
�و�ل� س	ف�ر� \ل�م�ل�وك	 \ل
�و�ل� ا�ل�ص�ح�اح� \ل

�ي�ام	. و�ك�ان�وا ي�غ�ط�ون�ه�1  و�ش�اخ� \ل�م�ل	ك� د�او�د�. ت�ق�د�م� ف	ي \ل
 ف�ق�ال� ل�ه� ع�ب	يد�ه�: [ل	ي�ف�ت0ش�وا ل	س�ي0د	ن�ا \ل�م�ل	ك	2ب	الث0ي�اب	 ف�ل�م� ي�د�ف�أ�. 

 ع�ل�ى ف�ت�اةJ ع�ذ�ر�اء�، ف�ل�ت�ق	ف� أ�م�ام� \ل�م�ل	ك	 و�ل�ت�ك�ن� ل�ه� ح�اض	ن�ة>
 ف�ف�ت�ش�وا ع�ل�ى3و�ل�ت�ض�ط�ج	ع� ف	ي ح	ض�ن	ك� ف�ي�د�ف�أ� س�ي0د�ن�ا \ل�م�ل	ك�]. 

 ف�ت�اةJ ج�م	يل�ةJ ف	ي ج�م	يع	 ت�خ�وم	 إ	س�ر�ائ	يل�، ف�و�ج�د�وا أ�ب	يش�ج�
 و�ك�ان�ت	 \ل�ف�ت�اة� ج�م	يل�ة>4\لش�ون�م	ي�ة� ف�ج�اء�وا ب	ه�ا إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	. 

 ج	د\ا، ف�ك�ان�ت� ح�اض	ن�ة� \ل�م�ل	ك	. و�ك�ان�ت� ت�خ�د	م�ه� و�ل�ك	ن� \ل�م�ل	ك� ل�م�
>: [أ�ن�ا أ�م�ل	ك�].5ي�ع�ر	ف�ه�ا.   ث�م� إ	ن� أ�د�ون	ي�ا \ب�ن� ح�ج0يث� ت�ر�ف�ع� ق�ائ	ل

> ي�ج�ر�ون�  و�ع�د� ل	ن�ف�س	ه	 ع�ج�ل�تJ و�ف�ر�س�انا و�خ�م�س	ين� ر�ج�ل
>: [ل	م�اذ�ا ف�ع�ل�ت� ه�ك�ذ�ا؟]6أ�م�ام�ه�.   و�ل�م� ي�غ�ض	ب�ه� أ�ب�وه� ق�ط� ق�ائ	ل

 و�ه�و� أ�ي�ضا ج�م	يل� \لص�ور�ة	 ج	د\ا، و�ق�د� و�ل�د�ت�ه� أ�م�ه� ب�ع�د�
�م�ه� م�ع� ي�وآب� \ب�ن	 ص�ر�وي�ة� و�م�ع� أ�ب	ي�اث�ار�7أ�ب�ش�ال�وم�.   و�ك�ان� ك�ل

 و�أ�م�ا ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� و�ب�ن�اي�اه�و8\ل�ك�اه	ن	، ف�أ�ع�ان�ا أ�د�ون	ي�ا. 
 ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع� و�ن�اث�ان� \لن�ب	ي� و�ش�م�ع	ي و�ر	يع	ي و�ال�ج�ب�اب	ر�ة�

 ف�ذ�ب�ح� أ�د�ون	ي�ا غ�ن�ما9\ل�ذ	ين� ل	د�او�د� ف�ل�م� ي�ك�ون�وا م�ع� أ�د�ون	ي�ا. 



 و�ب�ق�را و�م�ع�ل�وف�اتJ ع	ن�د� ح�ج�ر	 \لز�اح	ف�ة	 \ل�ذ	ي ب	ج�ان	ب	 ع�ي�ن	
 ر�وج�ل�، و�د�ع�ا ج�م	يع� إ	خ�و�ت	ه	 ب�ن	ي \ل�م�ل	ك	 و�ج�م	يع� ر	ج�ال	 ي�ه�وذ�ا

 و�أ�م�ا ن�اث�ان� \لن�ب	ي� و�ب�ن�اي�اه�و و�ال�ج�ب�اب	ر�ة�10ع�ب	يد	 \ل�م�ل	ك	. 
 ف�ق�ال� ن�اث�ان� ل	ب�ث�ش�ب�ع� أ�م110و�س�ل�ي�م�ان� أ�خ�وه� ف�ل�م� ي�د�ع�ه�م�. 

 س�ل�ي�م�ان�: [أ�م�ا س�م	ع�ت	 أ�ن� أ�د�ون	ي�ا \ب�ن� ح�ج0يث� ق�د� م�ل�ك�،
� ي�ع�ل�م�؟   ف�الن� ت�ع�ال�ي� أ�ش	ير� ع�ل�ي�ك	 م�ش�ور�ة>12و�س�ي0د�ن�ا د�او�د� ل

 ا	ذ�ه�ب	ي و�اد�خ�ل	ي13ف�ت�ن�ج0ي ن�ف�س�ك	 و�ن�ف�س� \ب�ن	ك	 س�ل�ي�م�ان�. 
 إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 د�او�د� و�ق�ول	ي ل�ه�: أ�م�ا ح�ل�ف�ت� أ�ن�ت� ي�ا س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك�

�م�ت	ك� أ�ن� س�ل�ي�م�ان� \ب�ن�ك	 ي�م�ل	ك� ب�ع�د	ي، و�ه�و� ي�ج�ل	س� ع�ل�ى  ل
 و�ف	يم�ا أ�ن�ت	 م�ت�ك�ل0م�ة| ه�ن�اك�14ك�ر�س	ي0ي. ف�ل	م�اذ�ا م�ل�ك� أ�د�ون	ي�ا؟ 

�م�ك	].   ف�د�خ�ل�ت�15م�ع� \ل�م�ل	ك	 أ�د�خ�ل� أ�ن�ا و�ر�اء�ك	 و�أ�ك�م0ل� ك�ل
 ب�ث�ش�ب�ع� إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 إ	ل�ى \ل�م�خ�د�ع	. و�ك�ان� \ل�م�ل	ك� ق�د� ش�اخ� ج	د\ا

 ف�خ�ر�ت� ب�ث�ش�ب�ع�16و�ك�ان�ت� أ�ب	يش�ج� \لش�ون�م	ي�ة� ت�خ�د	م� \ل�م�ل	ك�. 
 ف�ق�ال�ت� ل�ه�: [أ�ن�ت�17و�س�ج�د�ت� ل	ل�م�ل	ك	. ف�ق�ال� \ل�م�ل	ك�: [م�ا ل�ك	؟] 

�م�ت	ك� أ�ن� س�ل�ي�م�ان� \ب�ن�ك	 ي�م�ل	ك�  ي�ا س�ي0د	ي ح�ل�ف�ت� ب	الر�ب0 إ	ل�ه	ك� ل
 و�الن� ه�و�ذ�ا أ�د�ون	ي�ا ق�د�18ب�ع�د	ي و�ه�و� ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ي. 

� ت�ع�ل�م� ذ�ل	ك�.   و�ق�د� ذ�ب�ح�19م�ل�ك�. و�الن� أ�ن�ت� ي�ا س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك� ل
 ث	ير�انا و�م�ع�ل�وف�اتJ و�غ�ن�ما ب	ك�ث�ر�ةJ، و�د�ع�ا ج�م	يع� ب�ن	ي \ل�م�ل	ك	،

 و�أ�ب	ي�اث�ار� \ل�ك�اه	ن� و�ي�وآب� ر�ئ	يس� \ل�ج�ي�ش	، و�ل�م� ي�د�ع� س�ل�ي�م�ان�
 و�أ�ن�ت� ي�ا س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك� أ�ع�ي�ن� ج�م	يع	 إ	س�ر�ائ	يل�20ع�ب�د�ك�. 



 ن�ح�و�ك� ل	ت�خ�ب	ر�ه�م� م�ن� ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0 س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك	
 ف�ي�ك�ون� إ	ذ�ا \ض�ط�ج�ع� س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك� م�ع� آب�ائ	ه	 أ�ن0ي21ب�ع�د�ه�. 

 و�ب�ي�ن�م�ا ه	ي� م�ت�ك�ل0م�ة|22أ�ن�ا و�اب�ن	ي س�ل�ي�م�ان� ن�ح�س�ب� م�ذ�ن	ب�ي�ن	]. 
 ف�أ�خ�ب�ر�وا \ل�م�ل	ك�: [ه�و�ذ�ا23م�ع� \ل�م�ل	ك	 إ	ذ�ا ن�اث�ان� \لن�ب	ي� د�اخ	ل|. 

 ن�اث�ان� \لن�ب	ي�]. ف�د�خ�ل� إ	ل�ى أ�م�ام	 \ل�م�ل	ك	 و�س�ج�د� ل	ل�م�ل	ك	 ع�ل�ى
 و�ق�ال� ن�اث�ان�: [ي�ا س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك�، أ�أ�ن�ت�24و�ج�ه	ه	 إ	ل�ى \ل�ر�ض	. 

 ق�ل�ت� إ	ن� أ�د�ون	ي�ا ي�م�ل	ك� ب�ع�د	ي و�ه�و� ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ي؟
25،Jك�ث�ر�ة	و�غ�ن�ما ب Jير�انا و�م�ع�ل�وف�ات	ن�ه� ن�ز�ل� \ل�ي�و�م� و�ذ�ب�ح� ث�  ل

 و�د�ع�ا ج�م	يع� ب�ن	ي \ل�م�ل	ك	 و�ر�ؤ�س�اء� \ل�ج�ي�ش	 و�أ�ب	ي�اث�ار� \ل�ك�اه	ن�،
 و�ه�ا ه�م� ي�أ�ك�ل�ون� و�ي�ش�ر�ب�ون� أ�م�ام�ه� و�ي�ق�ول�ون�: ل	ي�ح�ي� \ل�م�ل	ك�

 و�أ�م�ا أ�ن�ا ع�ب�د�ك� و�ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� و�ب�ن�اي�اه�و ب�ن�26أ�د�ون	ي�ا. 
 ه�ل� م	ن� ق	ب�ل	27ي�ه�وي�اد�اع� و�س�ل�ي�م�ان� ع�ب�د�ك� ف�ل�م� ي�د�ع�ن�ا. 

�م�ر� و�ل�م� ت�ع�ل	م� ع�ب�د�ك� م�ن� ي�ج�ل	س�  س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك	 ك�ان� ه�ذ�ا \ل
 ف�أ�ج�اب� \ل�م�ل	ك� د�او�د�:28ع�ل�ى ك�ر�س	ي0 س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك	 ب�ع�د�ه�؟] 

 [\�د�ع� ل	ي ب�ث�ش�ب�ع�]. ف�د�خ�ل�ت� إ	ل�ى أ�م�ام	 \ل�م�ل	ك	 و�و�ق�ف�ت� ب�ي�ن� ي�د�ي	
 ف�ح�ل�ف� \ل�م�ل	ك�: [ح�ي� ه�و� \لر�ب� \ل�ذ	ي ف�د�ى ن�ف�س	ي29\ل�م�ل	ك	. 

 Jيق�ة	ن� ك�ل0 ض	يل� أ�ن�30م	س�ر�ائ	إ 	ل�ه	الر�ب0 إ	ب 	ن�ه� ك�م�ا ح�ل�ف�ت� ل�ك	إ 
 س�ل�ي�م�ان� \ب�ن�ك	 ي�م�ل	ك� ب�ع�د	ي و�ه�و� ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ي ع	و�ضا

 ف�خ�ر�ت� ب�ث�ش�ب�ع� ع�ل�ى31ع�ن0ي، ك�ذ�ل	ك� أ�ف�ع�ل� ه�ذ�ا \ل�ي�و�م�]. 
 و�ج�ه	ه�ا إ	ل�ى \ل�ر�ض	 و�س�ج�د�ت� ل	ل�م�ل	ك	 و�ق�ال�ت�: [ل	ي�ح�ي�



�ب�د	].   و�ق�ال� \ل�م�ل	ك� د�او�د�: [\�د�ع�32س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك� د�او�د� إ	ل�ى \ل
 ل	ي ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� و�ن�اث�ان� \لن�ب	ي� و�ب�ن�اي�اه�و� ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع�].

 ف�ق�ال� \ل�م�ل	ك� ل�ه�م�: [خ�ذ�وا33ف�د�خ�ل�وا إ	ل�ى أ�م�ام	 \ل�م�ل	ك	. 
 م�ع�ك�م� ع�ب	يد� س�ي0د	ك�م�، و�أ�ر�ك	ب�وا س�ل�ي�م�ان� \ب�ن	ي ع�ل�ى \ل�ب�غ�ل�ة	

 و�ل�ي�م�س�ح�ه� ه�ن�اك�34\ل�ت	ي ل	ي و�ان�ز	ل�وا ب	ه	 إ	ل�ى ج	يح�ون�، 
 ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� و�ن�اث�ان� \لن�ب	ي� م�ل	كا ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل�،

 و�اض�ر	ب�وا ب	ال�ب�وق	 و�ق�ول�وا: ل	ي�ح�ي� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان�.
 و�ت�ص�ع�د�ون� و�ر�اء�ه� ف�ي�أ�ت	ي و�ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ي و�ه�و�35

 ي�م�ل	ك� ع	و�ضا ع�ن0ي، و�إ	ي�اه� ق�د� أ�و�ص�ي�ت� أ�ن� ي�ك�ون� ر�ئ	يسا ع�ل�ى
 ف�أ�ج�اب� ب�ن�اي�اه�و ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع� \ل�م�ل	ك�:36إ	س�ر�ائ	يل� و�ي�ه�وذ�ا]. 

 ك�م�ا ك�ان�37[آم	ين�. ه�ك�ذ�ا ي�ق�ول� \لر�ب� إ	ل�ه� س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك	. 
 \لر�ب� م�ع� س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك	 ك�ذ�ل	ك� ل	ي�ك�ن� م�ع� س�ل�ي�م�ان�، و�ي�ج�ع�ل�

 ف�ن�ز�ل�38ك�ر�س	ي�ه� أ�ع�ظ�م� م	ن� ك�ر�س	ي0 س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك	 د�او�د�]. 
 ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� و�ن�اث�ان� \لن�ب	ي� و�ب�ن�اي�اه�و ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع�

�د�ون� و�الس�ع�اة� و�أ�ر�ك�ب�وا س�ل�ي�م�ان� ع�ل�ى ب�غ�ل�ة	 \ل�م�ل	ك	  و�ال�ج�ل
 ف�أ�خ�ذ� ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن�39د�او�د�، و�ذ�ه�ب�وا ب	ه	 إ	ل�ى ج	يح�ون�. 

 ق�ر�ن� \لد�ه�ن	 م	ن� \ل�خ�ي�م�ة	 و�م�س�ح� س�ل�ي�م�ان�. و�ض�ر�ب�وا ب	ال�ب�وق	،
 و�ص�ع	د�40و�ق�ال� ج�م	يع� \لش�ع�ب	: [ل	ي�ح�ي� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان�]. 

 ج�م	يع� \لش�ع�ب	 و�ر�اء�ه�. و�ك�ان� \لش�ع�ب� ي�ض�ر	ب�ون� ب	الن�اي	
 و�ي�ف�ر�ح�ون� ف�ر�حا ع�ظ	يما ح�ت�ى \ن�ش�ق�ت	 \ل�ر�ض� م	ن�



 ف�س�م	ع� أ�د�ون	ي�ا و�ج�م	يع� \ل�م�د�ع�و0ين� \ل\ذ	ين� ع	ن�ده�41أ�ص�و�ات	ه	م�. 
�ك�ل	. و�س�م	ع� ي�وآب� ص�و�ت� \ل�ب�وق	 ف�ق�ال�:  ب�ع�د�م�ا \ن�ت�ه�وا م	ن� \ل

 و�ف	يم�ا ه�و� ي�ت�ك�ل�م� إ	ذ�ا42[ل	م�اذ�ا ص�و�ت� \ل�ق�ر�ي�ة	 م�ض�ط�ر	ب|؟] 
 ب	ي�ون�اث�ان� ب�ن	 أ�ب	ي�اث�ار� \ل�ك�اه	ن	 ق�د� ج�اء� ف�ق�ال� أ�د�ون	ي�ا: [ت�ع�ال�

�ن�ك� ذ�و ب�أ�سJ و�ت�ب�ش0ر� ب	ال�خ�ي�ر	].   ف�أ�ج�اب� ي�ون�اث�ان�: [ب�ل�43ل
 و�أ�ر�س�ل� \ل�م�ل	ك� م�ع�ه�44س�ي0د�ن�ا \ل�م�ل	ك� د�او�د� ق�د� م�ل�ك� س�ل�ي�م�ان�. 

 ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� و�ن�اث�ان� \لن�ب	ي� و�ب�ن�اي�اه�و� ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع�
�د	ين� و�الس�ع�اة�، و�ق�د� أ�ر�ك�ب�وه� ع�ل�ى ب�غ�ل�ة	 \ل�م�ل	ك	،  و�ال�ج�ل

 و�م�س�ح�ه� ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� و�ن�اث�ان� \لن�ب	ي� م�ل	كا ف	ي45
 ج	يح�ون�، و�ص�ع	د�وا م	ن� ه�ن�اك� ف�ر	ح	ين� ح�ت�ى \ض�ط�ر�ب�ت	

 و�أ�ي�ضا ق�د�46\ل�ق�ر�ي�ة�. ه�ذ�ا ه�و� \لص�و�ت� \ل�ذ	ي س�م	ع�ت�م�وه�. 
 و�أ�ي�ضا ج�اء�47ج�ل�س� س�ل�ي�م�ان� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0 \ل�م�م�ل�ك�ة	. 

 ع�ب	يد� \ل�م�ل	ك	 ل	ي�ب�ار	ك�وا س�ي0د�ن�ا \ل�م�ل	ك� د�او�د� ق�ائ	ل	ين�: ي�ج�ع�ل�
 إ	ل�ه�ك� \س�م� س�ل�ي�م�ان� أ�ح�س�ن� م	ن	 \س�م	ك�، و�ك�ر�س	ي�ه� أ�ع�ظ�م� م	ن�

 و�أ�ي�ضا ه�ك�ذ�ا48ك�ر�س	ي0ك�. ف�س�ج�د� \ل�م�ل	ك� ع�ل�ى س�ر	ير	ه	. 
 ق�ال� \ل�م�ل	ك�: م�ب�ار�ك| \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل� \ل�ذ	ي أ�ع�ط�ان	ي� \ل�ي�و�م�

 ف�ار�ت�ع�د�49م�ن� ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ي و�ع�ي�ن�اي� ت�ب�ص	ر�ان	]. 
 و�ق�ام� ج�م	يع� م�د�ع�و0ي أ�د�ون	ي�ا و�ذ�ه�ب�وا ك�ل� و�اح	دJ ف	ي ط�ر	يق	ه	.

 و�خ�اف� أ�د�ون	ي�ا م	ن� س�ل�ي�م�ان�، و�ق�ام� و�ان�ط�ل�ق� و�ت�م�س�ك�50
 ف�أ�خ�ب	ر� س�ل�ي�م�ان�: ه�و�ذ�ا أ�د�ون	ي�ا خ�ائ	ف|51ب	ق�ر�ون	 \ل�م�ذ�ب�ح	. 



:<  م	ن� \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان�، و�ه�و�ذ�ا ق�د� ت�م�س�ك� ب	ق�ر�ون	 \ل�م�ذ�ب�ح	 ق�ائ	ل
� ي�ق�ت�ل� ع�ب�د�ه�  [ل	ي�ح�ل	ف� ل	ي \ل�ي�و�م� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� إ	ن�ه� ل

� ي�س�ق�ط�52ب	الس�ي�ف	].   ف�ق�ال� س�ل�ي�م�ان�: [إ	ن� ك�ان� ذ�ا ف�ض	يل�ةJ ل
 م	ن� ش�ع�ر	ه	 إ	ل�ى \ل�ر�ض	. و�ل�ك	ن� إ	ن� و�ج	د� ب	ه	 ش�ر� ف�إ	ن�ه�

 ف�أ�ر�س�ل� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ف�أ�ن�ز�ل�وه� ع�ن	 \ل�م�ذ�ب�ح	،53ي�م�وت�]. 
 ف�أ�ت�ى و�س�ج�د� ل	ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان�. ف�ق�ال� ل�ه� س�ل�ي�م�ان�: [\ذ�ه�ب�

إ	ل�ى ب�ي�ت	ك�].



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ان	يا�

 [أ�ن�ا2و�ل�م�ا ق�ر�ب�ت� أ�ي�ام� و�ف�اة	 د�او�د� أ�و�ص�ى س�ل�ي�م�ان� \ب�ن�ه�: 1
.<  ذ�اه	ب| ف	ي ط�ر	يق	 \ل�ر�ض	 ك�ل0ه�ا. ف�ت�ش�د�د� و�ك�ن� ر�ج�ل

 ا	ح�ف�ظ� ش�ع�ائ	ر� \لر�ب0 إ	ل�ه	ك� إ	ذ� ت�س	ير� ف	ي ط�ر�ق	ه	 و�ت�ح�ف�ظ�3
 ف�ر�ائ	ض�ه� و�ص�اي�اه� و�أ�ح�ك�ام�ه� و�ش�ه�اد�ات	ه	 ك�م�ا ه�و� م�ك�ت�وب| ف	ي
 ش�ر	يع�ة	 م�وس�ى، ل	ت�ف�ل	ح� ف	ي ك�ل0 م�ا ت�ف�ع�ل� و�ح�ي�ث�م�ا ت�و�ج�ه�ت�.

>: إ	ذ�ا ح�ف	ظ�4 �م�ه� \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	 ع�ن0ي ق�ائ	ل  ل	ي�ق	يم� \لر�ب� ك�ل
�م�ان�ة	 م	ن� ك�ل0 ق�ل�وب	ه	م�  ب�ن�وك� ط�ر	يق�ه�م� و�س�ل�ك�وا أ�م�ام	ي ب	ال
� ي�ع�د�م� ل�ك� ر�ج�ل| ع�ن� ك�ر�س	ي0 إ	س�ر�ائ	يل�.  و�ك�ل0 أ�ن�ف�س	ه	م� ل

 و�أ�ن�ت� أ�ي�ضا ت�ع�ل�م� م�ا ف�ع�ل� ب	ي ي�وآب� \ب�ن� ص�ر�وي�ة�، م�ا ف�ع�ل�5
 ل	ر�ئ	يس�ي� ج�ي�وش	 إ	س�ر�ائ	يل�: \ب�ن�ي�ر� ب�ن	 ن�ي�ر� و�ع�م�اس�ا ب�ن	 ي�ث�رJ إ	ذ�
 ق�ت�ل�ه�م�ا و�س�ف�ك� د�م� \ل�ح�ر�ب	 ف	ي \لص�ل�ح	، و�ج�ع�ل� د�م� \ل�ح�ر�ب	
 ف	ي م	ن�ط�ق�ت	ه	 \ل�ت	ي ع�ل�ى ح�ق�و�ي�ه	 و�ف	ي ن�ع�ل�ي�ه	 \لل�ت�ي�ن	 ب	ر	ج�ل�ي�ه	.

�مJ إ	ل�ى6 � ت�د�ع� ش�ي�ب�ت�ه� ت�ن�ح�د	ر� ب	س�ل  ف�اف�ع�ل� ح�س�ب� ح	ك�م�ت	ك� و�ل
�ي� \ل�ج	ل�ع�اد	ي0 ف�ي�ك�ون�وا7\ل�ه�او	ي�ة	.   و�اف�ع�ل� م�ع�ر�وفا ل	ب�ن	ي ب�ر�ز	ل

�ن�ه�م� ت�ق�د�م�وا إ	ل�ي� ع	ن�د� ه�ر�ب	ي  ب�ي�ن� \لك	ل	ين� ع�ل�ى م�ائ	د�ت	ك�، ل
 و�ه�و�ذ�ا م�ع�ك� ش�م�ع	ي ب�ن� ج	ير�ا8م	ن� و�ج�ه	 أ�ب�ش�ال�وم� أ�خ	يك�. 

 \ل�ب	ن�ي�ام	ين	ي� م	ن� ب�ح�ور	يم�. و�ه�و� ل�ع�ن�ن	ي ل�ع�ن�ة> ش�د	يد�ة> ي�و�م�
�ر�د�ن0، ف�ح�ل�ف�ت�  \ن�ط�ل�ق�ت� إ	ل�ى م�ح�ن�اي	م� و�ق�د� ن�ز�ل� ل	ل	ق�ائ	ي إ	ل�ى \ل



� أ�م	يت�ك� ب	الس�ي�ف	.  �ن�ك� أ�ن�ت�9ل�ه� ب	الر�ب0 إ	ن0ي ل � ت�ب�ر0ر�ه� ل  و�الن� ف�ل
 ر�ج�ل| ح�ك	يم|، ف�اع�ل�م� م�ا ت�ف�ع�ل� ب	ه	 و�أ�ح�د	ر� ش�ي�ب�ت�ه� ب	الد�م	 إ	ل�ى

 و�اض�ط�ج�ع� د�او�د� م�ع� آب�ائ	ه	 و�د�ف	ن� ف	ي م�د	ين�ة	10\ل�ه�او	ي�ة	]. 
 و�ك�ان� \لز�م�ان� \ل�ذ	ي م�ل�ك� ف	يه	 د�او�د� ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل�11د�او�د�. 

 أ�ر�ب�ع	ين� س�ن�ة>. ف	ي ح�ب�ر�ون� م�ل�ك� س�ب�ع� س	ن	ينJ، و�ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�
�ث	ين� س�ن�ة>.  �ثا و�ث�ل  و�ج�ل�س� س�ل�ي�م�ان� ع�ل�ى ك�ر�س	ي120م�ل�ك� ث�ل

 ث�م� ج�اء� أ�د�ون	ي�ا \ب�ن� ح�ج0يث�13د�او�د� أ�ب	يه	 و�ت�ث�ب�ت� م�ل�ك�ه� ج	د\ا. 
�م	 ج	ئ�ت�؟] ف�ق�ال�:  إ	ل�ى ب�ث�ش�ب�ع� أ�م0 س�ل�ي�م�ان�. ف�ق�ال�ت�: [أ�ل	لس�ل

�م	].   ث�م� ق�ال�: [ل	ي م�ع�ك	 ك�ل	م�ة|]. ف�ق�ال�ت�: [ت�ك�ل�م�].14[ل	لس�ل
 ف�ق�ال�: [أ�ن�ت	 ت�ع�ل�م	ين� أ�ن� \ل�م�ل�ك� ك�ان� ل	ي، و�ق�د� ج�ع�ل�15

�م�ل	ك�، ف�د�ار� \ل�م�ل�ك� و�ص�ار�  ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� و�ج�وه�ه�م� ن�ح�و	ي ل
�ن�ه� م	ن� ق	ب�ل	 \لر�ب0 ص�ار� ل�ه�.  >16ل�خ	ي ل  و�الن� أ�س�أ�ل�ك	 س�ؤ�ال

� ت�ر�د0ين	ي ف	يه	]. ف�ق�ال�ت� ل�ه�: [ت�ك�ل�م�].   ف�ق�ال�:17و�اح	دا ف�ل
� ي�ر�د�ك	، أ�ن� ي�ع�ط	ي�ن	ي أ�ب	يش�ج� �ن�ه� ل  [ق�ول	ي ل	س�ل�ي�م�ان� \ل�م�ل	ك	، ل

 ف�ق�ال�ت� ب�ث�ش�ب�ع�: [ح�س�نا. أ�ن�ا أ�ت�ك�ل�م� ع�ن�ك�18\لش�ون�م	ي�ة� \م�ر�أ�ة>]. 
 ف�د�خ�ل�ت� ب�ث�ش�ب�ع� إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان� ل	ت�ك�ل0م�ه�19إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	]. 

 ع�ن� أ�د�ون	ي�ا. ف�ق�ام� \ل�م�ل	ك� ل	ل	ق�ائ	ه�ا و�س�ج�د� ل�ه�ا و�ج�ل�س� ع�ل�ى
�م0 \ل�م�ل	ك	 ف�ج�ل�س�ت� ع�ن� ي�م	ين	ه	.  ك�ر�س	ي0ه	، و�و�ض�ع� ك�ر�س	ي\ا ل	

� ت�ر�د�ن	ي].20 > و�اح	دا ص�غ	يرا. ل  و�ق�ال�ت�: [إ	ن�م�ا أ�س�أ�ل�ك� س�ؤ�ال
� أ�ر�د�ك	].  �ن0ي ل  ف�ق�ال�ت�:21ف�ق�ال� ل�ه�ا \ل�م�ل	ك�: [\س�أ�ل	ي ي�ا أ�م0ي ل



�د�ون	ي�ا أ�خ	يك� \م�ر�أ�ة>].   ف�أ�ج�اب�22[ل	ت�ع�ط� أ�ب	يش�ج� \لش�ون�م	ي�ة� ل
 \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان�: [و�ل	م�اذ�ا أ�ن�ت	 ت�س�أ�ل	ين� أ�ب	يش�ج� \لش�ون�م	ي�ة�
�ك�ب�ر� م	ن0ي! ل�ه� �ن�ه� أ�خ	ي \ل �د�ون	ي�ا؟ ف�اس�أ�ل	ي ل�ه� \ل�م�ل�ك� ل  ل

�ب	ي�اث�ار� \ل�ك�اه	ن	 و�ل	ي�وآب� \ب�ن	 ص�ر�وي�ة�].   و�ح�ل�ف�23و�ل
 س�ل�ي�م�ان� \ل�م�ل	ك� ب	الر�ب0: [ه�ك�ذ�ا ي�ف�ع�ل� ل	ي� \لل�ه� و�ه�ك�ذ�ا ي�ز	يد�

�م	 ض	د� ن�ف�س	ه	.   و�الن� ح�ي�24إ	ن�ه� ق�د� ت�ك�ل�م� أ�د�ون	ي�ا ب	ه�ذ�ا \ل�ك�ل
 ه�و� \لر�ب� \ل�ذ	ي ث�ب�ت�ن	ي و�أ�ج�ل�س�ن	ي ع�ل�ى ك�ر�س	ي0 د�او�د� أ�ب	ي،

 و�ال�ذ	ي ص�ن�ع� ل	ي ب�ي�تا ك�م�ا ت�ك�ل�م�، إ	ن�ه� \ل�ي�و�م� ي�ق�ت�ل� أ�د�ون	ي�ا].
 ف�أ�ر�س�ل� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ب	ي�د	 ب�ن�اي�اه�و ب�ن	 ي�ه�وي�اد�اع� ف�ب�ط�ش�25

�ب	ي�اث�ار� \ل�ك�اه	ن	: [\ذ�ه�ب� إ	ل�ى26ب	ه	 ف�م�ات�.   و�ق�ال� \ل�م�ل	ك� ل
�ن�ك� م�س�ت�و�ج	ب� \ل�م�و�ت	، و�ل�س�ت� أ�ق�ت�ل�ك�  ع�ن�اث�وث� إ	ل�ى ح�ق�ول	ك� ل
�ن�ك� ح�م�ل�ت� ت�اب�وت� س�ي0د	ي \لر�ب0 أ�م�ام� د�او�د�  ف	ي ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	 ل

�ن�ك� ت�ذ�ل�ل�ت� ب	ك�ل0 م�ا ت�ذ�ل�ل� ب	ه	 أ�ب	ي].   و�ط�ر�د� س�ل�ي�م�ان�27أ�ب	ي، و�ل
�م	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي  أ�ب	ي�اث�ار� ع�ن� أ�ن� ي�ك�ون� ك�اه	نا ل	لر�ب0 ل	ت�م�ام	 ك�ل

 ف�أ�ت�ى \ل�خ�ب�ر� إ	ل�ى28ت�ك�ل�م� ب	ه	 ع�ل�ى ب�ي�ت	 ع�ال	ي ف	ي ش	يل�وه�. 
 ي�وآب�، ل�ن� ي�وآب� م�ال� و�ر�اء� أ�د�ون	ي�ا و�ل�م� ي�م	ل� و�ر�اء� أ�ب�ش�ال�وم�.

 ف�ه�ر�ب� ي�وآب� إ	ل�ى خ�ي�م�ة	 \لر�ب0 و�ت�م�س�ك� ب	ق�ر�ون	 \ل�م�ذ�ب�ح	.
 ف�أ�خ�ب	ر� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ب	أ�ن� ي�وآب� ق�د� ه�ر�ب� إ	ل�ى خ�ي�م�ة	29

 \لر�ب0 و�ه�ا ه�و� ب	ج�ان	ب	 \ل�م�ذ�ب�ح	. ف�أ�ر�س�ل� س�ل�ي�م�ان� ب�ن�اي�اه�و� ب�ن�
>: [\ذ�ه�ب	 \ب�ط�ِ	ش� ب	ه	].   ف�د�خ�ل� ب�ن�اي�اه�و30ي�ه�وي�اد�اع� ق�ائ	ل



 إ	ل�ى خ�ي�م�ة	 \لر�ب0 و�ق�ال� ل�ه�: [ه�ك�ذ�ا ي�ق�ول� \ل�م�ل	ك�: \خ�ر�ج�].
� و�ل�ك	ن�ن	ي ه�ن�ا أ�م�وت�]. ف�ر�د� ب�ن�اي�اه�و \ل�ج�و�اب�  ف�ق�ال�: [ك�ل

>: [ه�ك�ذ�ا ت�ك�ل�م� ي�وآب� و�ه�ك�ذ�ا ج�او�ب�ن	ي].  ع�ل�ى \ل�م�ل	ك	 ق�ائ	ل
 ف�ق�ال� ل�ه� \ل�م�ل	ك�: [\ف�ع�ل� ك�م�ا ت�ك�ل�م�، و�اب�ط	ش� ب	ه	 و�اد�ف	ن�ه�،31

 و�أ�ز	ل� ع�ن0ي و�ع�ن� ب�ي�ت	 أ�ب	ي \لد�م� \لز�ك	ي� \ل�ذ	ي س�ف�ك�ه� ي�وآب�،
�ن�ه� ب�ط�ش� ب	ر�ج�ل�ي�ن	 ب�ر	يئ�ي�ن	32  ف�ي�ر�د� \لر�ب� د�م�ه� ع�ل�ى ر�أ�س	ه	 ل

� ي�ع�ل�م�، و�ه�م�ا أ�ب�ن�ي�ر�  و�خ�ي�رJ م	ن�ه� و�ق�ت�ل�ه�م�ا ب	الس�ي�ف	 و�أ�ب	ي د�او�د� ل
 ب�ن� ن�ي�رJ ر�ئ	يس� ج�ي�ش	 إ	س�ر�ائ	يل� و�ع�م�اس�ا ب�ن� ي�ث�رJ ر�ئ	يس� ج�ي�ش	

 ف�ي�ر�ت�د� د�م�ه�م�ا ع�ل�ى ر�أ�س	 ي�وآب� و�ر�أ�س	 ن�س�ل	ه	33ي�ه�وذ�ا. 
�م| إ	ل�ى �ب�د	، و�ي�ك�ون� ل	د�او�د� و�ن�س�ل	ه	 و�ب�ي�ت	ه	 و�ك�ر�س	ي0ه	 س�ل  إ	ل�ى \ل

�ب�د	 م	ن� ع	ن�د	 \لر�ب0].   ف�ص�ع	د� ب�ن�اي�اه�و ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع�34\ل
 و�ج�ع�ل�35و�ب�ط�ش� ب	ه	 و�ق�ت�ل�ه�، ف�د�ف	ن� ف	ي ب�ي�ت	ه	 ف	ي \ل�ب�ر0ي�ة	. 

 \ل�م�ل	ك� ب�ن�اي�اه�و� ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع� م�ك�ان�ه� ع�ل�ى \ل�ج�ي�ش	، و�ج�ع�ل�
 ث�م� أ�ر�س�ل� \ل�م�ل	ك�36\ل�م�ل	ك� ص�اد�وق� \ل�ك�اه	ن� م�ك�ان� أ�ب	ي�اث�ار�. 

 و�د�ع�ا ش�م�ع	ي� و�ق�ال� ل�ه�: [\	ب�ن	 ل	ن�ف�س	ك� ب�ي�تا ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�
� ت�خ�ر�ج� م	ن� ه�ن�اك� إ	ل�ى ه�ن�ا أ�و� ه�ن�ال	ك�.  و�أ�ق	م� ه�ن�اك� و�ل

 ف�ي�و�م� ت�خ�ر�ج� و�ت�ع�ب�ر� و�اد	ي� ق�د�ر�ون� \ع�ل�م�ن� ب	أ�ن�ك� م�و�تا37
 ف�ق�ال� ش�م�ع	ي ل	ل�م�ل	ك	:38ت�م�وت�، و�ي�ك�ون� د�م�ك� ع�ل�ى ر�أ�س	ك�]. 

�م�ر�. ك�م�ا ت�ك�ل�م� س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك� ك�ذ�ل	ك� ي�ص�ن�ع� ع�ب�د�ك�].  [ح�س�ن| \ل
 و�ف	ي ن	ه�اي�ة	39ف�أ�ق�ام� ش�م�ع	ي ف	ي أ�ور�ش�ل	يم� أ�ي�اما ك�ث	ير�ة>. 



 ث�ل�ث	 س	ن	ين� ه�ر�ب� ع�ب�د�ان	 ل	ش�م�ع	ي إ	ل�ى أ�خ	يش� ب�ن	 م�ع�ك�ة�
 م�ل	ك	 ج�ت�، ف�أ�خ�ب�ر�وا ش�م�ع	ي: [ه�و�ذ�ا ع�ب�د�اك� ف	ي ج�ت�].

 ف�ق�ام� ش�م�ع	ي و�ش�د� ع�ل�ى ح	م�ار	ه	 و�ذ�ه�ب� إ	ل�ى ج�ت� إ	ل�ى40
 أ�خ	يش� ل	ي�ف�ت0ش� ع�ل�ى ع�ب�د�ي�ه	، ف�ان�ط�ل�ق� ش�م�ع	ي و�أ�ت�ى ب	ع�ب�د�ي�ه	

 ف�أ�خ�ب	ر� س�ل�ي�م�ان� ب	أ�ن� ش�م�ع	ي ق�د	 \ن�ط�ل�ق� م	ن�41م	ن� ج�ت�. 
 ف�أ�ر�س�ل� \ل�م�ل	ك� و�د�ع�ا ش�م�ع	ي�42أ�ور�ش�ل	يم� إ	ل�ى ج�ت� و�ر�ج�ع�. 

 و�ق�ال� ل�ه�: [أ�م�ا \س�ت�ح�ل�ف�ت�ك� ب	الر�ب0 و�أ�ش�ه�د�ت� ع�ل�ي�ك� إ	ن�ك� ي�و�م�
 ت�خ�ر�ج� و�ت�ذ�ه�ب� إ	ل�ى ه�ن�ا و�ه�ن�ال	ك� \ع�ل�م�ن� ب	أ�ن�ك� م�و�تا ت�م�وت�،

�م�ر�. ق�د� س�م	ع�ت�.   ف�ل	م�اذ�ا ل�م� ت�ح�ف�ظ�43ف�ق�ل�ت� ل	ي: ح�س�ن| \ل
 ث�م� ق�ال� \ل�م�ل	ك�44ي�م	ين� \لر�ب0 و�ال�و�ص	ي�ة� \ل�ت	ي أ�و�ص�ي�ت�ك� ب	ه�ا؟] 

 ل	ش�م�ع	ي: [أ�ن�ت� ع�ر�ف�ت� ك�ل� \لش�ر0 \ل�ذ	ي ع�ل	م�ه� ق�ل�ب�ك� \ل�ذ	ي
 ف�ع�ل�ت�ه� ل	د�او�د� أ�ب	ي، ف�ل�ي�ر�د� \لر�ب� ش�ر�ك� ع�ل�ى ر�أ�س	ك�.

 و�ال�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ي�ب�ار�ك� و�ك�ر�س	ي� د�او�د� ي�ك�ون� ث�اب	تا أ�م�ام�45
�ب�د	].   و�أ�م�ر� \ل�م�ل	ك� ب�ن�اي�اه�و� ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع� ف�خ�ر�ج�46\لر�ب0 إ	ل�ى \ل

و�ب�ط�ش� ب	ه	 ف�م�ات�. و�ت�ث�ب�ت� \ل�م�ل�ك� ب	ي�د	 س�ل�ي�م�ان�.



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ال	ث�

 و�ص�اه�ر� س�ل�ي�م�ان� ف	ر�ع�و�ن� م�ل	ك� م	ص�ر� و�أ�خ�ذ� ب	ن�ت�1
 ف	ر�ع�و�ن� و�أ�ت�ى ب	ه�ا إ	ل�ى م�د	ين�ة	 د�او�د� إ	ل�ى أ�ن� أ�ك�م�ل� ب	ن�اء� ب�ي�ت	ه	

� أ�ن� \لش�ع�ب� ك�ان�وا2و�ب�ي�ت	 \لر�ب0 و�س�ور	 أ�ور�ش�ل	يم� ح�و�ال�ي�ه�ا.   إ	ل
�ن�ه� ل�م� ي�ب�ن� ب�ي�ت| ل	س�م	 \لر�ب0 إ	ل�ى  ي�ذ�ب�ح�ون� ف	ي \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	، ل

�ي�ام	.   و�أ�ح�ب� س�ل�ي�م�ان� \لر�ب� س�ائ	را ف	ي ف�ر�ائ	ض	 د�او�د�3ت	ل�ك� \ل
� أ�ن�ه� ك�ان� ي�ذ�ب�ح� و�ي�وق	د� ف	ي \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	.   و�ذ�ه�ب�4أ�ب	يه	، إ	ل

�ن�ه�ا ه	ي� \ل�م�ر�ت�ف�ع�ة�  \ل�م�ل	ك� إ	ل�ى ج	ب�ع�ون� ل	ي�ذ�ب�ح� ه�ن�اك�، ل
 \ل�ع�ظ�م�ى. و�أ�ص�ع�د� س�ل�ي�م�ان� أ�ل�ف� م�ح�ر�ق�ةJ ع�ل�ى ذ�ل	ك� \ل�م�ذ�ب�ح	.

>. و�ق�ال�5  ف	ي ج	ب�ع�ون� ت�ر�اء�ى \لر�ب� ل	س�ل�ي�م�ان� ف	ي ح�ل�مJ ل�ي�ل
 ف�ق�ال� س�ل�ي�م�ان�: [إ	ن�ك� ق�د� ف�ع�ل�ت�6\لل�ه�: [\س�أ�ل� م�اذ�ا أ�ع�ط	يك�]. 

