
س�ف
ر� أ�ي�وب�
�و�ل� ا�ل�ص
ح�اح� \ل

! و�م�س
ت�ق�يما1   ك�ان� ر�ج�ل2 ف�ي أ�ر
ض� ع�وص� \س
م�ه� أ�ي�وب�. و�ك�ان� ه�ذ�ا \لر�ج�ل� ك�ام�ل
 و�ك�;ان�ت
 م�و�اش�;يه�3و�و�ل�;د� ل�;ه� س�;ب
ع�ة� ب�ن�ي;ن� و�ث�ل�ث� ب�ن�;ات9. 2ي�ت�ق�ي \لله� و�ي�ح�يد� ع�ن� \لش�ر3. 

�ث�ة� آل�ف� ج�م�ل9 و�خ�م
;;س� م�ئ�ة� ز�و
ج� ب�ق�;;ر9 و�خ�م
;;س� م�ئ�ة� أ�ت�;;ان9  س�ب
ع�ة� آل�ف9 م�ن� \ل
غ�ن�م� و�ث�ل
 و�ك�;ان� ب�ن�;وه�4و�خ�د�م�ه� ك�ث�ير�ين� ج�دVا. ف�ك�;ان� ه�;ذ�ا \لر�ج�;ل� أ�ع
ظ�;م� ك�;ل3 ب�ن�;ي \ل
م�ش
;ر�ق�. 

 ي�ذ
ه�ب�ون� و�ي�ع
م�ل�ون� و�ل�يم�ة! ف�ي ب�ي
ت� ك�ل3 و�\ح�د9 م�ن
ه�م
 ف�ي ي�;;و
م�ه� و�ي�ر
س�;;ل�ون� و�ي�س
;;ت�د
ع�ون�
 .
 و�ك�;;ان� ل�م�;;ا د�ار�ت
 أ�ي�;;ام� \ل
و�ل�يم�;;ة� أ�ن� أ�ي�;;وب�5أ�خ�و�ات�ه�م� \لث�ل�ث� ل�ي�أ
ك�ل
ن� و�ي�ش
;;ر�ب
ن� م�ع�ه�;;م

�ن� أ�ي�وب� ق�ال�:  أ�ر
س�ل� ف�ق�د�س�ه�م
 و�ب�ك�ر� ف�ي \ل
غ�د� و�أ�ص
ع�د� م�ح
ر�ق�ات9 ع�ل�ى ع�د�د�ه�م
 ك�ل3ه�م
 ل
�ي�ام�. 
 [ر�ب�م�ا أ�خ
ط�أ� ب�ن�ي� و�ج�د�ف�وا ع�ل�ى \لله� ف�ي ق�ل�وب�ه�م
]. ه�ك�ذ�ا ك�ان� أ�ي�وب� ي�ف
ع�ل� ك�ل� \
لَ

 و�ك�ان� ذ�ات� ي�و
م9 أ�ن�ه� ج�اء� ب�ن�;;و \لل;ه� ل�ي�م
ث�ل�;;وا أ�م�;;ام� \ل;ر�ب3 و�ج�;اء� \لش�;ي
ط�ان� أ�ي
ض�;ا ف�;;ي6
 .
�ن�7و�س�ط�ه�م  ف�ق�ال� \لر�ب� ل�لش�ي
ط�ان�: [م�ن
 أ�ي
ن� ج�ئ
ت�؟] ف�أ�ج�اب� \لش�ي
ط�ان�: [م�ن
 \ل
ج�;;و�ل

�ر
ض� و�م�ن� \لت�م�ش3ي ف�يه�ا].   ف�ق�ال� \لر�ب� ل�لش�;ي
ط�ان�: [ه�;ل
 ج�ع�ل
;ت� ق�ل
ب�;ك� ع�ل�;ى8ف�ي \ل
�ر
ض�. ر�ج�ل2 ك�ام�ل2 و�م�س
;;ت�ق�يم2 ي�ت�ق�;;ي \لل;;ه� و�ي�ح�ي;;د� �ن�ه� ل�ي
س� م�ث
ل�ه� ف�ي \ل  ع�ب
د�ي أ�ي�وب�؟ ل

 أ�ل�ي
س� أ�ن�;;ك� س�;;ي�ج
ت�10ف�أ�ج�اب� \لش�ي
ط�ان�: [ه�ل
 م�ج�انا ي�ت�ق�ي أ�ي�وب� \لله�؟ 9ع�ن� \لش�ر3]. 

