملْ:"وقالَ داود لسلَيمانَ ابِنِه20". اِلالرب كُلَّ ذلك بالِكتابِة بيِدِه علَي، أي كُلَّ أشغاِل اِملث

إلَهي معك اإللَه ألنَّ الرب ،ِعبوال ترت ختَف .يِت الربِة بِل ِخدمملَ كُلَّ عكَمى تحت كُكوال يتر خذُلُكال ي .
21ِة، بلكُلِّ ِخدم نيالكهنِة والالَّوي قساُء . يِت اِهللاوهوذا ِفرؤٍة، والرٍة لكُلِّ ِخدمبيٍه ِحبكمٍل كُلُّ نميف كُلِّ ع ومعك

كُلِّ أواِمِرك عِب حتتوكُلُّ الش."  
  تقدمات لبناء اهليكل

29 
، والعملُ عظيم ألنَّ إنَّ سلَيمانَ ابين الذي وحده اختاره اُهللا، إنما هو صغري وغَض:"وقالَ داود املَِلك لكُلِّ املَجمِع1

الذَّهب ملا هو ِمن ذَهٍب، والِفضةَ ملا هو ِمن : وأنا بكُلِّ قويت هيأت لبيِت إلَهي2. اهليكلَ ليس إلنساٍن بل للرب اإللَِه
شخ ملا هو ِمن بديٍد، واخلَشح ملا هو ِمن حاٍس، واحلَديدن ملا هو ِمن حاسٍة، والنةً ِفضِع، وِحجارةَ اجلَزٍب، وِحجار

وأيضا ألني قد سِررت ببيِت 3. للترصيِع، وِحجارةً كحالَء ورقماَء، وكُلَّ ِحجارٍة كرميٍة، وِحجارةَ الرخاِم بكَثرٍة
ثَالثَةَ آالِف وزنِة ذَهٍب 4:  القُدِسإلَهي، يل خاصةٌ ِمن ذَهٍب وِفضٍة قد دفَعتها لبيِت إلَهي فوق مجيِع ما هيأته لبيِت
الذَّهب للذَّهِب، والِفضةُ للِفضِة 5. ِمن ذَهِب أوفري، وسبعةَ آالِف وزنِة ِفضٍة مصفّاٍة، ألجِل تغشيِة حيطاِن البيوِت

فانتدب رؤساُء اآلباِء ورؤساُء أسباِط إسرائيلَ 6" ب؟فمن ينتِدب اليوم ِمللِء يِدِه للر. ولكُلِّ عمٍل بيِد أرباِب الصنائِع
وأعطَوا ِخلدمِة بيِت اِهللا خمسةَ آالِف وزنٍة وعشرةَ آالِف ِدرهٍم 7ورؤساُء اُأللوِف واِملئاِت ورؤساُء أشغاِل املَِلِك، 

رةَ عشِة، وثَمانيالِفض ٍة ِمنةَ آالِف وزنرِب، وعشالذَّه احلَديِدِمن ٍة ِمنحاِس، وِمئَةَ ألِف وزنالن ٍة ِمنوزن 8.  ألف نوم
وفَِرح الشعب بانِتداِبِهم، ألنهم بقَلٍب 9. وِجد ِعنده ِحجارةٌ أعطاها خلَزينِة بيِت الرب عن يِد يحيئيلَ اجلَرشوينِّ

بوا للربدا فِر. كاِمٍل انتأيض املَِلك داوداوا عظيمحفر ح.  
  صالة داود

10دِة، وقالَ داوكُلِّ اجلَماع أمام الرب دداو كِل وإلَى األبِد:"وباراألز إسرائيلَ أبينا ِمن إلَه ها الربأي أنت كبارم .
لك يارب املُلك، . لسماِء واألرِضلك يارب العظَمةُ واجلَبروت واجلَاللُ والبهاُء واملَجد، ألنَّ لك كُلَّ ما يف ا11