 م�ع� ع�ب�د	ك� د�او�د� أ�ب	ي ر�ح�م�ة> ع�ظ	يم�ة> ح�س�ب�م�ا س�ار� أ�م�ام�ك�
 ب	أ�م�ان�ةJ و�ب	ر� و�اس�ت	ق�ام�ة	 ق�ل�بJ م�ع�ك�، ف�ح�ف	ظ�ت� ل�ه� ه�ذ	ه	 \لر�ح�م�ة�

 \ل�ع�ظ	يم�ة� و�أ�ع�ط�ي�ت�ه� \ب�نا ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ه	 ك�ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	.
 و�الن� أ�ي�ه�ا \لر�ب� إ	ل�ه	ي، أ�ن�ت� م�ل�ك�ت� ع�ب�د�ك� م�ك�ان� د�او�د� أ�ب	ي،7

� أ�ع�ل�م� \ل�خ�ر�وج� و�الد�خ�ول�.   و�ع�ب�د�ك� ف	ي8و�أ�ن�ا ف�تى> ص�غ	ير| ل
� ي�ع�د� � ي�ح�ص�ى و�ل  و�س�ط	 ش�ع�ب	ك� \ل�ذ	ي \خ�ت�ر�ت�ه� ش�ع�ب| ك�ث	ير| ل

 ف�أ�ع�ط	 ع�ب�د�ك� ق�ل�با ف�ه	يما ل�ح�ك�م� ع�ل�ى ش�ع�ب	ك�9م	ن� \ل�ك�ث�ر�ة	. 
�ن�ه� م�ن� ي�ق�د�ِ	ر� أ�ن� ي�ح�ك�م� ع�ل�ى  و�أ�م�ي0ز� ب�ي�ن� \ل�خ�ي�ر	 و�الش�ر0، ل



�م� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب10،0ش�ع�ب	ك� \ل�ع�ظ	يم	 ه�ذ�ا؟]   ف�ح�س�ن� \ل�ك�ل
�م�ر�.   ف�ق�ال� ل�ه� \لل�ه�: [م	ن� أ�ج�ل	11ل�ن� س�ل�ي�م�ان� س�أ�ل� ه�ذ�ا \ل

� �م�ر� و�ل�م� ت�س�أ�ل� ل	ن�ف�س	ك� أ�ي�اما ك�ث	ير�ة> و�ل  أ�ن�ك� ق�د� س�أ�ل�ت� ه�ذ�ا \ل
� س�أ�ل�ت� أ�ن�ف�س� أ�ع�د�ائ	ك�، ب�ل� س�أ�ل�ت�  س�أ�ل�ت� ل	ن�ف�س	ك� غ	ن>ى و�ل

 ه�و�ذ�ا ق�د� ف�ع�ل�ت� ح�س�ب�12ل	ن�ف�س	ك� ت�م�ي	يزا ل	ت�ف�ه�م� \ل�ح�ك�م�، 
�م	ك�. ه�و�ذ�ا أ�ع�ط�ي�ت�ك� ق�ل�با ح�ك	يما و�م�م�ي0زا ح�ت�ى إ	ن�ه� ل�م� ي�ك�ن�  ك�ل

� ي�ق�وم� ب�ع�د�ك� ن�ظ	ير�ك�.   و�ق�د� أ�ع�ط�ي�ت�ك� أ�ي�ضا13م	ث�ل�ك� ق�ب�ل�ك� و�ل
� ي�ك�ون� ر�ج�ل| م	ث�ل�ك�  م�ا ل�م� ت�س�أ�ل�ه�، غ	ن>ى و�ك�ر�ام�ة> ح�ت�ى إ	ن�ه� ل

 ف�إ	ن� س�ل�ك�ت� ف	ي ط�ر	يق	ي14ف	ي \ل�م�ل�وك	 ك�ل� أ�ي�ام	ك�. 
 و�ح�ف	ظ�ت� ف�ر�ائ	ض	ي و�و�ص�اي�اي� ك�م�ا س�ل�ك� د�او�د� أ�ب�وك� ف�إ	ن0ي

 ف�اس�ت�ي�ق�ظ� س�ل�ي�م�ان� و�إ	ذ�ا ه�و� ح�ل�م|. و�ج�اء�15أ�ط	يل� أ�ي�ام�ك�]. 
 إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم� و�و�ق�ف� أ�م�ام� ت�اب�وت	 ع�ه�د	 \لر�ب0 و�أ�ص�ع�د�

�م�ةJ و�ع�م	ل� و�ل	يم�ة> ل	ك�ل0 ع�ب	يد	ه	.  م�ح�ر�ق�اتJ و�ق�ر�ب� ذ�ب�ائ	ح� س�ل
 ح	ين�ئ	ذJ أ�ت�ت� ز�ان	ي�ت�ان	 إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 و�و�ق�ف�ت�ا ب�ي�ن� ي�د�ي�ه	.16
 ف�ق�ال�ت	 \ل�و�اح	د�ة�: [\س�ت�م	ع� ي�ا س�ي0د	ي. إ	ن0ي أ�ن�ا و�ه�ذ	ه	17

 \ل�م�ر�أ�ة� س�اك	ن�ت�ان	 ف	ي ب�ي�تJ و�اح	دJ، و�ق�د� و�ل�د�ت� م�ع�ه�ا ف	ي
�د�ت	ي و�ل�د�ت� ه�ذ	ه	18\ل�ب�ي�ت	.   و�ف	ي \ل�ي�و�م	 \لث�ال	ث	 ب�ع�د� و	ل

 \ل�م�ر�أ�ة� أ�ي�ضا، و�ك�ن�ا م�عا و�ل�م� ي�ك�ن� م�ع�ن�ا غ�ر	يب| ف	ي \ل�ب�ي�ت	.
�ن�ه�ا \ض�ط�ج�ع�ت� ع�ل�ي�ه	.19  ف�م�ات� \ب�ن� ه�ذ	ه	 ف	ي \لل�ي�ل	 ل
 ف�ق�ام�ت� ف	ي و�س�ط	 \لل�ي�ل	 و�أ�خ�ذ�ت	 \ب�ن	ي م	ن� ج�ان	ب	ي و�أ�م�ت�ك�20



 ن�ائ	م�ة|، و�أ�ض�ج�ع�ت�ه� ف	ي ح	ض�ن	ه�ا، و�أ�ض�ج�ع�ت	 \ب�ن�ه�ا \ل�م�ي0ت� ف	ي
�ر�ض0ع� \ب�ن	ي إ	ذ�ا ه�و� م�ي0ت|.21ح	ض�ن	ي.   ف�ل�م�ا ق�م�ت� ص�ب�احا ل	

 و�ل�م�ا ت�أ�م�ل�ت� ف	يه	 ف	ي \لص�ب�اح	 إ	ذ�ا ه�و� ل�ي�س� \ب�ن	ي� \ل�ذ	ي
� ب�ل	 \ب�ن	ي�22و�ل�د�ت�ه�].  �خ�ر�ى ت�ق�ول�: [ك�ل  و�ك�ان�ت	 \ل�م�ر�أ�ة� \ل

� ب�ل	 \ب�ن�ك	 \ل�م�ي0ت�  \ل�ح�ي� و�اب�ن�ك	 \ل�م�ي0ت�]. و�ه�ذ	ه	 ت�ق�ول�: [ل
 ف�ق�ال� \ل�م�ل	ك�: [ه�ذ	ه	23و�اب�ن	ي� \ل�ح�ي�]. و�ت�ك�ل�م�ت�ا أ�م�ام� \ل�م�ل	ك	. 

� ب�ل	  ت�ق�ول�: ه�ذ�ا \ب�ن	ي� \ل�ح�ي� و�اب�ن�ك	 \ل�م�ي0ت�، و�ت	ل�ك� ت�ق�ول�: ل
 ا	يت�ون	ي ب	س�ي�فJ]. ف�أ�ت�وا ب	س�ي�ف24J\ب�ن�ك	 \ل�م�ي0ت� و�اب�ن	ي� \ل�ح�ي�. 

 ف�ق�ال� \ل�م�ل	ك�: [\ش�ط�ر�وا \ل�و�ل�د� \ل�ح�ي�25ب�ي�ن� ي�د�ي	 \ل�م�ل	ك	. 
�خ�ر�ى].  \ث�ن�ي�ن	، و�أ�ع�ط�وا ن	ص�فا ل	ل�و�اح	د�ة	 و�ن	ص�فا ل	ل

 ف�ق�ال�ت	 \ل�م�ر�أ�ة� \ل�ت	ي \ب�ن�ه�ا \ل�ح�ي� ل	ل�م�ل	ك	 (ل�ن� أ�ح�ش�اء�ه�ا26
 \ض�ط�ر�م�ت� ع�ل�ى \ب�ن	ه�ا): [\س�ت�م	ع� ي�ا س�ي0د	ي. أ�ع�ط�وه�ا \ل�و�ل�د�

� ل�ك	. � ي�ك�ون� ل	ي و�ل � ت�م	يت�وه�]. و�أ�م�ا ت	ل�ك� ف�ق�ال�ت�: [ل  \ل�ح�ي� و�ل
�27\�ش�ط�ر�وه�].   ف�أ�م�ر� \ل�م�ل	ك�: [أ�ع�ط�وه�ا \ل�و�ل�د� \ل�ح�ي� و�ل

 و�ل�م�ا س�م	ع� ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� ب	ال�ح�ك�م	28ت�م	يت�وه� ف�إ	ن�ه�ا أ�م�ه�]. 
�ن�ه�م� ر�أ�وا ح	ك�م�ة� \لل�ه	  \ل�ذ	ي ح�ك�م� ب	ه	 \ل�م�ل	ك� ه�اب�وا \ل�م�ل	ك�، ل

ف	يه	 ل	ج�ر�اء	 \ل�ح�ك�م	. 



ا�ل�ص�ح�اح� \لر�اب	ع�

 و�ك�ان� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� م�ل	كا ع�ل�ى ج�م	يع	 إ	س�ر�ائ	يل�.1
�ء	 ه�م� \لر�ؤ�س�اء� \ل�ذ	ين� ل�ه�: ع�ز�ر�ي�اه�و ب�ن� ص�اد�وق�2  و�ه�ؤ�ل

 و�أ�ل	يح�ور�ف� و�أ�خ	ي�ا \ب�ن�ا ش	يش�ا ك�ات	ب�ان	. و�ي�ه�وش�اف�اط�3\ل�ك�اه	ن	، 
 و�ب�ن�اي�اه�و ب�ن� ي�ه�وي�اد�اع� ع�ل�ى \ل�ج�ي�ش	،4ب�ن� أ�خ	يل�ود� \ل�م�س�ج0ل�، 

 و�ع�ز�ر�ي�اه�و ب�ن� ن�اث�ان� ع�ل�ى5و�ص�اد�وق� و�أ�ب	ي�اث�ار� ك�اه	ن�ان	. 
�ء	، و�ز�اب�ود� ب�ن� ن�اث�ان� ك�اه	ن| و�ص�اح	ب� \ل�م�ل	ك	.  \ل�و�ك�ل

 و�أ�خ	يش�ار� ع�ل�ى \ل�ب�ي�ت	، و�أ�د�ون	ير�ام� ب�ن� ع�ب�د�ا ع�ل�ى \لت�س�خ	ير	.6
> ع�ل�ى ج�م	يع	 إ	س�ر�ائ	يل�7  و�ك�ان� ل	س�ل�ي�م�ان� \ث�ن�ا ع�ش�ر� و�ك	يل

 ي�م�و0ن�ون� \ل�م�ل	ك� و�ب�ي�ت�ه�. ك�ان� ع�ل�ى \ل�و�اح	د	 أ�ن� ي�م�و0ن� ش�ه�را ف	ي
 و�ه�ذ	ه	 أ�س�م�اؤ�ه�م�: \ب�ن� ح�ور� ف	ي ج�ب�ل	 أ�ف�ر�اي	م�.8\لس�ن�ة	. 

 اب�ن� د�ق�ر� ف	ي م�اق�ص� و�ش�ع�ل�ب0يم� و�ب�ي�ت	 ش�م�سJ و�أ�ي�ل�ون	 ب�ي�ت	9
 اب�ن� ح�س�د� ف	ي أ�ر�ب�وت�. ك�ان�ت� ل�ه� س�وك�وه� و�ك�ل�10ح�ان�ان�. 

 اب�ن� أ�ب	ين�اد�اب� ف	ي ك�ل0 م�ر�ت�ف�ع�ات	 د�ورJ (ك�ان�ت�11أ�ر�ض	 ح�اف�ر�. 
 ب�ع�ن�ا ب�ن� أ�خ	يل�ود� ف	ي ت�ع�ن�ك�12ط�اف�ة� ب	ن�ت� س�ل�ي�م�ان� ل�ه� \م�ر�أ�ة>). 

 و�م�ج	د�و و�ك�ل0 ب�ي�ت	 ش�انJ \ل�ت	ي ب	ج�ان	ب	 ص�ر�ت�ان� ت�ح�ت� ي�ز�ر�ع	يل�،
 اب�ن�13م	ن� ب�ي�ت	ِ� ش�ان� إ	ل�ى آب�ل� م�ح�ول�ة� إ	ل�ى م�ع�ب�ر	 ي�ق�م�ع�ام�. 

 ج�اب	ر� ف	ي ر�ام�وت	 ج	ل�ع�اد�. ل�ه� ح�و�وث� ي�ائ	ير� \ب�ن	 م�ن�س�ى \ل�ت	ي
 ف	ي ج	ل�ع�اد�. و�ل�ه� ك�ور�ة� أ�ر�ج�وب� \ل�ت	ي ف	ي ب�اش�ان�. س	ت�ون�



 .Jن� ن�ح�اس	ض� م	و�ع�و�ار Jأ�س�و�ار	يم�ة> ب	ين�ة> ع�ظ	ين�اد�اب�14م�د	أ�خ 
 أ�خ	يم�ع�ص� ف	ي ن�ف�ت�ال	ي (و�ه�و� أ�ي�ضا15ب�ن� ع	د�و ف	ي م�ح�ن�اي	م�. 

 ب�ع�ن�ا ب�ن� ح�وش�اي� ف	ي16أ�خ�ذ� ب�اس	م�ة� ب	ن�ت� س�ل�ي�م�ان� \م�ر�أ�ة>). 
 ي�ه�وش�اف�اط� ب�ن� ف�ار�وح� ف	ي ي�س�اك�ر�.17أ�ش	ير� و�ب�ع�ل�وت�. 

 ج�اب	ر� ب�ن� أ�ور	ي ف	ي19ش�م�ع	ي ب�ن� أ�ي�ل�ة� ف	ي ب	ن�ي�ام	ين�. 18
�م�ور	ي0ين� و�ع�وج� م�ل	ك	  أ�ر�ض	 ج	ل�ع�اد�، أ�ر�ض	 س	يح�ون� م�ل	ك	 \ل

 و�ك�ان� ي�ه�وذ�ا20ب�اش�ان�. و�و�ك	يل| و�اح	د| \ل�ذ	ي ف	ي \ل�ر�ض	. 
 و�إ	س�ر�ائ	يل� ك�ث	ير	ين� ك�الر�م�ل	 \ل�ذ	ي ع�ل�ى \ل�ب�ح�ر	 ف	ي \ل�ك�ث�ر�ة	.

 و�ك�ان� س�ل�ي�م�ان� م�ت�س�ل0طا21ي�أ�ك�ل�ون� و�ي�ش�ر�ب�ون� و�ي�ف�ر�ح�ون�. 
 ع�ل�ى ج�م	يع	 \ل�م�م�ال	ك	 م	ن� \لن�ه�ر	 إ	ل�ى أ�ر�ض	 ف	ل	س�ط	ين� و�إ	ل�ى
 ت�خ�وم	 م	ص�ر�. ك�ان�وا ي�ق�د0م�ون� \ل�ه�د�اي�ا و�ي�خ�د	م�ون� س�ل�ي�م�ان� ك�ل�

�ث	ين�22أ�ي�ام	 ح�ي�ات	ه	.   و�ك�ان� ط�ع�ام� س�ل�ي�م�ان� ل	ل�ي�و�م	 \ل�و�اح	د	: ث�ل
 Jيق	ت0ين� ك�ر� د�ق	و�س Jيذ	23ك�ر� س�مJم�س�م�ن�ة Jير�ان	و�ع�ش�ر�ة� ث 

�ي�ائ	ل�  و�ع	ش�ر	ين� ث�و�را م	ن� \ل�م�ر�اع	ي و�م	ئ�ة� خ�ر�وفJ، م�ا ع�د�ا \ل
�و	ز� \ل�م�س�م�ن�.  �ن�ه� ك�ان� م�ت�س�ل0طا24و�الظ0ب�اء� و�ال�ي�ح�ام	ير� و�ال  ل

 ع�ل�ى ك�ل0 م�ا ع�ب�ر� \لن�ه�ر	 م	ن� ت�ف�س�ح� إ	ل�ى غ�ز�ة� ع�ل�ى ك�ل0 م�ل�وك	
 ع�ب�ر	 \لن�ه�ر	، و�ك�ان� ل�ه� ص�ل�ح| م	ن� ج�م	يع	 ج�و�ان	ب	ه	 ح�و�ال�ي�ه	.

 و�س�ك�ن� ي�ه�وذ�ا و�إ	س�ر�ائ	يل� آم	ن	ين� ك�ل� و�اح	دJ ت�ح�ت� ك�ر�م�ت	ه	25
 و�ت�ح�ت� ت	ين�ت	ه	 م	ن� د�ان� إ	ل�ى ب	ئ�ر	 س�ب�عJ ك�ل� أ�ي�ام	 س�ل�ي�م�ان�.

 و�ك�ان� ل	س�ل�ي�م�ان� أ�ر�ب�ع�ون� أ�ل�ف� م	ذ�و�دJ ل	خ�ي�ل	 م�ر�ك�ب�ات	ه	، و�اث�ن�ا26



 .Jس	27ع�ش�ر� أ�ل�ف� ف�ار	ك	ء� ك�ان�وا ي�م�و0ن�ون� \ل�م�ل� �ء	 \ل�و�ك�ل  و�ه�ؤ�ل
 س�ل�ي�م�ان� و�ل	ك�ل0 م�ن� ت�ق�د�م� إ	ل�ى م�ائ	د�ة	 \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان� ك�ل�

.Jل�ى ش�ي�ء	. ل�م� ي�ك�ون�وا ي�ح�ت�اج�ون� إ	ه	ي ش�ه�ر	ف Jد	و�اح 
 و�ك�ان�وا ي�أ�ت�ون� ب	ش�ع	يرJ و�ت	ب�نJ ل	ل�خ�ي�ل	 و�ال�ج	ي�اد	 إ	ل�ى \ل�م�و�ض	ع	28

 و�أ�ع�ط�ى \لل�ه�29\ل�ذ	ي ي�ك�ون� ف	يه	 ك�ل� و�اح	دJ ح�س�ب� ق�ض�ائ	ه	. 
 س�ل�ي�م�ان� ح	ك�م�ة> و�ف�ه�ما ك�ث	يرا ج	د\ا و�ر�ح�ب�ة� ق�ل�بJ ك�الر�م�ل	 \ل�ذ	ي

 و�ف�اق�ت� ح	ك�م�ة� س�ل�ي�م�ان� ح	ك�م�ة�30ع�ل�ى ش�اط	ئ	 \ل�ب�ح�ر	. 
 و�ك�ان� أ�ح�ك�م� م	ن�31ج�م	يع	 ب�ن	ي \ل�م�ش�ر	ق	 و�ك�ل� ح	ك�م�ة	 م	ص�ر�. 

�ز�ر�اح	ي0 و�ه�ي�م�ان� و�ك�ل�ك�ول� و�د�ر�د�ع�  ج�م	يع	 \لن�اس	 م	ن� أ�ي�ث�ان� \ل
�م�م	 ح�و�ال�ي�ه	.  ب�ن	ي م�اح�ول�. و�ك�ان� ص	يت�ه� ف	ي ج�م	يع	 \ل

�ف	 م�ث�لJ، و�ك�ان�ت� ن�ش�ائ	د�ه� أ�ل�فا و�خ�م�سا.32 �ث�ة	 آل  و�ت�ك�ل�م� ب	ث�ل
�ر�ز	 \ل�ذ	ي ف	ي ل�ب�ن�ان� إ	ل�ى33  و�ت�ك�ل�م� ع�ن	 \ل�ش�ج�ار	، م	ن� \ل

 \لز�وف�ا \لن�اب	ت	 ف	ي \ل�ح�ائ	ط	. و�ت�ك�ل�م� ع�ن	 \ل�ب�ه�ائ	م	 و�ع�ن	 \لط�ي�ر	
 و�ك�ان�وا ي�أ�ت�ون� م	ن� ج�م	يع	34و�ع�ن	 \لد�ب	يب	 و�ع�ن	 \لس�م�ك	. 

 \لش�ع�وب	 ل	ي�س�م�ع�وا ح	ك�م�ة� س�ل�ي�م�ان� م	ن� ج�م	يع	 م�ل�وك	 \ل�ر�ض	
 \ل�ذ	ين� س�م	ع�وا ب	ح	ك�م�ت	ه	و�أ�ع�ط�ى \لل�ه� س�ل�ي�م�ان� ح	ك�م�ة> و�ف�ه�ما
 ك�ث	يرا ج	د\ا و�ر�ح�ب�ة� ق�ل�بJ ك�الر�م�ل	 \ل�ذ	ي ع�ل�ى ش�اط	ئ	 \ل�ب�ح�ر	.

 و�ف�اق�ت� ح	ك�م�ة� س�ل�ي�م�ان� ح	ك�م�ة� ج�م	يع	 ب�ن	ي \ل�م�ش�ر	ق	 و�ك�ل�30
 و�ك�ان� أ�ح�ك�م� م	ن� ج�م	يع	 \لن�اس	 م	ن� أ�ي�ث�ان�31ح	ك�م�ة	 م	ص�ر�. 

�ز�ر�اح	ي0 و�ه�ي�م�ان� و�ك�ل�ك�ول� و�د�ر�د�ع� ب�ن	ي م�اح�ول�. و�ك�ان�  \ل



�م�م	 ح�و�ال�ي�ه	.  �ف	 م�ث�لJ،32ص	يت�ه� ف	ي ج�م	يع	 \ل �ث�ة	 آل  و�ت�ك�ل�م� ب	ث�ل
 و�ت�ك�ل�م� ع�ن	 \ل�ش�ج�ار	، م	ن�33و�ك�ان�ت� ن�ش�ائ	د�ه� أ�ل�فا و�خ�م�سا. 

�ر�ز	 \ل�ذ	ي ف	ي ل�ب�ن�ان� إ	ل�ى \لز�وف�ا \لن�اب	ت	 ف	ي \ل�ح�ائ	ط	.  \ل
 و�ت�ك�ل�م� ع�ن	 \ل�ب�ه�ائ	م	 و�ع�ن	 \لط�ي�ر	 و�ع�ن	 \لد�ب	يب	 و�ع�ن	 \لس�م�ك	.

 و�ك�ان�وا ي�أ�ت�ون� م	ن� ج�م	يع	 \لش�ع�وب	 ل	ي�س�م�ع�وا ح	ك�م�ة�34
س�ل�ي�م�ان� م	ن� ج�م	يع	 م�ل�وك	 \ل�ر�ض	 \ل�ذ	ين� س�م	ع�وا ب	ح	ك�م�ت	ه	. 



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�خ�ام	س�

�ن�ه�1  و�أ�ر�س�ل� ح	ير�ام� م�ل	ك� ص�ور� ع�ب	يد�ه� إ	ل�ى س�ل�ي�م�ان�، ل
 س�م	ع� أ�ن�ه�م� م�س�ح�وه� م�ل	كا م�ك�ان� أ�ب	يه	، ل�ن� ح	ير�ام� ك�ان� م�ح	ب\ا

�ي�ام	.   ف�أ�ر�س�ل� س�ل�ي�م�ان� إ	ل�ى ح	ير�ام� ي�ق�ول�:2ل	د�او�د� ك�ل� \ل
 [أ�ن�ت� ت�ع�ل�م� د�او�د� أ�ب	ي أ�ن�ه� ل�م� ي�س�ت�ط	ع� أ�ن� ي�ب�ن	ي� ب�ي�تا ل	س�م	3

 \لر�ب0 إ	ل�ه	ه	 ب	س�ب�ب	 \ل�ح�ر�وب	 \ل�ت	ي أ�ح�اط�ت� ب	ه	، ح�ت�ى ج�ع�ل�ه�م�
 و�الن� ف�ق�د� أ�ر�اح�ن	ي� \لر�ب� إ	ل�ه	ي4\لر�ب� ت�ح�ت� ب�ط�ن	 ق�د�م�ي�ه	. 

� ح�اد	ث�ة� ش�ر�.  � ي�وج�د� خ�ص�م| و�ل  و�ه�ئ�ن�ذ�ا5م	ن� ك�ل0 \ل�ج	ه�ات	 ف�ل
 ق�ائ	ل| ع�ل�ى ب	ن�اء	 ب�ي�تJ ل	س�م	 \لر�ب0 إ	ل�ه	ي ك�م�ا ق�ال� \لر�ب� ل	د�او�د�

 أ�ب	ي: إ	ن� \ب�ن�ك� \ل�ذ	ي أ�ج�ع�ل�ه� م�ك�ان�ك� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ك� ه�و� ي�ب�ن	ي
 و�الن� ف�أ�م�ر� أ�ن� ي�ق�ط�ع�وا ل	ي أ�ر�زا م	ن� ل�ب�ن�ان�6\ل�ب�ي�ت� ل	س�م	ي. 

 و�ي�ك�ون� ع�ب	يد	ي م�ع� ع�ب	يد	ك�، و�أ�ج�ر�ة� ع�ب	يد	ك� أ�ع�ط	يك� إ	ي�اه�ا
�ن�ك� ت�ع�ل�م� أ�ن�ه� ل�ي�س� ب�ي�ن�ن�ا أ�ح�د| ي�ع�ر	ف�  ح�س�ب� ك�ل0 م�ا ت�ق�ول�، ل

�م�7ق�ط�ع� \ل�خ�ش�ب	 م	ث�ل� \لص�ي�د�ون	ي0ين�].   ف�ل�م�ا س�م	ع� ح	ير�ام� ك�ل
 س�ل�ي�م�ان� ف�ر	ح� ج	د\ا و�ق�ال�: [م�ب�ار�ك| \ل�ي�و�م� \لر�ب� \ل�ذ	ي أ�ع�ط�ى

 و�أ�ر�س�ل� ح	ير�ام�8د�او�د� \ب�نا ح�ك	يما ع�ل�ى ه�ذ�ا \لش�ع�ب	 \ل�ك�ث	ير	]. 
>: [ق�د� س�م	ع�ت� م�ا أ�ر�س�ل�ت� ب	ه	 إ	ل�ي�. أ�ن�ا  إ	ل�ى س�ل�ي�م�ان� ق�ائ	ل

�ر�ز	 و�خ�ش�ب	 \لس�ر�و	.  أ�ف�ع�ل� ك�ل� م�س�ر�ت	ك� ف	ي خ�ش�ب	 \ل
 ع�ب	يد	ي ي�ن�ز	ل�ون� ذ�ل	ك� م	ن� ل�ب�ن�ان� إ	ل�ى \ل�ب�ح�ر	، و�أ�ن�ا أ�ج�ع�ل�ه�9



 أ�ر�م�اثا ف	ي \ل�ب�ح�ر	 إ	ل�ى \ل�م�و�ض	ع	 \ل�ذ	ي ت�ع�ر0ف�ن	ي ع�ن�ه� و�أ�ف�ك�ه�
 ه�ن�اك�، و�أ�ن�ت� ت�ح�م	ل�ه� و�ت�ع�م�ل� م�ر�ض�ات	ي ب	إ	ع�ط�ائ	ك� ط�ع�اما

 ف�ك�ان� ح	ير�ام� ي�ع�ط	ي س�ل�ي�م�ان� خ�ش�ب� أ�ر�زJ و�خ�ش�ب�10ل	ب�ي�ت	ي]. 
 و�أ�ع�ط�ى س�ل�ي�م�ان� ح	ير�ام�11س�ر�وJ ح�س�ب� ك�ل0 م�س�ر�ت	ه	. 

 ع	ش�ر	ين� أ�ل�ف� ك�ر0 ح	ن�ط�ةJ ط�ع�اما ل	ب�ي�ت	ه	، و�ع	ش�ر	ين� ك�ر� ز�ي�ت	
 ر�ض�. ه�ك�ذ�ا ك�ان� س�ل�ي�م�ان� ي�ع�ط	ي ح	ير�ام� س�ن�ة> ف�س�ن�ة>.

 و�الر�ب� أ�ع�ط�ى س�ل�ي�م�ان� ح	ك�م�ة> ك�م�ا ك�ل�م�ه�. و�ك�ان� ص�ل�ح|12
�ه�م�ا ع�ه�دا.   و�س�خ�ر�13ب�ي�ن� ح	ير�ام� و�س�ل�ي�م�ان�، و�ق�ط�ع�ا ك	ل

�ث	ين�  \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� م	ن� ج�م	يع	 إ	س�ر�ائ	يل�، و�ك�ان�ت	 \لس�خ�ر� ث�ل
 .J14أ�ل�ف� ر�ج�ل	ي \لش�ه�ر	ف Jل�ى ل�ب�ن�ان� ع�ش�ر�ة� آل�ف	ف�أ�ر�س�ل�ه�م� إ 

 ب	الن�و�ب�ة	. ي�ك�ون�ون� ش�ه�را ف	ي ل�ب�ن�ان� و�ش�ه�ر�ي�ن	 ف	ي ب�ي�وت	ه	م�.
 و�ك�ان� ل	س�ل�ي�م�ان� س�ب�ع�ون�15و�ك�ان� أ�د�ون	ير�ام� ع�ل�ى \لت�س�خ	ير	. 

>، و�ث�م�ان�ون� أ�ل�فا ي�ق�ط�ع�ون� ف	ي \ل�ج�ب�ل	،  أ�ل�فا ي�ح�م	ل�ون� أ�ح�م�ال
�ء	 ل	س�ل�ي�م�ان� \ل�ذ	ين� ع�ل�ى \ل�ع�م�ل	16  م�ا ع�د�ا ر�ؤ�س�اء� \ل�و�ك�ل

�فJ و�ث�ل�ث� م	ئ�ةJ \ل�م�ت�س�ل0ط	ين� ع�ل�ى \لش�ع�ب	 \ل�ع�ام	ل	ين� �ث�ة� آل  ث�ل
 و�أ�م�ر� \ل�م�ل	ك� أ�ن� ي�ق�ل�ع�وا ح	ج�ار�ة> ك�ب	ير�ة> ك�ر	يم�ة>17\ل�ع�م�ل�. 

 ف�ن�ح�ت�ه�ا ب�ن�اؤ�و س�ل�ي�م�ان� و�ب�ن�اؤ�و18م�ر�ب�ع�ة> ل	ت�أ�س	يس	 \ل�ب�ي�ت	. 
ح	ير�ام� و�ال�ج	ب�ل	ي�ون�، و�ه�ي�أ�وا \ل�خ�ش�اب� و�ال�ح	ج�ار�ة� ل	ب	ن�اء	 \ل�ب�ي�ت	. 



ا�ل�ص�ح�اح� \لس�اد	س�

�ر�ب�ع	 م	ئ�ةJ و�الث�م�ان	ين� ل	خ�ر�وج	 ب�ن	ي1  و�ك�ان� ف	ي س�ن�ة	 \ل
 إ	س�ر�ائ	يل� م	ن� أ�ر�ض	 م	ص�ر�، ف	ي \لس�ن�ة	 \لر�اب	ع�ة	 ل	م�ل�ك	 س�ل�ي�م�ان�

 ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل�، ف	ي ش�ه�ر	 ز	ي�و و�ه�و� \لش�ه�ر� \لث�ان	ي، أ�ن�ه� ب�ن�ى
 و�ال�ب�ي�ت� \ل�ذ	ي ب�ن�اه� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ل	لر�ب0 ط�ول�ه�2\ل�ب�ي�ت� ل	لر�ب0. 

�ث�ون�  س	ت�ون� ذ	ر�اعا، و�ع�ر�ض�ه� ع	ش�ر�ون� ذ	ر�اعا، و�ار�ت	ف�اع�ه� ث�ل
 و�الر0و�اق� ق�د�ام� ه�ي�ك�ل	 \ل�ب�ي�ت	 ط�ول�ه� ع	ش�ر�ون� ذ	ر�اعا3ذ	ر�اعا. 

 ح�س�ب� ع�ر�ض	 \ل�ب�ي�ت	، و�ع�ر�ض�ه� ع�ش�ر� أ�ذ�ر�عJ ق�د�ام� \ل�ب�ي�ت	.
 و�ب�ن�ى م�ع� ح�ائ	ط	5و�ع�م	ل� ل	ل�ب�ي�ت	 ك�و>ى م�س�ق�وف�ة> م�ش�ب�ك�ة>. 4

 \ل�ب�ي�ت	 ط	ب�اقا ح�و�ال�ي�ه	 م�ع� ح	يط�ان	 \ل�ب�ي�ت	 ح�و�ل� \ل�ه�ي�ك�ل	
 ف�الط�ب�ق�ة�6و�ال�م	ح�ر�اب	، و�ع�م	ل� غ�ر�ف�اتJ ف	ي م�س�ت�د	ير	ه�ا. 

 \لس�ف�ل�ى ع�ر�ض�ه�ا خ�م�س� أ�ذ�ر�عJ، و�ال�و�س�ط�ى ع�ر�ض�ه�ا س	ت�
�ن�ه� ج�ع�ل� ل	ل�ب�ي�ت	 ح�و�ال�ي�ه	  أ�ذ�ر�عJ، و�الث�ال	ث�ة� ع�ر�ض�ه�ا س�ب�ع� أ�ذ�ر�عJ، ل

� ت�ت�م�ك�ن� \ل�ج�و�ائ	ز� ف	ي ح	يط�ان	 \ل�ب�ي�ت	.  م	ن� خ�ار	جJ ز�و�اي�ا ل	ئ�ل
 و�ال�ب�ي�ت� ف	ي ب	ن�ائ	ه	 ب�ن	ي� ب	ح	ج�ار�ةJ ص�ح	يح�ةJ م�ق�ت�ل�ع�ةJ، و�ل�م�7

� أ�د�اة| م	ن� � م	ع�و�ل| و�ل  ي�س�م�ع� ف	ي \ل�ب�ي�ت	 ع	ن�د� ب	ن�ائ	ه	 م	ن�ح�ت| و�ل
 .Jيد	8ح�د	\ل�ب�ي�ت 	ب	ي ج�ان	\ل�و�س�ط�ى ف 	و�ك�ان� ب�اب� \ل�غ�ر�ف�ة 

�ي�م�ن	، و�ك�ان�وا ي�ص�ع�د�ون� ب	د�ر�جJ م�ع�ط�فJ إ	ل�ى \ل�و�س�ط�ى،  \ل
 ف�ب�ن�ى \ل�ب�ي�ت� و�أ�ك�م�ل�ه� و�س�ق�ف�9و�م	ن� \ل�و�س�ط�ى إ	ل�ى \لث�ال	ث�ة	. 



�ر�ز	.   و�ب�ن�ى \ل�غ�ر�ف�ات	 ع�ل�ى10\ل�ب�ي�ت� ب	أ�ل�و�احJ و�ج�و�ائ	ز� م	ن� \ل
 \ل�ب�ي�ت	 ك�ل0ه	 \ر�ت	ف�اع�ه�ا خ�م�س� أ�ذ�ر�عJ، و�ت�م�ك�ن�ت� ف	ي \ل�ب�ي�ت	

 .Jأ�ر�ز 	خ�ش�ب	ل�ى س�ل�ي�م�ان�: 11ب	م� \لر�ب0 إ�  [ه�ذ�ا12و�ك�ان� ك�ل
 \ل�ب�ي�ت� \ل�ذ	ي أ�ن�ت� ب�ان	يه	، إ	ن� س�ل�ك�ت� ف	ي ف�ر�ائ	ض	ي و�ع�م	ل�ت�
 أ�ح�ك�ام	ي و�ح�ف	ظ�ت� ك�ل� و�ص�اي�اي� ل	لس�ل�وك	 ب	ه�ا، ف�إ	ن0ي أ�ق	يم�

�م	ي \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م�ت� ب	ه	 إ	ل�ى د�او�د� أ�ب	يك�،   و�أ�س�ك�ن�13م�ع�ك� ك�ل
� أ�ت�ر�ك� ش�ع�ب	ي إ	س�ر�ائ	يل�].  ف	ي و�س�ط	 ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل� و�ل

 و�ب�ن�ى ح	يط�ان� \ل�ب�ي�ت	 م	ن�15ف�ب�ن�ى س�ل�ي�م�ان� \ل�ب�ي�ت� و�أ�ك�م�ل�ه�. 14
�ع	 أ�ر�زJ م	ن� أ�ر�ض	 \ل�ب�ي�ت	 إ	ل�ى ح	يط�ان	 \لس�ق�ف	،  د�اخ	لJ ب	أ�ض�ل
 و�غ�ش�اه� م	ن� د�اخ	لJ ب	خ�ش�بJ، و�ف�ر�ش� أ�ر�ض� \ل�ب�ي�ت	 ب	أ�خ�ش�اب	

 .J16س�ر�وJأ�ر�ز 	ع�  و�ب�ن�ى ع	ش�ر	ين� ذ	ر�اعا م	ن� م�ؤ�خ�ر	 \ل�ب�ي�ت	 ب	أ�ض�ل
 م	ن� \ل�ر�ض	 إ	ل�ى \ل�ح	يط�ان	. و�ب�ن�ى د�اخ	ل�ه� ل�ج�ل	 \ل�م	ح�ر�اب	

�ق�د�اس	).   و�أ�ر�ب�ع�ون� ذ	ر�اعا ك�ان�ت	 \ل�ب�ي�ت�17(أ�ي� ق�د�س	 \ل
 و�أ�ر�ز� \ل�ب�ي�ت	 م	ن� د�اخ	لJ ك�ان�18(أ�ي	 \ل�ه�ي�ك�ل� \ل�ذ	ي أ�م�ام�ه�). 

 م�ن�ق�ورا ع�ل�ى ش	ك�ل	 ق�ث�اءJ و�ب�ر�اع	م	 ز�ه�ورJ. \ل�ج�م	يع� أ�ر�ز|. ل�م�
 و�ه�ي�أ� م	ح�ر�ابا ف	ي و�س�ط	 \ل�ب�ي�ت	 م	ن�19ي�ك�ن� ي�ر�ى ح�ج�ر|. 

 و�ل�ج�ل	 \ل�م	ح�ر�اب	20د�اخ	لJ ل	ي�ض�ع� ه�ن�اك� ت�اب�وت� ع�ه�د	 \لر�ب0. 
> و�ع	ش�ر�ون� ذ	ر�اعا ع�ر�ضا و�ع	ش�ر�ون�  ع	ش�ر�ون� ذ	ر�اعا ط�ول
 ذ	ر�اعا \ر�ت	ف�اعا. و�غ�ش�اه� ب	ذ�ه�بJ خ�ال	صJ، و�غ�ش�ى \ل�م�ذ�ب�ح�

 .Jأ�ر�ز	21ب.Jص	خ�ال Jذ�ه�ب	ب Jل	ن� د�اخ	و�غ�ش�ى س�ل�ي�م�ان� \ل�ب�ي�ت� م 



.Jذ�ه�ب	. و�غ�ش�اه� ب	ح�ر�اب	ق�د�ام� \ل�م Jذ�ه�ب 	ل	س�ل�س	و�س�د� ب 
 و�ج�م	يع� \ل�ب�ي�ت	 غ�ش�اه� ب	ذ�ه�بJ إ	ل�ى ت�م�ام	 ك�ل0 \ل�ب�ي�ت	، و�ك�ل�22

 .Jذ�ه�ب	غ�ش�اه� ب 	ح�ر�اب	ل�م	ي ل	\ل�ذ 	ي23\ل�م�ذ�ب�ح	ل� ف	و�ع�م 
 \ل�م	ح�ر�اب	 ك�ر�وب�ي�ن	 م	ن� خ�ش�ب	 \لز�ي�ت�ون	، ع�ل�و� \ل�و�اح	د	 ع�ش�ر�

 .Jد�، و�خ�م�س�24أ�ذ�ر�ع	\ل�و�اح 	ج�ن�اح� \ل�ك�ر�وب Jو�خ�م�س� أ�ذ�ر�ع 
 أ�ذ�ر�عJ ج�ن�اح� \ل�ك�ر�وب	 \لخ�ر�. ع�ش�ر� أ�ذ�ر�عJ م	ن� ط�ر�ف	 ج�ن�اح	ه	

 و�ع�ش�ر� أ�ذ�ر�عJ \ل�ك�ر�وب� \لخ�ر�. ق	ي�اس|25إ	ل�ى ط�ر�ف	 ج�ن�اح	ه	. 
 ع�ل�و� \ل�ك�ر�وب	 \ل�و�اح	د	26و�اح	د| و�ش�ك�ل| و�اح	د| ل	ل�ك�ر�وب�ي�ن	. 

 و�ج�ع�ل� \ل�ك�ر�وب�ي�ن	 ف	ي27ع�ش�ر� أ�ذ�ر�عJ و�ك�ذ�ا \ل�ك�ر�وب� \لخ�ر�. 
 و�س�ط	 \ل�ب�ي�ت	 \لد�اخ	ل	ي0، و�ب�س�ط�وا أ�ج�ن	ح�ة� \ل�ك�ر�وب�ي�ن	 ف�م�س�
 ج�ن�اح� \ل�و�اح	د	 \ل�ح�ائ	ط� و�ج�ن�اح� \ل�ك�ر�وب	 \لخ�ر	 م�س� \ل�ح�ائ	ط�
 \لخ�ر�. و�ك�ان�ت� أ�ج�ن	ح�ت�ه�م�ا ف	ي و�س�ط	 \ل�ب�ي�ت	 ي�م�س� أ�ح�د�ه�م�ا

 و�ج�م	يع� ح	يط�ان	29و�غ�ش�ى \ل�ك�ر�وب�ي�ن	 ب	ذ�ه�بJ. 28\لخ�ر�. 
Jيل	يم� و�ن�خ	ك�ر�وب 	ن�ق�ر	ه�ا ر�س�م�ه�ا ن�ق�شا ب	ير	ي م�س�ت�د	ف 	ل�ب�ي�ت\ 

 .Jج	ن� خ�ار	و�م Jل	ن� د�اخ	م Jز�ه�ور 	م	و�غ�ش�ى أ�ر�ض�30و�ب�ر�اع 
 .Jج	ن� خ�ار	و�م Jل	ن� د�اخ	م Jذ�ه�ب	ب 	31\ل�ب�ي�ت	ب�اب	ل� ل	و�ع�م 

 \ل�م	ح�ر�اب	 م	ص�ر�اع�ي�ن	 م	ن� خ�ش�ب	 \لز�ي�ت�ون	. \ل�ع�ت�ب�ة	 \ل�ع�ل�ي�ا
 و�ال�م	ص�ر�اع�ان	 م	ن� خ�ش�ب	 \لز�ي�ت�ون	.32و�ال�ق�ائ	م�ت�ان	 م�خ�م�س�ة|. 