 ح�و
ل�ه� و�ح�و
ل� ب�ي
ت�ه� و�ح�و
ل� ك�ل3 م�ا ل�ه� م�ن
 ك�;;ل3 ن�اح�ي�;;ة9؟ ب�;;ار�ك
ت� أ�ع
م�;;ال� ي�;;د�ي
ه� ف�ان
ت�ش�;;ر�ت

�ر
ض�!   و�ل�ك�ن� \ب
س�ط
 ي�د�ك� \لن� و�م�س� ك�ل� م�ا ل�;;ه� ف�;;إ�ن�ه� ف�;;ي و�ج
ه�;;ك�11م�و�اش�يه� ف�ي \ل
� ت�م�;;د�12ي�ج�د3ف� ع�ل�ي
ك�].   ف�ق�ال� \لر�ب� ل�لش�ي
ط�ان�: [ه�و�ذ�ا ك�ل� م�ا ل�ه� ف�ي ي�د�ك� و�إ�ن�م�ا إ�ل�يه� ل

 و�ك�;;ان� ذ�ات� ي�;;و
م9 و�أ�ب
ن�;;اؤ�ه� و�ب�ن�;;ات�ه�13ي�د�ك�]. ثم� خ�ر�ج� \لش�ي
ط�ان� م�ن
 أ�م�ام� و�ج
;;ه� \ل;;ر�ب3. 
�ك
ب�ر�  ! ج�اء� إ�ل�;;ى أ�ي�;;وب� و�ق�;;ال�:14ي�أ
ك�ل�ون� و�ي�ش
ر�ب�ون� خ�م
را ف�ي ب�ي
ت� أ�خ�يه�م� \ل  أ�ن� ر�س�ول
�ت�;;ن� ت�ر
ع�;;ى ب�ج�ان�ب�ه�;;ا   ف�س�;;ق�ط� ع�ل�ي
ه�;;ا \لس�;;ب�ئ�ي�ون� و�أ�خ�;;ذ�وه�ا15[\ل
ب�ق�ر� ك�;;ان�ت
 ت�ح
;;ر�ث� و�\ل

�خ
ب�;;ر�ك�].   و�ب�ي
ن�م�;;ا ه�;;و� ي�ت�ك�ل�;;م� إ�ذ
16و�ض�ر�ب�وا \ل
غ�ل
م�ان� ب�ح�د3 \لس�ي
ف� و�ن�ج�و
ت� أ�ن�ا و�ح
د�ي ل

 ج�اء� آخ�ر� و�ق�ال�: [ن�ار� \لله� س�ق�ط�ت
 م�ن� \لس�;;م�اء� ف�;;أ�ح
ر�ق�ت� \ل
غ�ن�;;م� و�\ل
غ�ل
م�;;ان� و�أ�ك�ل�ت
ه�;;م

�خ
ب�ر�ك�].   و�ب�ي
ن�م�ا ه�;;و� ي�ت�ك�ل�;;م� إ�ذ
 ج�;;اء� آخ�;;ر� و�ق�;;ال�: [\ل
ك�ل
;;د�ان�ي�ون�17و�ن�ج�و
ت� أ�ن�ا و�ح
د�ي ل
 ع�ي�ن�وا ث�ل�ث� ف�ر�ق9 ف�ه�ج�م�وا ع�ل�;;ى \ل
ج�م�;;ال� و�أ�خ�;;ذ�وه�ا و�ض�;;ر�ب�وا \ل
غ�ل
م�;;ان� ب�ح�;;د3 \لس�;;ي
ف�



�خ
ب�ر�ك�].   و�ب�ي
ن�م�ا ه�و� ي�ت�ك�ل�م� إ�ذ
 ج�اء� آخ�;;ر� و�ق�;;ال�: [ب�ن�;;وك� و�ب�ن�ات�;;ك�18و�ن�ج�و
ت� أ�ن�ا و�ح
د�ي ل
�ك
ب�ر�   و�إ�ذ�ا ر�يح2 ش�د�يد�ة2 ج�;;اء�ت
 م�;;ن
19ك�ان�وا ي�أ
ك�ل�ون� و�ي�ش
ر�ب�ون� خ�م
را ف�ي ب�ي
ت� أ�خ�يه�م� \ل

�ر
ب�;;ع� ف�س�;;ق�ط� ع�ل�;;ى \ل
غ�ل
م�;;ان� ف�م�;;ات�وا و�ن�ج�;;و
ت� أ�ن�;;ا  ع�ب
ر� \ل
ق�ف
ر� و�ص�د�م�ت
 ز�و�اي�ا \ل
ب�ي
ت� \ل
�خ
ب�ر�ك�].  �ر
ض�20و�ح
د�ي ل  ف�ق�ام� أ�ي�وب� و�م�ز�ق� ج�ب�ت�;;ه� و�ج�;;ز� ش�;ع
ر� ر�أ
س�;ه� و�خ�;;ر� ع�ل�;ى \ل