والِغنى والكَرامةُ ِمن لَدنك، وأنت تتسلَّطُ علَى اجلميِع، وبيِدك القوةُ واجلَبروت، 12. وقَِد ارتفَعت رأسا علَى اجلميِع
ولكن من أنا، ومن هو شعيب 14. ليلَواآلنَ، يا إلَهنا نحمدك ونسبح امسك اجل13. وبيِدك تعظيم وتشديد اجلميِع

أعطَيناك ِدكي وِمن اجلميع هكذا؟ ألنَّ ِمنك ِدبنتأنْ ن طيعستى نالُء ِمثلُ كُلِّ 15. حتزون ،كباُء أمامغُر حننا نألن
هِذِه الثَّروِة اليت هيأناها لنبين لك بيتا السِم أيها الرب إلَهنا، كُلُّ 16. أيامنا كالظِّلِّ علَى األرِض وليس رجاٌء. آبائنا

أنا . وقد عِلمت يا إلَهي أنك أنت متتِحن القُلوب وتسر باِلاسِتقامِة17. قُدِسك، إنما هي ِمن يِدك، ولك الكُلُّ
يارب إلَه إبراهيم وإسحاق 18. رأيته بفَرٍح ينتِدب لكباسِتقامِة قَليب انتدبت بكُلِّ هِذِه، واآلنَ شعبك املَوجود هنا 

كحون مهقُلوب وأِعد ،عِبكِر أفكاِر قُلوب شولَيمانُ ابين 19. وإسرائيلَ آبائنا، احفَظْ هِذِه إلَى األبِد يف تصا سوأم
 ،كوفَرائض هاداِتكش ،حفَظَ وصاياكا كاِمالً ليفأعِطِه قَلبله أتياهليكلَ الذي ه بينولي ،لَ اجلميععمولي."  



  مسح سليمان ملكًا
فبارك كُلُّ اجلَماعِة الرب إلَه آبائِهم، وخروا وسجدوا للرب ". باِركوا الرب إلَهكُم:"ثُم قالَ داود لكُلِّ اجلَماعِة20

ألف ثَوٍر وألف كبٍش وألف خروٍف : محرقاٍت للرب يف غَِد ذلك اليوِموذَبحوا للرب ذَبائح وأصعدوا 21. وللمِلِك
وملَّكوا ثانيةً . وأكَلوا وشِربوا أمام الرب يف ذلك اليوِم بفَرٍح عظيٍم22. مع سكائِبها، وذَبائح كثريةً لكُلِّ إسرائيلَ

 ا، وصادوقئيسر للرب حوهسوم ،دداو لَيمانَ بناس23. كاِهن دكانَ داوِلكًا مم الرب لَيمانُ علَى كُرسيس لَسوج
ومجيع الرؤساِء واألبطاِل ومجيع أوالِد املَِلِك داود أيضا خضعوا لسلَيمانَ 24. أبيِه، ونجح وأطاعه كُلُّ إسرائيلَ

 إسرائيلَ، وجعلَ علَيِه جالالً مِلكيا مل يكُن علَى مِلٍك قَبله يف وعظَّم الرب سلَيمانَ ِجدا يف أعيِن مجيِع25. املَِلِك
  .إسرائيلَ
  وفاة داود

ملك سبع ِسنني . والزمانُ الذي ملك فيِه علَى إسرائيلَ أربعونَ سنة27ً. وداود بن يسى ملك علَى كُلِّ إسرائيل26َ
ثَالثًا وثَالثني لكربونَ، وميف حليمشةً يف أورة28ً.  سنوكرام ا وِغىنامأي ِبعٍة وقد شٍة صاِلحيببش ومات . لكوم

هكانم هلَيمانُ ابنائي، وأخباِر ناثانَ 29. سموئيلَ الرةٌ يف ِسفِر أخباِر صكتوبةُ هي ماملَِلِك األولَى واألخري دداو وأُمور
مع كُلِّ ملِكِه وجبروِتِه واألوقاِت اليت عبرت علَيِه وعلَى إسرائيلَ وعلَى كُلِّ مماِلِك 30ي، النيب، وأخباِر جاد الرائ

  .اُألروِض