Jز�ه�ور 	م	و�ب�ر�اع Jيل	يم� و�ن�خ	م�ا ن�ق�ش� ك�ر�وب	و�ر�س�م� ع�ل�ي�ه 
.Jذ�ه�ب	يل� ب	يم� و�الن�خ	و�ر�ص�ع� \ل�ك�ر�وب ،Jذ�ه�ب	و�غ�ش�اه�م�ا ب 



 و�ك�ذ�ل	ك� ع�م	ل� ل	م�د�خ�ل	 \ل�ه�ي�ك�ل	 ق�و�ائ	م� م	ن� خ�ش�ب	 \لز�ي�ت�ون	33
 و�م	ص�ر�اع�ي�ن	 م	ن� خ�ش�ب	 \لس�ر�و	. \ل�م	ص�ر�اع� \ل�و�اح	د�34م�ر�ب�ع�ة>، 

 د�ف�ت�ان	 ت�ن�ط�و	ي�ان	، و�ال�م	ص�ر�اع� \لخ�ر� د�ف�ت�ان	 ت�ن�ط�و	ي�ان	.
35Jذ�ه�ب	و�غ�ش�اه�ا ب Jم� ز�ه�ور	و�ب�ر�اع <  و�ن�ح�ت� ك�ر�وب	يم� و�ن�خ	يل

�ث�ة�36م�ط�ر�قJ ع�ل�ى \ل�م�ن�ق�وش	.   و�ب�ن�ى \لد�ار� \لد�اخ	ل	ي�ة� ث�ل
�ر�ز	.   ف	ي \لس�ن�ة	37ص�ف�وفJ م�ن�ح�وت�ةJ و�ص�ف\ا م	ن� ج�و�ائ	ز	 \ل
 و�ف	ي \لس�ن�ة	38\لر�اب	ع�ة	 أ�س0س� ب�ي�ت� \لر�ب0 ف	ي ش�ه�ر	 ز	ي�و. 

 \ل�ح�اد	ي�ة	ِ� ع�ش�ر�ة� ف	ي ش�ه�ر	 ب�ول�، و�ه�و� \لش�ه�ر� \لث�ام	ن�، أ�ك�م	ل�
 .Jين	ن	س 	ي س�ب�ع	. ف�ب�ن�اه� ف	ه	و�أ�ح�ك�ام 	ه	أ�م�ور 	يع	ي ج�م	ل�ب�ي�ت� ف\



ا�ل�ص�ح�اح� \لس�اب	ع�

 و�أ�م�ا ب�ي�ت�ه� ف�ب�ن�اه� س�ل�ي�م�ان� ف	ي ث�ل�ث� ع�ش�ر�ة� س�ن�ة> و�أ�ك�م�ل�1
 و�ب�ن�ى ب�ي�ت� و�ع�ر	 ل�ب�ن�ان� ط�ول�ه� م	ئ�ة� ذ	ر�اعJ و�ع�ر�ض�ه�2ك�ل� ب�ي�ت	ه	. 

�ث�ون� ذ	ر�اعا، ع�ل�ى أ�ر�ب�ع�ة	  خ�م�س�ون� ذ	ر�اعا و�ار�ت	ف�اع�ه� ث�ل
 ص�ف�وفJ م	ن� أ�ع�م	د�ة	 أ�ر�زJ و�ج�و�ائ	ز� أ�ر�زJ ع�ل�ى \ل�ع�م	د�ة	.

�ر�ب�ع	ين�3  و�س�ق	ف� ب	أ�ر�زJ م	ن� ف�و�قJ ع�ل�ى \ل�غ�ر�ف�ات	 \ل�خ�م�س	 و�ال
 و�الس�ق�وف�4\ل�ت	ي ع�ل�ى \ل�ع�م	د�ة	. ك�ل� ص�ف� خ�م�س� ع�ش�ر�ة�. 
 .Jث�ل�ث� م�ر�ات Jل� ك�و�ة	و�ك�و�ة| م�ق�اب�ِ Jب�اق	يع�5ث�ل�ث� ط	و�ج�م 

�ب�و�اب	 و�ال�ق�و�ائ	م	 م�ر�ب�ع�ة| م�س�ق�وف�ة|، و�و�ج�ه� ك�و�ةJ م�ق�اب�ِ	ل�  \ل
 .Jث�ل�ث� م�ر�ات Jط�ول�ه� خ�م�س�ون�6ك�و�ة 	د�ة	و�اق� \ل�ع�م	ل� ر	و�ع�م 

�ث�ون� ذ	ر�اعا. و�ر	و�اقا آخ�ر� ق�د�ام�ه�ا و�أ�ع�م	د�ة>  ذ	ر�اعا و�ع�ر�ض�ه� ث�ل
 و�ع�م	ل� ر	و�اق� \ل�ك�ر�س	ي0 ح�ي�ث� ي�ق�ض	ي (أ�ي�7و�أ�ف�ار	يز� ق�د�ام�ه�ا. 

.Jل�ى س�ق�ف	إ Jن� أ�ر�ض	م Jأ�ر�ز	) و�غ�ش0ي� ب	و�اق� \ل�ق�ض�اء	ر 
 و�ب�ي�ت�ه� \ل�ذ	ي ك�ان� ي�س�ك�ن�ه� ف	ي د�ارJ أ�خ�ر�ى د�اخ	ل� \لر0و�اق	 ك�ان�8

 ك�ه�ذ�ا \ل�ع�م�ل	. و�ع�م	ل� ب�ي�تا ل	ب�ن�ة	 ف	ر�ع�و�ن� \ل�ت	ي أ�خ�ذ�ه�ا س�ل�ي�م�ان�
 ك�ل� ه�ذ	ه	 م	ن� ح	ج�ار�ةJ ك�ر	يم�ةJ ك�ق	ي�اس	9ك�ه�ذ�ا \لر0و�اق	. 

Jج	ن� خ�ار	و�م Jل	ن� د�اخ	م Jن�ش�ار	م	ب Jم�ن�ش�ور�ة 	\ل�م�ن�ح�وت�ة 	ج�ار�ة	ل�ح\ 
 م	ن� \ل�س�اس	 إ	ل�ى \ل	ف�ر	يز	 و�م	ن� خ�ار	جJ إ	ل�ى \لد�ار	 \ل�ك�ب	ير�ة	.

 و�ك�ان� م�ؤ�س�سا ع�ل�ى ح	ج�ار�ةJ ك�ر	يم�ةJ ع�ظ	يم�ةJ، ح	ج�ار�ة	10



 .Jأ�ذ�ر�ع 	ث�م�ان 	ج�ار�ة	و�ح ،Jأ�ذ�ر�ع 	ج�ار�ة|11ع�ش�ر	ح Jن� ف�و�ق	و�م 
 و�ل	لد�ار	 \ل�ك�ب	ير�ة	 ف	ي12ك�ر	يم�ة| ك�ق	ي�اس	 \ل�م�ن�ح�وت�ة	، و�أ�ر�ز|. 

�ر�ز	. �ث�ة� ص�ف�وفJ م�ن�ح�وت�ةJ و�ص�ف� م	ن� ج�و�ائ	ز	 \ل  م�س�ت�د	ير	ه�ا ث�ل
 و�أ�ر�س�ل�13ك�ذ�ل	ك� د�ار� ب�ي�ت	 \لر�ب0 \لد�اخ	ل	ي�ة� و�ر	و�اق� \ل�ب�ي�ت	. 

 و�ه�و� \ب�ن� أ�ر�م�ل�ة14J\ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� و�أ�خ�ذ� ح	ير�ام� م	ن� ص�ور�. 
 م	ن� س	ب�ط	 ن�ف�ت�ال	ي، و�أ�ب�وه� ص�ور	ي� ن�ح�اس|، و�ك�ان� م�م�ت�ل	ئا

 ح	ك�م�ة> و�ف�ه�ما و�م�ع�ر	ف�ة> ل	ع�م�ل	 ك�ل0 ع�م�لJ ف	ي \لن�ح�اس	. ف�أ�ت�ى
 و�ص�و�ر� \ل�ع�م�ود�ي�ن	15إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان� و�ع�م	ل� ك�ل� ع�م�ل	ه	. 

 م	ن� ن�ح�اسJ، ط�ول� \ل�ع�م�ود	 \ل�و�اح	د	 ث�م�ان	ي�ة� ع�ش�ر� ذ	ر�اعا.
 و�ع�م	ل�16و�خ�ي�ط| \ث�ن�ت�ا ع�ش�ر�ة� ذ	ر�اعا ي�ح	يط� ب	ال�ع�م�ود	 \لخ�ر	. 

Jن� ن�ح�اس	م 	\ل�ع�م�ود�ي�ن 	ي�ض�ع�ه�م�ا ع�ل�ى ر�أ�س�ي	ل 	ت�اج�ي�ن 
 م�س�ب�وكJ. ط�ول� \لت�اج	 \ل�و�اح	د	 خ�م�س� أ�ذ�ر�عJ، و�ط�ول� \لت�اج	

 .Jخ�م�س� أ�ذ�ر�ع 	17\لخ�ر	ر� ك�ع�م�ل	م�ش�ب�كا و�ض�ف�ائ <  و�ش�ب�اكا ع�م�ل
 \لس�ل�س	ل	 ل	لت�اج�ي�ن	 \لل�ذ�ي�ن	 ع�ل�ى ر�أ�س�ي	 \ل�ع�م�ود�ي�ن	، س�ب�عا

 و�ع�م	ل� ل	ل�ع�م�ود�ي�ن	18ل	لت�اج	 \ل�و�اح	د	 و�س�ب�عا ل	لت�اج	 \لخ�ر	. 
 ص�ف�ي�ن	 م	ن� \لر�م�ان	 ف	ي م�س�ت�د	ير	ه	م�ا ع�ل�ى \لش�ب�ك�ة	 \ل�و�اح	د�ة	

 ل	ت�غ�ط	ي�ة	 \لت�اج	 \ل�ذ	ي ع�ل�ى ر�أ�س	 \ل�ع�م�ود	، و�ه�ك�ذ�ا ع�م	ل�
 و�الت�اج�ان	 \لل�ذ�ان	 ع�ل�ى ر�أ�س�ي	 \ل�ع�م�ود�ي�ن	 م	ن�19ل	لت�اج	 \لخ�ر	. 

 Jه�م�ا أ�ر�ب�ع� أ�ذ�ر�ع 	ي \لر0و�اق	\لس�و�س�ن0 ك�م�ا ف 	يغ�ة	ك�20ص	و�ك�ذ�ل 
 \لت�اج�ان	 \لل�ذ�ان	 ع�ل�ى \ل�ع�م�ود�ي�ن	 م	ن� ع	ن�د	 \ل�ب�ط�ن	 \ل�ذ	ي م	ن�



Jع�ل�ى ص�ف�وف 	ئ�ت�ان	دا. و�الر�م�ان�ات� م	ص�اع 	\لش�ب�ك�ة 	ه�ة	ج 
 و�أ�و�ق�ف� \ل�ع�م�ود�ي�ن	 ف	ي21م�س�ت�د	ير�ةJ ع�ل�ى \لت�اج	 \لث�ان	ي. 

�ي�م�ن� و�د�ع�ا \س�م�ه� [ي�اك	ين�].  ر	و�اق	 \ل�ه�ي�ك�ل	. ف�أ�و�ق�ف� \ل�ع�م�ود� \ل
�ي�س�ر� و�د�ع�ا \س�م�ه� [ب�وع�ز�].   و�ع�ل�ى22ث�م� أ�و�ق�ف� \ل�ع�م�ود� \ل

 ر�أ�س	 \ل�ع�م�ود�ي�ن	 ص	يغ�ة� \لس�و�س�ن0. ف�ك�م�ل� ع�م�ل� \ل�ع�م�ود�ي�ن	.
 و�ع�م	ل� \ل�ب�ح�ر� م�س�ب�وكا. ع�ش�ر� أ�ذ�ر�عJ م	ن� ش�ف�ت	ه	 إ	ل�ى ش�ف�ت	ه	23

�ث�ون�  و�ك�ان� م�د�و�را م�س�ت�د	يرا. \ر�ت	ف�اع�ه� خ�م�س� أ�ذ�ر�عJ، و�خ�ي�ط| ث�ل
 و�ت�ح�ت� ش�ف�ت	ه	 ق�ث�اء| م�س�ت�د	يرا24ذ	ر�اعا ي�ح	يط� ب	ه	 ب	د�ائ	ر	ه	. 

 ت�ح	يط� ب	ه	. ع�ش�ر| ل	لذ0ر�اع	. م�ح	يط�ة| ب	ال�ب�ح�ر	 ب	م�س�ت�د	ير	ه	 ص�ف�ي�ن	.
 و�ك�ان� ق�ائ	ما ع�ل�ى \ث�ن�ي� ع�ش�ر�25\ل�ق	ث�اء� ق�د� س�ب	ك�ت� ب	س�ب�ك	ه	. 

�ث�ة| م�ت�و�ج0ه�ة| إ	ل�ى \ل�غ�ر�ب	 �ث�ة| م�ت�و�ج0ه�ة| إ	ل�ى \لش0م�ال	 و�ث�ل  ث�و�را ث�ل
�ث�ة| م�ت�و�ج0ه�ة| إ	ل�ى \لش�ر�ق	. �ث�ة| م�ت�و�ج0ه�ة| إ	ل�ى \ل�ج�ن�وب	 و�ث�ل  و�ث�ل

.Jل	ل�ى د�اخ	ه�ا إ	يع� أ�ع�ج�از	ن� ف�و�ق�، و�ج�م	و�ال�ب�ح�ر� ع�ل�ي�ه�ا م 
 و�س�م�ك�ه� ش	ب�ر| و�ش�ف�ت�ه� ك�ع�م�ل	 ش�ف�ة	 ك�أ�سJ ب	ز�ه�ر	 س�و�س�ن�.26

 و�ع�م	ل� \ل�ق�و�اع	د� \ل�ع�ش�ر� م	ن� ن�ح�اسJ،27ي�س�ع� أ�ل�ف�ي� ب�ث�. 
Jو�ع�ر�ض�ه�ا أ�ر�ب�ع� أ�ذ�ر�ع Jأ�ر�ب�ع� أ�ذ�ر�ع 	د�ة	\ل�و�اح 	د�ة	ط�ول� \ل�ق�اع 

 .Jث� أ�ذ�ر�ع�  و�ه�ذ�ا ع�م�ل� \ل�ق�و�اع	د	. ل�ه�ا أ�ت�ر�اس|،28و�ار�ت	ف�اع�ه�ا ث�ل
�ت�ر�اس� ب�ي�ن� \ل�ح�و�اج	ب	.  �ت�ر�اس	 \ل�ت	ي ب�ي�ن�29و�ال  و�ع�ل�ى \ل

 \ل�ح�و�اج	ب	 أ�س�ود| و�ث	ير�ان| و�ك�ر�وب	يم�، و�ك�ذ�ل	ك� ع�ل�ى \ل�ح�و�اج	ب	
�ئ	د� ز�ه�ورJ ع�م�ل| �س�ود	 و�الث0ير�ان	 ق�ل  م	ن� ف�و�قJ. و�م	ن� ت�ح�ت	 \ل



 و�ل	ك�ل0 ق�اع	د�ةJ أ�ر�ب�ع� ب�ك�رJ م	ن� ن�ح�اسJ و�ق	ط�اب| م	ن�30م�د�ل�ى. 
�ك�ت�اف� م�س�ب�وك�ة| ت�ح�ت� �ر�ب�ع	 أ�ك�ت�اف|، و�ال  ن�ح�اسJ، و�ل	ق�و�ائ	م	ه�ا \ل

 .Jد�ة�  و�ف�م�ه�ا د�اخ	ل� \ل	ك�ل	يل	 و�م	ن�31\ل�م	ر�ح�ض�ة	 ب	ج�ان	ب	 ك�ل0 ق	ل
.Jر�اع	ص�ف� ذ	ر�اع| و�ن	ذ Jد�ة	ق�اع 	ر�اع|. و�ف�م�ه�ا م�د�و�ر| ك�ع�م�ل	ف�و�ق� ذ 

� م�د�و�ر�ة|.  و�أ�ي�ضا ع�ل�ى ف�م	ه�ا ن�ق�ش|. و�أ�ت�ر�اس�ه�ا م�ر�ب�ع�ة| ل
�ت�ر�اس	، و�خ�ط�اط	يف� \ل�ب�ك�ر	 ف	ي32 �ر�ب�ع� ت�ح�ت� \ل  و�ال�ب�ك�ر� \ل

.Jر�اع	ص�ف� ذ	ر�اع| و�ن	ذ 	د�ة	\ل�و�اح 	ف�اع� \ل�ب�ك�ر�ة	، و�ار�ت	د�ة	ل�ق�اع\ 
 و�ع�م�ل� \ل�ب�ك�ر	 ك�ع�م�ل	 ب�ك�ر�ة	 م�ر�ك�ب�ةJ. خ�ط�اط	يف�ه�ا و�أ�ط�ر�ه�ا33

 و�أ�ر�ب�ع� أ�ك�ت�افJ ع�ل�ى أ�ر�ب�ع	34و�أ�ص�اب	ع�ه�ا و�ق�ب�وب�ه�ا ك�ل�ه�ا م�س�ب�وك�ة|. 
 و�أ�ع�ل�ى35ز�و�اي�ا \ل�ق�اع	د�ة	 \ل�و�اح	د�ة	، و�أ�ك�ت�اف� \ل�ق�اع	د�ة	 م	ن�ه�ا. 

 \ل�ق�اع	د�ة	 م�ق�ب�ب| م�س�ت�د	ير| ع�ل�ى \ر�ت	ف�اع	 ن	ص�ف	 ذ	ر�اعJ م	ن�
 و�ن�ق�ش� ع�ل�ى36أ�ع�ل�ى \ل�ق�اع	د�ة	. أ�ي�اد	يه�ا و�أ�ت�ر�اس�ه�ا م	ن�ه�ا. 

> ك�س	ع�ة	  أ�ل�و�اح	 أ�ي�اد	يه�ا و�ع�ل�ى أ�ت�ر�اس	ه�ا ك�ر�وب	يم� و�أ�س�ودا و�ن�خ	يل
�ئ	د� ز�ه�ورJ م�س�ت�د	ير�ة>.   ه�ك�ذ�ا ع�م	ل�37ك�ل0 و�اح	د�ةJ، و�ق�ل

 \ل�ق�و�اع	د� \ل�ع�ش�ر�. ل	ج�م	يع	ه�ا س�ب�ك| و�اح	د| و�ق	ي�اس| و�اح	د| و�ش�ك�ل|
 و�ع�م	ل� ع�ش�ر� م�ر�اح	ض� م	ن� ن�ح�اسJ ت�س�ع� ك�ل�38و�اح	د|. 

.Jد�ة� أ�ر�ب�ع� أ�ذ�ر�ع	ر�ح�ض�ة� \ل�و�اح	ين� ب�ث\ا. \ل�م	أ�ر�ب�ع Jر�ح�ض�ة	م 
 م	ر�ح�ض�ة| و�اح	د�ة| ع�ل�ى \ل�ق�اع	د�ة	 \ل�و�اح	د�ة	 ل	ل�ع�ش�ر	 \ل�ق�و�اع	د	.

�ي�م�ن	39  و�ج�ع�ل� \ل�ق�و�اع	د� خ�م�سا ع�ل�ى ج�ان	ب	 \ل�ب�ي�ت	 \ل
�ي�س�ر	، و�ج�ع�ل� \ل�ب�ح�ر� ع�ل�ى ج�ان	ب	  و�خ�م�سا ع�ل�ى ج�ان	ب	 \ل�ب�ي�ت	 \ل



�ي�م�ن	 إ	ل�ى \لش�ر�ق	 م	ن� ج	ه�ة	 \ل�ج�ن�وب	.   و�ع�م	ل�40\ل�ب�ي�ت	 \ل
 ح	ير�ام� \ل�م�ر�اح	ض� و�الر�ف�وش� و�ال�م�ن�اض	ح�. و�ان�ت�ه�ى ح	ير�ام� م	ن�

 ج�م	يع	 \ل�ع�م�ل	 \ل�ذ	ي ع�م	ل�ه� ل	ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان� ل	ب�ي�ت	 \لر�ب0.
 ال�ع�م�ود�ي�ن	 و�ك�ر�ت�ي	 \لت�اج�ي�ن	 \لل�ذ�ي�ن	 ع�ل�ى ر�أ�س�ي	41

 \ل�ع�م�ود�ي�ن	، و�الش�ب�ك�ت�ي�ن	 ل	ت�غ�ط	ي�ة	 ك�ر�ت�ي	 \لت�اج�ي�ن	 \لل�ذ�ي�ن	 ع�ل�ى
 و�أ�ر�ب�ع� م	ئ�ة	 \لر�م�ان�ة	 \ل�ت	ي ل	لش�ب�ك�ت�ي�ن	42ر�أ�س�ي	 \ل�ع�م�ود�ي�ن	. 

 (ص�ف�ا ر�م�انJ ل	لش�ب�ك�ة	 \ل�و�اح	د�ة	 ل�ج�ل	 ت�غ�ط	ي�ة	 ك�ر�ت�ي	 \لت�اج�ي�ن	
 و�ال�ق�و�اع	د� \ل�ع�ش�ر�43\لل�ذ�ي�ن	 ع�ل�ى \ل�ع�م�ود�ي�ن	). 

 و�ال�ب�ح�ر� \ل�و�اح	د�44و�ال�م�ر�اح	ض� \ل�ع�ش�ر� ع�ل�ى \ل�ق�و�اع	د	. 
 و�ال�ق�د�ور� و�الر�ف�وش�45و�ال	ث�ن�ي� ع�ش�ر� ث�و�را ت�ح�ت� \ل�ب�ح�ر	. 

 و�ال�م�ن�اض	ح�. و�ج�م	يع� ه�ذ	ه	 \لن	ي�ة	 \ل�ت	ي ع�م	ل�ه�ا ح	ير�ام� ل	ل�م�ل	ك	
 .Jم�ص�ق�ول Jن� ن�ح�اس	ي� م	\لر�ب0 ه 	ب�ي�ت	ي46س�ل�ي�م�ان� ل	ف 

�ر�د�ن0 س�ب�ك�ه�ا \ل�م�ل	ك� ف	ي أ�ر�ض	 \ل�خ�ز�ف	 ب�ي�ن� س�ك�وت�  غ�و�ر	 \ل
�ن�ه�ا ك�ث	ير�ة|47و�ص�ر�ت�ان�.   و�ت�ر�ك� س�ل�ي�م�ان� و�ز�ن� ج�م	يع	 \لن	ي�ة	 ل

 و�ع�م	ل� س�ل�ي�م�ان�48ج	د\ا ج	د\ا. ل�م� ي�ت�ح�ق�ق� و�ز�ن� \لن�ح�اس	. 
 ج�م	يع� آن	ي�ة	 ب�ي�ت	 \لر�ب0: \ل�م�ذ�ب�ح� م	ن� ذ�ه�بJ، و�ال�م�ائ	د�ة� \ل�ت	ي

 .Jن� ذ�ه�ب	، م	49ع�ل�ي�ه�ا خ�ب�ز� \ل�و�ج�وه	ر� خ�م�سا ع�ن	و�ال�م�ن�ائ 
Jن� ذ�ه�ب	م 	ح�ر�اب	أ�م�ام� \ل�م 	\ل�ي�س�ار 	و�خ�م�سا ع�ن 	ين	ل�ي�م\ 

Jن� ذ�ه�ب	ط� م	ق� �ز�ه�ار� و�الس�ر�ج� و�ال�م�ل  خ�ال	صJ، و�ال
 و�الط�س�وس� و�ال�م�ق�اص� و�ال�م�ن�اض	ح� و�الص�ح�ون� و�ال�م�ج�ام	ر�50



 م	ن� ذ�ه�بJ خ�ال	صJ. و�ال�و�ص�ل� ل	م�ص�ار	يع	 \ل�ب�ي�ت	 \لد�اخ	ل	ي0 (أ�ي�
.Jن� ذ�ه�ب	) م	\ل�ه�ي�ك�ل 	(أ�ي 	\ل�ب�ي�ت 	ب�و�اب� �ق�د�اس	) و�ل  ل	ق�د�س	 \ل

 و�أ�ك�م	ل� ج�م	يع� \ل�ع�م�ل	 \ل�ذ	ي ع�م	ل�ه� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ل	ب�ي�ت	51
 \لر�ب0. و�أ�د�خ�ل� س�ل�ي�م�ان� أ�ق�د�اس� د�او�د� أ�ب	يه	: \ل�ف	ض�ة� و�الذ�ه�ب�

و�الن	ي�ة�، و�ج�ع�ل�ه�ا ف	ي خ�ز�ائ	ن	 ب�ي�ت	 \لر�ب0. 



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ام	ن�

 ح	ين�ئ	ذJ ج�م�ع� س�ل�ي�م�ان� ش�ي�وخ� إ	س�ر�ائ	يل� و�ك�ل� ر�ؤ�وس	1
 \ل�س�ب�اط	 ر�ؤ�س�اء� \لب�اء	 م	ن� ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل� إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	

 س�ل�ي�م�ان� ف	ي أ�ور�ش�ل	يم� ل	ص�ع�اد	 ت�اب�وت	 ع�ه�د	 \لر�ب0 م	ن� م�د	ين�ة	
 ف�اج�ت�م�ع� إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان� ج�م	يع�2د�او�د� (ه	ي� ص	ه�ي�و�ن�). 

 ر	ج�ال	 إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي \ل�ع	يد	 ف	ي ش�ه�ر	 أ�ي�ث�ان	يم�. ه�و� \لش�ه�ر�
 و�ج�اء� ج�م	يع� ش�ي�وخ	 إ	س�ر�ائ	يل�، و�ح�م�ل� \ل�ك�ه�ن�ة�3\لس�اب	ع�. 
 و�أ�ص�ع�د�وا ت�اب�وت� \لر�ب0 و�خ�ي�م�ة� \ل	ج�ت	م�اع	 م�ع� ج�م	يع	4\لت�اب�وت� 

 آن	ي�ة	 \ل�ق�د�س	 \ل�ت	ي ف	ي \ل�خ�ي�م�ة	، ف�أ�ص�ع�د�ه�ا \ل�ك�ه�ن�ة�
�و	ي�ون�.   و�ال�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� و�ك�ل� ج�م�اع�ة	 إ	س�ر�ائ	يل�5و�الل

 \ل�م�ج�ت�م	ع	ين� إ	ل�ي�ه	 م�ع�ه� أ�م�ام� \لت�اب�وت	 ك�ان�وا ي�ذ�ب�ح�ون� م	ن�
� ي�ع�د� م	ن� \ل�ك�ث�ر�ة	.  � ي�ح�ص�ى و�ل  و�أ�د�خ�ل�6\ل�غ�ن�م	 و�ال�ب�ق�ر	 م�ا ل

 \ل�ك�ه�ن�ة� ت�اب�وت� ع�ه�د	 \لر�ب0 إ	ل�ى م�ك�ان	ه	 ف	ي م	ح�ر�اب	 \ل�ب�ي�ت	 (ف	ي
�ق�د�اس	) إ	ل�ى ت�ح�ت	 ج�ن�اح�ي	 \ل�ك�ر�وب�ي�ن	،   ل�ن�7ق�د�س	 \ل

 \ل�ك�ر�وب�ي�ن	 ب�س�ط�ا أ�ج�ن	ح�ت�ه�م�ا ع�ل�ى م�و�ض	ع	 \لت�اب�وت	، و�ظ�ل�ل�
 و�ج�ذ�ب�وا \ل�ع	ص	ي�8\ل�ك�ر�وب�ان	 \لت�اب�وت� و�ع	ص	ي�ه� م	ن� ف�و�ق�. 

 ف�ت�ر�اء�ت� ر�ؤ�وس� \ل�ع	ص	ي0 م	ن� \ل�ق�د�س	 أ�م�ام� \ل�م	ح�ر�اب	 و�ل�م�
 ل�م� ي�ك�ن� ف	ي9ت�ر� خ�ار	جا، و�ه	ي� ه�ن�اك� إ	ل�ى ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	. 

� ل�و�ح�ا \ل�ح�ج�ر	 \لل�ذ�ان	 و�ض�ع�ه�م�ا م�وس�ى ه�ن�اك� ف	ي  \لت�اب�وت	 إ	ل



 ح�ور	يب� ح	ين� ع�اه�د� \لر�ب� ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل� ع	ن�د� خ�ر�وج	ه	م� م	ن�
 و�ك�ان� ل�م�ا خ�ر�ج� \ل�ك�ه�ن�ة� م	ن� \ل�ق�د�س	 أ�ن�10أ�ر�ض	 م	ص�ر�. 

� ب�ي�ت� \لر�ب0،   و�ل�م� ي�س�ت�ط	ع	 \ل�ك�ه�ن�ة� أ�ن� ي�ق	ف�وا11\لس�ح�اب� م�ل�
� ب�ي�ت� \لر�ب0.  ل	ل�خ	د�م�ة	 ب	س�ب�ب	 \لس�ح�اب	، ل�ن� م�ج�د� \لر�ب0 م�ل�

 ح	ين�ئ	ذJ ت�ك�ل�م� س�ل�ي�م�ان�: [ق�ال� \لر�ب� إ	ن�ه� ي�س�ك�ن� ف	ي12
 إ	ن0ي ق�د� ب�ن�ي�ت� ل�ك� ب�ي�ت� س�ك�ن�ى م�ك�انا ل	س�ك�ن�اك�13\لض�ب�اب	. 

�ب�د	].   و�ح�و�ل� \ل�م�ل	ك� و�ج�ه�ه� و�ب�ار�ك� ك�ل� ج�م�ه�ور	14إ	ل�ى \ل
 و�ق�ال�: [م�ب�ار�ك|15إ	س�ر�ائ	يل�، و�ك�ل� ج�م�ه�ور	 إ	س�ر�ائ	يل� و�اق	ف|. 

 \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل� \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ف�م	ه	 إ	ل�ى د�او�د� أ�ب	ي و�أ�ك�م�ل�
 :<  م�ن�ذ� ي�و�م� أ�خ�ر�ج�ت� ش�ع�ب	ي إ	س�ر�ائ	يل� م	ن� م	ص�ر�16ب	ي�د	ه	 ق�ائ	ل

Jب�ي�ت 	ن�اء	ب	يل� ل	س�ر�ائ	إ 	أ�س�ب�اط 	يع	ن� ج�م	ين�ة> م	ل�م� أ�خ�ت�ر� م�د 
 ل	ي�ك�ون� \س�م	ي ه�ن�اك�، ب�ل	 \خ�ت�ر�ت� د�او�د� ل	ي�ك�ون� ع�ل�ى ش�ع�ب	ي

 و�ك�ان� ف	ي ق�ل�ب	 د�او�د� أ�ب	ي أ�ن� ي�ب�ن	ي� ب�ي�تا ل	س�م	17إ	س�ر�ائ	يل�. 
 ف�ق�ال� \لر�ب� ل	د�او�د� أ�ب	ي: م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن�ه�18\لر�ب0 إ	ل�ه	 إ	س�ر�ائ	يل�. 

 ك�ان� ف	ي ق�ل�ب	ك� أ�ن� ت�ب�ن	ي� ب�ي�تا ل	س�م	ي ق�د� أ�ح�س�ن�ت� ب	ك�و�ن	ه	 ف	ي
� ت�ب�ن	ي \ل�ب�ي�ت�، ب�ل	 \ب�ن�ك� \ل�خ�ار	ج� م	ن�19ق�ل�ب	ك�.  � إ	ن�ك� أ�ن�ت� ل  إ	ل

�م�ه� \ل�ذ	ي20ص�ل�ب	ك� ه�و� ي�ب�ن	ي \ل�ب�ي�ت� ل	س�م	ي.   و�أ�ق�ام� \لر�ب� ك�ل
 ت�ك�ل�م� ب	ه	، و�ق�د� ق�م�ت� أ�ن�ا م�ك�ان� د�او�د� أ�ب	ي و�ج�ل�س�ت� ع�ل�ى

 ك�ر�س	ي0 إ	س�ر�ائ	يل� ك�م�ا ت�ك�ل�م� \لر�ب�، و�ب�ن�ي�ت� \ل�ب�ي�ت� ل	س�م	 \لر�ب0
 و�ج�ع�ل�ت� ه�ن�اك� م�ك�انا ل	لت�اب�وت	 \ل�ذ	ي ف	يه	 ع�ه�د�21إ	ل�ه	 إ	س�ر�ائ	يل� 



 \لر�ب0 \ل�ذ	ي ق�ط�ع�ه� م�ع� آب�ائ	ن�ا ع	ن�د� إ	خ�ر�اج	ه	 إ	ي�اه�م� م	ن� أ�ر�ض	
 و�و�ق�ف� س�ل�ي�م�ان� أ�م�ام� م�ذ�ب�ح	 \لر�ب0 ت�ج�اه� ك�ل220م	ص�ر�]. 

 و�ق�ال�:23ج�م�اع�ة	 إ	س�ر�ائ	يل�، و�ب�س�ط� ي�د�ي�ه	 إ	ل�ى \لس�م�اء	 
 [أ�ي�ه�ا \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل�، ل�ي�س� إ	ل�ه| م	ث�ل�ك� ف	ي \لس�م�اء	 م	ن�

� ع�ل�ى \ل�ر�ض	 م	ن� أ�س�ف�ل�، ح�اف	ظ� \ل�ع�ه�د	 و�الر�ح�م�ة	  ف�و�ق� و�ل
 ال�ذ	ي ق�د� ح�ف	ظ�ت�24ل	ع�ب	يد	ك� \لس�ائ	ر	ين� أ�م�ام�ك� ب	ك�ل0 ق�ل�وب	ه	م�. 

 ل	ع�ب�د	ك� د�او�د� أ�ب	ي م�ا ك�ل�م�ت�ه� ب	ه	، ف�ت�ك�ل�م�ت� ب	ف�م	ك� و�أ�ك�م�ل�ت� ب	ي�د	ك�
 و�الن� أ�ي�ه�ا \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل� \ح�ف�ظ� ل	ع�ب�د	ك�25ك�ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	. 

� ي�ع�د�م� ل�ك� أ�م�ام	ي ر�ج�ل| >: ل  د�او�د� أ�ب	ي م�ا ك�ل�م�ت�ه� ب	ه	 ق�ائ	ل
 ي�ج�ل	س� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0 إ	س�ر�ائ	يل�، إ	ن� ك�ان� ب�ن�وك� ي�ح�ف�ظ�ون�

 ط�ر�ق�ه�م� ح�ت�ى ي�س	ير�وا أ�م�ام	ي ك�م�ا س	ر�ت� أ�ن�ت� أ�م�ام	ي.
�م�ك� \ل�ذ	ي ك�ل�م�ت� ب	ه	26  و�الن� ي�ا إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل� ف�ل�ي�ت�ح�ق�ق� ك�ل

�ن�ه� ه�ل� ي�س�ك�ن� \لل�ه� ح�ق\ا ع�ل�ى27ع�ب�د�ك� د�او�د� أ�ب	ي.   ل
� ت�س�ع�ك�،  \ل�ر�ض	؟ ه�و�ذ�ا \لس�م�او�ات� و�س�م�اء� \لس�م�او�ات	 ل

�ق�ل0 ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت� \ل�ذ	ي ب�ن�ي�ت�؟  �ة	28ف�ك�م� ب	ال  ف�ال�ت�ف	ت� إ	ل�ى ص�ل
 ع�ب�د	ك� و�إ	ل�ى ت�ض�ر�ع	ه	 أ�ي�ه�ا \لر�ب� إ	ل�ه	ي، و�اس�م�ع	 \لص�ر�اخ�

�ة� \ل�ت	ي ي�ص�ل0يه�ا ع�ب�د�ك� أ�م�ام�ك� \ل�ي�و�م�.   ل	ت�ك�ون� ع�ي�ن�اك�29و�الص�ل
> و�ن�ه�ارا، ع�ل�ى \ل�م�و�ض	ع	 \ل�ذ	ي  م�ف�ت�وح�ت�ي�ن	 ع�ل�ى ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت	 ل�ي�ل

�ة� \ل�ت	ي ي�ص�ل0يه�ا  ق�ل�ت�: إ	ن� \س�م	ي ي�ك�ون� ف	يه	 ل	ت�س�م�ع� \لص�ل
 و�اس�م�ع� ت�ض�ر�ع� ع�ب�د	ك� و�ش�ع�ب	ك�30ع�ب�د�ك� ف	ي ه�ذ�ا \ل�م�و�ض	ع	. 



 إ	س�ر�ائ	يل� \ل�ذ	ين� ي�ص�ل�ون� ف	ي ه�ذ�ا \ل�م�و�ض	ع	، و�اس�م�ع� أ�ن�ت� ف	ي
 إ	ذ�ا31م�و�ض	ع	 س�ك�ن�اك� ف	ي \لس�م�اء	، و�إ	ذ�ا س�م	ع�ت� ف�اغ�ف	ر�. 

 أ�خ�ط�أ� أ�ح�د| إ	ل�ى ص�اح	ب	ه	 و�و�ض�ع� ع�ل�ي�ه	 ح�ل�فا ل	ي�ح�ل0ف�ه�، و�ج�اء�
 ف�اس�م�ع� أ�ن�ت� ف	ي32\ل�ح�ل�ف� أ�م�ام� م�ذ�ب�ح	ك� ف	ي ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت	، 

 \لس�م�اء	 و�اع�م�ل� و�اق�ض	 ب�ي�ن� ع�ب	يد	ك�، إ	ذ� ت�ح�ك�م� ع�ل�ى \ل�م�ذ�ن	ب	
 ف�ت�ج�ع�ل� ط�ر	يق�ه� ع�ل�ى ر�أ�س	ه	، و�ت�ب�ر0ر� \ل�ب�ار� إ	ذ� ت�ع�ط	يه	 ح�س�ب�

�ن�ه�م�33ب	ر0ه	.   إ	ذ�ا \ن�ك�س�ر� ش�ع�ب�ك� إ	س�ر�ائ	يل� أ�م�ام� \ل�ع�د�و0 ل
 أ�خ�ط�أ�وا إ	ل�ي�ك�، ث�م� ر�ج�ع�وا إ	ل�ي�ك� و�اع�ت�ر�ف�وا ب	اس�م	ك� و�ص�ل�وا

 ف�اس�م�ع� أ�ن�ت� م	ن� \لس�م�اء	34و�ت�ض�ر�ع�وا إ	ل�ي�ك� ن�ح�و� ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت	، 
 و�اغ�ف	ر� خ�ط	ي�ة� ش�ع�ب	ك� إ	س�ر�ائ	يل�، و�أ�ر�ج	ع�ه�م� إ	ل�ى \ل�ر�ض	 \ل�ت	ي

ب�ائ	ه	م�.   [إ	ذ�ا أ�غ�ل	ق�ت	 \لس�م�اء� و�ل�م� ي�ك�ن� م�ط�ر|35أ�ع�ط�ي�ت�ه�ا ل	
�ن�ه�م� أ�خ�ط�أ�وا إ	ل�ي�ك�، ث�م� ص�ل�وا ف	ي ه�ذ�ا \ل�م�و�ض	ع	 و�اع�ت�ر�ف�وا  ل

�ن�ك� ض�اي�ق�ت�ه�م�   ف�اس�م�ع�36ب	اس�م	ك�، و�ر�ج�ع�وا ع�ن� خ�ط	ي�ت	ه	م� ل
 أ�ن�ت� م	ن� \لس�م�اء	 و�اغ�ف	ر� خ�ط	ي�ة� ع�ب	يد	ك� و�ش�ع�ب	ك� إ	س�ر�ائ	يل�،

 ف�ت�ع�ل0م�ه�م� \لط�ر	يق� \لص�ال	ح� \ل�ذ	ي ي�س�ل�ك�ون� ف	يه	، و�أ�ع�ط	 م�ط�را
 إ	ذ�ا ص�ار� ف	ي37ع�ل�ى أ�ر�ض	ك� \ل�ت	ي أ�ع�ط�ي�ت�ه�ا ل	ش�ع�ب	ك� م	ير�اثا. 

 \ل�ر�ض	 ج�وع|، إ	ذ�ا ص�ار� و�ب�أ|، إ	ذ�ا ص�ار� ل�ف�ح| أ�و� ي�ر�ق�ان| أ�و� ج�ر�اد|
 ج�ر�د�م|، أ�و� إ	ذ�ا ح�اص�ر�ه� ع�د�و�ه� ف	ي أ�ر�ض	 م�د�ن	ه	 ف	ي ك�ل0

 ،Jو�ك�ل0 م�ر�ض Jن�38ض�ر�ب�ة	ت�ك�ون� م Jو�ك�ل� ت�ض�ر�ع Jة�  ف�ك�ل� ص�ل
 أ�ي0 إ	ن�س�انJ ك�ان� م	ن� ك�ل0 ش�ع�ب	ك� إ	س�ر�ائ	يل�، \ل�ذ	ين� ي�ع�ر	ف�ون�



 ك�ل� و�اح	دJ ض�ر�ب�ة� ق�ل�ب	ه	 ف�ي�ب�س�ط� ي�د�ي�ه	 ن�ح�و� ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت	،
 ف�اس�م�ع� أ�ن�ت� م	ن� \لس�م�اء	 م�ك�ان	 س�ك�ن�اك� و�اغ�ف	ر�، و�اع�م�ل�39

�ن�ك�  و�أ�ع�ط	 ك�ل� إ	ن�س�انJ ح�س�ب� ك�ل0 ط�ر�ق	ه	 ك�م�ا ت�ع�ر	ف� ق�ل�ب�ه�. ل
 ل	ي�خ�اف�وك�40أ�ن�ت� و�ح�د�ك� ق�د� ع�ر�ف�ت� ق�ل�وب� ك�ل0 ب�ن	ي \ل�ب�ش�ر	. 