 و�ق�ال�: [ع�ر
ي�انا خ�ر�ج
ت� م�ن
 ب�ط
;;ن� أ�م3;;ي و�ع�ر
ي�ان;;ا أ�ع�;;ود� إ�ل�;;ى ه�ن�;;اك�. \ل;;ر�ب�21و�س�ج�د� 
 ف�ي ك�ل3 ه�ذ�ا ل�م
 ي�خ
ط�ئ
 أ�ي�وب� و�ل�;;م
22أ�ع
ط�ى و�\لر�ب� أ�خ�ذ� ف�ل
ي�ك�ن� \س
م� \لر�ب3 م�ب�ار�كا]. 

ي�ن
س�ب
 ل�ل�ه� ج�ه�ال�ة!.



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي

 و�ك�ان� ذ�ات� ي�و
م9 أ�ن�ه� ج�اء� ب�ن�و \لله� ل�ي�م
ث�ل�وا أ�م�ام� \لر�ب3 و�ج�اء� \لش�ي
ط�ان� أ�ي
ضا ف�ي1 
 ف�ق�;;ال� \ل;;ر�ب� ل�لش�;;ي
ط�ان�: [م�;;ن
 أ�ي
;;ن� ج�ئ
ت�؟] ف�أ�ج�;;اب�2و�س�;;ط�ه�م
 ل�ي�م
ث�;;ل� أ�م�;;ام� \ل;;ر�ب3. 

�ر
ض� و�م�ن� \لت�م�ش3ي ف�يه�ا].  �ن� ف�ي \ل  ف�ق�;;ال� \ل;;ر�ب� ل�لش�;;ي
ط�ان�:3\لش�ي
ط�ان�: [م�ن� \ل
ج�و�ل
�ر
ض�! ر�ج�;;ل2 ك�ام�;;ل2 �ن�;;ه� ل�ي
;;س� م�ث
ل�;;ه� ف�;;ي \ل  [ه�ل
 ج�ع�ل
;;ت� ق�ل
ب�;;ك� ع�ل�;;ى ع�ب
;;د�ي أ�ي�;;وب� ل
 و�م�س
ت�ق�يم2 ي�ت�ق�ي \لله� و�ي�ح�يد� ع�ن� \لش�ر3. و�إ�ل�ى \لن� ه�و� م�ت�م�س3ك2 ب�ك�م�ال�ه� و�ق�;;د
 ه�ي�ج
ت�ن�;;ي

� س�ب�ب9].  �ب
ت�ل�ع�ه� ب�ل  ف�أ�ج�اب� \لش�ي
ط�ان�: [ج�ل
د2 ب�ج�ل
د9 و�ك�ل� م�ا ل�ل�ن
س�ان� ي�ع
ط�يه� ل�ج
ل�4ع�ل�ي
ه� ل
 و�ل�ك�ن� \ب
س�ط� \لن� ي�;;د�ك� و�م�;;س� ع�ظ
م�;;ه� و�ل�ح
م�;;ه� ف�;;إ�ن�ه� ف�;;ي و�ج
ه�;;ك� ي�ج�;;د3ف�5ن�ف
س�ه�. 
 ف�خ�;;ر�ج�7ف�ق�ال� \لر�ب� ل�لش�ي
ط�ان�: [ه�ا ه�و� ف�;;ي ي�;;د�ك� و�ل�ك�;;ن� \ح
ف�;;ظ
 ن�ف
س�;;ه�]. 6ع�ل�ي
ك�]. 

 \لش�ي
ط�ان� م�ن
 ح�ض
ر�ة� \لر�ب3 و�ض�ر�ب� أ�ي�وب� ب�ق�ر
ح9 ر�د�يء9 م�ن
 ب�اط�ن� ق�د�م�ه� إ�ل�;;ى ه�;;ام�ت�ه�.
 ف�ق�ال�ت
 ل�ه� \م
ر�أ�ت�;;ه�:9ف�أ�خ�ذ� ل�ن�ف
س�ه� ش�ق
ف�ة! ل�ي�ح
ت�ك� ب�ه�ا و�ه�و� ج�ال�س2 ف�ي و�س�ط� \لر�م�اد�. 8