�ي�ام	 \ل�ت	ي ي�ح�ي�ون� ف	يه�ا ع�ل�ى و�ج�ه	 \ل�ر�ض	 \ل�ت	ي  ك�ل� \ل
ب�ائ	ن�ا.   و�ك�ذ�ل	ك� \ل�ج�ن�ب	ي� \ل�ذ	ي ل�ي�س� م	ن� ش�ع�ب	ك�41أ�ع�ط�ي�ت� ل	

 إ	س�ر�ائ	يل�، و�ج�اء� م	ن� أ�ر�ضJ ب�ع	يد�ةJ م	ن� أ�ج�ل	 \س�م	ك� -
�ن�ه�م� ي�س�م�ع�ون� ب	اس�م	ك� \ل�ع�ظ	يم	 و�ب	ي�د	ك� \ل�ق�و	ي�ة	 و�ذ	ر�اع	ك�42  ل

 ف�اس�م�ع�43\ل�م�م�د�ود�ة	 - ف�م�ت�ى ج�اء� و�ص�ل�ى ف	ي ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت	، 
 أ�ن�ت� م	ن� \لس�م�اء	 م�ك�ان	 س�ك�ن�اك�، و�اف�ع�ل� ح�س�ب� ك�ل0 م�ا

 ي�د�ع�و ب	ه	 إ	ل�ي�ك� \ل�ج�ن�ب	ي�، ل	ي�ع�ل�م� ك�ل� ش�ع�وب	 \ل�ر�ض	 \س�م�ك�
 ف�ي�خ�اف�وك� ك�ش�ع�ب	ك� إ	س�ر�ائ	يل�، و�ل	ي�ع�ل�م�وا أ�ن�ه� ق�د� د�ع	ي� \س�م�ك�

 [إ	ذ�ا خ�ر�ج� ش�ع�ب�ك� ل	م�ح�ار�ب�ة	44ع�ل�ى ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت	 \ل�ذ	ي ب�ن�ي�ت�. 
 ع�د�و0ه	 ف	ي \لط�ر	يق	 \ل�ذ	ي ت�ر�س	ل�ه�م� ف	يه	، و�ص�ل�وا إ	ل�ى \لر�ب0

 ن�ح�و� \ل�م�د	ين�ة	 \ل�ت	ي \خ�ت�ر�ت�ه�ا و�ال�ب�ي�ت	 \ل�ذ	ي ب�ن�ي�ت�ه� ل	س�م	ك�،
�ت�ه�م� و�ت�ض�ر�ع�ه�م� و�اق�ض	45  ف�اس�م�ع� م	ن� \لس�م�اء	 ص�ل

�46ق�ض�اء�ه�م�.  �ن�ه� ل�ي�س� إ	ن�س�ان| ل  إ	ذ�ا أ�خ�ط�أ�وا إ	ل�ي�ك� - ل
 ي�خ�ط	ئ� - و�غ�ض	ب�ت� ع�ل�ي�ه	م� و�د�ف�ع�ت�ه�م� أ�م�ام� \ل�ع�د�و0 و�س�ب�اه�م�

 ف�إ	ذ�ا ر�د�وا47س�اب�وه�م� إ	ل�ى أ�ر�ض	 \ل�ع�د�و0 ب�ع	يد�ة> أ�و� ق�ر	يب�ة>، 
 إ	ل�ى ق�ل�وب	ه	م� ف	ي \ل�ر�ض	 \ل�ت	ي ي�س�ب�و�ن� إ	ل�ي�ه�ا و�ر�ج�ع�وا



 و�ت�ض�ر�ع�وا إ	ل�ي�ك� ف	ي أ�ر�ض	 س�ب�ي	ه	م� ق�ائ	ل	ين�: ق�د� أ�خ�ط�أ�ن�ا
 و�ر�ج�ع�وا إ	ل�ي�ك� م	ن� ك�ل0 ق�ل�وب	ه	م� و�م	ن� ك�ل480و�ع�و�ج�ن�ا و�أ�ذ�ن�ب�ن�ا 

 أ�ن�ف�س	ه	م� ف	ي أ�ر�ض	 أ�ع�د�ائ	ه	م�ِ	 \ل�ذ	ين� س�ب�وه�م�، و�ص�ل�وا إ	ل�ي�ك�
ب�ائ	ه	م�، ن�ح�و� \ل�م�د	ين�ة	 \ل�ت	ي  ن�ح�و� أ�ر�ض	ه	م�ِ	 \ل�ت	ي أ�ع�ط�ي�ت� ل	

 ف�اس�م�ع� ف	ي \لس�م�اء	49\خ�ت�ر�ت� و�ال�ب�ي�ت	 \ل�ذ	ي ب�ن�ي�ت� ل	س�م	ك�، 
�ت�ه�م� و�ت�ض�ر�ع�ه�م� و�اق�ض	 ق�ض�اء�ه�م�،  م�ك�ان	 س�ك�ن�اك� ص�ل

 و�اغ�ف	ر� ل	ش�ع�ب	ك� م�ا أ�خ�ط�أ�وا ب	ه	 إ	ل�ي�ك�، و�ج�م	يع� ذ�ن�وب	ه	م	 \ل�ت	ي50
 أ�ذ�ن�ب�وا ب	ه�ا إ	ل�ي�ك�، و�أ�ع�ط	ه	م� ر�ح�م�ة> أ�م�ام� \ل�ذ	ين� س�ب�وه�م�

�ن�ه�م� ش�ع�ب�ك� و�م	ير�اث�ك� \ل�ذ	ين� أ�خ�ر�ج�ت� م	ن�51ف�ي�ر�ح�م�وه�م�،   ل
 ل	ت�ك�ون� ع�ي�ن�اك� م�ف�ت�وح�ت�ي�ن	52م	ص�ر� م	ن� و�س�ط	 ك�ور	 \ل�ح�د	يد	. 

 ن�ح�و� ت�ض�ر�ع	 ع�ب�د	ك� و�ت�ض�ر�ع	 ش�ع�ب	ك� إ	س�ر�ائ	يل�، ف�ت�ص�غ	ي� إ	ل�ي�ه	م�
�ن�ك� أ�ن�ت� أ�ف�ر�ز�ت�ه�م� ل�ك� م	ير�اثا م	ن�53ف	ي ك�ل0 م�ا ي�د�ع�ون�ك�.   ل

 ج�م	يع	 ش�ع�وب	 \ل�ر�ض	، ك�م�ا ت�ك�ل�م�ت� ع�ن� ي�د	 م�وس�ى ع�ب�د	ك�
 و�ك�ان� ل�م�ا54ع	ن�د� إ	خ�ر�اج	ك� آب�اء�ن�ا م	ن� م	ص�ر� ي�ا س�ي0د	ي \لر�ب�]. 

�ة	 �ة	 إ	ل�ى \لر�ب0 ب	ك�ل0 ه�ذ	ه	 \لص�ل  \ن�ت�ه�ى س�ل�ي�م�ان� م	ن� \لص�ل
 و�الت�ض�ر�ع	، أ�ن�ه� ن�ه�ض� م	ن� أ�م�ام	 م�ذ�ب�ح	 \لر�ب0 م	ن� \ل�ج�ث�و0 ع�ل�ى

 و�و�ق�ف� و�ب�ار�ك�55ر�ك�ب�ت�ي�ه	 و�ي�د�اه� م�ب�س�وط�ت�ان	 ن�ح�و� \لس�م�اء	، 
 :<  [م�ب�ار�ك| \لر�ب�56ك�ل� ج�م�اع�ة	 إ	س�ر�ائ	يل� ب	ص�و�تJ ع�الJ ق�ائ	ل

 \ل�ذ	ي أ�ع�ط�ى ر�اح�ة> ل	ش�ع�ب	ه	 إ	س�ر�ائ	يل� ح�س�ب� ك�ل0 م�ا ت�ك�ل�م� ب	ه	،
�م	ه	 \لص�ال	ح	 \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م�  و�ل�م� ت�س�ق�ط� ك�ل	م�ة| و�اح	د�ة| م	ن� ك�ل0 ك�ل



 ل	ي�ك�ن	 \لر�ب� إ	ل�ه�ن�ا م�ع�ن�ا ك�م�ا ك�ان�57ب	ه	 ع�ن� ي�د	 م�وس�ى ع�ب�د	ه	. 
� ي�ر�ف�ض�ن�ا.  � ي�ت�ر�ك�ن�ا و�ل  ل	ي�م	يل� ب	ق�ل�وب	ن�ا إ	ل�ي�ه	 ل	ن�س	ير�58م�ع� آب�ائ	ن�ا ف�ل

 ف	ي ج�م	يع	 ط�ر�ق	ه	 و�ن�ح�ف�ظ� و�ص�اي�اه� و�ف�ر�ائ	ض�ه� و�أ�ح�ك�ام�ه� \ل�ت	ي
�م	ي ه�ذ�ا \ل�ذ	ي ت�ض�ر�ع�ت� ب	ه	59أ�و�ص�ى ب	ه�ا آب�اء�ن�ا.   و�ل	ي�ك�ن� ك�ل

>، ل	ي�ق�ض	ي� ق�ض�اء�  أ�م�ام� \لر�ب0 ق�ر	يبا م	ن� \لر�ب0 إ	ل�ه	ن�ا ن�ه�ارا و�ل�ي�ل
 ع�ب�د	ه	 و�ق�ض�اء� ش�ع�ب	ه	 إ	س�ر�ائ	يل�، أ�م�ر� ك�ل0 ي�و�مJ ف	ي ي�و�م	ه	.

 ل	ي�ع�ل�م� ك�ل� ش�ع�وب	 \ل�ر�ض	 أ�ن� \لر�ب� ه�و� \لل�ه� و�ل�ي�س� آخ�ر�.60
> ل�د�ى \لر�ب0 إ	ل�ه	ن�ا إ	ذ� ت�س	ير�ون� ف	ي61 	ي�ك�ن� ق�ل�ب�ك�م� ك�ام	ل  ف�لِ�

 ث�م� إ	ن� \ل�م�ل	ك�62ف�ر�ائ	ض	ه	 و�ت�ح�ف�ظ�ون� و�ص�اي�اه� ك�ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	]. 
 و�ذ�ب�ح�63و�ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� م�ع�ه� ذ�ب�ح�وا ذ�ب�ائ	ح� أ�م�ام� \لر�ب0، 

�م�ة	 \ل�ت	ي ذ�ب�ح�ه�ا ل	لر�ب0 م	ن� \ل�ب�ق�ر	 \ث�ن�ي�ن	  س�ل�ي�م�ان� ذ�ب�ائ	ح� \لس�ل
 و�ع	ش�ر	ين� أ�ل�فا، و�م	ن� \ل�غ�ن�م	 م	ئ�ة� أ�ل�فJ و�ع	ش�ر	ين� أ�ل�فا، ف�د�ش�ن�

 ف	ي ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م	64\ل�م�ل	ك� و�ج�م	يع� ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل� ب�ي�ت� \لر�ب0. 
�ن�ه� ق�ر�ب�  ق�د�س� \ل�م�ل	ك� و�س�ط� \لد�ار	 \ل�ت	ي أ�م�ام� ب�ي�ت	 \لر�ب0 ل
�م�ة	، ل�ن�  ه�ن�اك� \ل�م�ح�ر�ق�ات	 و�الت�ق�د	م�ات	 و�ش�ح�م� ذ�ب�ائ	ح	 \لس�ل
 م�ذ�ب�ح� \لن�ح�اس	 \ل�ذ	ي أ�م�ام� \لر�ب0 ك�ان� ص�غ	يرا ع�ن� أ�ن� ي�س�ع�

�م�ة	.   و�ع�ي�د�65\ل�م�ح�ر�ق�ات	 و�الت�ق�د	م�ات	 و�ش�ح�م� ذ�ب�ائ	ح	 \لس�ل
 س�ل�ي�م�ان� \ل�ع	يد� ف	ي ذ�ل	ك� \ل�و�ق�ت	 و�ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� م�ع�ه�،

 ج�م�ه�ور| ك�ب	ير| م	ن� م�د�خ�ل	 ح�م�اة� إ	ل�ى و�اد	ي م	ص�ر� أ�م�ام� \لر�ب0
 و�ف	ي66إ	ل�ه	ن�ا س�ب�ع�ة� أ�ي�امJ و�س�ب�ع�ة� أ�ي�امJ، أ�ر�ب�ع�ة� ع�ش�ر� ي�و�ما. 



 \ل�ي�و�م	 \لث�ام	ن	 ص�ر�ف� \لش�ع�ب� ف�ب�ار�ك�وا \ل�م�ل	ك� و�ذ�ه�ب�وا إ	ل�ى
 خ	ي�م	ه	م� ف�ر	ح	ين� و�ط�ي0ب	ي \ل�ق�ل�وب	 ل�ج�ل	 ك�ل0 \ل�خ�ي�ر	 \ل�ذ	ي ع�م	ل�

\لر�ب� ل	د�او�د� ع�ب�د	ه	 و�ل	س�ر�ائ	يل� ش�ع�ب	ه	. 
ا�ل�ص�ح�اح� \لت�اس	ع�

 و�ك�ان� ل�م�ا أ�ك�م�ل� س�ل�ي�م�ان� ب	ن�اء� ب�ي�ت	 \لر�ب0 و�ب�ي�ت	 \ل�م�ل	ك	1
 أ�ن� \لر�ب�2و�ك�ل� م�ر�غ�وب	 س�ل�ي�م�ان� \ل�ذ	ي س�ر� أ�ن� ي�ع�م�ل�، 

 و�ق�ال�3ت�ر�اء�ى ل	س�ل�ي�م�ان� ث�ان	ي�ة> ك�م�ا ت�ر�اء�ى ل�ه� ف	ي ج	ب�ع�ون�. 
�ت�ك� و�ت�ض�ر�ع�ك� \ل�ذ	ي ت�ض�ر�ع�ت� ب	ه	  ل�ه� \لر�ب�: [ق�د� س�م	ع�ت� ص�ل
 أ�م�ام	ي. ق�د�س�ت� ه�ذ�ا \ل�ب�ي�ت� \ل�ذ	ي ب�ن�ي�ت�ه� ل�ج�ل	 و�ض�ع	 \س�م	ي

�ي�ام	. �ب�د	، و�ت�ك�ون� ع�ي�ن�اي� و�ق�ل�ب	ي ه�ن�اك� ك�ل� \ل  ف	يه	 إ	ل�ى \ل
�م�ة	4  و�أ�ن�ت� إ	ن� س�ل�ك�ت� أ�م�ام	ي ك�م�ا س�ل�ك� د�او�د� أ�ب�وك� ب	س�ل

 ق�ل�بJ و�اس�ت	ق�ام�ةJ، و�ع�م	ل�ت� ح�س�ب� ك�ل0 م�ا أ�و�ص�ي�ت�ك� و�ح�ف	ظ�ت�
 ف�إ	ن0ي أ�ق	يم� ك�ر�س	ي� م�ل�ك	ك� ع�ل�ى5ف�ر�ائ	ض	ي و�أ�ح�ك�ام	ي، 

� ي�ع�د�م� ل�ك� ر�ج�ل| �ب�د	 ك�م�ا ق�ل�ت� ل	د�او�د� أ�ب	يك�: ل  إ	س�ر�ائ	يل� إ	ل�ى \ل
 إ	ن� ك�ن�ت�م� ت�ن�ق�ل	ب�ون� أ�ن�ت�م� أ�و� أ�ب�ن�اؤ�ك�م�6ع�ن� ك�ر�س	ي0 إ	س�ر�ائ	يل�. 

� ت�ح�ف�ظ�ون� و�ص�اي�اي� ف�ر�ائ	ض	ي� \ل�ت	ي ج�ع�ل�ت�ه�ا  م	ن� و�ر�ائ	ي، و�ل
 أ�م�ام�ك�م�، ب�ل� ت�ذ�ه�ب�ون� و�ت�ع�ب�د�ون� آل	ه�ة> أ�خ�ر�ى و�ت�س�ج�د�ون� ل�ه�ا،

 ف�إ	ن0ي أ�ق�ط�ع� إ	س�ر�ائ	يل� ع�ن� و�ج�ه	 \ل�ر�ض	 \ل�ت	ي أ�ع�ط�ي�ت�ه�م�7
 إ	ي�اه�ا، و�ال�ب�ي�ت� \ل�ذ	ي ق�د�س�ت�ه� ل	س�م	ي أ�ن�ف	يه	 م	ن� أ�م�ام	ي،



> و�ه�ز�أ�ة> ف	ي ج�م	يع	 \لش�ع�وب	،   و�ه�ذ�ا8و�ي�ك�ون� إ	س�ر�ائ	يل� م�ث�ل
 \ل�ب�ي�ت� ي�ك�ون� ع	ب�ر�ة>. ك�ل� م�ن� ي�م�ر� ع�ل�ي�ه	 ي�ت�ع�ج�ب� و�ي�ص�ف�ر�،
 و�ي�ق�ول�ون�: ل	م�اذ�ا ع�م	ل� \لر�ب� ه�ك�ذ�ا ل	ه�ذ	ه	 \ل�ر�ض	 و�ل	ه�ذ�ا

 ف�ي�ق�ول�ون�: م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن�ه�م� ت�ر�ك�وا \لر�ب� إ	ل�ه�ه�م� \ل�ذ	ي9\ل�ب�ي�ت	؟ 
 أ�خ�ر�ج� آب�اء�ه�م� م	ن� أ�ر�ض	 م	ص�ر�، و�ت�م�س�ك�وا ب	آل	ه�ةJ أ�خ�ر�ى

 و�س�ج�د�وا ل�ه�ا و�ع�ب�د�وه�ا. ل	ذ�ل	ك� ج�ل�ب� \لر�ب� ع�ل�ي�ه	م� ك�ل� ه�ذ�ا
 و�ب�ع�د� ن	ه�اي�ة	 ع	ش�ر	ين� س�ن�ة> ب�ع�د�م�ا ب�ن�ى س�ل�ي�م�ان�10\لش�ر0]. 

 و�ك�ان� ح	ير�ام� م�ل	ك� ص�ور�11\ل�ب�ي�ت�ي�ن	، ب�ي�ت� \لر�ب0 و�ب�ي�ت� \ل�م�ل	ك	. 
،Jو�ذ�ه�ب ،Jس�ر�و 	و�خ�ش�ب Jأ�ر�ز 	خ�ش�ب	ق�د� س�اع�د� س�ل�ي�م�ان� ب 

 ح�س�ب� ك�ل0 م�س�ر�ت	ه	. أ�ع�ط�ى ح	ين�ئ	ذJ \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ح	ير�ام�
 ف�خ�ر�ج� ح	ير�ام� م	ن�12ع	ش�ر	ين� م�د	ين�ة> ف	ي أ�ر�ض	 \ل�ج�ل	يل	. 

 ص�ور� ل	ي�ر�ى \ل�م�د�ن� \ل�ت	ي أ�ع�ط�اه� إ	ي�اه�ا س�ل�ي�م�ان�، ف�ل�م� ت�ح�س�ن�
 ف�ق�ال�: [م�ا ه�ذ	ه	 \ل�م�د�ن� \ل�ت	ي أ�ع�ط�ي�ت�ن	ي ي�ا13ف	ي ع�ي�ن�ي�ه	. 

 و�أ�ر�س�ل�14أ�خ	ي؟] و�د�ع�اه�ا [أ�ر�ض� ك�اب�ول�] إ	ل�ى ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	. 
 .Jين� و�ز�ن�ة� ذ�ه�ب	ش�ر	ئ�ة> و�ع	م 	ك	ل�م�ل	ير�ام� ل	و�ه�ذ�ا ه�و� س�ب�ب�15ح 

 \لت�س�خ	ير	 \ل�ذ	ي ج�ع�ل�ه� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ل	ب	ن�اء	 ب�ي�ت	 \لر�ب0 و�ب�ي�ت	ه	
 و�ال�ق�ل�ع�ة	 و�س�ور	 أ�ور�ش�ل	يم� و�ح�اص�ور� و�م�ج	د�و و�ج�از�ر�.

 (ص�ع	د� ف	ر�ع�و�ن� م�ل	ك� م	ص�ر� و�أ�خ�ذ� ج�از�ر� و�أ�ح�ر�ق�ه�ا ب	الن�ار	،16
 و�ق�ت�ل� \ل�ك�ن�ع�ان	ي0ين� \لس�اك	ن	ين� ف	ي \ل�م�د	ين�ة	، و�أ�ع�ط�اه�ا م�ه�را

 و�ب�ن�ى س�ل�ي�م�ان� ج�از�ر� و�ب�ي�ت�17ل	ب�ن�ت	ه	 \م�ر�أ�ة	 س�ل�ي�م�ان�). 



 و�ب�ع�ل�ة� و�ت�د�م�ر� ف	ي \ل�ب�ر0ي�ة	 ف	ي \ل�ر�ض	،18ح�ور�ون� \لس�ف�ل�ى 
 و�ج�م	يع� م�د�ن	 \ل�م�خ�از	ن	 \ل�ت	ي ك�ان�ت� ل	س�ل�ي�م�ان�، و�م�د�ن�19

 \ل�م�ر�ك�ب�ات	 و�م�د�ن� \ل�ف�ر�س�ان	، و�م�ر�غ�وب� س�ل�ي�م�ان� \ل�ذ	ي ر�غ	ب�
 أ�ن� ي�ب�ن	ي�ه� ف	ي أ�ور�ش�ل	يم� و�ف	ي ل�ب�ن�ان� و�ف	ي ك�ل0 أ�ر�ض	 س�ل�ط�ن�ت	ه	.

�م�ور	ي0ين� و�ال�ح	ث0ي0ين�20  ج�م	يع� \لش�ع�ب	 \ل�ب�اق	ين� م	ن� \ل
 و�ال�ف	ر	ز0ي0ين� و�ال�ح	و0ي0ين� و�ال�ي�ب�وس	ي0ين� \ل�ذ	ين� ل�ي�س�وا م	ن� ب�ن	ي

 أ�ب�ن�اؤ�ه�م� \ل�ذ	ين� ب�ق�وا ب�ع�د�ه�م� ف	ي \ل�ر�ض	،21إ	س�ر�ائ	يل�، 
 \ل�ذ	ين� ل�م� ي�ق�د	ر� ب�ن�و إ	س�ر�ائ	يل� أ�ن� ي�ح�ر0م�وه�م�، ج�ع�ل� ع�ل�ي�ه	م�

 و�أ�م�ا ب�ن�و إ	س�ر�ائ	يل�22س�ل�ي�م�ان� ت�س�خ	ير� ع�ب	يدJ إ	ل�ى ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	. 
�ن�ه�م� ر	ج�ال� \ل�ق	ت�ال	  ف�ل�م� ي�ج�ع�ل� س�ل�ي�م�ان� م	ن�ه�م� ع�ب	يدا ل

 و�خ�د�ام�ه� و�أ�م�ر�اؤ�ه� و�ث�و�ال	ث�ه� و�ر�ؤ�س�اء� م�ر�ك�ب�ات	ه	 و�ف�ر�س�ان�ه�.
�ء	 ر�ؤ�س�اء� \ل�م�و�ك�ل	ين� ع�ل�ى أ�ع�م�ال	 س�ل�ي�م�ان� خ�م�س�23  ه�ؤ�ل

 م	ئ�ةJ و�خ�م�س�ون�، \ل�ذ	ين� ك�ان�وا ي�ت�س�ل�ط�ون� ع�ل�ى \لش�ع�ب	
 و�ل�ك	ن� ب	ن�ت� ف	ر�ع�و�ن� ص�ع	د�ت� م	ن� م�د	ين�ة	24\ل�ع�ام	ل	ين� \ل�ع�م�ل�. 

 و�ك�ان�25د�او�د� إ	ل�ى ب�ي�ت	ه�ا \ل�ذ	ي ب�ن�اه� ل�ه�ا. ح	ين�ئ	ذJ ب�ن�ى \ل�ق�ل�ع�ة�. 
 س�ل�ي�م�ان� ي�ص�ع	د� ث�ل�ث� م�ر�اتJ ف	ي \لس�ن�ة	 م�ح�ر�ق�اتJ و�ذ�ب�ائ	ح�
�م�ةJ ع�ل�ى \ل�م�ذ�ب�ح	 \ل�ذ	ي ب�ن�اه� ل	لر�ب0، و�ك�ان� ي�وق	د� ع�ل�ى  س�ل

 و�ع�م	ل� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان�26\ل�ذ	ي أ�م�ام� \لر�ب0. و�أ�ك�م�ل� \ل�ب�ي�ت�. 
 س�ف�نا ف	ي ع	ص�ي�ون� ج�اب	ر� \ل�ت	ي ب	ج�ان	ب	 أ�ي�ل�ة� ع�ل�ى ش�اط	ئ	 ب�ح�ر	

 ف�أ�ر�س�ل� ح	ير�ام� ف	ي \لس�ف�ن	27س�وفJ ف	ي أ�ر�ض	 أ�د�وم�. 



 ف�أ�ت�وا28ع�ب	يد�ه� \لن�و�ات	ي� \ل�ع�ار	ف	ين� ب	ال�ب�ح�ر	 م�ع� ع�ب	يد	 س�ل�ي�م�ان�، 
Jو�ز�ن�ة 	ئ�ة	ن� ه�ن�اك� ذ�ه�با أ�ر�ب�ع� م	ير�، و�أ�خ�ذ�وا م	ل�ى أ�وف	إ 

و�ع	ش�ر	ين� و�ز�ن�ة>، و�أ�ت�وا ب	ه�ا إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان�. 



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�ع�اش	ر�

 و�س�م	ع�ت� م�ل	ك�ة� س�ب�ا ب	خ�ب�ر	 س�ل�ي�م�ان� ل	م�ج�د	 \لر�ب0، ف�أ�ت�ت�1
 ف�أ�ت�ت� إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم� ب	م�و�ك	بJ ع�ظ	يمJ ج	د\ا،2ل	ت�م�ت�ح	ن�ه� ب	م�س�ائ	ل�. 

 ب	ج	م�الJ ح�ام	ل�ةJ أ�ط�ي�ابا و�ذ�ه�با ك�ث	يرا ج	د\ا و�ح	ج�ار�ة> ك�ر	يم�ة>.
 ف�أ�خ�ب�ر�ه�ا3و�أ�ت�ت� إ	ل�ى س�ل�ي�م�ان� و�ك�ل�م�ت�ه� ب	ك�ل0 م�ا ك�ان� ب	ق�ل�ب	ه�ا. 

�م	ه�ا. ل�م� ي�ك�ن� أ�م�ر| م�خ�ف	ي\ا ع�ن	 \ل�م�ل	ك	 ل�م�  س�ل�ي�م�ان� ب	ك�ل0 ك�ل
 ف�ل�م�ا ر�أ�ت� م�ل	ك�ة� س�ب�ا ك�ل� ح	ك�م�ة	 س�ل�ي�م�ان�4ي�خ�ب	ر�ه�ا ب	ه	. 

 و�ط�ع�ام� م�ائ	د�ت	ه	 و�م�ج�ل	س� ع�ب	يد	ه	 و�م�و�ق	ف�5و�ال�ب�ي�ت� \ل�ذ	ي ب�ن�اه� 
�ب	س�ه�م� و�س�ق�ات�ه� و�م�ح�ر�ق�ات	ه	 \ل�ت	ي ك�ان� ي�ص�ع	د�ه�ا  خ�د�ام	ه	 و�م�ل

 ف�ق�ال�ت� ل	ل�م�ل	ك	:6ف	ي ب�ي�ت	 \لر�ب0، ل�م� ي�ب�ق� ف	يه�ا ر�وح| ب�ع�د�. 
 [ص�ح	يحا ك�ان� \ل�خ�ب�ر� \ل�ذ	ي س�م	ع�ت�ه� ف	ي أ�ر�ض	ي ع�ن� أ�م�ور	ك�

 و�ل�م� أ�ص�د0ق	 \ل�خ�ب�ار� ح�ت�ى ج	ئ�ت� و�أ�ب�ص�ر�ت�7و�ع�ن� ح	ك�م�ت	ك�. 
 ع�ي�ن�اي�، ف�ه�و�ذ�ا \لن0ص�ف� ل�م� أ�خ�ب�ر� ب	ه	. ز	د�ت� ح	ك�م�ة> و�ص�ل�حا

 ط�وب�ى ل	ر	ج�ال	ك� و�ط�وب�ى ل	ع�ب	يد	ك�8ع�ل�ى \ل�خ�ب�ر	 \ل�ذ	ي س�م	ع�ت�ه�. 
�ء	 \ل�و�اق	ف	ين� أ�م�ام�ك� د�ائ	ما \لس�ام	ع	ين� ح	ك�م�ت�ك�.   ل	ي�ك�ن�9ه�ؤ�ل

 م�ب�ار�كا \لر�ب� إ	ل�ه�ك� \ل�ذ	ي س�ر� ب	ك� و�ج�ع�ل�ك� ع�ل�ى ك�ر�س	ي0
�ب�د	 ج�ع�ل�ك� م�ل	كا،  إ	س�ر�ائ	يل�. ل�ن� \لر�ب� أ�ح�ب� إ	س�ر�ائ	يل� إ	ل�ى \ل

 و�أ�ع�ط�ت	 \ل�م�ل	ك� م	ئ�ة> و�ع	ش�ر	ين� و�ز�ن�ة�10ل	ت�ج�ر	ي� ح�ك�ما و�ب	ر\ا]. 
 ذ�ه�بJ و�أ�ط�ي�ابا ك�ث	ير�ة> ج	د\ا و�ح	ج�ار�ة> ك�ر	يم�ة>. ل�م� ي�أ�ت	 ب�ع�د� م	ث�ل�



 ذ�ل	ك� \لط0يب	 ف	ي \ل�ك�ث�ر�ة	 \ل�ت	ي أ�ع�ط�ت�ه� م�ل	ك�ة� س�ب�ا ل	ل�م�ل	ك	
 و�ك�ذ�ا س�ف�ن� ح	ير�ام� \ل�ت	ي ح�م�ل�ت� ذ�ه�با م	ن� أ�وف	ير�11س�ل�ي�م�ان�. 

.Jيم�ة	ك�ر Jج�ار�ة	ح	د\ا و�ب	يرا ج	ك�ث 	\لص�ن�د�ل 	خ�ش�ب	ير� ب	ن� أ�وف	أ�ت�ت� م 
 ف�ع�م	ل� س�ل�ي�م�ان� خ�ش�ب� \لص�ن�د�ل	 د�ر�اب�ز	ينا ل	ب�ي�ت	 \لر�ب0 و�ب�ي�ت	12

 \ل�م�ل	ك	، و�أ�ع�و�ادا و�ر�ب�ابا ل	ل�م�غ�ن0ين�. ل�م� ي�أ�ت	 و�ل�م� ي�ر� م	ث�ل� خ�ش�ب	
 و�أ�ع�ط�ى \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان�13\لص�ن�د�ل	 ذ�ل	ك� إ	ل�ى ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	. 

 ل	م�ل	ك�ة	 س�ب�ا ك�ل� م�ش�ت�ه�اه�ا \ل�ذ	ي ط�ل�ب�ت�، ع�د�ا م�ا أ�ع�ط�اه�ا إ	ي�اه�
 ح�س�ب� ك�ر�م	 \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان�. ف�ان�ص�ر�ف�ت� و�ذ�ه�ب�ت� إ	ل�ى أ�ر�ض	ه�ا

 و�ك�ان� و�ز�ن� \لذ�ه�ب	 \ل�ذ	ي أ�ت�ى س�ل�ي�م�ان�14ه	ي� و�ع�ب	يد�ه�ا. 
 .Jت0ين� و�ز�ن�ة� ذ�ه�ب	ت\ا و�س	و�س Jئ�ة	ت� م	س Jد�ة	و�اح Jي س�ن�ة	م�ا15ف 

 ع�د�ا \ل�ذ	ي م	ن� ع	ن�د	 \لت�ج�ار	 و�ت�ج�ار�ة	 \لت�ج�ار	 و�ج�م	يع	 م�ل�وك	
�ة	 \ل�ر�ض	.   و�ع�م	ل� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� م	ئ�ت�ي�16\ل�ع�ر�ب	 و�و�ل

 ت�ر�سJ م	ن� ذ�ه�بJ م�ط�ر�قJ، خ�ص� \لت�ر�س� \ل�و�اح	د� س	ت� م	ئ�ة	
 و�ث�ل�ث� م	ئ�ة	 م	ج�ن� م	ن� ذ�ه�بJ م�ط�ر�قJ.17ش�اق	لJ م	ن� \لذ�ه�ب	. 

�ث�ة� أ�م�ن�اءJ م	ن� \لذ�ه�ب	. و�ج�ع�ل�ه�ا س�ل�ي�م�ان� ف	ي  خ�ص� \ل�م	ج�ن� ث�ل
 و�ع�م	ل� \ل�م�ل	ك� ك�ر�س	ي\ا ع�ظ	يما م	ن� ع�اج18Jب�ي�ت	 و�ع�ر	 ل�ب�ن�ان�. 

 .Jيز	ب�ر	إ Jذ�ه�ب	19و�غ�ش�اه� ب.Jت� د�ر�ج�ات	ي0 س	ل�ك�ر�س	و�ل 
 و�ل	ل�ك�ر�س	ي0 ر�أ�س| م�س�ت�د	ير| م	ن� و�ر�ائ	ه	، و�ي�د�ان	 م	ن� ه�ن�ا و�م	ن�

 ه�ن�اك� ع�ل�ى م�ك�ان	 \ل�ج�ل�وس	، و�أ�س�د�ان	 و�اق	ف�ان	 ب	ج�ان	ب	
 و�اث�ن�ا ع�ش�ر� أ�س�دا و�اق	ف�ة> ه�ن�اك� ع�ل�ى \لد�ر�ج�ات	20\ل�ي�د�ي�ن	. 



 \لس0ت0 م	ن� ه�ن�ا و�م	ن� ه�ن�اك�. ل�م� ي�ع�م�ل� م	ث�ل�ه� ف	ي ج�م	يع	
 و�ج�م	يع� آن	ي�ة	 ش�ر�ب	 \ل�م�ل	ك	 س�ل�ي�م�ان� م	ن� ذ�ه�بJ،21\ل�م�م�ال	ك	. 

� ف	ض�ة�.  و�ج�م	يع� آن	ي�ة	 ب�ي�ت	 و�ع�ر	 ل�ب�ن�ان� م	ن� ذ�ه�بJ خ�ال	صJ. ل
�ن�ه� ك�ان� ل	ل�م�ل	ك	22ه	ي� ل�م� ت�ح�س�ب� ش�ي�ئا ف	ي أ�ي�ام	 س�ل�ي�م�ان�.   ل

 ف	ي \ل�ب�ح�ر	 س�ف�ن� ت�ر�ش	يش� م�ع� س�ف�ن	 ح	ير�ام�. ف�ك�ان�ت� س�ف�ن�
 ت�ر�ش	يش� ت�أ�ت	ي م�ر�ة> ف	ي ك�ل0 ث�ل�ث	 س�ن�و�اتJ. أ�ت�ت� س�ف�ن�

 ت�ر�ش	يش� ح�ام	ل�ة> ذ�ه�با و�ف	ض�ة> و�ع�اجا و�ق�ر�ودا و�ط�و�او	يس�.
 ف�ت�ع�اظ�م� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ع�ل�ى ك�ل0 م�ل�وك	 \ل�ر�ض	 ف	ي23

 و�ك�ان�ت� ك�ل� \ل�ر�ض	 م�ل�ت�م	س�ة> و�ج�ه�24\ل�غ	ن�ى و�ال�ح	ك�م�ة	. 
 س�ل�ي�م�ان� ل	ت�س�م�ع� ح	ك�م�ت�ه� \ل�ت	ي ج�ع�ل�ه�ا \لل�ه� ف	ي ق�ل�ب	ه	.

25Jذ�ه�ب 	ي�ة	و�آن Jض�ة	ف 	ي�ة	آن	، ب	ه	ي�ت	ه�د	ب Jد	و�ك�ان�وا ي�أ�ت�ون� ك�ل� و�اح 
�حJ و�أ�ط�ي�ابJ و�خ�ي�لJ و�ب	غ�الJ س�ن�ة> ف�س�ن�ة>.   و�ج�م�ع�26و�ح�ل�لJ و�س	ل

Jم�ر�ك�ب�ة 	ئ�ة	ب� و�ف�ر�س�انا. ف�ك�ان� ل�ه� أ�ل�ف| و�أ�ر�ب�ع� م	س�ل�ي�م�ان� م�ر�اك 
 و�اث�ن�ا ع�ش�ر� أ�ل�ف� ف�ار	سJ، ف�أ�ق�ام�ه�م� ف	ي م�د�ن	 \ل�م�ر�اك	ب	 و�م�ع�

 و�ج�ع�ل� \ل�م�ل	ك� \ل�ف	ض�ة� ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�27\ل�م�ل	ك	 ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�. 
�ر�ز� م	ث�ل� \ل�ج�م�ي�ز	 \ل�ذ	ي ف	ي \لس�ه�ل	  م	ث�ل� \ل�ح	ج�ار�ة	، و�ج�ع�ل� \ل

 و�ك�ان� م�خ�ر�ج� \ل�خ�ي�ل	 \ل�ت	ي ل	س�ل�ي�م�ان� م	ن�28ف	ي \ل�ك�ث�ر�ة	. 
 .Jث�م�ن	يب�ة> ب	أ�خ�ذ�وا ج�ل 	ك	\ل�م�ل 	ص�ر�. و�ج�م�اع�ة� ت�ج�ار	29م	و�ك�ان�ت 

 \ل�م�ر�ك�ب�ة� ت�ص�ع�د� و�ت�خ�ر�ج� م	ن� م	ص�ر� ب	س	ت0 م	ئ�ة	 ش�اق	لJ م	ن�



 \ل�ف	ض�ة	 و�ال�ف�ر�س� ب	م	ئ�ةJ و�خ�م�س	ين�. و�ه�ك�ذ�ا ل	ج�م	يع	 م�ل�وك	
\ل�ح	ث0ي0ين� و�م�ل�وك	 أ�ر�ام� ك�ان�وا ي�خ�ر	ج�ون� ع�ن� ي�د	ه	م�.



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�ح�اد	ي ع�ش�ر�

 و�أ�ح�ب� \ل�م�ل	ك� س�ل�ي�م�ان� ن	س�اء> غ�ر	يب�ة> ك�ث	ير�ة> م�ع� ب	ن�ت	1
Jث0ي�ات	و�ح Jي�ات	و�ص�ي�د�ون Jي�ات	و�أ�د�وم Jي�ات	و�ع�م�ون Jي�ات	ر�ع�و�ن�: م�وآب	ف 

2� �م�م	 \ل�ذ	ين� ق�ال� ع�ن�ه�م� \لر�ب� ل	ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل�: [ل  م	ن� \ل
�ن�ه�م� ي�م	يل�ون� � ي�د�خ�ل�ون� إ	ل�ي�ك�م�، ل  ت�د�خ�ل�ون� إ	ل�ي�ه	م� و�ه�م� ل

�ء	 ب	ال�م�ح�ب�ة	.  ق�ل�وب�ك�م� و�ر�اء� آل	ه�ت	ه	م�]. ف�ال�ت�ص�ق� س�ل�ي�م�ان� ب	ه�ؤ�ل
3Jئ�ة	، و�ث�ل�ث� م	\لس�ي0د�ات 	ن� \لن0س�اء	م Jئ�ة	و�ك�ان�ت� ل�ه� س�ب�ع� م 

 و�ك�ان� ف	ي ز�م�ان	4م	ن� \لس�ر�ار	ي0. ف�أ�م�ال�ت� ن	س�اؤ�ه� ق�ل�ب�ه�. 
 ش�ي�خ�وخ�ة	 س�ل�ي�م�ان� أ�ن� ن	س�اء�ه� أ�م�ل�ن� ق�ل�ب�ه� و�ر�اء� آل	ه�ةJ أ�خ�ر�ى،

> م�ع� \لر�ب0 إ	ل�ه	ه	 ك�ق�ل�ب	 د�او�د� أ�ب	يه	.  و�ل�م� ي�ك�ن� ق�ل�ب�ه� ك�ام	ل
 ف�ذ�ه�ب� س�ل�ي�م�ان� و�ر�اء� ع�ش�ت�ور�ث� إ	ل�ه�ة	 \لص�ي�د�ون	ي0ين� و�م�ل�ك�وم�5

 و�ع�م	ل� س�ل�ي�م�ان� \لش�ر� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب6،0ر	ج�س	 \ل�ع�م�ون	ي0ين�. 
 ح	ين�ئ	ذJ ب�ن�ى س�ل�ي�م�ان�7و�ل�م� ي�ت�ب�ع	 \لر�ب� ت�م�اما ك�د�او�د� أ�ب	يه	. 

 م�ر�ت�ف�ع�ة> ل	ك�م�وش� ر	ج�س	 \ل�م�وآب	ي0ين� ع�ل�ى \ل�ج�ب�ل	 \ل�ذ	ي ت�ج�اه�
 و�ه�ك�ذ�ا ف�ع�ل�8أ�ور�ش�ل	يم�، و�ل	م�ول�ك� ر	ج�س	 ب�ن	ي ع�م�ون�. 

 ل	ج�م	يع	 ن	س�ائ	ه	 \ل�غ�ر	يب�ات	 \لل�و�ات	ي ك�ن� ي�وق	د�ن� و�ي�ذ�ب�ح�ن�
ل	ه�ت	ه	ن�.   ف�غ�ض	ب� \لر�ب� ع�ل�ى س�ل�ي�م�ان� ل�ن� ق�ل�ب�ه� م�ال� ع�ن	9ل	

 و�أ�و�ص�اه� ف	ي10\لر�ب0 إ	ل�ه	 إ	س�ر�ائ	يل� \ل�ذ	ي ت�ر�اء�ى ل�ه� م�ر�ت�ي�ن	، 
� ي�ت�ب	ع� آل	ه�ة> أ�خ�ر�ى. ف�ل�م� ي�ح�ف�ظ� م�ا أ�و�ص�ى �م�ر	 أ�ن� ل  ه�ذ�ا \ل



 ف�ق�ال� \لر�ب� ل	س�ل�ي�م�ان�: [م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن� ذ�ل	ك�11ب	ه	 \لر�ب�. 
 ع	ن�د�ك�، و�ل�م� ت�ح�ف�ظ� ع�ه�د	ي و�ف�ر�ائ	ض	ي� \ل�ت	ي أ�و�ص�ي�ت�ك� ب	ه�ا،

�12ف�إ	ن0ي أ�م�ز0ق� \ل�م�م�ل�ك�ة� ع�ن�ك� ت�م�ز	يقا و�أ�ع�ط	يه�ا ل	ع�ب�د	ك�.   إ	ل
� أ�ف�ع�ل� ذ�ل	ك� ف	ي أ�ي�ام	ك�، م	ن� أ�ج�ل	 د�او�د� أ�ب	يك�، ب�ل� م	ن�  إ	ن0ي ل

� أ�م�ز0ق� م	ن�ك� \ل�م�م�ل�ك�ة� ك�ل�ه�ا،13ي�د	 \ب�ن	ك� أ�م�ز0ق�ه�ا.   ع�ل�ى أ�ن0ي ل
 ب�ل� أ�ع�ط	ي س	ب�طا و�اح	دا ل	ب�ن	ك�، ل�ج�ل	 د�او�د� ع�ب�د	ي، و�ل�ج�ل	

 و�أ�ق�ام� \لر�ب� خ�ص�ما ل	س�ل�ي�م�ان�:14أ�ور�ش�ل	يم� \ل�ت	ي \خ�ت�ر�ت�ه�ا]. 
�د�وم	ي� ك�ان� م	ن� ن�س�ل	 \ل�م�ل	ك	 ف	ي أ�د�وم�.   و�ح�د�ث�15ه�د�د� \ل

 ل�م�ا ك�ان� د�او�د� ف	ي أ�د�وم�، ع	ن�د� ص�ع�ود	 ي�وآب� ر�ئ	يس	 \ل�ج�ي�ش	
 (ل�ن� ي�وآب�16ل	د�ف�ن	 \ل�ق�ت�ل�ى، و�ض�ر�ب� ك�ل� ذ�ك�رJ ف	ي أ�د�وم�. 

Jح�ت�ى أ�ف�ن�وا ك�ل� ذ�ك�ر Jت�ة� أ�ش�ه�ر	يل� أ�ق�ام�وا ه�ن�اك� س	س�ر�ائ	و�ك�ل� إ 
 أ�ن� ه�د�د� ه�ر�ب� ه�و� و�ر	ج�ال| أ�د�وم	ي�ون� م	ن�17ف	ي أ�د�وم�). 

�ما ص�غ	يرا.  ع�ب	يد	 أ�ب	يه	 م�ع�ه� ل	ي�أ�ت�وا م	ص�ر�. و�ك�ان� ه�د�د� غ�ل
18<  و�ق�ام�وا م	ن� م	د�ي�ان� و�أ�ت�وا إ	ل�ى ف�ار�ان� و�أ�خ�ذ�وا م�ع�ه�م� ر	ج�ال

 م	ن� ف�ار�ان� و�أ�ت�وا إ	ل�ى م	ص�ر� إ	ل�ى ف	ر�ع�و�ن� م�ل	ك	 م	ص�ر�،
 ف�و�ج�د� ه�د�د�19ف�أ�ع�ط�اه� ب�ي�تا و�ع�ي�ن� ل�ه� ط�ع�اما و�أ�ع�ط�اه� أ�ر�ضا. 

 ن	ع�م�ة> ف	ي ع�ي�ن�ي� ف	ر�ع�و�ن� ج	د\ا، و�ز�و�ج�ه� أ�خ�ت� \م�ر�أ�ت	ه	 (أ�خ�ت�
 ف�و�ل�د�ت� ل�ه� أ�خ�ت� ت�ح�ف�ن	يس� ج�ن�وب�ث�20ت�ح�ف�ن	يس� \ل�م�ل	ك�ة	). 

 \ب�ن�ه�، و�ف�ط�م�ت�ه� ت�ح�ف�ن	يس� ف	ي و�س�ط	 ب�ي�ت	 ف	ر�ع�و�ن�. و�ك�ان�
 ف�س�م	ع� ه�د�د�21ج�ن�وب�ث� ف	ي ب�ي�ت	 ف	ر�ع�و�ن� ب�ي�ن� ب�ن	ي ف	ر�ع�و�ن�. 



 ف	ي م	ص�ر� ب	أ�ن� د�او�د� ق�د	 \ض�ط�ج�ع� م�ع� آب�ائ	ه	، و�ب	أ�ن� ي�وآب�
 ر�ئ	يس� \ل�ج�ي�ش	 ق�د� م�ات�. ف�ق�ال� ه�د�د� ل	ف	ر�ع�و�ن�: [أ�ط�ل	ق�ن	ي إ	ل�ى

 ف�ق�ال� ل�ه� ف	ر�ع�و�ن�: [م�اذ�ا أ�ع�و�ز�ك� ع	ن�د	ي ح�ت�ى22أ�ر�ض	ي]. 
� ش�ي�ء�، و�إ	ن�م�ا  إ	ن�ك� ت�ط�ل�ب� \لذ�ه�اب� إ	ل�ى أ�ر�ض	ك�؟] ف�ق�ال�: [ل

 و�أ�ق�ام� \لل�ه� ل�ه� خ�ص�ما آخ�ر� ر�ز�ون� ب�ن� أ�ل	يد�اع�23أ�ط�ل	ق�ن	ي]. 
 ف�ج�م�ع�24\ل�ذ	ي ه�ر�ب� م	ن� ع	ن�د	 س�ي0د	ه	 ه�د�د� ع�ز�ر� م�ل	ك	 ص�وب�ة�، 

> ف�ص�ار� ر�ئ	يس� غ�ز�اةJ ع	ن�د� ق�ت�ل	 د�او�د� إ	ي�اه�م�.  إ	ل�ي�ه	 ر	ج�ال
 ف�ان�ط�ل�ق�وا إ	ل�ى د	م�ش�ق� و�أ�ق�ام�وا ب	ه�ا و�م�ل�ك�وا ف	ي د	م�ش�ق�.

 و�ك�ان� خ�ص�ما ل	س�ر�ائ	يل� ك�ل� أ�ي�ام	 س�ل�ي�م�ان� (م�ع� ش�ر0 ه�د�د�).25
 و�ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن� ن�اب�اط�،26ف�ك�ر	ه� إ	س�ر�ائ	يل�، و�م�ل�ك� ع�ل�ى أ�ر�ام�. 

 أ�ف�ر�اي	م	ي� م	ن� ص�ر�د�ة�، ع�ب�د| ل	س�ل�ي�م�ان�. و�اس�م� أ�م0ه	 ص�ر�وع�ة�،
 و�ه�ذ�ا ه�و� س�ب�ب�27و�ه	ي� أ�ر�م�ل�ة|، ر�ف�ع� ي�د�ه� ع�ل�ى \ل�م�ل	ك	. 

 ر�ف�ع	ه	 ي�د�ه� ع�ل�ى \ل�م�ل	ك	: أ�ن� س�ل�ي�م�ان� ب�ن�ى \ل�ق�ل�ع�ة� و�س�د�
 و�ك�ان� ي�ر�ب�ع�ام� ج�ب�ار� ب�أ�سJ. ف�ل�م�ا28ش�ق�وق� م�د	ين�ة	 د�او�د� أ�ب	يه	. 

> أ�ق�ام�ه� ع�ل�ى ك�ل0 �م� أ�ن�ه� ع�ام	ل| ش�غ�ل  ر�أ�ى س�ل�ي�م�ان� \ل�غ�ل
 و�ك�ان� ف	ي ذ�ل	ك� \لز�م�ان	 ل�م�ا خ�ر�ج�29أ�ع�م�ال	 ب�ي�ت	 ي�وس�ف�. 

�ق�اه� أ�خ	ي�ا \لش0يل�ون	ي� \لن�ب	ي� ف	ي  ي�ر�ب�ع�ام� م	ن� أ�ور�ش�ل	يم� أ�ن�ه� ل
�ب	س| ر	د�اء> ج�د	يدا، و�ه�م�ا و�ح�د�ه�م�ا ف	ي  \لط�ر	يق	 و�ه�و� ل

 ف�ق�ب�ض� أ�خ	ي�ا ع�ل�ى \لر0د�اء	 \ل�ج�د	يد	 \ل�ذ	ي ع�ل�ي�ه	30\ل�ح�ق�ل	. 
 و�ق�ال� ل	ي�ر�ب�ع�ام�: [خ�ذ� ل	ن�ف�س	ك�31و�م�ز�ق�ه� \ث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة� ق	ط�ع�ة> 



�ن�ه� ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل�: ه�ئ�ن�ذ�ا أ�م�ز0ق�  ع�ش�ر� ق	ط�عJ، ل
.Jيك� ع�ش�ر�ة� أ�س�ب�اط	س�ل�ي�م�ان� و�أ�ع�ط 	ن� ي�د	ل�م�م�ل�ك�ة� م\ 

 و�ي�ك�ون� ل�ه� س	ب�ط| و�اح	د| م	ن� أ�ج�ل	 ع�ب�د	ي د�او�د� و�م	ن� أ�ج�ل	32
 أ�ور�ش�ل	يم� \ل�م�د	ين�ة	 \ل�ت	ي \خ�ت�ر�ت�ه�ا م	ن� ك�ل0 أ�س�ب�اط	 إ	س�ر�ائ	يل�،

�ن�ه�م� ت�ر�ك�ون	ي و�س�ج�د�وا ل	ع�ش�ت�ور�ث� إ	ل�ه�ة� \لص�ي�د�ون	ي0ين�33  ل
 و�ل	ك�م�وش� إ	ل�ه	 \ل�م�وآب	ي0ين� و�ل	م�ل�ك�وم� إ	ل�ه	 ب�ن	ي ع�م�ون�، و�ل�م�

 ي�س�ل�ك�وا ف	ي ط�ر�ق	ي ل	ي�ع�م�ل�وا \ل�م�س�ت�ق	يم� ف	ي ع�ي�ن�ي�
� آخ�ذ� ك�ل� \ل�م�م�ل�ك�ة	34و�ف�ر�ائ	ض	ي و�أ�ح�ك�ام	ي ك�د�او�د� أ�ب	يه	.   و�ل

 م	ن� ي�د	ه	، ب�ل� أ�ص�ي0ر�ه� ر�ئ	يسا ك�ل� أ�ي�ام	 ح�ي�ات	ه	 ل�ج�ل	 د�او�د� ع�ب�د	ي
 و�آخ�ذ�35\ل�ذ	ي \خ�ت�ر�ت�ه� \ل�ذ	ي ح�ف	ظ� و�ص�اي�اي� و�ف�ر�ائ	ض	ي. 

 \ل�م�م�ل�ك�ة� م	ن� ي�د	 \ب�ن	ه	 و�أ�ع�ط	يك� إ	ي�اه�ا (أ�ي	 \ل�س�ب�اط� \ل�ع�ش�ر�ة�).
 و�أ�ع�ط	ي \ب�ن�ه� س	ب�طا و�اح	دا ل	ي�ك�ون� س	ر�اج| ل	د�او�د� ع�ب�د	ي ك�ل�36

�ي�ام	 أ�م�ام	ي ف	ي أ�ور�ش�ل	يم� \ل�م�د	ين�ة	 \ل�ت	ي \خ�ت�ر�ت�ه�ا ل	ن�ف�س	ي  \ل
 و�آخ�ذ�ك� ف�ت�م�ل	ك� ح�س�ب� ك�ل0 م�ا ت�ش�ت�ه	ي37ل�ض�ع� \س�م	ي ف	يه�ا. 

 ف�إ	ذ�ا س�م	ع�ت� ل	ك�ل380ن�ف�س�ك�، و�ت�ك�ون� م�ل	كا ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل�. 
 م�ا أ�وص	يك� ب	ه	 و�س�ل�ك�ت� ف	ي ط�ر�ق	ي و�ف�ع�ل�ت� م�ا ه�و� م�س�ت�ق	يم|

 ف	ي ع�ي�ن�ي� و�ح�ف	ظ�ت� ف�ر�ائ	ض	ي و�و�ص�اي�اي� ك�م�ا ف�ع�ل� د�او�د�
 ع�ب�د	ي، أ�ك�ون� م�ع�ك� و�أ�ب�ن	ي ل�ك� ب�ي�تا آم	نا ك�م�ا ب�ن�ي�ت� ل	د�او�د�،

 و�أ�ذ	ل� ن�س�ل� د�او�د� م	ن� أ�ج�ل	 ه�ذ�ا،39و�أ�ع�ط	يك� إ	س�ر�ائ	يل�. 
�ي�ام	].  � ك�ل� \ل  و�ط�ل�ب� س�ل�ي�م�ان� ق�ت�ل� ي�ر�ب�ع�ام�، ف�ق�ام�40و�ل�ك	ن� ل



 ي�ر�ب�ع�ام� و�ه�ر�ب� إ	ل�ى م	ص�ر� إ	ل�ى ش	يش�ق� م�ل	ك	 م	ص�ر�. و�ك�ان�
 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	 س�ل�ي�م�ان� و�ك�ل�41ف	ي م	ص�ر� إ	ل�ى و�ف�اة	 س�ل�ي�م�ان�. 

 م�ا ص�ن�ع� و�ح	ك�م�ت�ه� ه	ي� م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�م�ور	 س�ل�ي�م�ان�.
�ي�ام� \ل�ت	ي م�ل�ك� ف	يه�ا س�ل�ي�م�ان� ف	ي أ�ور�ش�ل	يم� ع�ل�ى42  و�ك�ان�ت	 \ل

 ث�م� \ض�ط�ج�ع� س�ل�ي�م�ان� م�ع�43ك�ل0 إ	س�ر�ائ	يل� أ�ر�ب�ع	ين� س�ن�ة>. 
 آب�ائ	ه	 و�د�ف	ن� ف	ي م�د	ين�ة	 د�او�د� أ�ب	يه	، و�م�ل�ك� ر�ح�ب�ع�ام� \ب�ن�ه� ع	و�ضا

ع�ن�ه�.



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ان	ي ع�ش�ر�

�ن�ه� ج�اء� إ	ل�ى ش�ك	يم�1  و�ذ�ه�ب� ر�ح�ب�ع�ام� إ	ل�ى ش�ك	يم�، ل
 و�ل�م�ا س�م	ع� ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن� ن�ب�اط�2ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� ل	ي�م�ل0ك�وه�. 

�ن�ه� ه�ر�ب� م	ن� و�ج�ه	 س�ل�ي�م�ان� \ل�م�ل	ك	،  و�ه�و� ب�ع�د� ف	ي م	ص�ر�. (ل
 و�أ�ر�س�ل�وا ف�د�ع�وه�. أ�ت�ى ي�ر�ب�ع�ام�3و�أ�ق�ام� ي�ر�ب�ع�ام� ف	ي م	ص�ر�) 

 [إ	ن� أ�ب�اك� ق�س�ى4و�ك�ل� ج�م�اع�ة	 إ	س�ر�ائ	يل� و�ق�ال�وا ل	ر�ح�ب�ع�ام�: 
 ن	ير�ن�ا و�أ�م�ا أ�ن�ت� ف�خ�ف0ف	 \لن� م	ن� ع�ب�ود	ي�ة	 أ�ب	يك� \ل�ق�اس	ي�ة	 و�م	ن�

 ف�ق�ال� ل�ه�م�:5ن	ير	ه	 \لث�ق	يل	 \ل�ذ	ي ج�ع�ل�ه� ع�ل�ي�ن�ا ف�ن�خ�د	م�ك�]. 
�ث�ة	 أ�ي�امJ أ�ي�ضا ث�م� \ر�ج	ع�وا إ	ل�ي�]. ف�ذ�ه�ب�  [\ذ�ه�ب�وا إ	ل�ى ث�ل

 ف�اس�ت�ش�ار� \ل�م�ل	ك� ر�ح�ب�ع�ام� \لش�ي�وخ� \ل�ذ	ين� ك�ان�وا6\لش�ع�ب�. 
>: [ك�ي�ف� ت�ش	ير�ون�  ي�ق	ف�ون� أ�م�ام� س�ل�ي�م�ان� أ�ب	يه	 و�ه�و� ح�ي� ق�ائ	ل

 ف�ق�ال�وا: [إ	ن� ص	ر�ت� \ل�ي�و�م�7أ�ن� أ�ر�د� ج�و�ابا إ	ل�ى ه�ذ�ا \لش�ع�ب	؟] 
�ما ح�س�نا،  ع�ب�دا ل	ه�ذ�ا \لش�ع�ب	 و�خ�د�م�ت�ه�م� و�أ�ج�ب�ت�ه�م� و�ك�ل�م�ت�ه�م� ك�ل

�ي�ام	].   ف�ت�ر�ك� م�ش�ور�ة� \لش�ي�وخ	 \ل�ت	ي8ي�ك�ون�ون� ل�ك� ع�ب	يدا ك�ل� \ل
 أ�ش�ار�وا ب	ه�ا ع�ل�ي�ه	 و�اس�ت�ش�ار� \ل�ح�د�اث� \ل�ذ	ين� ن�ش�أ�وا م�ع�ه�

 و�ق�ال� ل�ه�م�: [ب	م�اذ�ا ت�ش	ير�ون� أ�ن�ت�م� ف�ن�ر�د�9و�و�ق�ف�وا أ�م�ام�ه�، 
 ج�و�ابا ع�ل�ى ه�ذ�ا \لش�ع�ب	 \ل�ذ	ين� ق�ال�وا ل	ي: خ�ف0ف� م	ن� \لن0ير	

 ف�ق�ال� \ل�ح�د�اث� \ل�ذ	ين� ن�ش�أ�وا10\ل�ذ	ي ج�ع�ل�ه� ع�ل�ي�ن�ا أ�ب�وك�]. 



 م�ع�ه�: [ه�ك�ذ�ا ت�ق�ول� ل	ه�ذ�ا \لش�ع�ب	 \ل�ذ	ين� ق�ال�وا ل�ك� إ	ن� أ�ب�اك�
 ث�ق�ل� ن	ير�ن�ا و�أ�م�ا أ�ن�ت� ف�خ�ف0ف� م	ن� ن	ير	ن�ا: إ	ن� خ	ن�ص�ر	ي أ�غ�ل�ظ�

> و�أ�ن�ا أ�ز	يد�11م	ن� و�س�ط	 أ�ب	ي.   و�الن� أ�ب	ي ح�م�ل�ك�م� ن	يرا ث�ق	يل
 ع�ل�ى ن	ير	ك�م�. أ�ب	ي أ�د�ب�ك�م� ب	الس0ي�اط	 و�أ�ن�ا أ�ؤ�د0ب�ك�م� ب	ال�ع�ق�ار	ب	].

 ف�ج�اء� ي�ر�ب�ع�ام� و�ج�م	يع� \لش�ع�ب	 إ	ل�ى ر�ح�ب�ع�ام� ف	ي \ل�ي�و�م	12
 \لث�ال	ث	 ك�م�ا ق�ال� \ل�م�ل	ك�: [\ر�ج	ع�وا إ	ل�ي� ف	ي \ل�ي�و�م	 \لث�ال	ث	].

 ف�أ�ج�اب� \ل�م�ل	ك� \لش�ع�ب� ب	ق�س�او�ةJ، و�ت�ر�ك� م�ش�ور�ة�13
 و�ق�ال� ح�س�ب� م�ش�ور�ة	14\لش�ي�وخ	 \ل�ت	ي أ�ش�ار�وا ب	ه�ا ع�ل�ي�ه	، 

 \ل�ح�د�اث	: [أ�ب	ي ث�ق�ل� ن	ير�ك�م� و�أ�ن�ا أ�ز	يد� ع�ل�ى ن	ير	ك�م�. أ�ب	ي
 و�ل�م� ي�س�م�ع	15أ�د�ب�ك�م� ب	الس0ي�اط	 و�أ�ن�ا أ�ؤ�د0ب�ك�م� ب	ال�ع�ق�ار	ب	]. 

�م�ه�  \ل�م�ل	ك� ل	لش�ع�ب	، ل�ن� \لس�ب�ب� ك�ان� م	ن� ق	ب�ل	 \لر�ب0 ل	ي�ق	يم� ك�ل
 \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	 \لر�ب� ع�ن� ي�د	 أ�خ	ي�ا \لش0يل�ون	ي0 إ	ل�ى ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن	

 ف�ل�م�ا ر�أ�ى ك�ل� إ	س�ر�ائ	يل� أ�ن� \ل�م�ل	ك� ل�م� ي�س�م�ع� ل�ه�م�،16ن�ب�اط�. 
� ن�ص	يب� ل�ن�ا  أ�ج�اب� \لش�ع�ب� \ل�م�ل	ك�: [أ�ي� ق	س�مJ ل�ن�ا ف	ي د�او�د�، و�ل

 ف	ي \ب�ن	 ي�س�ى! إ	ل�ى خ	ي�ام	ك� ي�ا إ	س�ر�ائ	يل�. \لن� \ن�ظ�ر� إ	ل�ى
 و�أ�م�ا ب�ن�و17ب�ي�ت	ك� ي�ا د�او�د�]. و�ذ�ه�ب� إ	س�ر�ائ	يل� إ	ل�ى خ	ي�ام	ه	م�. 

 إ	س�ر�ائ	يل� \لس�اك	ن�ون� ف	ي م�د�ن	 ي�ه�وذ�ا ف�م�ل�ك� ع�ل�ي�ه	م� ر�ح�ب�ع�ام�.
 ث�م� أ�ر�س�ل� \ل�م�ل	ك� ر�ح�ب�ع�ام� أ�د�ور�ام� \ل�ذ	ي ع�ل�ى \لت�س�خ	ير	18

 ف�ر�ج�م�ه� ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� ب	ال�ح	ج�ار�ة	 ف�م�ات�. ف�ب�اد�ر� \ل�م�ل	ك�
 ر�ح�ب�ع�ام� و�ص�ع	د� إ	ل�ى \ل�م�ر�ك�ب�ة	 ل	ي�ه�ر�ب� إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم�.



 ف�ع�ص�ى إ	س�ر�ائ	يل� ع�ل�ى ب�ي�ت	 د�او�د� إ	ل�ى ه�ذ�ا \ل�ي�و�م	.19
 و�ل�م�ا س�م	ع� ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� ب	أ�ن� ي�ر�ب�ع�ام� ق�د� ر�ج�ع�، أ�ر�س�ل�وا20

 ف�د�ع�وه� إ	ل�ى \ل�ج�م�اع�ة	 و�م�ل�ك�وه� ع�ل�ى ج�م	يع	 إ	س�ر�ائ	يل�. ل�م�
� س	ب�ط� ي�ه�وذ�ا و�ح�د�ه�.   و�ل�م�ا ج�اء� ر�ح�ب�ع�ام�21ي�ت�ب�ع� ب�ي�ت� د�او�د� إ	ل

 إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم� ج�م�ع� ك�ل� ب�ي�ت	 ي�ه�وذ�ا و�س	ب�ط� ب	ن�ي�ام	ين�، م	ئ�ة>
 و�ث�م�ان	ين� أ�ل�ف� م�خ�ت�ارJ م�ح�ار	بJ ل	ي�ح�ار	ب�وا ب�ي�ت� إ	س�ر�ائ	يل�

�م� \لل�ه	22و�ي�ر�د�وا \ل�م�م�ل�ك�ة� ل�ر�ح�ب�ع�ام� ب�ن	 س�ل�ي�م�ان�.   و�ك�ان� ك�ل
 [ق�ل� ل	ر�ح�ب�ع�ام� ب�ن	 س�ل�ي�م�ان� م�ل	ك	23إ	ل�ى ش�م�ع�ي�ا ر�ج�ل	 \لل�ه	: 

 ه�ك�ذ�ا24ي�ه�وذ�ا و�ك�ل0 ب�ي�ت	 ي�ه�وذ�ا و�ب	ن�ي�ام	ين� و�ب�ق	ي�ة	 \لش�ع�ب	: 
� ت�ح�ار	ب�وا إ	خ�و�ت�ك�م� ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل�. � ت�ص�ع�د�وا و�ل  ق�ال� \لر�ب�: ل

�م�ر�].  \ر�ج	ع�وا ك�ل� و�اح	دJ إ	ل�ى ب�ي�ت	ه	، ل�ن� م	ن� ع	ن�د	ي ه�ذ�ا \ل
�م	 \لر�ب0 و�ر�ج�ع�وا ل	ي�ن�ط�ل	ق�وا ح�س�ب� ق�و�ل	 \لر�ب0.  ف�س�م	ع�وا ل	ك�ل

 و�ب�ن�ى ي�ر�ب�ع�ام� ش�ك	يم� ف	ي ج�ب�ل	 أ�ف�ر�اي	م� و�س�ك�ن� ب	ه�ا. ث�م�25
 و�ق�ال� ي�ر�ب�ع�ام� ف	ي ق�ل�ب	ه	:26خ�ر�ج� م	ن� ه�ن�اك� و�ب�ن�ى ف�ن�وئ	يل�. 

 إ	ن� ص�ع	د� ه�ذ�ا27[\لن� ت�ر�ج	ع� \ل�م�م�ل�ك�ة� إ	ل�ى ب�ي�ت	 د�او�د�. 
 \لش�ع�ب� ل	ي�ق�ر0ب�وا ذ�ب�ائ	ح� ف	ي ب�ي�ت	 \لر�ب0 ف	ي أ�ور�ش�ل	يم� ي�ر�ج	ع�

 ق�ل�ب� ه�ذ�ا \لش�ع�ب	 إ	ل�ى س�ي0د	ه	م� إ	ل�ى ر�ح�ب�ع�ام� م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا
 و�ي�ق�ت�ل�ون	ي و�ي�ر�ج	ع�وا إ	ل�ى ر�ح�ب�ع�ام� م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا].

 ف�اس�ت�ش�ار� \ل�م�ل	ك� و�ع�م	ل� ع	ج�ل�ي� ذ�ه�بJ، و�ق�ال� ل�ه�م�: [ك�ث	ير|28
 ع�ل�ي�ك�م� أ�ن� ت�ص�ع�د�وا إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم�. ه�و�ذ�ا آل	ه�ت�ك� ي�ا إ	س�ر�ائ	يل�



 و�و�ض�ع� و�اح	دا ف	ي29\ل�ذ	ين� أ�ص�ع�د�وك� م	ن� أ�ر�ض	 م	ص�ر�]. 
�م�ر� خ�ط	ي�ة>.30ب�ي�ت	 إ	يل� و�ج�ع�ل� \لخ�ر� ف	ي د�ان�.   و�ك�ان� ه�ذ�ا \ل

 و�ك�ان� \لش�ع�ب� ي�ذ�ه�ب�ون� إ	ل�ى أ�م�ام	 أ�ح�د	ه	م�ا ح�ت�ى إ	ل�ى د�ان�.
 و�ب�ن�ى ب�ي�ت� \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	، و�ص�ي�ر� ك�ه�ن�ة> م	ن� أ�ط�ر�اف	 \لش�ع�ب	31

�و	ي.   و�ع�م	ل� ي�ر�ب�ع�ام� ع	يدا ف	ي32ل�م� ي�ك�ون�وا م	ن� ب�ن	ي ل
 \لش�ه�ر	 \لث�ام	ن	 ف	ي \ل�ي�و�م	 \ل�خ�ام	س� ع�ش�ر� م	ن� \لش�ه�ر	

 ك�ال�ع	يد	 \ل�ذ	ي ف	ي ي�ه�وذ�ا، و�أ�ص�ع�د� ع�ل�ى \ل�م�ذ�ب�ح	. ه�ك�ذ�ا ف�ع�ل�
 ف	ي ب�ي�ت	 إ	يل� ب	ذ�ب�ح	ه	 ل	ل�ع	ج�ل�ي�ن	 \لل�ذ�ي�ن	 ع�م	ل�ه�م�ا. و�أ�و�ق�ف� ف	ي

 و�أ�ص�ع�د� ع�ل�ى33ب�ي�ت	 إ	يل� ك�ه�ن�ة� \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	 \ل�ت	ي ع�م	ل�ه�ا. 
 \ل�م�ذ�ب�ح	 \ل�ذ	ي ع�م	ل� ف	ي ب�ي�ت	 إ	يل� ف	ي \ل�ي�و�م	 \ل�خ�ام	س� ع�ش�ر�

 م	ن� \لش�ه�ر	 \لث�ام	ن	، ف	ي \لش�ه�ر	 \ل�ذ	ي \ب�ت�د�ع�ه� م	ن� ق�ل�ب	ه	،
ف�ع�م	ل� ع	يدا ل	ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل� و�ص�ع	د� ع�ل�ى \ل�م�ذ�ب�ح	 ل	ي�وق	د�. 



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ال	ث� ع�ش�ر�

�م	 \لر�ب0 إ	ل�ى1  و�إ	ذ�ا ب	ر�ج�ل	 \لل�ه	 ق�د� أ�ت�ى م	ن� ي�ه�وذ�ا ب	ك�ل
 ف�ن�اد�ى2ب�ي�ت	 إ	يل�، و�ي�ر�ب�ع�ام� و�اق	ف| ل�د�ى \ل�م�ذ�ب�ح	 ل	ي�وق	د�. 

�م	 \لر�ب0: [ي�ا م�ذ�ب�ح� ي�ا م�ذ�ب�ح�، ه�ك�ذ�ا ق�ال�  ن�ح�و� \ل�م�ذ�ب�ح	 ب	ك�ل
 \لر�ب�: ه�و�ذ�ا س�ي�ول�د� ل	ب�ي�ت	 د�او�د� \ب�ن| \س�م�ه� ي�وش	ي�ا، و�ي�ذ�ب�ح�

 ع�ل�ي�ك� ك�ه�ن�ة� \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	 \ل�ذ	ين� ي�وق	د�ون� ع�ل�ي�ك�، و�ت�ح�ر�ق� ع�ل�ي�ك�
>:3ع	ظ�ام� \لن�اس	].  �م�ة> ق�ائ	ل  و�أ�ع�ط�ى ف	ي ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م	 ع�ل

�م�ة� \ل�ت	ي ت�ك�ل�م� ب	ه�ا \لر�ب�: ه�و�ذ�ا \ل�م�ذ�ب�ح�  [ه�ذ	ه	 ه	ي� \ل�ع�ل
�م�4ي�ن�ش�ق� و�ي�ذ�ر�ى \لر�م�اد� \ل�ذ	ي ع�ل�ي�ه	].   ف�ل�م�ا س�م	ع� \ل�م�ل	ك� ك�ل

 ر�ج�ل	 \لل�ه	 \ل�ذ	ي ن�اد�ى ن�ح�و� \ل�م�ذ�ب�ح	 ف	ي ب�ي�ت	 إ	يل�، م�د� ي�ر�ب�ع�ام�
>: [أ�م�س	ك�وه�]. ف�ي�ب	س�ت� ي�د�ه� \ل�ت	ي م�د�ه�ا  ي�د�ه� ع�ن	 \ل�م�ذ�ب�ح	 ق�ائ	ل

 و�ان�ش�ق� \ل�م�ذ�ب�ح�5ن�ح�و�ه� و�ل�م� ي�س�ت�ط	ع� أ�ن� ي�ر�د�ه�ا إ	ل�ي�ه	! 
�م�ة	 \ل�ت	ي أ�ع�ط�اه�ا  و�ذ�ر	ي� \لر�م�اد� م	ن� ع�ل�ي�ه	 ح�س�ب� \ل�ع�ل

�م	 \لر�ب0.   ف�ق�ال� \ل�م�ل	ك� ل	ر�ج�ل	 \لل�ه	: [ت�ض�ر�ع�6ر�ج�ل� \لل�ه	 ب	ك�ل
 إ	ل�ى و�ج�ه	 \لر�ب0 إ	ل�ه	ك� و�ص�ل0 م	ن� أ�ج�ل	ي ف�ت�ر�ج	ع� ي�د	ي إ	ل�ي�].
 ف�ت�ض�ر�ع� ر�ج�ل� \لل�ه	 إ	ل�ى و�ج�ه	 \لر�ب0 ف�ر�ج�ع�ت� ي�د� \ل�م�ل	ك	 إ	ل�ي�ه	

�و�ل	.   ث�م� ق�ال� \ل�م�ل	ك� ل	ر�ج�ل	 \لل�ه	: [\د�خ�ل�7و�ك�ان�ت� ك�م�ا ف	ي \ل
 ف�ق�ال� ر�ج�ل� \لل�ه	8م�ع	ي إ	ل�ى \ل�ب�ي�ت	 و�ت�ق�و�ت� ف�أ�ع�ط	ي�ك� أ�ج�ر�ة>]. 

� آك�ل� � أ�د�خ�ل� م�ع�ك� و�ل  ل	ل�م�ل	ك	: [ل�و� أ�ع�ط�ي�ت�ن	ي ن	ص�ف� ب�ي�ت	ك� ل



� أ�ش�ر�ب� م�اء> ف	ي ه�ذ�ا \ل�م�و�ض	ع	.  �ن0ي ه�ك�ذ�ا9خ�ب�زا و�ل  ل
� ت�ر�ج	ع� � ت�ش�ر�ب� م�اء> و�ل � ت�أ�ك�ل� خ�ب�زا و�ل �م	 \لر�ب0: ل  أ�وص	يت� ب	ك�ل

 ف�ذ�ه�ب� ف	ي ط�ر	يقJ آخ�ر�،10ف	ي \لط�ر	يق	 \ل�ذ	ي ذ�ه�ب�ت� ف	يه	]. 
 و�ل�م� ي�ر�ج	ع� ف	ي \لط�ر	يق	 \ل�ذ	ي ج�اء� ف	يه	 إ	ل�ى ب�ي�ت	 إ	يل�.

 و�ك�ان� ن�ب	ي� ش�ي�خ| س�اك	نا ف	ي ب�ي�ت	 إ	يل�. ف�أ�ت�ى ب�ن�وه� و�ق�ص�وا11
 ع�ل�ي�ه	 ك�ل� \ل�ع�م�ل	 \ل�ذ	ي ع�م	ل�ه� ر�ج�ل� \لل�ه	 ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م� ف	ي ب�ي�ت	
�م� \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	 إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	.  إ	يل�، و�ق�ص�وا ع�ل�ى أ�ب	يه	م	 \ل�ك�ل

 ف�ق�ال� ل�ه�م� أ�ب�وه�م�: [م	ن� أ�ي0 ط�ر	يقJ ذ�ه�ب�؟] و�ك�ان� ب�ن�وه�12
 ف�ق�ال� ل	ب�ن	يه	:13ق�د� ر�أ�وا \لط�ر	يق� \ل�ذ	ي س�ار� ف	يه	 ر�ج�ل� \لل�ه	. 

 [ش�د�وا ل	ي ع�ل�ى \ل�ح	م�ار	]. ف�ش�د�وا ل�ه� ع�ل�ى \ل�ح	م�ار	 ف�ر�ك	ب�
 و�س�ار� و�ر�اء� ر�ج�ل	 \لل�ه	، ف�و�ج�د�ه� ج�ال	سا ت�ح�ت�14ع�ل�ي�ه	 

 \ل�ب�ل�وط�ة	، ف�ق�ال� ل�ه�: [أ�أ�ن�ت� ر�ج�ل� \لل�ه	 \ل�ذ	ي ج�اء� م	ن� ي�ه�وذ�ا؟]
 ف�ق�ال� ل�ه�: [س	ر� م�ع	ي إ	ل�ى \ل�ب�ي�ت	 و�ك�ل�15ف�ق�ال�: [أ�ن�ا ه�و�]. 

� أ�د�خ�ل� م�ع�ك�16خ�ب�زا].  � أ�ق�د	ر� أ�ن� أ�ر�ج	ع� م�ع�ك� و�ل  ف�ق�ال�: [ل
� أ�ش�ر�ب� م�ع�ك� م�اء> ف	ي ه�ذ�ا \ل�م�و�ض	ع	. � آك�ل� خ�ب�زا و�ل  و�ل

� ت�ش�ر�ب� ه�ن�اك�17 � ت�أ�ك�ل� خ�ب�زا و�ل �م	 \لر�ب0: ل �ن�ه� ق	يل� ل	ي ب	ك�ل  ل
� ت�ر�ج	ع� س�ائ	را ف	ي \لط�ر	يق	 \ل�ذ	ي ذ�ه�ب�ت� ف	يه	].  م�اء> و�ل

 ف�ق�ال� ل�ه�: [أ�ن�ا أ�ي�ضا ن�ب	ي� م	ث�ل�ك�، و�ق�د� ك�ل�م�ن	ي م�ل�ك|18
>: \ر�ج	ع� ب	ه	 م�ع�ك� إ	ل�ى ب�ي�ت	ك� ف�ي�أ�ك�ل� خ�ب�زا �م	 \لر�ب0 ق�ائ	ل  ب	ك�ل

 ف�ر�ج�ع� م�ع�ه� و�أ�ك�ل� خ�ب�زا ف	ي19و�ي�ش�ر�ب� م�اء>]- ك�ذ�ب� ع�ل�ي�ه	. 



 و�ب�ي�ن�م�ا ه�م�ا ج�ال	س�ان	 ع�ل�ى \ل�م�ائ	د�ة	 ك�ان�20ب�ي�ت	ه	 و�ش�ر	ب� م�اء>. 
�م� \لر�ب0 إ	ل�ى \لن�ب	ي0 \ل�ذ	ي أ�ر�ج�ع�ه�،   ف�ص�اح� إ	ل�ى ر�ج�ل	21ك�ل

 \لل�ه	 \ل�ذ	ي ج�اء� م	ن� ي�ه�وذ�ا: [ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن�ك�
 خ�ال�ف�ت� ق�و�ل� \لر�ب0 و�ل�م� ت�ح�ف�ظ	 \ل�و�ص	ي�ة� \ل�ت	ي أ�و�ص�اك� ب	ه�ا

 ف�ر�ج�ع�ت� و�أ�ك�ل�ت� خ�ب�زا و�ش�ر	ب�ت� م�اء> ف	ي22\لر�ب� إ	ل�ه�ك�، 
� � ت�ش�ر�ب� م�اء>، ل � ت�أ�ك�ل� ف	يه	 خ�ب�زا و�ل  \ل�م�و�ض	ع	 \ل�ذ	ي ق�ال� ل�ك�: ل

 ث�م� ب�ع�د�م�ا أ�ك�ل� خ�ب�زا و�ب�ع�د� أ�ن�23ت�د�خ�ل� ج�ث�ت�ك� ق�ب�ر� آب�ائ	ك�]. 
 ش�ر	ب� ش�د� ل�ه� ع�ل�ى \ل�ح	م�ار	 (أ�ي� ل	لن�ب	ي0 \ل�ذ	ي أ�ر�ج�ع�ه�)

 و�ان�ط�ل�ق�. ف�ص�اد�ف�ه� أ�س�د| ف	ي \لط�ر	يق	 و�ق�ت�ل�ه�. و�ك�ان�ت� ج�ث�ت�ه�24
 م�ط�ر�وح�ة> ف	ي \لط�ر	يق	 و�ال�ح	م�ار� و�اق	ف| ب	ج�ان	ب	ه�ا و�ال�س�د�

 و�إ	ذ�ا ب	ق�و�مJ ي�ع�ب�ر�ون� ف�ر�أ�وا \ل�ج�ث�ة�25و�اق	ف| ب	ج�ان	ب	 \ل�ج�ث�ة	. 
 م�ط�ر�وح�ة> ف	ي \لط�ر	يق	 و�ال�س�د� و�اق	ف| ب	ج�ان	ب	 \ل�ج�ث�ة	. ف�أ�ت�وا

 و�أ�خ�ب�ر�وا ف	ي \ل�م�د	ين�ة	 \ل�ت	ي ك�ان� \لن�ب	ي� \لش�ي�خ� س�اك	نا ب	ه�ا.
 و�ل�م�ا س�م	ع� \لن�ب	ي� \ل�ذ	ي أ�ر�ج�ع�ه� ع�ن	 \لط�ر	يق	 ق�ال�: [ه�و�26

 ر�ج�ل� \لل�ه	 \ل�ذ	ي خ�ال�ف� ق�و�ل� \لر�ب0، ف�د�ف�ع�ه� \لر�ب� ل	ل�س�د	
�م	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي ك�ل�م�ه� ب	ه	].   و�ق�ال�27ف�اف�ت�ر�س�ه� و�ق�ت�ل�ه� ح�س�ب� ك�ل

 ف�ذ�ه�ب� و�و�ج�د�28ل	ب�ن	يه	: [ش�د�وا ل	ي ع�ل�ى \ل�ح	م�ار	]. ف�ش�د�وا. 
 ج�ث�ت�ه� م�ط�ر�وح�ة> ف	ي \لط�ر	يق	، و�ال�ح	م�ار� و�ال�س�د� و�اق	ف�ي�ن	

� \ف�ت�ر�س� \ل�ح	م�ار�.  ب	ج�ان	ب	 \ل�ج�ث�ة	، و�ل�م� ي�أ�ك�ل	 \ل�س�د� \ل�ج�ث�ة� و�ل
 ف�ر�ف�ع� \لن�ب	ي� ج�ث�ة� ر�ج�ل	 \لل�ه	 و�و�ض�ع�ه�ا ع�ل�ى \ل�ح	م�ار	 و�ر�ج�ع�29



 ف�و�ض�ع�30ب	ه�ا، و�د�خ�ل� \لن�ب	ي� \لش�ي�خ� \ل�م�د	ين�ة� ل	ي�ن�د�ب�ه� و�ي�د�ف	ن�ه� 
 و�ب�ع�د�31ج�ث�ت�ه� ف	ي ق�ب�ر	ه	 و�ن�اح�وا ع�ل�ي�ه	 ق�ائ	ل	ين�: [آه� ي�ا أ�خ	ي!] 

 د�ف�ن	ه	 إ	ي�اه� ق�ال� ل	ب�ن	يه	: [ع	ن�د� و�ف�ات	ي \د�ف	ن�ون	ي ف	ي \ل�ق�ب�ر	 \ل�ذ	ي
�ن�ه�32د�ف	ن� ف	يه	 ر�ج�ل� \لل�ه	. ب	ج�ان	ب	 ع	ظ�ام	ه	 ض�ع�وا ع	ظ�ام	ي.   ل

�م	 \لر�ب0 ن�ح�و� �م� \ل�ذ	ي ن�اد�ى ب	ه	 ب	ك�ل  ت�م�اما س�ي�ت	م� \ل�ك�ل
 \ل�م�ذ�ب�ح	 \ل�ذ	ي ف	ي ب�ي�ت	 إ	يل�، و�ن�ح�و� ج�م	يع	 ب�ي�وت	 \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	

�م�ر	 ل�م� ي�ر�ج	ع�33\ل�ت	ي ف	ي م�د�ن	 \لس�ام	ر�ة	].   ب�ع�د� ه�ذ�ا \ل
 ي�ر�ب�ع�ام� ع�ن� ط�ر	يق	ه	 \لر�د	ي	ئ�ة	، ب�ل� ع�اد� ف�ع�م	ل� م	ن� أ�ط�ر�اف	

� ي�د�ه� ف�ص�ار� م	ن�  \لش�ع�ب	 ك�ه�ن�ة� م�ر�ت�ف�ع�اتJ. م�ن� ش�اء� م�ل�
�م�ر	 خ�ط	ي�ة| ل	ب�ي�ت	34ك�ه�ن�ة	 \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	.   و�ك�ان� م	ن� ه�ذ�ا \ل

ي�ر�ب�ع�ام�، و�ك�ان� ل	ب�اد�ت	ه	 و�خ�ر�اب	ه	 ع�ن� و�ج�ه	 \ل�ر�ض	. 



ا�ل�ص�ح�اح� \لر�اب	ع� ع�ش�ر�

 ف�ق�ال�2ف	ي ذ�ل	ك� \لز�م�ان	 م�ر	ض� أ�ب	ي�ا ب�ن� ي�ر�ب�ع�ام�. 1
� ي�ع�ل�م�وا أ�ن�ك	  ي�ر�ب�ع�ام� ل	م�ر�أ�ت	ه	: [ق�وم	ي غ�ي0ر	ي ش�ك�ل�ك	 ح�ت�ى ل

 \م�ر�أ�ة� ي�ر�ب�ع�ام� و�اذ�ه�ب	ي إ	ل�ى ش	يل�وه�. ه�و�ذ�ا ه�ن�اك� أ�خ	ي�ا
 \لن�ب	ي� \ل�ذ	ي ق�ال� ع�ن0ي إ	ن0ي أ�م�ل	ك� ع�ل�ى ه�ذ�ا \لش�ع�ب	.

 و�خ�ذ	ي ب	ي�د	ك	 ع�ش�ر�ة� أ�ر�غ	ف�ةJ و�ك�ع�كا و�ج�ر�ة� ع�س�لJ، و�س	ير	ي3
�م	].   ف�ف�ع�ل�ت	 \م�ر�أ�ة�4إ	ل�ي�ه	 و�ه�و� ي�خ�ب	ر�ك	 م�اذ�ا ي�ك�ون� ل	ل�غ�ل

 ي�ر�ب�ع�ام� ه�ك�ذ�ا، و�ق�ام�ت� و�ذ�ه�ب�ت� إ	ل�ى ش	يل�وه� و�د�خ�ل�ت� ب�ي�ت�
�ن�ه� ق�د� ض�ع�ف�ت� ع�ي�ن�اه� � ي�ق�د	ر� أ�ن� ي�ب�ص	ر� ل  أ�خ	ي�ا. و�ك�ان� أ�خ	ي�ا ل

 و�ق�ال� \لر�ب� ل�خ	ي�ا: [ه�و�ذ�ا \م�ر�أ�ة� ي�ر�ب�ع�ام�5ب	س�ب�ب	 ش�ي�خ�وخ�ت	ه	. 
�ن�ه� م�ر	يض|. ف�ق�ل� ل�ه�ا:  آت	ي�ة| ل	ت�س�أ�ل� م	ن�ك� ش�ي�ئا م	ن� ج	ه�ة	 \ب�ن	ه�ا ل

 ف�ل�م�ا س�م	ع� أ�خ	ي�ا ح	س�6ك�ذ�ا و�ك�ذ�ا، ف�إ	ن�ه�ا ع	ن�د� د�خ�ول	ه�ا ت�ت�ن�ك�ر�]. 
 ر	ج�ل�ي�ه�ا و�ه	ي� د�اخ	ل�ة| ف	ي \ل�ب�اب	 ق�ال�: [\د�خ�ل	ي ي�ا \م�ر�أ�ة�
 ي�ر�ب�ع�ام�. ل	م�اذ�ا ت�ت�ن�ك�ر	ين� و�أ�ن�ا م�ر�س�ل| إ	ل�ي�ك	 ب	ق�و�لJ ق�اسJ؟

 ا	ذ�ه�ب	ي ق�ول	ي ل	ي�ر�ب�ع�ام�: ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل�: م	ن�7
 أ�ج�ل	 أ�ن0ي ق�د� ر�ف�ع�ت�ك� م	ن� و�س�ط	 \لش�ع�ب	 و�ج�ع�ل�ت�ك� ر�ئ	يسا

 و�ش�ق�ق�ت� \ل�م�م�ل�ك�ة� م	ن� ب�ي�ت	 د�او�د�8ع�ل�ى ش�ع�ب	ي إ	س�ر�ائ	يل�، 
 و�أ�ع�ط�ي�ت�ك� إ	ي�اه�ا، و�ل�م� ت�ك�ن� ك�ع�ب�د	ي د�او�د� \ل�ذ	ي ح�ف	ظ�
 و�ص�اي�اي� و�ال�ذ	ي س�ار� و�ر�ائ	ي ب	ك�ل0 ق�ل�ب	ه	 ل	ي�ف�ع�ل� م�ا ه�و�



 و�ق�د� س�اء� ع�م�ل�ك� أ�ك�ث�ر� م	ن� ج�م	يع	9م�س�ت�ق	يم| ف�ق�ط� ف	ي ع�ي�ن�ي�، 
 \ل�ذ	ين� ك�ان�وا ق�ب�ل�ك� ف�س	ر�ت� و�ع�م	ل�ت� ل	ن�ف�س	ك� آل	ه�ة> أ�خ�ر�ى

 ل	ذ�ل	ك�10و�م�س�ب�وك�اتJ ل	ت�غ	يظ�ن	ي و�ق�د� ط�ر�ح�ت�ن	ي و�ر�اء� ظ�ه�ر	ك�، 
 ه�ئ�ن�ذ�ا ج�ال	ب| ش�ر\ا ع�ل�ى ب�ي�ت	 ي�ر�ب�ع�ام�، و�أ�ق�ط�ع� ل	ي�ر�ب�ع�ام� ك�ل�

 ذ�ك�رJ م�ح�ج�وزا و�م�ط�ل�قا ف	ي إ	س�ر�ائ	يل�. و�أ�ن�ز	ع� آخ	ر� ب�ي�ت	 ي�ر�ب�ع�ام�
 م�ن� م�ات� ل	ي�ر�ب�ع�ام� ف	ي11ك�م�ا ي�ن�ز�ع� \ل�ب�ع�ر� ح�ت�ى ي�ف�ن�ى. 

 \ل�م�د	ين�ة	 ت�أ�ك�ل�ه� \ل�ك	ل�ب�، و�م�ن� م�ات� ف	ي \ل�ح�ق�ل	 ت�أ�ك�ل�ه� ط�ي�ور�
 و�أ�ن�ت	 ف�ق�وم	ي و�ان�ط�ل	ق	ي إ	ل�ى12\لس�م�اء	، ل�ن� \لر�ب� ت�ك�ل�م�. 

 و�ي�ن�د�ب�ه�13ب�ي�ت	ك	، و�ع	ن�د� د�خ�ول	 ر	ج�ل�ي�ك	 \ل�م�د	ين�ة� ي�م�وت� \ل�و�ل�د�. 
 ج�م	يع� إ	س�ر�ائ	يل� و�ي�د�ف	ن�ون�ه�، ل�ن� ه�ذ�ا و�ح�د�ه� م	ن� ي�ر�ب�ع�ام�

�ن�ه� و�ج	د� ف	يه	 أ�م�ر| ص�ال	ح| ن�ح�و� \لر�ب0 إ	ل�ه	  ي�د�خ�ل� \ل�ق�ب�ر� ل
 و�ي�ق	يم� \لر�ب� ل	ن�ف�س	ه	 م�ل	كا ع�ل�ى14إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي ب�ي�ت	 ي�ر�ب�ع�ام�. 

 إ	س�ر�ائ	يل� ي�ق�ر	ض� ب�ي�ت� ي�ر�ب�ع�ام� ه�ذ�ا \ل�ي�و�م�. و�م�اذ�ا؟ \�لن� أ�ي�ضا!
 و�ي�ض�ر	ب� \لر�ب� إ	س�ر�ائ	يل� ك�اه�ت	ز�از	 \ل�ق�ص�ب	 ف	ي \ل�م�اء	،15

 و�ي�س�ت�أ�ص	ل� إ	س�ر�ائ	يل� ع�ن� ه�ذ	ه	 \ل�ر�ض	 \لص�ال	ح�ة	 \ل�ت	ي
�ن�ه�م� ع�م	ل�وا ب�ائ	ه	م�، و�ي�ب�د0د�ه�م� إ	ل�ى ع�ب�ر	 \لن�ه�ر	 ل  أ�ع�ط�اه�ا ل	

 و�ي�د�ف�ع� إ	س�ر�ائ	يل� م	ن� أ�ج�ل	16س�و�ار	ي�ه�م� و�أ�غ�اظ�وا \لر�ب�. 
 خ�ط�اي�ا ي�ر�ب�ع�ام� \ل�ذ	ي أ�خ�ط�أ� و�ج�ع�ل� إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ�].

 ف�ق�ام�ت	 \م�ر�أ�ة� ي�ر�ب�ع�ام� و�ذ�ه�ب�ت� و�ج�اء�ت� إ	ل�ى ت	ر�ص�ة�. و�ل�م�ا17
�م�،   ف�د�ف�ن�ه� و�ن�د�ب�ه� ج�م	يع�18و�ص�ل�ت� إ	ل�ى ع�ت�ب�ة	 \ل�ب�اب	 م�ات� \ل�غ�ل



�م	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	 ع�ن� ي�د	 ع�ب�د	ه	 أ�خ	ي�ا  إ	س�ر�ائ	يل� ح�س�ب� ك�ل
 و�أ�م�ا ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	 ي�ر�ب�ع�ام�، ك�ي�ف� ح�ار�ب� و�ك�ي�ف� م�ل�ك�،19\لن�ب	ي0. 

�ي�ام	 ل	م�ل�وك	 إ	س�ر�ائ	يل�.  ف�إ	ن�ه�ا م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل
 و�الز�م�ان� \ل�ذ	ي م�ل�ك� ف	يه	 ي�ر�ب�ع�ام� ه�و� \ث�ن�ت�ان	 و�ع	ش�ر�ون�20

 س�ن�ة>، ث�م� \ض�ط�ج�ع� م�ع� آب�ائ	ه	 و�م�ل�ك� ن�اد�اب� \ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�.
 و�أ�م�ا ر�ح�ب�ع�ام� ب�ن� س�ل�ي�م�ان� ف�م�ل�ك� ف	ي ي�ه�وذ�ا. و�ك�ان�21

 ر�ح�ب�ع�ام� \ب�ن� إ	ح�د�ى و�أ�ر�ب�ع	ين� س�ن�ة> ح	ين� م�ل�ك�، و�م�ل�ك� س�ب�ع�
 ع�ش�ر�ة� س�ن�ة> ف	ي أ�ور�ش�ل	يم� \ل�م�د	ين�ة	 \ل�ت	ي \خ�ت�ار�ه�ا \لر�ب�

 ل	و�ض�ع	 \س�م	ه	 ف	يه�ا م	ن� ج�م	يع	 أ�س�ب�اط	 إ	س�ر�ائ	يل�. و�اس�م� أ�م0ه	
 و�ع�م	ل� ي�ه�وذ�ا \لش�ر� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب220ن	ع�م�ة� \ل�ع�م�ون	ي�ة�. 

 و�أ�غ�ار�وه� أ�ك�ث�ر� م	ن� ج�م	يع	 م�ا ع�م	ل� آب�اؤ�ه�م� ب	خ�ط�اي�اه�م� \ل�ت	ي
�ن�ف�س	ه	م� م�ر�ت�ف�ع�اتJ و�أ�ن�ص�ابا23أ�خ�ط�أ�وا ب	ه�ا.   و�ب�ن�وا ه�م� أ�ي�ضا ل

 و�س�و�ار	ي� ع�ل�ى ك�ل0 ت�ل� م�ر�ت�ف	عJ و�ت�ح�ت� ك�ل0 ش�ج�ر�ةJ خ�ض�ر�اء�.
 و�ك�ان� أ�ي�ضا م�أ�ب�ون�ون� ف	ي \ل�ر�ض	. ف�ع�ل�وا ح�س�ب� ك�ل240

�م�م	 \ل�ذ	ين� ط�ر�د�ه�م� \لر�ب� م	ن� أ�م�ام	 ب�ن	ي  أ�ر�ج�اس	 \ل
 و�ف	ي \لس�ن�ة	 \ل�خ�ام	س�ة	 ل	ل�م�ل	ك	 ر�ح�ب�ع�ام� ص�ع	د�25إ	س�ر�ائ	يل�. 

 و�أ�خ�ذ� خ�ز�ائ	ن� ب�ي�ت	 \لر�ب260ش	يش�ق� م�ل	ك� م	ص�ر� إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم� 
 و�خ�ز�ائ	ن� ب�ي�ت	 \ل�م�ل	ك	، و�أ�خ�ذ� ك�ل� ش�ي�ءJ. و�أ�خ�ذ� ج�م	يع�

 ف�ع�م	ل� \ل�م�ل	ك�27أ�ت�ر�اس	 \لذ�ه�ب	 \ل�ت	ي ع�م	ل�ه�ا س�ل�ي�م�ان�. 
 ر�ح�ب�ع�ام� ع	و�ضا ع�ن�ه�ا أ�ت�ر�اس� ن�ح�اسJ و�س�ل�م�ه�ا ل	ي�د	 ر�ؤ�س�اء	



 و�ك�ان� إ	ذ�ا د�خ�ل�28\لس�ع�اة	 \ل�ح�اف	ظ	ين� ب�اب� ب�ي�ت	 \ل�م�ل	ك	. 
 \ل�م�ل	ك� ب�ي�ت� \لر�ب0 ي�ح�م	ل�ه�ا \لس�ع�اة�، ث�م� ي�ر�ج	ع�ون�ه�ا إ	ل�ى

 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	 ر�ح�ب�ع�ام� و�ك�ل� م�ا ف�ع�ل�29غ�ر�ف�ة	 \لس�ع�اة	. 
�ي�ام	 ل	م�ل�وك	 ي�ه�وذ�ا.   و�ك�ان�ت�30م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل

�ي�ام	.   ث�م� \ض�ط�ج�ع�31ح�ر�ب| ب�ي�ن� ر�ح�ب�ع�ام� و�ي�ر�ب�ع�ام� ك�ل� \ل
 ر�ح�ب�ع�ام� م�ع� آب�ائ	ه	، و�د�ف	ن� م�ع� آب�ائ	ه	 ف	ي م�د	ين�ة	 د�او�د�. و�اس�م�

أ�م0ه	 ن	ع�م�ة� \ل�ع�م�ون	ي�ة�. و�م�ل�ك� أ�ب	ي�ام� \ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�خ�ام	س� ع�ش�ر�

 و�ف	ي \لس�ن�ة	 \لث�ام	ن�ة	 ع�ش�ر�ة� ل	ل�م�ل	ك	 ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن	 ن�ب�اط�،1
 م�ل�ك� ث�ل�ث� س	ن	ينJ ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�.2م�ل�ك� أ�ب	ي�ام� ع�ل�ى ي�ه�وذ�ا. 

 و�س�ار� ف	ي ج�م	يع	 خ�ط�اي�ا3و�اس�م� أ�م0ه	 م�ع�ك�ة� \ب�ن�ة� أ�ب�ش�ال�وم�. 
> م�ع� \لر�ب0 إ	ل�ه	ه	  أ�ب	يه	 \ل�ت	ي ع�م	ل�ه�ا ق�ب�ل�ه�، و�ل�م� ي�ك�ن� ق�ل�ب�ه� ك�ام	ل

 و�ل�ك	ن� ل�ج�ل	 د�او�د� أ�ع�ط�اه� \لر�ب� إ	ل�ه�ه�4ك�ق�ل�ب	 د�او�د� أ�ب	يه	. 
 س	ر�اجا ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�، إ	ذ� أ�ق�ام� \ب�ن�ه� ب�ع�د�ه� و�ث�ب�ت� أ�ور�ش�ل	يم�.

 ل�ن� د�او�د� ع�م	ل� م�ا ه�و� م�س�ت�ق	يم| ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0 و�ل�م� ي�ح	د�5
� ف	ي ق�ض	ي�ة	  ع�ن� ش�ي�ءJ م	م�ا أ�و�ص�اه� ب	ه	 ك�ل� أ�ي�ام	 ح�ي�ات	ه	، إ	ل

 و�ك�ان�ت� ح�ر�ب| ب�ي�ن� ر�ح�ب�ع�ام� و�ي�ر�ب�ع�ام� ك�ل� أ�ي�ام	6أ�ور	ي�ا \ل�ح	ث0ي0. 
 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	 أ�ب	ي�ام� و�ك�ل� م�ا ع�م	ل� م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	7ح�ي�ات	ه	. 

�ي�ام	 ل	م�ل�وك	 ي�ه�وذ�ا. و�ك�ان�ت� ح�ر�ب| ب�ي�ن� أ�ب	ي�ام� و�ي�ر�ب�ع�ام�.  أ�خ�ب�ار	 \ل
 ث�م� \ض�ط�ج�ع� أ�ب	ي�ام� م�ع� آب�ائ	ه	، ف�د�ف�ن�وه� ف	ي م�د	ين�ة	 د�او�د�،8

 و�ف	ي \لس�ن�ة	 \ل�ع	ش�ر	ين� ل	ي�ر�ب�ع�ام�9و�م�ل�ك� آس�ا \ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 
 م�ل�ك� إ	ح�د�ى و�أ�ر�ب�ع	ين�10م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� م�ل�ك� آس�ا ع�ل�ى ي�ه�وذ�ا. 

 س�ن�ة> ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�. و�اس�م� أ�م0ه	 م�ع�ك�ة� \ب�ن�ة� أ�ب�ش�ال�وم�.
 و�ع�م	ل� آس�ا م�ا ه�و� م�س�ت�ق	يم| ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0 ك�د�او�د� أ�ب	يه	،11
 و�أ�ز�ال� \ل�م�أ�ب�ون	ين� م	ن� \ل�ر�ض	، و�ن�ز�ع� ج�م	يع� \ل�ص�ن�ام	 \ل�ت	ي12

 ح�ت�ى إ	ن� م�ع�ك�ة� أ�م�ه� خ�ل�ع�ه�ا م	ن� أ�ن� ت�ك�ون�13ع�م	ل�ه�ا آب�اؤ�ه�، 



> ل	س�ار	ي�ةJ، و�ق�ط�ع� آس�ا ت	م�ث�ال�ه�ا �ن�ه�ا ع�م	ل�ت� ت	م�ث�ال  م�ل	ك�ة> ل
 و�أ�م�ا \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات� ف�ل�م� ت�ن�ز�ع�.14و�أ�ح�ر�ق�ه� ف	ي و�اد	ي ق�د�ر�ون�. 

> م�ع� \لر�ب0 ك�ل� أ�ي�ام	ه	.  � إ	ن� ق�ل�ب� آس�ا ك�ان� ك�ام	ل  و�أ�د�خ�ل�15إ	ل
 أ�ق�د�اس� أ�ب	يه	 و�أ�ق�د�اس�ه� إ	ل�ى ب�ي�ت	 \لر�ب0 م	ن� \ل�ف	ض�ة	 و�الذ�ه�ب	

 و�ك�ان�ت� ح�ر�ب| ب�ي�ن� آس�ا و�ب�ع�ش�ا م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� ك�ل�16و�الن	ي�ة	. 
 و�ص�ع	د� ب�ع�ش�ا م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ع�ل�ى ي�ه�وذ�ا و�ب�ن�ى17أ�ي�ام	ه	م�ا. 

� ي�د�ع� أ�ح�دا ي�خ�ر�ج� أ�و� ي�د�خ�ل� إ	ل�ى آس�ا م�ل	ك	  \لر�ام�ة� ل	ك�ي� ل
 و�أ�خ�ذ� آس�ا ج�م	يع� \ل�ف	ض�ة	 و�الذ�ه�ب	 \ل�ب�اق	ي�ة	 ف	ي18ي�ه�وذ�ا. 

 خ�ز�ائ	ن	 ب�ي�ت	 \لر�ب0 و�خ�ز�ائ	ن	 ب�ي�ت	 \ل�م�ل	ك	 و�د�ف�ع�ه�ا ل	ي�د	 ع�ب	يد	ه	،
 و�أ�ر�س�ل�ه�م� \ل�م�ل	ك� آس�ا إ	ل�ى ب�ن�ه�د�د� ب�ن	 ط�ب�ر	يم�ون� ب�ن	 ح�ز�ي�ون�

 :<  [إ	ن� ب�ي�ن	ي و�ب�ي�ن�ك�19م�ل	ك	 أ�ر�ام� \لس�اك	ن	 ف	ي د	م�ش�ق� ق�ائ	ل
 و�ب�ي�ن� أ�ب	ي و�أ�ب	يك� ع�ه�دا. ه�و�ذ�ا ق�د� أ�ر�س�ل�ت� ل�ك� ه�د	ي�ة> م	ن�

 ف	ض�ةJ و�ذ�ه�بJ، ف�ت�ع�ال� \ن�ق�ض� ع�ه�د�ك� م�ع� ب�ع�ش�ا م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل�
 ف�س�م	ع� ب�ن�ه�د�د� ل	ل�م�ل	ك	 آس�ا و�أ�ر�س�ل�20ف�ي�ص�ع�د� ع�ن0ي]. 

 ر�ؤ�س�اء� \ل�ج�ي�وش	 \ل�ت	ي ل�ه� ع�ل�ى م�د�ن	 إ	س�ر�ائ	يل�، و�ض�ر�ب�
 ع�ي�ون� و�د�ان� و�آب�ل� ب�ي�ت	 م�ع�ك�ة� و�ك�ل� ك	ن�ر�وت� م�ع� ك�ل0 أ�ر�ض	

 و�ل�م�ا س�م	ع� ب�ع�ش�ا ك�ف� ع�ن� ب	ن�اء	 \لر�ام�ة	 و�أ�ق�ام�21ن�ف�ت�ال	ي. 
 ف�اس�ت�د�ع�ى \ل�م�ل	ك� آس�ا ك�ل� ي�ه�وذ�ا. ل�م� ي�ك�ن�22ف	ي ت	ر�ص�ة�. 

 ب�ر	يء|. ف�ح�م�ل�وا ك�ل� ح	ج�ار�ة	 \لر�ام�ة	 و�أ�خ�ش�اب	ه�ا \ل�ت	ي ب�ن�اه�ا
 ب�ع�ش�ا، و�ب�ن�ى ب	ه�ا \ل�م�ل	ك� آس�ا ج�ب�ع� ب	ن�ي�ام	ين� و�ال�م	ص�ف�اة�.



 و�ب�ق	ي�ة� ك�ل0 أ�م�ور	 آس�ا و�ك�ل� ج�ب�ر�وت	ه	 و�ك�ل� م�ا ف�ع�ل�23
�ي�ام	 ل	م�ل�وك	  و�ال�م�د�ن	 \ل�ت	ي ب�ن�اه�ا م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل

 ي�ه�وذ�ا. غ�ي�ر� أ�ن�ه� ف	ي ز�م�ان	 ش�ي�خ�وخ�ت	ه	 م�ر	ض� ف	ي ر	ج�ل�ي�ه	.
 ث�م� \ض�ط�ج�ع� آس�ا م�ع� آب�ائ	ه	، و�د�ف	ن� م�ع� آب�ائ	ه	 ف	ي م�د	ين�ة	24

 و�م�ل�ك�25د�او�د� أ�ب	يه	، و�م�ل�ك� ي�ه�وش�اف�اط� \ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 
س�ا  ن�اد�اب� ب�ن� ي�ر�ب�ع�ام� ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي \لس�ن�ة	 \لث�ان	ي�ة	 ل	

 و�ع�م	ل� \لش�ر�26م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا، ف�م�ل�ك� ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� س�ن�ت�ي�ن	. 
 ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0 و�س�ار� ف	ي ط�ر	يق	 أ�ب	يه	 و�ف	ي خ�ط	ي�ت	ه	 \ل�ت	ي

 و�ف�ت�ن� ع�ل�ي�ه	 ب�ع�ش�ا ب�ن� أ�خ	ي�ا27ج�ع�ل� ب	ه�ا إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ�. 
 م	ن� ب�ي�ت	 ي�س�اك�ر�، و�ض�ر�ب�ه� ب�ع�ش�ا ف	ي ج	ب�ث�ون� \ل�ت	ي

 ل	ل�ف	ل	س�ط	ين	ي0ين�. و�ك�ان� ن�اد�اب� و�ك�ل� إ	س�ر�ائ	يل� م�ح�اص	ر	ين�
س�ا م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا28ج	ب�ث�ون�.   و�أ�م�ات�ه� ب�ع�ش�ا ف	ي \لس�ن�ة	 \لث�ال	ث�ة	 ل	

 و�ل�م�ا م�ل�ك� ض�ر�ب� ك�ل� ب�ي�ت	 ي�ر�ب�ع�ام�. ل�م�29و�م�ل�ك� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 
�م	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي  ي�ب�ق	 ن�س�م�ة> ل	ي�ر�ب�ع�ام� ح�ت�ى أ�ف�ن�اه�م� ح�س�ب� ك�ل

 ل�ج�ل	 خ�ط�اي�ا30ت�ك�ل�م� ب	ه	 ع�ن� ي�د	 ع�ب�د	ه	 أ�خ	ي�ا \لش0يل�ون	ي0 - 
 ي�ر�ب�ع�ام� \ل�ت	ي أ�خ�ط�أ�ه�ا و�ال�ت	ي ج�ع�ل� ب	ه�ا إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ�

 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	31ب	إ	غ�اظ�ت	ه	 \ل�ت	ي أ�غ�اظ� ب	ه�ا \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل�. 
�ي�ام	 ل	م�ل�وك	  ن�اد�اب� و�ك�ل� م�ا ع�م	ل� م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل

 و�ك�ان�ت� ح�ر�ب| ب�ي�ن� آس�ا و�ب�ع�ش�ا م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل�32إ	س�ر�ائ	يل�. 
س�ا م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا م�ل�ك�33ك�ل� أ�ي�ام	ه	م�ا.   ف	ي \لس�ن�ة	 \لث�ال	ث�ة	 ل	



 ب�ع�ش�ا ب�ن� أ�خ	ي�ا ع�ل�ى ج�م	يع	 إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي ت	ر�ص�ة� أ�ر�ب�عا
 و�ع�م	ل� \لش�ر� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0، و�س�ار� ف	ي34و�ع	ش�ر	ين� س�ن�ة>. 

 ط�ر	يق	 ي�ر�ب�ع�ام� و�ف	ي خ�ط	ي�ت	ه	 \ل�ت	ي ج�ع�ل� ب	ه�ا إ	س�ر�ائ	يل�
ي�خ�ط	ئ�.



ا�ل�ص�ح�اح� \لس�اد	س� ع�ش�ر�

�م� \لر�ب0 إ	ل�ى ي�اه�و ب�ن	 ح�ن�ان	ي ع�ل�ى ب�ع�ش�ا:1  و�ك�ان� ك�ل
 [م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن0ي ق�د� ر�ف�ع�ت�ك� م	ن� \لت�ر�اب	 و�ج�ع�ل�ت�ك� ر�ئ	يسا ع�ل�ى2

 ش�ع�ب	ي إ	س�ر�ائ	يل�، ف�س	ر�ت� ف	ي ط�ر	يق	 ي�ر�ب�ع�ام� و�ج�ع�ل�ت�
 ه�ئ�ن�ذ�ا3ش�ع�ب	ي إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ�ون� و�ي�غ	يظ�ون�ن	ي ب	خ�ط�اي�اه�م�، 

 أ�ن�ز	ع� ن�س�ل� ب�ع�ش�ا و�ن�س�ل� ب�ي�ت	ه	، و�أ�ج�ع�ل� ب�ي�ت�ك� ك�ب�ي�ت	 ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن	
 ف�م�ن� م�ات� ل	ب�ع�ش�ا ف	ي \ل�م�د	ين�ة	 ت�أ�ك�ل�ه� \ل�ك	ل�ب�، و�م�ن�4ن�ب�اط�. 

 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	5م�ات� ل�ه� ف	ي \ل�ح�ق�ل	 ت�أ�ك�ل�ه� ط�ي�ور� \لس�م�اء	]. 
�ي�ام	  ب�ع�ش�ا و�م�ا ع�م	ل� و�ج�ب�ر�وت�ه� م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل

 و�اض�ط�ج�ع� ب�ع�ش�ا م�ع� آب�ائ	ه	 و�د�ف	ن� ف	ي6ل	م�ل�وك	 إ	س�ر�ائ	يل�. 
 و�أ�ي�ضا ع�ن� ي�د	 ي�اه�و ب�ن	7ت	ر�ص�ة�، و�م�ل�ك� أ�ي�ل�ة� \ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 

�م� \لر�ب0 ع�ل�ى ب�ع�ش�ا و�ع�ل�ى ب�ي�ت	ه	، و�ع�ل�ى  ح�ن�ان	ي \لن�ب	ي0 ك�ان� ك�ل
 ك�ل0 \لش�ر0 \ل�ذ	ي ع�م	ل�ه� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0 ب	إ	غ�اظ�ت	ه	 إ	ي�اه� ب	ع�م�ل	

 و�ف	ي8ي�د�ي�ه	، و�ك�و�ن	ه	 ك�ب�ي�ت	 ي�ر�ب�ع�ام�، و�ل�ج�ل	 ق�ت�ل	ه	 إ	ي�اه�. 
س�ا م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا م�ل�ك� أ�ي�ل�ة� ب�ن�  \لس�ن�ة	 \لس�اد	س�ة	 و�ال�ع	ش�ر	ين� ل	

 ف�ف�ت�ن� ع�ل�ي�ه	 ع�ب�د�ه�9ب�ع�ش�ا ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي ت	ر�ص�ة� س�ن�ت�ي�ن	. 
 ز	م�ر	ي ر�ئ	يس� ن	ص�ف	 \ل�م�ر�ك�ب�ات	، و�ه�و� ف	ي ت	ر�ص�ة� ي�ش�ر�ب�

 و�ي�س�ك�ر� ف	ي ب�ي�ت	 أ�ر�ص�ا \ل�ذ	ي ع�ل�ى \ل�ب�ي�ت	 ف	ي ت	ر�ص�ة�.
 ف�د�خ�ل� ز	م�ر	ي و�ض�ر�ب�ه�، ف�ق�ت�ل�ه� ف	ي \لس�ن�ة	 \لس�اب	ع�ة	10



س�ا م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا، و�م�ل�ك� ع	و�ضا ع�ن�ه�.   و�ع	ن�د�11و�ال�ع	ش�ر	ين� ل	
 ت�م�ل�ك	ه	 و�ج�ل�وس	ه	 ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ه	 ض�ر�ب� ك�ل� ب�ي�ت	 ب�ع�ش�ا. ل�م� ي�ب�ق	

 ف�أ�ف�ن�ى ز	م�ر	ي ك�ل� ب�ي�ت	12ل�ه� ذ�ك�را، م�ع� أ�و�ل	ي�ائ	ه	 و�أ�ص�ح�اب	ه	. 
�م	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	 ع�ل�ى ب�ع�ش�ا ع�ن� ي�د	  ب�ع�ش�ا ح�س�ب� ك�ل

 ل�ج�ل	 ك�ل0 خ�ط�اي�ا ب�ع�ش�ا، و�خ�ط�اي�ا أ�ي�ل�ة� \ب�ن	ه	13ي�اه�و \لن�ب	ي0، 
� إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ� ل	غ�اظ�ة	 \لر�ب0 إ	ل�ه	  \ل�ت	ي أ�خ�ط�ئ�ا ب	ه�ا و�ج�ع�ل

 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	 أ�ي�ل�ة� و�ك�ل� م�ا ف�ع�ل�،14إ	س�ر�ائ	يل� ب	أ�ب�اط	يل	ه	م�. 
�ي�ام	 ل	م�ل�وك	 إ	س�ر�ائ	يل�.   ف	ي15م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل

 \لس�ن�ة	 \لس�اب	ع�ة	 و�ال�ع	ش�ر	ين� لس�ا م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا م�ل�ك� ز	م�ر	ي
> ع�ل�ى ج	ب�ث�ون�  س�ب�ع�ة� أ�ي�امJ ف	ي ت	ر�ص�ة�. و�ك�ان� \لش�ع�ب� ن�از	ل

 ف�س�م	ع� \لش�ع�ب� \لن�از	ل�ون� م�ن� ي�ق�ول�:16\ل�ت	ي ل	ل�ف	ل	س�ط	ين	ي0ين�. 
 [ق�د� ف�ت�ن� ز	م�ر	ي و�ق�ت�ل� أ�ي�ضا \ل�م�ل	ك�]. ف�م�ل�ك� ك�ل� إ	س�ر�ائ	يل�

 ع�م�ر	ي� ر�ئ	يس� \ل�ج�ي�ش	 ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م	 ف	ي
 و�ص�ع	د� ع�م�ر	ي و�ك�ل� إ	س�ر�ائ	يل� م�ع�ه� م	ن� ج	ب�ث�ون�17\ل�م�ح�ل�ة	. 

 و�ل�م�ا ر�أ�ى ز	م�ر	ي أ�ن� \ل�م�د	ين�ة� ق�د� أ�خ	ذ�ت�18و�ح�اص�ر�وا ت	ر�ص�ة�. 
 د�خ�ل� إ	ل�ى ق�ص�ر	 ب�ي�ت	 \ل�م�ل	ك	 و�أ�ح�ر�ق� ع�ل�ى ن�ف�س	ه	 ب�ي�ت� \ل�م�ل	ك	

 م	ن� أ�ج�ل	 خ�ط�اي�اه� \ل�ت	ي أ�خ�ط�أ� ب	ه�ا ب	ع�م�ل	ه	19ب	الن�ار	، ف�م�ات� 
 \لش�ر� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0 و�س�ي�ر	ه	 ف	ي ط�ر	يق	 ي�ر�ب�ع�ام�، و�م	ن�

 و�ب�ق	ي�ة�20أ�ج�ل	 خ�ط	ي�ت	ه	 \ل�ت	ي ع�م	ل� ب	ج�ع�ل	ه	 إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ�. 
 أ�م�ور	 ز	م�ر	ي و�ف	ت�ن�ت�ه� \ل�ت	ي ف�ت�ن�ه�ا م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	



�ي�ام	 ل	م�ل�وك	 إ	س�ر�ائ	يل�.   ح	ين�ئ	ذJ \ن�ق�س�م� ش�ع�ب� إ	س�ر�ائ	يل�21\ل
 ن	ص�ف�ي�ن	، ف�ن	ص�ف� \لش�ع�ب	 ك�ان� و�ر�اء� ت	ب�ن	ي ب�ن	 ج	ين�ة� ل	ت�م�ل	يك	ه	،

 و�ق�و	ي� \لش�ع�ب� \ل�ذ	ي و�ر�اء� ع�م�ر	ي22و�ن	ص�ف�ه� و�ر�اء� ع�م�ر	ي. 
 ع�ل�ى \لش�ع�ب	 \ل�ذ	ي و�ر�اء� ت	ب�ن	ي ب�ن	 ج	ين�ة�، ف�م�ات� ت	ب�ن	ي و�م�ل�ك�

س�ا م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا23ع�م�ر	ي.  �ث	ين� ل	  ف	ي \لس�ن�ة	 \ل�و�اح	د�ة	 و�الث�ل
 م�ل�ك� ع�م�ر	ي ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� \ث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة� س�ن�ة>. م�ل�ك� ف	ي

 و�اش�ت�ر�ى ج�ب�ل� \لس�ام	ر�ة	 م	ن� ش�ام	ر�24ت	ر�ص�ة� س	ت� س	ن	ين�. 
 ب	و�ز�ن�ت�ي�ن	 م	ن� \ل�ف	ض�ة	، و�ب�ن�ى ع�ل�ى \ل�ج�ب�ل	. و�د�ع�ا \س�م�

 \ل�م�د	ين�ة	 \ل�ت	ي ب�ن�اه�ا ب	اس�م	 ش�ام	ر� ص�اح	ب	 \ل�ج�ب�ل	 [\لس�ام	ر�ة�].
 و�ع�م	ل� ع�م�ر	ي \لش�ر� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0، و�أ�س�اء� أ�ك�ث�ر� م	ن�25

 و�س�ار� ف	ي ج�م	يع	 ط�ر	يق	 ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن	26ج�م	يع	 \ل�ذ	ين� ق�ب�ل�ه�. 
 ن�ب�اط� و�ف	ي خ�ط	ي�ت	ه	 \ل�ت	ي ج�ع�ل� ب	ه�ا إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ�، ل	غ�اظ�ة	

 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	 ع�م�ر	ي \ل�ت	ي27\لر�ب0 إ	ل�ه	 إ	س�ر�ائ	يل� ب	أ�ب�اط	يل	ه	م�. 
�ي�ام	  ع�م	ل� و�ج�ب�ر�وت�ه� \ل�ذ	ي أ�ب�د�ى م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل

 و�اض�ط�ج�ع� ع�م�ر	ي م�ع� آب�ائ	ه	 و�د�ف	ن�28ل	م�ل�وك	 إ	س�ر�ائ	يل�. 
 و�أ�خ�آب� ب�ن�29ف	ي \لس�ام	ر�ة	، و�م�ل�ك� أ�خ�آب� \ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 

س�ا �ث	ين� ل	  ع�م�ر	ي م�ل�ك� ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي \لس�ن�ة	 \لث�ام	ن�ة	 و�الث�ل
 م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا، و�م�ل�ك� أ�خ�آب� ب�ن� ع�م�ر	ي ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي

 و�ع�م	ل� \لش�ر� ف	ي30\لس�ام	ر�ة	 \ث�ن�ت�ي�ن	 و�ع	ش�ر	ين� س�ن�ة>. 
 و�ك�أ�ن�ه� ك�ان� أ�م�را31ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0 أ�ك�ث�ر� م	ن� ج�م	يع	 \ل�ذ	ين� ق�ب�ل�ه� - 



 ز�ه	يدا س�ل�وك�ه� ف	ي خ�ط�اي�ا ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن	 ن�ب�اط� ح�ت�ى \ت�خ�ذ�
 إ	يز�اب�ل� \ب�ن�ة� أ�ث�ب�ع�ل� م�ل	ك	 \لص�ي�د�ون	ي0ين� \م�ر�أ�ة>، و�ع�ب�د� \ل�ب�ع�ل�

 و�أ�ق�ام� م�ذ�ب�حا ل	ل�ب�ع�ل	 ف	ي ب�ي�ت	 \ل�ب�ع�ل	 \ل�ذ	ي ب�ن�اه�32و�س�ج�د� ل�ه�. 
 و�ع�م	ل� أ�خ�آب� س�و�ار	ي�، و�ز�اد� ف	ي \ل�ع�م�ل	33ف	ي \لس�ام	ر�ة	. 

 ل	غ�اظ�ة	 \لر�ب0 إ	ل�ه	 إ	س�ر�ائ	يل� أ�ك�ث�ر� م	ن� ج�م	يع	 م�ل�وك	 إ	س�ر�ائ	يل�
 ف	ي أ�ي�ام	ه	 ب�ن�ى ح	يئ	يل� \ل�ب�ي�ت�ئ	يل	ي� أ�ر	يح�ا.34\ل�ذ	ين� ك�ان�وا ق�ب�ل�ه�. 

 ب	أ�ب	ير�ام� ب	ك�ر	ه	 و�ض�ع� أ�س�اس�ه�ا و�ب	س�ج�وب� ص�غ	ير	ه	 ن�ص�ب�
�م	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	 ع�ن� ي�د	 ي�ش�وع� ب�ن	  أ�ب�و�اب�ه�ا، ح�س�ب� ك�ل

 .Jن�ون



ا�ل�ص�ح�اح� \لس�اب	ع� ع�ش�ر�

 و�ق�ال� إ	يل	ي�ا \لت0ش�ب	ي� م	ن� م�س�ت�و�ط	ن	ي ج	ل�ع�اد� ل�خ�آب�:1
�  [ح�ي� ه�و� \لر�ب� إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل� \ل�ذ	ي و�ق�ف�ت� أ�م�ام�ه�، إ	ن�ه� ل
� ع	ن�د� ق�و�ل	ي]. � م�ط�ر| ف	ي ه�ذ	ه	 \لس0ن	ين� إ	ل  ي�ك�ون� ط�ل� و�ل

�م� \لر�ب0 ل�ه�: 2  [\ن�ط�ل	ق� م	ن� ه�ن�ا و�ات�ج	ه� ن�ح�و�3و�ك�ان� ك�ل
�ر�د�ن0،  \ل�م�ش�ر	ق	، و�اخ�ت�ب	ئ� ع	ن�د� ن�ه�ر	 ك�ر	يث� \ل�ذ	ي ه�و� م�ق�اب	ل� \ل

 ف�ت�ش�ر�ب� م	ن� \لن�ه�ر	. و�ق�د� أ�م�ر�ت� \ل�غ	ر�ب�ان� أ�ن� ت�ع�ول�ك� ه�ن�اك�].4
�م	 \لر�ب0 و�ذ�ه�ب� ف�أ�ق�ام� ع	ن�د� ن�ه�ر	5  ف�ان�ط�ل�ق� و�ع�م	ل� ح�س�ب� ك�ل

�ر�د�ن0.   و�ك�ان�ت	 \ل�غ	ر�ب�ان� ت�أ�ت	ي إ	ل�ي�ه	6ك�ر	يث� \ل�ذ	ي ه�و� م�ق�اب	ل� \ل
 ب	خ�ب�زJ و�ل�ح�مJ ص�ب�احا و�ب	خ�ب�زJ و�ل�ح�مJ م�س�اء>، و�ك�ان� ي�ش�ر�ب� م	ن�

�ن�ه� ل�م�7\لن�ه�ر	.   و�ك�ان� ب�ع�د� م�د�ةJ م	ن� \لز�م�ان	 أ�ن� \لن�ه�ر� ي�ب	س� ل
�م� \لر�ب0: 8ي�ك�ن� م�ط�ر| ف	ي \ل�ر�ض	.   [ق�م	 \ذ�ه�ب�9و�ك�ان� ل�ه� ك�ل

 إ	ل�ى ص	ر�ف�ة� \ل�ت	ي ل	ص�ي�د�ون� و�أ�ق	م� ه�ن�اك�. ه�و�ذ�ا ق�د� أ�م�ر�ت�
 ف�ق�ام� و�ذ�ه�ب� إ	ل�ى ص	ر�ف�ة�.10ه�ن�اك� أ�ر�م�ل�ة> أ�ن� ت�ع�ول�ك�]. 

 و�ج�اء� إ	ل�ى ب�اب	 \ل�م�د	ين�ة	، و�إ	ذ�ا ب	ام�ر�أ�ةJ أ�ر�م�ل�ةJ ه�ن�اك� ت�ق�ش�
Jن�اء	ي إ	ف Jيل� م�اء	ي ق�ل	ي ل	يد�انا، ف�ن�اد�اه�ا و�ق�ال�: [ه�ات	ع 

 و�ف	يم�ا ه	ي� ذ�اه	ب�ة| ل	ت�أ�ت	ي� ب	ه	 ن�اد�اه�ا و�ق�ال�:11ف�أ�ش�ر�ب�]. 
 ف�ق�ال�ت�: [ح�ي� ه�و�12[ه�ات	ي ل	ي ك	س�ر�ة� خ�ب�زJ ف	ي ي�د	ك	]. 

 \لر�ب� إ	ل�ه�ك� إ	ن�ه� ل�ي�س�ت� ع	ن�د	ي ك�ع�ك�ة|، و�ل�ك	ن� م	ل�ء� ك�ف� م	ن�



 \لد�ق	يق	 ف	ي \ل�ك�و�ار	، و�ق�ل	يل| م	ن� \لز�ي�ت	 ف	ي \ل�ك�وز	، و�ه�ئ�ن�ذ�ا
ت	ي� و�أ�ع�م�ل�ه� ل	ي و�ل	ب�ن	ي ل	ن�أ�ك�ل�ه� ث�م� ن�م�وت�].  أ�ق�ش� ع�ود�ي�ن	 ل	

� ت�خ�اف	ي. \د�خ�ل	ي و�اع�م�ل	ي ك�ق�و�ل	ك	،13  ف�ق�ال� ل�ه�ا إ	يل	ي�ا: [ل
> و�اخ�ر�ج	ي ب	ه�ا  و�ل�ك	ن	 \ع�م�ل	ي ل	ي م	ن�ه�ا ك�ع�ك�ة> ص�غ	ير�ة> أ�و�ل

�ن�ه� ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�14إ	ل�ي�، ث�م� \ع�م�ل	ي ل�ك	 و�ل	ب�ن	ك	 أ�خ	يرا.   ل
� � ي�ف�ر�غ�، و�ك�وز� \لز�ي�ت	 ل  إ	ل�ه� إ	س�ر�ائ	يل�: إ	ن� ك�و�ار� \لد�ق	يق	 ل
 ي�ن�ق�ص�، إ	ل�ى \ل�ي�و�م	 \ل�ذ	ي ف	يه	 ي�ع�ط	ي \لر�ب� م�ط�را ع�ل�ى

 ف�ذ�ه�ب�ت� و�ف�ع�ل�ت� ح�س�ب� ق�و�ل	 إ	يل	ي�ا، و�أ�ك�ل�ت�15و�ج�ه	 \ل�ر�ض	]. 
 ك�و�ار� \لد�ق	يق	 ل�م� ي�ف�ر�غ�، و�ك�وز�16ه	ي� و�ه�و� و�ب�ي�ت�ه�ا أ�ي�اما. 

 \لز�ي�ت	 ل�م� ي�ن�ق�ص�، ح�س�ب� ق�و�ل	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	 ع�ن� ي�د	
�م�ور	 م�ر	ض� \ب�ن� \ل�م�ر�أ�ة	 ص�اح	ب�ة	 \ل�ب�ي�ت	17إ	يل	ي�ا.   و�ب�ع�د� ه�ذ	ه	 \ل

 ف�ق�ال�ت�18و�اش�ت�د� م�ر�ض�ه� ج	د\ا ح�ت�ى ل�م� ت�ب�ق� ف	يه	 ن�س�م�ة|. 
 ل	يل	ي�ا: [م�ا ل	ي و�ل�ك� ي�ا ر�ج�ل� \لل�ه	! ه�ل� ج	ئ�ت� إ	ل�ي� ل	ت�ذ�ك	ير	 إ	ث�م	ي

 ف�ق�ال� ل�ه�ا: [أ�ع�ط	ين	ي \ب�ن�ك	]. و�أ�خ�ذ�ه� م	ن�19و�إ	م�ات�ة	 \ب�ن	ي؟] 
 ح	ض�ن	ه�ا و�ص�ع	د� ب	ه	 إ	ل�ى \ل�ع�ل0ي�ة	 \ل�ت	ي ك�ان� م�ق	يما ب	ه�ا، و�أ�ض�ج�ع�ه�

 و�ص�ر�خ� إ	ل�ى \لر�ب0: [أ�ي�ه�ا \لر�ب� إ	ل�ه	ي، أ�أ�ي�ضا20ع�ل�ى س�ر	ير	ه	 
�ر�م�ل�ة	 \ل�ت	ي أ�ن�ا ن�از	ل| ع	ن�د�ه�ا ق�د� أ�س�أ�ت� ب	إ	م�ات�ت	ك� \ب�ن�ه�ا؟]  إ	ل�ى \ل

 ف�ت�م�د�د� ع�ل�ى \ل�و�ل�د	 ث�ل�ث� م�ر�اتJ، و�ص�ر�خ� إ	ل�ى \لر�ب0: [ي�ا ر�ب�21
 ف�س�م	ع� \لر�ب�22إ	ل�ه	ي، ل	ت�ر�ج	ع� ن�ف�س� ه�ذ�ا \ل�و�ل�د	 إ	ل�ى ج�و�ف	ه	]. 

 ل	ص�و�ت	 إ	يل	ي�ا، ف�ر�ج�ع�ت� ن�ف�س� \ل�و�ل�د	 إ	ل�ى ج�و�ف	ه	 ف�ع�اش�.



 ف�أ�خ�ذ� إ	يل	ي�ا \ل�و�ل�د� و�ن�ز�ل� ب	ه	 م	ن� \ل�ع�ل0ي�ة	 إ	ل�ى \ل�ب�ي�ت	 و�د�ف�ع�ه�23
�م0ه	. و�ق�ال� إ	يل	ي�ا: [\ن�ظ�ر	ي. \ب�ن�ك	 ح�ي�!]   ف�ق�ال�ت	 \ل�م�ر�أ�ة�24ل	

�م� \لر�ب0  ل	يل	ي�ا: [ه�ذ�ا \ل�و�ق�ت� ع�ل	م�ت� أ�ن�ك� ر�ج�ل� \لل�ه	، و�أ�ن� ك�ل
ف	ي ف�م	ك� ح�ق�].



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ام	ن� ع�ش�ر�

�م� \لر�ب0 إ	ل�ى إ	يل	ي�ا ف	ي1  و�ب�ع�د� أ�ي�امJ ك�ث	ير�ةJ ك�ان� ك�ل
 \لس�ن�ة	 \لث�ال	ث�ة	: [\ذ�ه�ب� و�ت�ر�اء� ل�خ�آب� ف�أ�ع�ط	ي� م�ط�را ع�ل�ى

 ف�ذ�ه�ب� إ	يل	ي�ا ل	ي�ت�ر�اء�ى ل�خ�آب�. و�ك�ان� \ل�ج�وع�2و�ج�ه	 \ل�ر�ض	]. 
 ف�د�ع�ا أ�خ�آب� ع�وب�د�ي�ا \ل�ذ	ي ع�ل�ى3ش�د	يدا ف	ي \لس�ام	ر�ة	، 

 و�ك�ان� ح	ين�م�ا4\ل�ب�ي�ت	 - و�ك�ان� ع�وب�د�ي�ا ي�خ�ش�ى \لر�ب� ج	د\ا. 
 ق�ط�ع�ت� إ	يز�اب�ل� أ�ن�ب	ي�اء� \لر�ب0 أ�ن� ع�وب�د�ي�ا أ�خ�ذ� م	ئ�ة� ن�ب	ي�

- Jو�م�اء Jخ�ب�ز	و�ع�ال�ه�م� ب Jي م�غ�ار�ة	ف <  و�خ�ب�أ�ه�م� خ�م�س	ين� ر�ج�ل
 و�ق�ال� أ�خ�آب� ل	ع�وب�د�ي�ا: [\ذ�ه�ب� ف	ي \ل�ر�ض	 إ	ل�ى ج�م	يع	5

�و�د	ي�ة	، ل�ع�ل�ن�ا ن�ج	د� ع�ش�با ف�ن�ح�ي	ي�  ع�ي�ون	 \ل�م�اء	 و�إ	ل�ى ج�م	يع	 \ل
� ن�ع�د�م� \ل�ب�ه�ائ	م� ك�ل�ه�ا].   ف�ق�س�م�ا ب�ي�ن�ه�م�ا6\ل�خ�ي�ل� و�ال�ب	غ�ال� و�ل

 \ل�ر�ض� ل	ي�ع�ب�ر�ا ب	ه�ا. ف�ذ�ه�ب� أ�خ�آب� ف	ي ط�ر	يقJ و�اح	دJ و�ح�د�ه�،
 و�ف	يم�ا ك�ان� ع�وب�د�ي�ا7و�ذ�ه�ب� ع�وب�د�ي�ا ف	ي ط�ر	يقJ آخ�ر� و�ح�د�ه�. 

 ف	ي \لط�ر	يق	 إ	ذ�ا ب	إ	يل	ي�ا ق�د� ل�ق	ي�ه�. ف�ع�ر�ف�ه� و�خ�ر� ع�ل�ى و�ج�ه	ه	
 ف�ق�ال� ل�ه�: [أ�ن�ا ه�و�. \ذ�ه�ب�8و�ق�ال�: [أ�أ�ن�ت� ه�و� س�ي0د	ي إ	يل	ي�ا؟] 

 ف�ق�ال�: [م�ا ه	ي� خ�ط	ي�ت	ي ح�ت�ى9و�ق�ل� ل	س�ي0د	ك�: ه�و�ذ�ا إ	يل	ي�ا]. 
 ح�ي� ه�و� \لر�ب� إ	ل�ه�ك�10إ	ن�ك� ت�د�ف�ع� ع�ب�د�ك� ل	ي�د	 أ�خ�آب� ل	ي�م	يت�ن	ي؟ 

� م�م�ل�ك�ة| ل�م� ي�ر�س	ل� س�ي0د	ي إ	ل�ي�ه�ا ل	ي�ف�ت0ش� � ت�وج�د� أ�م�ة| و�ل  إ	ن�ه� ل
� ي�وج�د�. و�ك�ان� ي�س�ت�ح�ل	ف�  ع�ل�ي�ك�، و�ك�ان�وا ي�ق�ول�ون�: إ	ن�ه� ل



�م�ة� أ�ن�ه�م� ل�م� ي�ج	د�وك�.   و�الن� أ�ن�ت� ت�ق�ول�:11\ل�م�م�ل�ك�ة� و�ال
 و�ي�ك�ون� إ	ذ�ا \ن�ط�ل�ق�ت� م	ن�12\ذ�ه�ب� ق�ل� ل	س�ي0د	ك� ه�و�ذ�ا إ	يل	ي�ا. 

� أ�ع�ل�م�. ف�إ	ذ�ا أ�ت�ي�ت�  ع�ِ	ن�د	ك� أ�ن� ر�وح� \لر�ب0 ي�ح�م	ل�ك� إ	ل�ى ح�ي�ث� ل
 و�أ�خ�ب�ر�ت� أ�خ�آب� و�ل�م� ي�ج	د�ك� ف�إ	ن�ه� ي�ق�ت�ل�ن	ي. و�أ�ن�ا ع�ب�د�ك�

 أ�ل�م� ي�خ�ب�ر� س�ي0د	ي ب	م�ا ف�ع�ل�ت�13أ�خ�ش�ى \لر�ب� م�ن�ذ� ص�ب�اي�. 
 ح	ين� ق�ت�ل�ت� إ	يز�اب�ل� أ�ن�ب	ي�اء� \لر�ب0، إ	ذ� خ�ب�أ�ت� م	ن� أ�ن�ب	ي�اء	 \لر�ب0 م	ئ�ة�

Jخ�ب�ز	و�ع�ل�ت�ه�م� ب Jي م�غ�ار�ة	ف <  ر�ج�لJ، خ�م�س	ين� خ�م�س	ين� ر�ج�ل
 و�أ�ن�ت� \لن� ت�ق�ول�: \ذ�ه�ب� ق�ل� ل	س�ي0د	ك�: ه�و�ذ�ا إ	يل	ي�ا.14و�م�اءJ؟ 

 ف�ق�ال� إ	يل	ي�ا: [ح�ي� ه�و� ر�ب� \ل�ج�ن�ود	 \ل�ذ	ي أ�ن�ا15ف�ي�ق�ت�ل�ن	ي]. 
 ف�ذ�ه�ب� ع�وب�د�ي�ا16و�اق	ف| أ�م�ام�ه�، إ	ن0ي \ل�ي�و�م� أ�ت�ر�اء�ى ل�ه�]. 

 و�ل�م�ا ر�أ�ى17ل	ل	ق�اء	 أ�خ�آب� و�أ�خ�ب�ر�ه�، ف�س�ار� أ�خ�آب� ل	ل	ق�اء	 إ	يل	ي�ا. 
 أ�خ�آب� إ	يل	ي�ا ق�ال� ل�ه� أ�خ�آب�: [أ�أ�ن�ت� ه�و� م�ك�د0ر� إ	س�ر�ائ	يل�؟]

 ف�ق�ال�: [ل�م� أ�ك�د0ر� إ	س�ر�ائ	يل�، ب�ل� أ�ن�ت� و�ب�ي�ت� أ�ب	يك� ب	ت�ر�ك	ك�م�18
 ف�الن� أ�ر�س	ل�19و�ص�اي�ا \لر�ب0 و�ب	س�ي�ر	ك� و�ر�اء� \ل�ب�ع�ل	يم	. 

 و�اج�م�ع� إ	ل�ي� ك�ل� إ	س�ر�ائ	يل� إ	ل�ى ج�ب�ل	 \ل�ك�ر�م�ل	 و�أ�ن�ب	ي�اء� \ل�ب�ع�ل	
 أ�ر�ب�ع� \ل�م	ئ�ة	 و�ال�خ�م�س	ين�، و�أ�ن�ب	ي�اء� \لس�و�ار	ي أ�ر�ب�ع� \ل�م	ئ�ة	 \ل�ذ	ين�

 ف�أ�ر�س�ل� أ�خ�آب� إ	ل�ى ج�م	يع	20ي�أ�ك�ل�ون� ع�ل�ى م�ائ	د�ة	 إ	يز�اب�ل�]. 
�ن�ب	ي�اء� إ	ل�ى ج�ب�ل	 \ل�ك�ر�م�ل	.   ف�ت�ق�د�م�21ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل� و�ج�م�ع� \ل

 إ	يل	ي�ا إ	ل�ى ج�م	يع	 \لش�ع�ب	 و�ق�ال�: [ح�ت�ى م�ت�ى ت�ع�ر�ج�ون� ب�ي�ن�
 \ل�ف	ر�ق�ت�ي�ن	؟ إ	ن� ك�ان� \لر�ب� ه�و� \لل�ه� ف�ات�ب	ع�وه�، و�إ	ن� ك�ان� \ل�ب�ع�ل�



 .Jم�ة	ك�ل	ب�ه� \لش�ع�ب� ب	ع�وه�]. ف�ل�م� ي�ج	ي�ا22ف�ات�ب	يل	ث�م� ق�ال� إ 
Jئ�ة	أ�ر�ب�ع� م 	ي�اء� \ل�ب�ع�ل	ي، و�أ�ن�ب	لر�ب0 و�ح�د	ي\ا ل	يت� ن�ب	: [أ�ن�ا ب�ق	لش�ع�ب	ل 

 .< �ن�ف�س	ه	م�23و�خ�م�س�ون� ر�ج�ل  ف�ل�ي�ع�ط�ون�ا ث�و�ر�ي�ن	، ف�ي�خ�ت�ار�وا ل
�  ث�و�را و�اح	دا و�ي�ق�ط0ع�وه� و�ي�ض�ع�وه� ع�ل�ى \ل�ح�ط�ب	، و�ل�ك	ن� ل

 ي�ض�ع�وا ن�ارا. و�أ�ن�ا أ�ق�ر0ب� \لث�و�ر� \لخ�ر� و�أ�ج�ع�ل�ه� ع�ل�ى \ل�ح�ط�ب	،
� أ�ض�ع� ن�ارا.   ث�م� ت�د�ع�ون� ب	اس�م	 آل	ه�ت	ك�م� و�أ�ن�ا أ�د�ع�و24و�ل�ك	ن� ل

 ب	اس�م	 \لر�ب0. و�ال	ل�ه� \ل�ذ	ي ي�ج	يب� ب	ن�ارJ ف�ه�و� \لل�ه�]. ف�أ�ج�اب�
�م� ح�س�ن|].  �ن�ب	ي�اء	25ج�م	يع� \لش�ع�ب	: [\ل�ك�ل  ف�ق�ال� إ	يل	ي�ا ل

�ن�ك�م� >، ل �ن�ف�س	ك�م� ث�و�را و�اح	دا و�ق�ر0ب�وا أ�و�ل  \ل�ب�ع�ل	: [\خ�ت�ار�وا ل
� ت�ض�ع�وا ن�ارا]. �ك�ث�ر�، و�اد�ع�وا ب	اس�م	 آل	ه�ت	ك�م�، و�ل�ك	ن� ل  أ�ن�ت�م� \ل

 ف�أ�خ�ذ�وا \لث�و�ر� \ل�ذ	ي أ�ع�ط	ي� ل�ه�م� و�ق�ر�ب�وه�، و�د�ع�وا ب	اس�م	26
 \ل�ب�ع�ل	 م	ن� \لص�ب�اح	 إ	ل�ى \لظ�ه�ر	: [ي�ا ب�ع�ل� أ�ج	ب�ن�ا]. ف�ل�م� ي�ك�ن�
� م�ج	يب|. و�ك�ان�وا ي�ر�ق�ص�ون� ح�و�ل� \ل�م�ذ�ب�ح	 \ل�ذ	ي  ص�و�ت| و�ل

 و�ع	ن�د� \لظ�ه�ر	 س�خ	ر� ب	ه	م� إ	يل	ي�ا و�ق�ال�: [\د�ع�وا ب	ص�و�ت27Jع�م	ل�. 
�ن�ه� إ	ل�ه|! ل�ع�ل�ه� م�س�ت�غ�ر	ق| أ�و� ف	ي خ�ل�و�ةJ أ�و� ف	ي س�ف�رJ، أ�و�  ع�الJ ل

 ف�ص�ر�خ�وا ب	ص�و�تJ ع�الJ، و�ت�ق�ط�ع�وا28ل�ع�ل�ه� ن�ائ	م| ف�ي�ت�ن�ب�ه�!] 
 ح�س�ب� ع�اد�ت	ه	م� ب	الس�ي�وف	 و�الر0م�اح	 ح�ت�ى س�ال� م	ن�ه�م� \لد�م�.

 و�ل�م�ا ج�از� \لظ�ه�ر� و�ت�ن�ب�أ�وا إ	ل�ى ح	ين	 إ	ص�ع�اد	 \لت�ق�د	م�ة	، و�ل�م�29
 ،Jم�ص�غ � � م�ج	يب| و�ل  ق�ال� إ	يل	ي�ا ل	ج�م	يع	30ي�ك�ن� ص�و�ت| و�ل

 \لش�ع�ب	: [ت�ق�د�م�وا إ	ل�ي�]. ف�ت�ق�د�م� ج�م	يع� \لش�ع�ب	 إ	ل�ي�ه	. ف�ر�م�م�



 ث�م� أ�خ�ذ� إ	يل	ي�ا \ث�ن�ي� ع�ش�ر� ح�ج�را،31م�ذ�ب�ح� \لر�ب0 \ل�م�ن�ه�د	م�. 
�م� \لر�ب0 إ	ل�ي�ه	:  ب	ع�د�د	 أ�س�ب�اط	 ب�ن	ي ي�ع�ق�وب� (ال�ذ	ي ك�ان� ك�ل

 و�ب�ن�ى \ل�ح	ج�ار�ة� م�ذ�ب�حا ب	اس�م	32[إ	س�ر�ائ	يل� ي�ك�ون� \س�م�ك�]) 
 \لر�ب0، و�ع�م	ل� ق�ن�اة> ح�و�ل� \ل�م�ذ�ب�ح	 ت�س�ع� ك�ي�ل�ت�ي�ن	 م	ن� \ل�ب	ز�ر	.

 ث�م� ر�ت�ب� \ل�ح�ط�ب� و�ق�ط�ع� \لث�و�ر� و�و�ض�ع�ه� ع�ل�ى \ل�ح�ط�ب	33
�وا أ�ر�ب�ع� ج�ر�اتJ م�اء> و�ص�ب�وا ع�ل�ى \ل�م�ح�ر�ق�ة	 و�ع�ل�ى  و�ق�ال�: [\م�ل�

 ث�م� ق�ال�: [ث�ن�وا] ف�ث�ن�و�ا. و�ق�ال�: [ث�ل0ث�وا ف�ث�ل�ث�وا.34\ل�ح�ط�ب	]. 
�ت	 \ل�ق�ن�اة� أ�ي�ضا م�اء>.35  ف�ج�ر�ى \ل�م�اء� ح�و�ل� \ل�م�ذ�ب�ح	 و�ام�ت�ل�
 و�ك�ان� ع	ن�د� إ	ص�ع�اد	 \لت�ق�د	م�ة	 أ�ن� إ	يل	ي�ا \لن�ب	ي� ت�ق�د�م� و�ق�ال�:36

 [أ�ي�ه�ا \لر�ب� إ	ل�ه� إ	ب�ر�اه	يم� و�إ	س�ح�اق� و�إ	س�ر�ائ	يل�، ل	ي�ع�ل�م	 \ل�ي�و�م�
 أ�ن�ك� أ�ن�ت� \لل�ه� ف	ي إ	س�ر�ائ	يل�، و�أ�ن0ي أ�ن�ا ع�ب�د�ك�، و�ب	أ�م�ر	ك� ق�د�

�م�ور	.   اس�ت�ج	ب�ن	ي ي�ا ر�ب� \س�ت�ج	ب�ن	ي،37ف�ع�ل�ت� ك�ل� ه�ذ	ه	 \ل
 ل	ي�ع�ل�م� ه�ذ�ا \لش�ع�ب� أ�ن�ك� أ�ن�ت� \لر�ب� \ل	ل�ه�، و�أ�ن�ك� أ�ن�ت� ح�و�ل�ت�

 ف�س�ق�ط�ت� ن�ار� \لر�ب0 و�أ�ك�ل�ت	 \ل�م�ح�ر�ق�ة�38ق�ل�وب�ه�م� ر�ج�وعا]. 
 و�ال�ح�ط�ب� و�ال�ح	ج�ار�ة� و�الت�ر�اب�، و�ل�ح�س�ت	 \ل�م	ي�اه� \ل�ت	ي ف	ي

 ف�ل�م�ا ر�أ�ى ج�م	يع� \لش�ع�ب	 ذ�ل	ك� س�ق�ط�وا ع�ل�ى39\ل�ق�ن�اة	. 
 ف�ق�ال�40و�ج�وه	ه	م� و�ق�ال�وا: [\لر�ب� ه�و� \لل�ه�! \لر�ب� ه�و� \لل�ه�!]. 

� ي�ف�ل	ت� م	ن�ه�م� ر�ج�ل|].  ل�ه�م� إ	يل	ي�ا: [أ�م�س	ك�وا أ�ن�ب	ي�اء� \ل�ب�ع�ل	 و�ل
 ف�أ�م�س�ك�وه�م�، ف�ن�ز�ل� ب	ه	م� إ	يل	ي�ا إ	ل�ى ن�ه�ر	 ق	يش�ون� و�ذ�ب�ح�ه�م�

�ن�ه�41ه�ن�اك�.   و�ق�ال� إ	يل	ي�ا ل�خ�آب�: [\ص�ع�د� ك�ل� و�اش�ر�ب�، ل



 .[Jي0 م�ط�ر	س� د�و	ي�أ�ك�ل� و�ي�ش�ر�ب�، و�أ�م�ا42ح	د� أ�خ�آب� ل	ف�ص�ع 
 إ	يل	ي�ا ف�ص�ع	د� إ	ل�ى ر�أ�س	 \ل�ك�ر�م�ل	 و�خ�ر� إ	ل�ى \ل�ر�ض	، و�ج�ع�ل�

�م	ه	: [\ص�ع�د� ت�ط�ل�ع� ن�ح�و�43و�ج�ه�ه� ب�ي�ن� ر�ك�ب�ت�ي�ه	.   و�ق�ال� ل	غ�ل
 \ل�ب�ح�ر	]. ف�ص�ع	د� و�ت�ط�ل�ع� و�ق�ال�: [ل�ي�س� ش�ي�ء|]. ف�ق�ال�: [\ر�ج	ع�]

 .Jق�ال�: [ه�و�ذ�ا غ�ي�م�ة|44س�ب�ع� م�ر�ات 	ع�ة	\لس�اب 	ي \ل�م�ر�ة	و�ف 
 ص�غ	ير�ة| ق�د�ر� ك�ف0 إ	ن�س�انJ ص�اع	د�ة| م	ن� \ل�ب�ح�ر	]. ف�ق�ال�: [\ص�ع�د�

� ي�م�ن�ع�ك� \ل�م�ط�ر�].   و�ك�ان� م	ن�45ق�ل� ل�خ�آب�: \ش�د�د� و�ان�ز	ل� ل	ئ�ل
 ه�ن�ا إ	ل�ى ه�ن�ا أ�ن� \لس�م�اء� \س�و�د�ت� م	ن� \ل�غ�ي�م	 و�الر0يح	، و�ك�ان�

 و�ك�ان�ت�46م�ط�ر| ع�ظ	يم|. ف�ر�ك	ب� أ�خ�آب� و�م�ض�ى إ	ل�ى ي�ز�ر�ع	يل�. 
 ي�د� \لر�ب0 ع�ل�ى إ	يل	ي�ا، ف�ش�د� ح�ق�و�ي�ه	 و�ر�ك�ض� أ�م�ام� أ�خ�آب� ح�ت�ى

ت�ج	يء� إ	ل�ى ي�ز�ر�ع	يل�. 



ا�ل�ص�ح�اح� \لت�اس	ع� ع�ش�ر�

 و�أ�خ�ب�ر� أ�خ�آب� إ	يز�اب�ل� ب	ك�ل0 م�ا ع�م	ل� إ	يل	ي�ا، و�ك�ي�ف� أ�ن�ه� ق�ت�ل�1
�ن�ب	ي�اء	 ب	الس�ي�ف	.  > إ	ل�ى إ	يل	ي�ا2ج�م	يع� \ل  ف�أ�ر�س�ل�ت� إ	يز�اب�ل� ر�س�ول

 ت�ق�ول�: [ه�ك�ذ�ا ت�ف�ع�ل� \لل	ه�ة� و�ه�ك�ذ�ا ت�ز	يد� إ	ن� ل�م� أ�ج�ع�ل�
 ن�ف�س�ك� ك�ن�ف�س	 و�اح	دJ م	ن�ه�م� ف	ي ن�ح�و	 ه�ذ�ا \ل�و�ق�ت	 غ�دا].

 ف�ل�م�ا ر�أ�ى ذ�ل	ك� ق�ام� و�م�ض�ى ل�ج�ل	 ن�ف�س	ه	، و�أ�ت�ى إ	ل�ى ب	ئ�ر	3
�م�ه� ه�ن�اك�.   ث�م� س�ار� ف	ي \ل�ب�ر0ي�ة	4س�ب�عJ \ل�ت	ي ل	ي�ه�وذ�ا و�ت�ر�ك� غ�ل

 م�س	ير�ة� ي�و�مJ، ح�ت�ى أ�ت�ى و�ج�ل�س� ت�ح�ت� ر�ت�م�ةJ و�ط�ل�ب� \ل�م�و�ت�
�ن0ي  ل	ن�ف�س	ه	، و�ق�ال�: [ق�د� ك�ف�ى \لن� ي�ا ر�ب�! خ�ذ� ن�ف�س	ي ل

 و�اض�ط�ج�ع� و�ن�ام� ت�ح�ت� \لر�ت�م�ة	. و�إ	ذ�ا5ل�س�ت� خ�ي�را م	ن� آب�ائ	ي!] 
 ف�ت�ط�ل�ع� و�إ	ذ�ا ك�ع�ك�ة�6ب	م�ل�كJ ق�د� م�س�ه� و�ق�ال�: [ق�م� و�ك�ل�]. 

 ر�ض�فJ و�ك�وز� م�اءJ ع	ن�د� ر�أ�س	ه	، ف�أ�ك�ل� و�ش�ر	ب� ث�م� ر�ج�ع�
 ث�م� ع�اد� م�ل�ك� \لر�ب0 ث�ان	ي�ة> ف�م�س�ه� و�ق�ال�: [ق�م�7ف�اض�ط�ج�ع�. 

 ف�ق�ام� و�أ�ك�ل� و�ش�ر	ب�،8و�ك�ل� ل�ن� \ل�م�س�اف�ة� ك�ث	ير�ة| ع�ل�ي�ك�]. 
�ك�ل�ة	 أ�ر�ب�ع	ين� ن�ه�ارا و�أ�ر�ب�ع	ين� ل�ي�ل�ة> إ	ل�ى ج�ب�ل	  و�س�ار� ب	ق�و�ة	 ت	ل�ك� \ل

 و�د�خ�ل� ه�ن�اك� \ل�م�غ�ار�ة� و�ب�ات� ف	يه�ا. و�ك�ان�9\لل�ه	 ح�ور	يب�، 
�م� \لر�ب0 إ	ل�ي�ه	: [م�ا ل�ك� ه�ه�ن�ا ي�ا إ	يل	ي�ا؟]   ف�ق�ال�: [ق�د� غ	ر�ت�10ك�ل

 غ�ي�ر�ة> ل	لر�ب0 إ	ل�ه	 \ل�ج�ن�ود	، ل�ن� ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل� ق�د� ت�ر�ك�وا ع�ه�د�ك�
 و�ن�ق�ض�وا م�ذ�اب	ح�ك� و�ق�ت�ل�وا أ�ن�ب	ي�اء�ك� ب	الس�ي�ف	، ف�ب�ق	يت� أ�ن�ا



 ف�ق�ال�: [\خ�ر�ج�11و�ح�د	ي. و�ه�م� ي�ط�ل�ب�ون� ن�ف�س	ي ل	ي�أ�خ�ذ�وه�ا]. 
 و�ق	ف� ع�ل�ى \ل�ج�ب�ل	 أ�م�ام� \لر�ب0]. و�إ	ذ�ا ب	الر�ب0 ع�اب	ر| و�ر	يح|
 ع�ظ	يم�ة| و�ش�د	يد�ة| ق�د� ش�ق�ت	 \ل�ج	ب�ال� و�ك�س�ر�ت	 \لص�خ�ور�

 أ�م�ام� \لر�ب0، و�ل�م� ي�ك�ن	 \لر�ب� ف	ي \لر0يح	. و�ب�ع�د� \لر0يح	 ز�ل�ز�ل�ة|،
 و�ب�ع�د� \لز�ل�ز�ل�ة	 ن�ار|، و�ل�م� ي�ك�ن	12و�ل�م� ي�ك�ن	 \لر�ب� ف	ي \لز�ل�ز�ل�ة	. 

 ف�ل�م�ا13\لر�ب� ف	ي \لن�ار	. و�ب�ع�د� \لن�ار	 ص�و�ت| م�ن�خ�ف	ض| خ�ف	يف|. 
 س�م	ع� إ	يل	ي�ا ل�ف� و�ج�ه�ه� ب	ر	د�ائ	ه	 و�خ�ر�ج� و�و�ق�ف� ف	ي ب�اب	

 \ل�م�غ�ار�ة	، و�إ	ذ�ا ب	ص�و�تJ إ	ل�ي�ه	 ي�ق�ول�: [م�ا ل�ك� ه�ه�ن�ا ي�ا إ	يل	ي�ا؟]
 ف�ق�ال�: [غ	ر�ت� غ�ي�ر�ة> ل	لر�ب0 إ	ل�ه	 \ل�ج�ن�ود	 ل�ن� ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل�14

 ق�د� ت�ر�ك�وا ع�ه�د�ك� و�ن�ق�ض�وا م�ذ�اب	ح�ك� و�ق�ت�ل�وا أ�ن�ب	ي�اء�ك� ب	الس�ي�ف	،
 ف�ب�ق	يت� أ�ن�ا و�ح�د	ي، و�ه�م� ي�ط�ل�ب�ون� ن�ف�س	ي ل	ي�أ�خ�ذ�وه�ا].

 ف�ق�ال� ل�ه� \لر�ب�: [\ذ�ه�ب� ر�اج	عا ف	ي ط�ر	يق	ك� إ	ل�ى ب�ر0ي�ة	15
 د	م	ش�ق�، و�اد�خ�ل� و�ام�س�ح� ح�ز�ائ	يل� م�ل	كا ع�ل�ى أ�ر�ام�،

 و�ام�س�ح� ي�اه�و� ب�ن� ن	م�ش	ي م�ل	كا ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل�، و�ام�س�ح�16
 أ�ل	يش�ع� ب�ن� ش�اف�اط� م	ن� آب�ل� م�ح�ول�ة� ن�ب	ي\ا ع	و�ضا ع�ن�ك�.

 ف�ال�ذ	ي ي�ن�ج�و م	ن� س�ي�ف	 ح�ز�ائ	يل� ي�ق�ت�ل�ه� ي�اه�و، و�ال�ذ	ي ي�ن�ج�و17
 و�ق�د� أ�ب�ق�ي�ت� ف	ي إ	س�ر�ائ	يل�18م	ن� س�ي�ف	 ي�اه�و ي�ق�ت�ل�ه� أ�ل	يش�ع�. 

�فJ، ك�ل� \لر�ك�ب	 \ل�ت	ي ل�م� ت�ج�ث� ل	ل�ب�ع�ل	 و�ك�ل� ف�مJ ل�م�  س�ب�ع�ة� آل
 ف�ذ�ه�ب� م	ن� ه�ن�اك� و�و�ج�د� أ�ل	يش�ع� ب�ن� ش�اف�اط�19ي�ق�ب0ل�ه�]. 

 ي�ح�ر�ث�، و�اث�ن�ا ع�ش�ر� ز�و�ج� ب�ق�رJ ق�د�ام�ه� و�ه�و� م�ع� \لث�ان	ي ع�ش�ر�.



 ف�ت�ر�ك� \ل�ب�ق�ر� و�ر�ك�ض�20ف�م�ر� إ	يل	ي�ا ب	ه	 و�ط�ر�ح� ر	د�اء�ه� ع�ل�ي�ه	. 
 و�ر�اء� إ	يل	ي�ا و�ق�ال�: [د�ع�ن	ي أ�ق�ب0ل� أ�ب	ي و�أ�م0ي و�أ�س	ير� و�ر�اء�ك�].

�ن0ي م�اذ�ا ف�ع�ل�ت� ل�ك�؟]   ف�ر�ج�ع�21ف�ق�ال� ل�ه�: [\ذ�ه�ب� ر�اج	عا، ل
 م	ن� و�ر�ائ	ه	 و�أ�خ�ذ� ز�و�ج� ب�ق�رJ و�ذ�ب�ح�ه�م�ا، و�س�ل�ق� \لل�ح�م� ب	أ�د�و�ات	
 \ل�ب�ق�ر	 و�أ�ع�ط�ى \لش�ع�ب� ف�أ�ك�ل�وا. ث�م� ق�ام� و�م�ض�ى و�ر�اء� إ	يل	ي�ا

و�ك�ان� ي�خ�د	م�ه�. 



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�ع	ش�ر�ون�

�ث	ين�1  و�ج�م�ع� ب�ن�ه�د�د� م�ل	ك� أ�ر�ام� ك�ل� ج�ي�ش	ه	، و�اث�ن�ي�ن	 و�ث�ل
> و�م�ر�ك�ب�اتJ و�ص�ع	د� و�ح�اص�ر� \لس�ام	ر�ة�  م�ل	كا م�ع�ه�، و�خ�ي�ل

> إ	ل�ى أ�خ�آب� م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� إ	ل�ى2و�ح�ار�ب�ه�ا.   و�أ�ر�س�ل� ر�س�ل
 ل	ي ف	ض�ت�ك� و�ذ�ه�ب�ك�،3\ل�م�د	ين�ة	 و�ق�ال� ل�ه�: [ه�ك�ذ�ا ي�ق�ول� ب�ن�ه�د�د�: 

 ف�أ�ج�اب� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل�:4و�ل	ي ن	س�اؤ�ك� و�ب�ن�وك� \ل�ح	س�ان�]. 
 [ح�س�ب� ق�و�ل	ك� ي�ا س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك�، أ�ن�ا و�ج�م	يع� م�ا ل	ي ل�ك�].

 ف�ر�ج�ع� \لر�س�ل� و�ق�ال�وا: [ه�ك�ذ�ا ت�ك�ل�م� ب�ن�ه�د�د�: إ	ن0ي ق�د� أ�ر�س�ل�ت�5
 إ	ل�ي�ك� أ�ن� ف	ض�ت�ك� و�ذ�ه�ب�ك� و�ن	س�اء�ك� و�ب�ن	يك� ت�ع�ط	ين	ي إ	ي�اه�م�.

 ف�إ	ن0ي ف	ي ن�ح�و	 ه�ذ�ا \ل�و�ق�ت	 غ�دا أ�ر�س	ل� ع�ب	يد	ي إ	ل�ي�ك�6
 ف�ي�ف�ت0ش�ون� ب�ي�ت�ك� و�ب�ي�وت� ع�ب	يد	ك�، و�ك�ل� م�ا ه�و� ش�ه	ي� ف	ي

 ف�د�ع�ا م�ل	ك�7ع�ي�ن�ي�ك� ي�ض�ع�ون�ه� ف	ي أ�ي�د	يه	م� و�ي�أ�خ�ذ�ون�ه�]. 
 إ	س�ر�ائ	يل� ج�م	يع� ش�ي�وخ	 \ل�ر�ض	 و�ق�ال�: [\ع�ل�م�وا و�ان�ظ�ر�وا أ�ن�

�ن�ه� أ�ر�س�ل� إ	ل�ي� ب	ط�ل�ب	 ن	س�ائ	ي و�ب�ن	ي�  ه�ذ�ا ي�ط�ل�ب� \لش�ر�، ل
 ف�ق�ال� ل�ه� ك�ل� \لش�ي�وخ	8و�ف	ض�ت	ي و�ذ�ه�ب	ي و�ل�م� أ�م�ن�ع�ه�ا ع�ن�ه�]. 

� ت�ق�ب�ل�].  � ت�س�م�ع� ل�ه� و�ل  ف�ق�ال� ل	ر�س�ل	 ب�ن�ه�د�د�:9و�ك�ل� \لش�ع�ب	: [ل
<  [ق�ول�وا ل	س�ي0د	ي \ل�م�ل	ك	 إ	ن� ك�ل� م�ا أ�ر�س�ل�ت� ف	يه	 إ	ل�ى ع�ب�د	ك� أ�و�ل

� أ�س�ت�ط	يع� أ�ن� أ�ف�ع�ل�ه�]. ف�ر�ج�ع� �م�ر� ف�ل  أ�ف�ع�ل�ه�. و�أ�م�ا ه�ذ�ا \ل
 ف�أ�ر�س�ل� إ	ل�ي�ه	 ب�ن�ه�د�د� و�ق�ال�:10\لر�س�ل� و�ر�د�وا ع�ل�ي�ه	 \ل�ج�و�اب�. 



 [ه�ك�ذ�ا ت�ف�ع�ل� ب	ي \لل	ه�ة� و�ه�ك�ذ�ا ت�ز	يد�ن	ي إ	ن� ك�ان� ت�ر�اب�
 \لس�ام	ر�ة	 ي�ك�ف	ي ق�ب�ض�اتJ ل	ك�ل0 \لش�ع�ب	 \ل�ذ	ي ي�ت�ب�ع�ن	ي].

� ي�ف�ت�خ	ر�ن� م�ن� ي�ش�د� ك�م�ن�11  ف�أ�ج�اب� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل�: [ق�ول�وا: ل
�م� و�ه�و� ي�ش�ر�ب� م�ع� \ل�م�ل�وك	12ي�ح	ل�].   ف�ل�م�ا س�م	ع� ه�ذ�ا \ل�ك�ل

 ف	ي \ل�خ	ي�ام	 ق�ال� ل	ع�ب	يد	ه	: [\ص�ط�ف�وا] ف�اص�ط�ف�وا ع�ل�ى
 و�إ	ذ�ا ب	ن�ب	ي� ت�ق�د�م� إ	ل�ى أ�خ�آب� م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� و�ق�ال�:13\ل�م�د	ين�ة	. 

 [ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: ه�ل� ر�أ�ي�ت� ك�ل� ه�ذ�ا \ل�ج�م�ه�ور	 \ل�ع�ظ	يم	؟
 ف�ق�ال�14ه�ئ�ن�ذ�ا أ�د�ف�ع�ه� ل	ي�د	ك� \ل�ي�و�م� ف�ت�ع�ل�م� أ�ن0ي أ�ن�ا \لر�ب�]. 

 أ�خ�آب�: [ب	م�ن�؟] ف�ق�ال�: [ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: ب	غ	ل�م�ان	 ر�ؤ�س�اء	
 \ل�م�ق�اط�ع�ات	]. ف�ق�ال�: [م�ن� ي�ب�ت�د	ئ� ب	ال�ح�ر�ب	؟] ف�ق�ال�: [أ�ن�ت�].

 ف�ع�د� غ	ل�م�ان� ر�ؤ�س�اء	 \ل�م�ق�اط�ع�ات	 ف�ب�ل�غ�وا م	ئ�ت�ي�ن	 و�اث�ن�ي�ن	15
�ث	ين�. و�ع�د� ب�ع�د�ه�م� ك�ل� \لش�ع�ب	، ك�ل� ب�ن	ي إ	س�ر�ائ	يل�،  و�ث�ل

 .Jف�  و�خ�ر�ج�وا ع	ن�د� \لظ�ه�ر	 و�ب�ن�ه�د�د� ي�ش�ر�ب� و�ي�س�ك�ر�16س�ب�ع�ة� آل
�ث�ون� \ل�ذ	ين� س�اع�د�وه�.  ف	ي \ل�خ	ي�ام	 ه�و� و�ال�م�ل�وك� \ل	ث�ن�ان	 و�الث�ل

>. و�أ�ر�س�ل� ب�ن�ه�د�د�17  ف�خ�ر�ج� غ	ل�م�ان� ر�ؤ�س�اء	 \ل�م�ق�اط�ع�ات	 أ�و�ل
 ف�ق�ال�: [إ	ن�18ف�أ�خ�ب�ر�وه�: [ق�د� خ�ر�ج� ر	ج�ال| م	ن� \لس�ام	ر�ة	]. 

�م	 ف�أ�م�س	ك�وه�م� أ�ح�ي�اء>، و�إ	ن� ك�ان�وا ق�د�  ك�ان�وا ق�د� خ�ر�ج�وا ل	لس�ل
 ف�خ�ر�ج� غ	ل�م�ان�19خ�ر�ج�وا ل	ل�ق	ت�ال	 ف�أ�م�س	ك�وه�م� أ�ح�ي�اء>]. 

�ء	 م	ن� \ل�م�د	ين�ة	 ه�م� و�ال�ج�ي�ش� \ل�ذ	ي  ر�ؤ�س�اء	 \ل�م�ق�اط�ع�ات	 ه�ؤ�ل
�ر�ام	ي�ون�20و�ر�اء�ه�م�   و�ض�ر�ب� ك�ل� ر�ج�لJ ر�ج�ل�ه�، ف�ه�ر�ب� \ل



Jك� أ�ر�ام� ع�ل�ى ف�ر�س	يل�، و�ن�ج�ا ب�ن�ه�د�د� م�ل	س�ر�ائ	و�ط�ار�د�ه�م� إ 
 و�خ�ر�ج� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ف�ض�ر�ب� \ل�خ�ي�ل�21م�ع� \ل�ف�ر�س�ان	. 

 ف�ت�ق�د�م� \لن�ب	ي�22و�ال�م�ر�ك�ب�ات	، و�ض�ر�ب� أ�ر�ام� ض�ر�ب�ة> ع�ظ	يم�ة>. 
 إ	ل�ى م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� و�ق�ال� ل�ه�: [\ذ�ه�ب� ت�ش�د�د�، و�اع�ل�م� و�ان�ظ�ر�
�ن�ه� ع	ن�د� ت�م�ام	 \لس�ن�ة	 ي�ص�ع�د� ع�ل�ي�ك� م�ل	ك� أ�ر�ام�].  م�ا ت�ف�ع�ل�. ل

23،Jب�ال	ه�ة� ج	ه�ت�ه�م� آل	ن� آل	أ�ر�ام� ف�ق�ال�وا ل�ه�: [إ 	ك	يد� م�ل	و�أ�م�ا ع�ب 
 ل	ذ�ل	ك� ق�و�وا ع�ل�ي�ن�ا. و�ل�ك	ن� إ	ذ�ا ح�ار�ب�ن�اه�م� ف	ي \لس�ه�ل	 ف�إ	ن�ن�ا

�م�ر�: \ع�ز	ل	 \ل�م�ل�وك� ك�ل�24ن�ق�و�ى ع�ل�ي�ه	م�.   و�اف�ع�ل� ه�ذ�ا \ل
 و�أ�ح�ص	 ل	ن�ف�س	ك�25و�اح	دJ م	ن� م�ك�ان	ه	، و�ض�ع� ق�و�ادا م�ك�ان�ه�م�. 

 ج�ي�شا ك�ال�ج�ي�ش	 \ل�ذ	ي س�ق�ط� م	ن�ك� ف�ر�سا ب	ف�ر�سJ و�م�ر�ك�ب�ة>
 ب	م�ر�ك�ب�ةJ، ف�ن�ح�ار	ب�ه�م� ف	ي \لس�ه�ل	 و�ن�ق�و�ى ع�ل�ي�ه	م�]. ف�س�م	ع�

 و�ع	ن�د� ت�م�ام	 \لس�ن�ة	 ع�د� ب�ن�ه�د�د�26ل	ق�و�ل	ه	م� و�ف�ع�ل� ك�ذ�ل	ك�. 
�ر�ام	ي0ين� و�ص�ع	د� إ	ل�ى أ�ف	يق� ل	ي�ح�ار	ب� إ	س�ر�ائ	يل�.   و�أ�ح�ص	ي�27\ل

 ب�ن�و إ	س�ر�ائ	يل� و�ت�ز�و�د�وا و�س�ار�وا ل	ل	ق�ائ	ه	م�. ف�ن�ز�ل� ب�ن�و إ	س�ر�ائ	يل�
 م�ق�اب	ل�ه�م� ن�ظ	ير� ق�ط	يع�ي�ن	 ص�غ	ير�ي�ن	 م	ن� \ل�م	ع�ز�ى. و�أ�م�ا

�وا \ل�ر�ض�.  �ر�ام	ي�ون� ف�م�ل�  ف�ت�ق�د�م� ر�ج�ل� \لل�ه	 و�ق�ال� ل	م�ل	ك	28\ل
�ر�ام	ي0ين� ق�ال�وا  إ	س�ر�ائ	يل�: [ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن� \ل

 إ	ن� \لر�ب� إ	ل�ه� ج	ب�الJ و�ل�ي�س� إ	ل�ه� أ�و�د	ي�ةJ، أ�د�ف�ع� ك�ل� ه�ذ�ا
 ف�ن�ز�ل�29\ل�ج�م�ه�ور	 \ل�ع�ظ	يم	 ل	ي�د	ك�، ف�ت�ع�ل�م�ون� أ�ن0ي أ�ن�ا \لر�ب�]. 

�ء	 م�ق�اب	ِ�ل� أ�ول�ئ	ك� س�ب�ع�ة� أ�ي�امJ. و�ف	ي \ل�ي�و�م	 \لس�اب	ع	  ه�ؤ�ل



�ر�ام	ي0ين� م	ئ�ة�  \ش�ت�ب�ك�ت	 \ل�ح�ر�ب�، ف�ض�ر�ب� ب�ن�و إ	س�ر�ائ	يل� م	ن� \ل
 .Jد	و�اح Jي ي�و�م	ف Jل	ر�اج 	يق�30أ�ل�ف	ل�ى أ�ف	و�ه�ر�ب� \ل�ب�اق�ون� إ 

 إ	ل�ى \ل�م�د	ين�ة	، و�س�ق�ط� \لس�ور� ع�ل�ى \لس�ب�ع�ة	 و�ال�ع	ش�ر	ين� أ�ل�ف�
 ر�ج�لJ \ل�ب�اق	ين�. و�ه�ر�ب� ب�ن�ه�د�د� و�د�خ�ل� \ل�م�د	ين�ة� م	ن� م	خ�د�عJ إ	ل�ى

 .Jخ�د�ع	31م	ع�ن�ا أ�ن� م�ل�وك� ب�ي�ت	ن�ن�ا ق�د� س�م	يد�ه�: [إ	ف�ق�ال� ل�ه� ع�ب 
 إ	س�ر�ائ	يل� ه�م� م�ل�وك| ح�ل	يم�ون�، ف�ل�ن�ض�ع� م�س�وحا ع�ل�ى أ�ح�ق�ائ	ن�ا
> ع�ل�ى ر�ؤ�وس	ن�ا و�ن�خ�ر�ج� إ	ل�ى م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� ل�ع�ل�ه� ي�ح�ي	ي  و�ح	ب�ال

> ع�ل�ى32ن�ف�س�ك�].   ف�ش�د�وا م�س�وحا ع�ل�ى أ�ح�ق�ائ	ه	م� و�ح	ب�ال
 ر�ؤ�وس	ه	م� و�أ�ت�وا إ	ل�ى م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� و�ق�ال�وا: [ي�ق�ول� ع�ب�د�ك�

 ب�ن�ه�د�د�: ل	ت�ح�ي� ن�ف�س	ي]. ف�ق�ال�: [أ�ه�و� ح�ي� ب�ع�د�؟ ه�و� أ�خ	ي].
 ف�ت�ف�اء�ل� \لر0ج�ال� و�أ�س�ر�ع�وا و�ل�ج�وا ه�ل� ه�و� م	ن�ه�. و�ق�ال�وا:33

 [أ�خ�وك� ب�ن�ه�د�د�]. ف�ق�ال�: [\د�خ�ل�وا خ�ذ�وه�] ف�خ�ر�ج� إ	ل�ي�ه	 ب�ن�ه�د�د�
 و�ق�ال� ل�ه�: [إ	ن0ي أ�ر�د� \ل�م�د�ن� \ل�ت	ي34ف�أ�ص�ع�د�ه� إ	ل�ى \ل�م�ر�ك�ب�ة	. 

 أ�خ�ذ�ه�ا أ�ب	ي م	ن� أ�ب	يك�، و�ت�ج�ع�ل� ل	ن�ف�س	ك� أ�س�و�اقا ف	ي د	م�ش�ق�
 ك�م�ا ج�ع�ل� أ�ب	ي ف	ي \لس�ام	ر�ة	]. ف�ق�ال�: [و�أ�ن�ا أ�ط�ل	ق�ك� ب	ه�ذ�ا

> م	ن� ب�ن	ي35\ل�ع�ه�د	]. ف�ق�ط�ع� ل�ه� ع�ه�دا و�أ�ط�ل�ق�ه�.   و�إ	ن� ر�ج�ل
�ن�ب	ي�اء	 ق�ال� ل	ص�اح	ب	ه	: [ع�ن� أ�م�ر	 \لر�ب0 \ض�ر	ب�ن	ي]. ف�أ�ب�ى  \ل

 ف�ق�ال� ل�ه�: [م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن�ك� ل�م� ت�س�م�ع�36\لر�ج�ل� أ�ن� ي�ض�ر	ب�ه�. 
 ل	ق�و�ل	 \لر�ب0 ف�ح	ين�م�ا ت�ذ�ه�ب� م	ن� ع	ن�د	ي ي�ق�ت�ل�ك� أ�س�د|]. و�ل�م�ا

> آخ�ر�37ذ�ه�ب� م	ن� ع	ن�د	ه	 ل�ق	ي�ه� أ�س�د| و�ق�ت�ل�ه�.   ث�م� ص�اد�ف� ر�ج�ل



 ف�ذ�ه�ب�38ف�ق�ال�: [\ض�ر	ب�ن	ي]. ف�ض�ر�ب�ه� \لر�ج�ل� ض�ر�ب�ة> ف�ج�ر�ح�ه�. 
 \لن�ب	ي� و�ان�ت�ظ�ر� \ل�م�ل	ك� ع�ل�ى \لط�ر	يق	، و�ت�ن�ك�ر� ب	ع	ص�اب�ةJ ع�ل�ى

 و�ل�م�ا ع�ب�ر� \ل�م�ل	ك� ن�اد�ى \ل�م�ل	ك�: [خ�ر�ج� ع�ب�د�ك� إ	ل�ى39ع�ي�ن�ي�ه	. 
 و�س�ط	 \ل�ق	ت�ال	، و�إ	ذ�ا ب	ر�ج�لJ م�ال� و�أ�ت�ى إ	ل�ي� ب	ر�ج�لJ و�ق�ال�:

 \ح�ف�ظ� ه�ذ�ا \لر�ج�ل�. و�إ	ن� ف�ق	د� ت�ك�ون� ن�ف�س�ك� ب�د�ل� ن�ف�س	ه	، أ�و�
 و�ف	يم�ا ع�ب�د�ك� م�ش�ت�غ	ل| ه�ن�ا40ت�د�ف�ع� و�ز�ن�ة> م	ن� \ل�ف	ض�ة	. 

 و�ه�ن�اك� إ	ذ�ا ه�و� م�ف�ق�ود|]. ف�ق�ال� ل�ه� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل�: [ه�ك�ذ�ا
 ف�ب�اد�ر� و�ر�ف�ع� \ل�ع	ص�اب�ة� ع�ن� ع�ي�ن�ي�ه	41ح�ك�م�ك�. أ�ن�ت� ق�ض�ي�ت�]. 

�ن�ب	ي�اء	.   ف�ق�ال� ل�ه�: [ه�ك�ذ�ا42ف�ع�ر�ف�ه� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� أ�ن�ه� م	ن� \ل
> ق�د� ح�ر�م�ت�ه�، ت�ك�ون� �ن�ك� أ�ف�ل�ت� م	ن� ي�د	ك� ر�ج�ل  ق�ال� \لر�ب�: ل

 ف�م�ض�ى م�ل	ك�43ن�ف�س�ك� ب�د�ل� ن�ف�س	ه	، و�ش�ع�ب�ك� ب�د�ل� ش�ع�ب	ه	]. 
إ	س�ر�ائ	يل� إ	ل�ى ب�ي�ت	ه	 م�ك�ت�ئ	با م�غ�م�وما و�ج�اء� إ	ل�ى \لس�ام	ر�ة	. 



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�ح�اد	ي و�ال�ع	ش�ر�ون�

�م�ور	 أ�ن�ه� ك�ان� ل	ن�اب�وت� \ل�ي�ز�ر�ع	يل	ي10  و�ح�د�ث� ب�ع�د� ه�ذ	ه	 \ل
 ف�ق�ال�2ك�ر�م| ف	ي ي�ز�ر�ع	يل� ب	ج�ان	ب	 ق�ص�ر	 أ�خ�آب� م�ل	ك	 \لس�ام	ر�ة	. 

�ن�ه�  أ�خ�آب� ل	ن�اب�وت�: [أ�ع�ط	ن	ي ك�ر�م�ك� ف�ي�ك�ون� ل	ي ب�س�ت�ان� ب�ق�ولJ ل
 ق�ر	يب| ب	ج�ان	ب	 ب�ي�ت	ي، ف�أ�ع�ط	ي�ك� ع	و�ض�ه� ك�ر�ما أ�ح�س�ن� م	ن�ه�. أ�و�

 ف�ق�ال� ن�اب�وت�3إ	ذ�ا ح�س�ن� ف	ي ع�ي�ن�ي�ك� أ�ع�ط�ي�ت�ك� ث�م�ن�ه� ف	ض�ة>]. 
 ل�خ�آب�: [ح�اش�ا ل	ي م	ن� ق	ب�ل	 \لر�ب0 أ�ن� أ�ع�ط	ي�ك� م	ير�اث� آب�ائ	ي].

 ف�د�خ�ل� أ�خ�آب� ب�ي�ت�ه� م�ك�ت�ئ	با م�غ�م�وما م	ن� أ�ج�ل	 ق�و�ل	 ن�اب�وت�4
� أ�ع�ط	يك� م	ير�اث� آب�ائ	ي]. و�اض�ط�ج�ع� ع�ل�ى  \ل�ي�ز�ر�ع	يل	ي0: [ل

 ف�د�خ�ل�ت� إ	ل�ي�ه	5س�ر	ير	ه	 و�ح�و�ل� و�ج�ه�ه� و�ل�م� ي�أ�ك�ل� خ�ب�زا. 
� ت�أ�ك�ل�  إ	يز�اب�ل� \م�ر�أ�ت�ه� و�ق�ال�ت� ل�ه�: [ل	م�اذ�ا ر�وح�ك� م�ك�ت�ئ	ب�ة| و�ل

�ن0ي ق�ل�ت� ل	ن�اب�وت� \ل�ي�ز�ر�ع	يل	ي0: أ�ع�ط	ن	ي6خ�ب�زا؟]   ف�ق�ال� ل�ه�ا: [ل
�  ك�ر�م�ك� ب	ف	ض�ةJ و�إ	ذ�ا ش	ئ�ت� أ�ع�ط�ي�ت�ك� ك�ر�ما ع	و�ض�ه� ف�ق�ال�: ل

 ف�ق�ال�ت� ل�ه� إ	يز�اب�ل�: [أ�أ�ن�ت� \لن� ت�ح�ك�م� ع�ل�ى7أ�ع�ط	يك� ك�ر�م	ي]. 
 إ	س�ر�ائ	يل�! ق�م� ك�ل� خ�ب�زا و�ل�ي�ط	ب� ق�ل�ب�ك�. أ�ن�ا أ�ع�ط	يك� ك�ر�م� ن�اب�وت�

 ث�م� ك�ت�ب�ت� ر�س�ائ	ل� ب	اس�م	 أ�خ�آب� و�خ�ت�م�ت�ه�ا8\ل�ي�ز�ر�ع	يل	ي0]. 
 ب	خ�ات	م	ه	، و�أ�ر�س�ل�ت	 \لر�س�ائ	ل� إ	ل�ى \لش�ي�وخ	 و�ال�ش�ر�اف	 \ل�ذ	ين�

 و�ك�ت�ب�ت� ف	ي \لر�س�ائ	ل	9ف	ي م�د	ين�ت	ه	 \لس�اك	ن	ين� م�ع� ن�اب�وت�. 
 ت�ق�ول�: [ن�اد�وا ب	ص�و�مJ و�أ�ج�ل	س�وا ن�اب�وت� ف	ي ر�أ�س	 \لش�ع�ب	.



 و�أ�ج�ل	س�وا ر�ج�ل�ي�ن	 م	ن� ب�ن	ي ب�ل	ي�ع�ال� ت�ج�اه�ه� ل	ي�ش�ه�د�ا ق�ائ	ل�ي�ن	:10
 ق�د� ج�د�ف�ت� ع�ل�ى \لل�ه	 و�ع�ل�ى \ل�م�ل	ك	. ث�م� أ�خ�ر	ج�وه� و�ار�ج�م�وه�

 ف�ف�ع�ل� ر	ج�ال� م�د	ين�ت	ه	 \لش�ي�وخ� و�ال�ش�ر�اف�11ف�ي�م�وت�]. 
 \لس�اك	ن�ون� ف	ي م�د	ين�ت	ه	 ك�م�ا أ�ر�س�ل�ت� إ	ل�ي�ه	م� إ	يز�اب�ل�، ك�م�ا ه�و�

 ف�ن�اد�وا ب	ص�و�م12Jم�ك�ت�وب| ف	ي \لر�س�ائ	ل	 \ل�ت	ي أ�ر�س�ل�ت�ه�ا إ	ل�ي�ه	م�. 
�ن	 م	ن�13و�أ�ج�ل�س�وا ن�اب�وت� ف	ي ر�أ�س	 \لش�ع�ب	.   و�أ�ت�ى ر�ج�ل

 ب�ن	ي ب�ل	ي�ع�ال� و�ج�ل�س�ا ت�ج�اه�ه�، و�ش�ه	د�ا ع�ل�ى ن�اب�وت� أ�م�ام�
 \لش�ع�ب	: [ق�د� ج�د�ف� ن�اب�وت� ع�ل�ى \لل�ه	 و�ع�ل�ى \ل�م�ل	ك	].
 ف�أ�خ�ر�ج�وه� خ�ار	ج� \ل�م�د	ين�ة	 و�ر�ج�م�وه� ب	ح	ج�ار�ةJ ف�م�ات�.

 و�أ�ر�س�ل�وا إ	ل�ى إ	يز�اب�ل� ي�ق�ول�ون�: [ق�د� ر�ج	م� ن�اب�وت� و�م�ات�].14
 و�ل�م�ا س�م	ع�ت� إ	يز�اب�ل� أ�ن� ن�اب�وت� ق�د� ر�ج	م� و�م�ات�، ق�ال�ت�15

 ل�خ�آب�: [ق�م� ر	ث� ك�ر�م� ن�اب�وت� \ل�ي�ز�ر�ع	يل	ي0 \ل�ذ	ي أ�ب�ى أ�ن�
 ي�ع�ط	ي�ك� إ	ي�اه� ب	ف	ض�ةJ، ل�ن� ن�اب�وت� ل�ي�س� ح�ي\ا ب�ل� ه�و� م�ي�ت|].

 و�ل�م�ا س�م	ع� أ�خ�آب� أ�ن� ن�اب�وت� ق�د� م�ات� ق�ام� ل	ي�ن�ز	ل� إ	ل�ى ك�ر�م	16
�م� \لر�ب0 إ	ل�ى إ	يل	ي�ا17ن�اب�وت� \ل�ي�ز�ر�ع	يل	ي0 ل	ي�ر	ث�ه�.   ف�ك�ان� ك�ل

 [ق�م	 \ن�ز	ل� ل	ل	ق�اء	 أ�خ�آب� م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل� \ل�ذ	ي18\لت0ش�ب	ي0: 
 ف	ي \لس�ام	ر�ة	. ه�و�ذ�ا ه�و� ف	ي ك�ر�م	 ن�اب�وت� \ل�ذ	ي ن�ز�ل� إ	ل�ي�ه	

 و�ق�ل� ل�ه�: ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: ه�ل� ق�ت�ل�ت� و�و�ر	ث�ت�19ل	ي�ر	ث�ه�. 
 أ�ي�ضا؟ ف	ي \ل�م�ك�ان	 \ل�ذ	ي ل�ح�س�ت� ف	يه	 \ل�ك	ل�ب� د�م� ن�اب�وت�

 ف�ق�ال� أ�خ�آب� ل	يل	ي�ا: [ه�ل�20ت�ل�ح�س� \ل�ك	ل�ب� د�م�ك� أ�ن�ت� أ�ي�ضا]. 



�ن�ك� ق�د� ب	ع�ت�  و�ج�د�ت�ن	ي ي�ا ع�د�و0ي؟] ف�ق�ال�: [ق�د� و�ج�د�ت�ك� ل
 ه�ئ�ن�ذ�ا أ�ج�ل	ب� ع�ل�ي�ك�21ن�ف�س�ك� ل	ع�م�ل	 \لش�ر0 ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0. 

Jو�م�ح�ج�وز Jيد� ن�س�ل�ك�، و�أ�ق�ط�ع� ل�خ�آب� ك�ل� ذ�ك�ر	ب�  ش�ر\ا، و�أ
 و�أ�ج�ع�ل� ب�ي�ت�ك� ك�ب�ي�ت	 ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن	22و�م�ط�ل�قJ ف	ي إ	س�ر�ائ	يل�. 

 ن�ب�اط�، و�ك�ب�ي�ت	 ب�ع�ش�ا ب�ن	 أ�خ	ي�ا، ل�ج�ل	 \ل	غ�اظ�ة	 \ل�ت	ي أ�غ�ظ�ت�ن	ي،
 و�ق�ال� \لر�ب� ع�ن� إ	يز�اب�ل�23و�ل	ج�ع�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ�]. 

�ب� ت�أ�ك�ل� إ	يز�اب�ل� ع	ن�د� م	ت�ر�س�ة	 ي�ز�ر�ع	يل�.   م�ن�24أ�ي�ضا: [إ	ن� \ل�ك	ل
 م�ات� ل�خ�آب� ف	ي \ل�م�د	ين�ة	 ت�أ�ك�ل�ه� \ل�ك	ل�ب�، و�م�ن� م�ات� ف	ي

 و�ل�م� ي�ك�ن� ك�أ�خ�آب� \ل�ذ	ي ب�اع�25\ل�ح�ق�ل	 ت�أ�ك�ل�ه� ط�ي�ور� \لس�م�اء	]. 
 ن�ف�س�ه� ل	ع�م�ل	 \لش�ر0 ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0، \ل�ذ	ي أ�غ�و�ت�ه� إ	يز�اب�ل�

 و�ر�ج	س� ج	د\ا ب	ذ	ه�اب	ه	 و�ر�اء� \ل�ص�ن�ام	 ح�س�ب� ك�ل260\م�ر�أ�ت�ه�. 
�م�ور	ي�ون� \ل�ذ	ين� ط�ر�د�ه�م� \لر�ب� م	ن� أ�م�ام	 ب�ن	ي  م�ا ف�ع�ل� \ل

�م� ش�ق� ث	ي�اب�ه�27إ	س�ر�ائ	يل�.   و�ل�م�ا س�م	ع� أ�خ�آب� ه�ذ�ا \ل�ك�ل
 و�ج�ع�ل� م	س�حا ع�ل�ى ج�س�د	ه	 و�ص�ام� و�اض�ط�ج�ع� ب	ال�م	س�ح	

 .Jس�ك�وت	ي28:0و�م�ش�ى ب	ي�ا \لت0ش�ب	يل	ل�ى إ	م� \لر�ب0 إ�  ف�ك�ان� ك�ل
 [ه�ل� ر�أ�ي�ت� ك�ي�ف� \ت�ض�ع� أ�خ�آب� أ�م�ام	ي؟ ف�م	ن� أ�ج�ل	 أ�ن�ه�29

� أ�ج�ل	ب� \لش�ر� ف	ي أ�ي�ام	ه	، ب�ل� ف	ي أ�ي�ام	 \ب�ن	ه	  ق�د	 \ت�ض�ع� أ�م�ام	ي ل
أ�ج�ل	ب� \لش�ر� ع�ل�ى ب�ي�ت	ه	].



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ان	ي و�ال�ع	ش�ر�ون�

 و�أ�ق�ام�وا ث�ل�ث� س	ن	ين�Jِ ب	د�ون	 ح�ر�بJ ب�ي�ن� أ�ر�ام� و�إ	س�ر�ائ	يل�.1
 و�ف	ي \لس�ن�ة	 \لث�ال	ث�ة	 ن�ز�ل� ي�ه�وش�اف�اط� م�ل	ك� ي�ه�وذ�ا إ	ل�ى م�ل	ك	2

 ف�ق�ال� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ل	ع�ب	يد	ه	: [أ�ت�ع�ل�م�ون� أ�ن�3إ	س�ر�ائ	يل�. 
 ر�ام�وت� ج	ل�ع�اد� ل�ن�ا و�ن�ح�ن� س�اك	ت�ون� ع�ن� أ�خ�ذ	ه�ا م	ن� ي�د	 م�ل	ك	

 و�ق�ال� ل	ي�ه�وش�اف�اط�: [أ�ت�ذ�ه�ب� م�ع	ي ل	ل�ح�ر�ب	 إ	ل�ى4أ�ر�ام�؟] 
 ر�ام�وت� ج	ل�ع�اد�؟] ف�ق�ال� ي�ه�وش�اف�اط� ل	م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل�: [م�ث�ل	ي

 ث�م� ق�ال�5م�ث�ل�ك�. ش�ع�ب	ي ك�ش�ع�ب	ك� و�خ�ي�ل	ي ك�خ�ي�ل	ك�]. 
�م	 \لر�ب0].  ي�ه�وش�اف�اط� ل	م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل�: [\س�أ�ل	 \ل�ي�و�م� ع�ن� ك�ل

6Jر�ج�ل 	ئ�ة	م 	ي�اء�، ن�ح�و� أ�ر�ب�ع	ن�ب�  ف�ج�م�ع� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� \ل
 و�س�أ�ل�ه�م�: [أ�أ�ذ�ه�ب� إ	ل�ى ر�ام�وت� ج	ل�ع�اد� ل	ل�ق	ت�ال	 أ�م� أ�م�ت�ن	ع�؟]

 ف�س�أ�ل�7ف�ق�ال�وا: [\ص�ع�د� ف�ي�د�ف�ع�ه�ا \لس�ي0د� ل	ي�د	 \ل�م�ل	ك	]. 
 ي�ه�وش�اف�اط�: [أ�م�ا ي�وج�د� ه�ن�ا ب�ع�د� ن�ب	ي� ل	لر�ب0 ف�ن�س�أ�ل� م	ن�ه�؟]

 ف�ق�ال� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ل	ي�ه�وش�اف�اط�: [ي�وج�د� ب�ع�د� ر�ج�ل| و�اح	د|8
� ي�ت�ن�ب�أ� ع�ل�ي� خ�ي�را ب�ل� �ن�ه� ل �ب�غ	ض�ه� ل  ل	س�ؤ�ال	 \لر�ب0 ب	ه	، و�ل�ك	ن0ي أ

� ي�ق�ل	  ش�ر\ا، و�ه�و� م	يخ�ا ب�ن� ي�م�ل�ة�]. ف�ق�ال� ي�ه�وش�اف�اط�: [ل
 ف�د�ع�ا م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� خ�ص	ي\ا و�ق�ال�: [أ�س�ر	ع�9\ل�م�ل	ك� ه�ك�ذ�ا]. 

 و�ك�ان� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� و�ي�ه�وش�اف�اط�10إ	ل�ي� ب	م	يخ�ا ب�ن	 ي�م�ل�ة�]. 
�ب	س�ي�ن	 ث	ي�اب�ه�م�ا  م�ل	ك� ي�ه�وذ�ا ج�ال	س�ي�ن	 ك�ل� و�اح	دJ ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ه	، ل



�ن�ب	ي�اء	  ف	ي س�اح�ةJ ع	ن�د� م�د�خ�ل	 ب�اب	 \لس�ام	ر�ة	، و�ج�م	يع� \ل
 و�ع�م	ل� ص	د�ق	ي�ا ب�ن� ك�ن�ع�ن�ة� ل	ن�ف�س	ه	 ق�ر�ن�ي�11ي�ت�ن�ب�أ�ون� أ�م�ام�ه�م�ا. 

�ر�ام	ي0ين� ح�ت�ى  ح�د	يدJ و�ق�ال�: [ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: ب	ه�ذ	ه	 ت�ن�ط�ح� \ل
�ن�ب	ي�اء	 ق�ائ	ل	ين�: [\ص�ع�د� إ	ل�ى ر�ام�وت�12ي�ف�ن�وا].   و�ت�ن�ب�أ� ج�م	يع� \ل

 و�أ�م�ا \لر�س�ول�13ج	ل�ع�اد� و�أ�ف�ل	ح�، ف�ي�د�ف�ع�ه�ا \لر�ب� ل	ي�د	 \ل�م�ل	ك	]. 
�م� ج�م	يع	  \ل�ذ	ي ذ�ه�ب� ل	ي�د�ع�و� م	يخ�ا ف�ق�ال� ل�ه�: [ه�و�ذ�ا ك�ل

�م	 �م�ك� م	ث�ل� ك�ل �ن�ب	ي�اء	 ب	ف�مJ و�اح	دJ خ�ي�ر| ل	ل�م�ل	ك	، ف�ل�ي�ك�ن� ك�ل  \ل
 .[Jخ�ي�ر	ن�ه�م�، و�ت�ك�ل�م� ب	م Jد	ح�ي� ه�و� \لر�ب�14و�اح] :يخ�ا	ف�ق�ال� م 

 و�ل�م�ا أ�ت�ى إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	15إ	ن� م�ا ي�ق�ول�ه� ل	ي� \لر�ب� ب	ه	 أ�ت�ك�ل�م�]. 
 س�أ�ل�ه� \ل�م�ل	ك�: [ي�ا م	يخ�ا، أ�ن�ص�ع�د� إ	ل�ى ر�ام�وت� ج	ل�ع�اد� ل	ل�ق	ت�ال	 أ�م�
 ن�م�ت�ن	ع�؟] ف�ق�ال� ل�ه�: [\ص�ع�د� و�أ�ف�ل	ح� ف�ي�د�ف�ع�ه�ا \لر�ب� ل	ي�د	 \ل�م�ل	ك	].

� ت�ق�ول� ل	ي16  ف�ق�ال� ل�ه� \ل�م�ل	ك�: [ك�م� م�ر�ةJ \س�ت�ح�ل�ف�ت�ك� أ�ن� ل
� \ل�ح�ق� ب	اس�م	 \لر�ب0].   ف�ق�ال�: [ر�أ�ي�ت� ك�ل� إ	س�ر�ائ	يل�17إ	ل

� ر�اع	ي� ل�ه�ا. ف�ق�ال� \لر�ب�:  م�ش�ت�ت	ين� ع�ل�ى \ل�ج	ب�ال	 ك�خ	ر�افJ ل
�ء	 أ�ص�ح�اب|، ف�ل�ي�ر�ج	ع�وا ك�ل� و�اح	دJ إ	ل�ى ب�ي�ت	ه	  [ل�ي�س� ل	ه�ؤ�ل

 .[Jم�  ف�ق�ال� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ل	ي�ه�وش�اف�اط�: [أ�م�ا ق�ل�ت� ل�ك�18ب	س�ل
� ي�ت�ن�ب�أ� ع�ل�ي� خ�ي�را ب�ل� ش�ر\ا؟]  �م�19إ	ن�ه� ل  و�ق�ال�: [ف�اس�م�ع� إ	ذا ك�ل

 \لر�ب0: ق�د� ر�أ�ي�ت� \لر�ب� ج�ال	سا ع�ل�ى ك�ر�س	ي0ه	، و�ك�ل� ج�ن�د	
 ف�ق�ال�20\لس�م�اء	 و�ق�وف| ل�د�ي�ه	 ع�ن� ي�م	ين	ه	 و�ع�ن� ي�س�ار	ه	. 

 \لر�ب�: م�ن� ي�غ�و	ي أ�خ�آب� ف�ي�ص�ع�د� و�ي�س�ق�ط� ف	ي ر�ام�وت�



 ث�م� خ�ر�ج�21ج	ل�ع�اد�؟ ف�ق�ال� ه�ذ�ا ه�ك�ذ�ا و�ق�ال� ذ�اك� ه�ك�ذ�ا. 
 \لر�وح� و�و�ق�ف� أ�م�ام� \لر�ب0 و�ق�ال�: أ�ن�ا أ�غ�و	يه	. و�س�أ�ل�ه� \لر�ب�:

 ف�ق�ال�: أ�خ�ر�ج� و�أ�ك�ون� ر�وح� ك�ذ	بJ ف	ي أ�ف�و�اه	 ج�م	يع	22ب	م�اذ�ا؟ 
 أ�ن�ب	ي�ائ	ه	. ف�ق�ال�: إ	ن�ك� ت�غ�و	يه	 و�ت�ق�ت�د	ر�. ف�اخ�ر�ج� و�اف�ع�ل� ه�ك�ذ�ا.

 و�الن� ه�و�ذ�ا ق�د� ج�ع�ل� \لر�ب� ر�وح� ك�ذ	بJ ف	ي أ�ف�و�اه	 ج�م	يع	23
�ء	، و�الر�ب� ت�ك�ل�م� ع�ل�ي�ك� ب	ش�ر�].   ف�ت�ق�د�م� ص	د�ق	ي�ا24أ�ن�ب	ي�ائ	ك� ه�ؤ�ل

 ب�ن� ك�ن�ع�ن�ة� و�ض�ر�ب� م	يخ�ا ع�ل�ى \ل�ف�ك0 و�ق�ال�: [م	ن� أ�ي�ن� ع�ب�ر�
 ف�ق�ال� م	يخ�ا: [إ	ن�ك� س�ت�ر�ى ف	ي25ر�وح� \لر�ب0 م	ن0ي ل	ي�ك�ل0م�ك�؟] 

 ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م	 \ل�ذ	ي ت�د�خ�ل� ف	يه	 م	ن� م	خ�د�عJ إ	ل�ى م	خ�د�عJ ل	ت�خ�ت�ب	ئ�].
 ف�ق�ال� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل�: [خ�ذ� م	يخ�ا و�ر�د�ه� إ	ل�ى آم�ون� ر�ئ	يس	26

 و�ق�ل� ه�ك�ذ�ا ق�ال� \ل�م�ل	ك�:27\ل�م�د	ين�ة	 و�إ	ل�ى ي�وآش� \ب�ن	 \ل�م�ل	ك	، 
 ض�ع�وا ه�ذ�ا ف	ي \لس0ج�ن	، و�أ�ط�ع	م�وه� خ�ب�ز� \لض0يق	 و�م�اء�

 .[Jم�  ف�ق�ال� م	يخ�ا: [إ	ن� ر�ج�ع�ت�28\لض0يق	 ح�ت�ى آت	ي� ب	س�ل
�مJ ف�ل�م� ي�ت�ك�ل�م	 \لر�ب� ب	ي]. و�ق�ال�: [\س�م�ع�وا أ�ي�ه�ا \لش�ع�ب�  ب	س�ل

 ف�ص�ع	د� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� و�ي�ه�وش�اف�اط� م�ل	ك� ي�ه�وذ�ا29أ�ج�م�ع�ون�]. 
 ف�ق�ال� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ل	ي�ه�وش�اف�اط�:30إ	ل�ى ر�ام�وت� ج	ل�ع�اد�. 

 [إ	ن0ي أ�ت�ن�ك�ر� و�أ�د�خ�ل� \ل�ح�ر�ب�، و�أ�م�ا أ�ن�ت� ف�ال�ب�س� ث	ي�اب�ك�]. ف�ت�ن�ك�ر�
 و�أ�م�ر� م�ل	ك� أ�ر�ام� ر�ؤ�س�اء�31م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� و�د�خ�ل� \ل�ح�ر�ب�. 

� ت�ح�ار	ب�وا �ث	ين�، و�ق�ال�: [ل  \ل�م�ر�ك�ب�ات	 \ل�ت	ي ل�ه�، \ل	ث�ن�ي�ن	 و�الث�ل
� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� و�ح�د�ه�].  � ك�ب	يرا إ	ل  ف�ل�م�ا ر�أ�ى32ص�غ	يرا و�ل



 ر�ؤ�س�اء� \ل�م�ر�ك�ب�ات	 ي�ه�وش�اف�اط�: [ق�ال�وا إ	ن�ه� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل�]
 ف�ل�م�ا ر�أ�ى33ف�م�ال�وا ع�ل�ي�ه	 ل	ي�ق�ات	ل�وه�، ف�ص�ر�خ� ي�ه�وش�اف�اط�. 

 ر�ؤ�س�اء� \ل�م�ر�ك�ب�ات	 أ�ن�ه� ل�ي�س� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ر�ج�ع�وا ع�ن�ه�.
> ن�ز�ع� ف	ي ق�و�س	ه	 غ�ي�ر� م�ت�ع�م0دJ و�ض�ر�ب� م�ل	ك�34  و�إ	ن� ر�ج�ل

 إ	س�ر�ائ	يل� ب�ي�ن� أ�و�ص�ال	 \لد0ر�ع	. ف�ق�ال� ل	م�د	ير	 م�ر�ك�ب�ت	ه	: [ر�د� ي�د�ك�
�ن0ي ق�د� ج�ر	ح�ت�].   و�اش�ت�د� \ل�ق	ت�ال�35و�أ�خ�ر	ج�ن	ي م	ن� \ل�ج�ي�ش	 ل

 ف	ي ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م	، و�أ�وق	ف� \ل�م�ل	ك� ف	ي م�ر�ك�ب�ت	ه	 م�ق�اب	ل� أ�ر�ام�
 و�م�ات� ع	ن�د� \ل�م�س�اء	، و�ج�ر�ى د�م� \ل�ج�ر�ح	 إ	ل�ى ح	ض�ن	 \ل�م�ر�ك�ب�ة	.

>: [ك�ل�36  و�ع�ب�ر� \لن0د�اء� ف	ي \ل�ج�ن�د	 ع	ن�د� غ�ر�وب	 \لش�م�س	 ق�ائ	ل
 ف�م�ات� \ل�م�ل	ك�37ر�ج�لJ إ	ل�ى م�د	ين�ت	ه	، و�ك�ل� ر�ج�لJ إ	ل�ى أ�ر�ض	ه	]. 

 و�أ�د�خ	ل� \لس�ام	ر�ة� ف�د�ف�ن�وا \ل�م�ل	ك� ف	ي \لس�ام	ر�ة	.
 و�غ�س	ل�ت	 \ل�م�ر�ك�ب�ة� ف	ي ب	ر�ك�ة	 \لس�ام	ر�ة	 ف�ل�ح�س�ت	 \ل�ك	ل�ب�38

�م	 \لر�ب0 \ل�ذ	ي ت�ك�ل�م� ب	ه	. �ح�ه�. ح�س�ب� ك�ل  د�م�ه�. و�غ�س�ل�وا س	ل
 و�ب�ق	ي�ة� أ�م�ور	 أ�خ�آب� و�ك�ل� م�ا ف�ع�ل�، و�ب�ي�ت� \ل�ع�اج	 \ل�ذ	ي ب�ن�اه�39

�ي�ام	  و�ك�ل� \ل�م�د�ن	 \ل�ت	ي ب�ن�اه�ا م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل
 ف�اض�ط�ج�ع� أ�خ�آب� م�ع� آب�ائ	ه	، و�م�ل�ك� أ�خ�ز�ي�ا40ل	م�ل�وك	 إ	س�ر�ائ	يل�. 
 و�م�ل�ك� ي�ه�وش�اف�اط� ب�ن� آس�ا ع�ل�ى ي�ه�وذ�ا41\ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 

 و�ك�ان�42ف	ي \لس�ن�ة	 \لر�اب	ع�ة	 ل�خ�آب� م�ل	ك	 إ	س�ر�ائ	يل�. 
�ث	ين� س�ن�ة> ح	ين� م�ل�ك�، و�م�ل�ك�  ي�ه�وش�اف�اط� \ب�ن� خ�م�سJ و�ث�ل

 خ�م�سا و�ع	ش�ر	ين� س�ن�ة> ف	ي أ�ور�ش�ل	يم�، و�اس�م� أ�م0ه	 ع�ز�وب�ة� ب	ن�ت�



 و�س�ار� ف	ي ك�ل0 ط�ر	يق	 آس�ا أ�ب	يه	. ل�م� ي�ح	د� ع�ن�ه�ا، إ	ذ�43ش�ل�ح	ي. 
� أ�ن� \ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	 ل�م�  ع�م	ل� \ل�م�س�ت�ق	يم� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0. إ	ل

� ي�ز�ال� ي�ذ�ب�ح� و�ي�وق	د� ع�ل�ى  ت�ن�ت�ز	ع�، ب�ل� ك�ان� \لش�ع�ب� ل
 و�ب�ق	ي�ة�45و�ص�ال�ح� ي�ه�وش�اف�اط� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل�. 44\ل�م�ر�ت�ف�ع�ات	. 

 أ�م�ور	 ي�ه�وش�اف�اط� و�ج�ب�ر�وت�ه� \ل�ذ	ي أ�ظ�ه�ر�ه�، و�ك�ي�ف� ح�ار�ب�
�ي�ام	 ل	م�ل�وك	 ي�ه�وذ�ا.   و�ب�ق	ي�ة�46م�ك�ت�وب�ة| ف	ي س	ف�ر	 أ�خ�ب�ار	 \ل

 \ل�م�أ�ب�ون	ين� \ل�ذ	ين� ب�ق�وا ف	ي أ�ي�ام	 آس�ا أ�ب	يه	 أ�ب�اد�ه�م� م	ن�
 و�ع�م	ل�48و�ل�م� ي�ك�ن� ف	ي أ�د�وم� م�ل	ك|. م�ل�ك� و�ك	يل|. 47\ل�ر�ض	. 

 ي�ه�وش�اف�اط� س�ف�ن� ت�ر�ش	يش� ل	ت�ذ�ه�ب� إ	ل�ى أ�وف	ير� ل�ج�ل	 \لذ�ه�ب	
 ف�ل�م� ت�ذ�ه�ب�، ل�ن� \لس�ف�ن� ت�ك�س�ر�ت� ف	ي ع	ص�ي�ون� ج�اب	ر�.

 ح	ين�ئ	ذJ ق�ال� أ�خ�ز�ي�ا ب�ن� أ�خ�آب� ل	ي�ه�وش�اف�اط�: [ل	ي�ذه�ب� ع�ب	يد	ي49
 م�ع� ع�ب	يد	ك� ف	ي \لس�ف�ن	]. ف�ل�م� ي�ش�أ� ي�ه�وش�اف�اط�.

 و�اض�ط�ج�ع� ي�ه�وش�اف�اط� م�ع� آب�ائ	ه	 و�د�ف	ن� م�ع� آب�ائ	ه	 ف	ي50
 و�م�ل�ك�51م�د	ين�ة	 د�او�د� أ�ب	يه	، ف�م�ل�ك� ي�ه�ور�ام� \ب�ن�ه� ع	و�ضا ع�ن�ه�. 

 أ�خ�ز�ي�ا ب�ن� أ�خ�آب� ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل� ف	ي \لس�ام	ر�ة	 ف	ي \لس�ن�ة	
 \لس�اب	ع�ة� ع�ش�ر�ة� ل	ي�ه�وش�اف�اط� م�ل	ك	 ي�ه�وذ�ا. م�ل�ك� ع�ل�ى إ	س�ر�ائ	يل�

 و�ع�م	ل� \لش�ر� ف	ي ع�ي�ن�ي	 \لر�ب0، و�س�ار� ف	ي ط�ر	يق	52س�ن�ت�ي�ن	. 
 أ�ب	يه	 و�ط�ر	يق	 أ�م0ه	، و�ط�ر	يق	 ي�ر�ب�ع�ام� ب�ن	 ن�ب�اط� \ل�ذ	ي ج�ع�ل�

 و�ع�ب�د� \ل�ب�ع�ل� و�س�ج�د� ل�ه� و�أ�غ�اظ� \لر�ب� إ	ل�ه�53إ	س�ر�ائ	يل� ي�خ�ط	ئ� 
إ	س�ر�ائ	يل� ح�س�ب� ك�ل0 م�ا ف�ع�ل� أ�ب�وه�.
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