 [!
�م;;ا10[أ�ن
ت� م�ت�م�س3ك2 ب�ع
د� ب�ك�م�ال�ك�! ج�د3ف
 ع�ل�ى \لل;;ه� و�م�;;ت  ف�ق�;;ال� ل�ه�;ا: [ت�ت�ك�ل�م�ي;;ن� ك�ل

� ن�ق
ب�;ل�؟] ف�;;ي ك�;;ل3 ه�;ذ�ا ل�;م  ك�إ�ح
د�ى \ل
ج�اه�ل�ت�! أ�ال
خ�ي
ر� ن�ق
ب�ل� م�ن
 ع�ن
;د� \لل;ه� و�\لش�;ر� ل

�ث�ة� ب�ك�ل3 \لش�ر3 \ل�ذ�ي أ�ت�ى ع�ل�ي
;;ه�11ي�خ
ط�ئ
 أ�ي�وب� ب�ش�ف�ت�ي
ه�.   ف�ل�م�ا س�م�ع� أ�ص
ح�اب� أ�ي�وب� \لث�ل
 ج�اء�وا ك�ل� و�\ح�د9 م�;;ن
 م�ك�;;ان�ه�: أ�ل�يف�;;از� \لت�ي
م�;;ان�ي� و�ب�ل
;;د�د� \لش�;;وح�ي� و�ص�;;وف�ر� \لن�ع
م�;;ات�ي�

 و�ر�ف�ع�;;وا أ�ع
ي�ن�ه�;;م
 م�;;ن
 ب�ع�ي;;د9 و�ل�;;م
 ي�ع
ر�ف�;;وه�12و�ت�و�اع�د�وا أ�ن
 ي�أ
ت�وا ل�ي�ر
ث�وا ل�;;ه� و�ي�ع�;;ز�وه�. 
 ف�ر�ف�ع�وا أ�ص
و�ات�ه�م
 و�ب�ك�وا و�م�;;ز�ق� ك�;;ل� و�\ح�;;د9 ج�ب�ت�;;ه� و�ذ�ر�وا ت�ر�اب;;ا ف�;;و
ق� ر�ؤ�وس�;;ه�م
 ن�ح
;;و�

�ر
ض� س�ب
ع�ة� أ�ي�ام9 و�س�ب
ع� ل�ي�ال9 و�ل�م
 ي�ك�ل3م
ه� أ�ح�د2 ب�ك�ل�م�;;ة139\لس�م�اء�   و�ق�ع�د�وا م�ع�ه� ع�ل�ى \ل
�ن�ه�م
 ر�أ�وا أ�ن� ك�آب�ت�ه� ك�ان�ت
 ع�ظ�يم�ة! ج�دVا. ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث�ا�

 [ل�ي
ت�ه� ه�ل�ك� \ل
ي�و
م� \ل�ذ�ي و�ل�د
ت�3و�أ�خ�ذ� ي�ت�ك�ل�م� ف�ق�ال�: 2ب�ع
د� ه�ذ�ا س�ب� أ�ي�وب� ي�و
م�ه� 1 
� ي�ع
ت�ن� ب�ه� \لل;;ه� م�;;ن
4ف�يه� و�\لل�ي
ل� \ل�ذ�ي ق�ال� ق�د
 ح�ب�ل� ب�ر�ج�ل9!  �ما. ل  ل�ي�ك�ن
 ذ�ل�ك� \ل
ي�و
م� ظ�ل

� ي�ش
ر�ق
 ع�ل�ي
;;ه� ن�ه�;;ار2.  �م� و�ظ�;;ل� \ل
م�;;و
ت�. ل�ي�ح�;;ل� ع�ل�ي
;;ه� س�;;ح�اب5.2ف�و
ق� و�ل  ل�ي�م
ل�ك
;;ه� \لظ�ل
� ي�ف
ر�ح
 ب�ي
;;ن� أ�ي�;;ام� \لس�;;ن�ة�6ل�ت�ر
ع�ب
ه� ك�اس�ف�ات� \لن�ه�ار�.   أ�م�ا ذ�ل�ك� \لل�ي
ل� ف�ل
ي�م
س�ك
ه� \لد�ج�ى و�ل

� ي�د
خ�ل�ن� ف�ي ع�د�د� \لش�ه�ور�.  � ي�س
;;م�ع
 ف�ي;;ه� ه�ت�;;اف7.2و�ل  ه�و�ذ�ا ذ�ل�ك� \لل�ي
ل� ل�ي�ك�ن
 ع�;;اق�را! ل
�ع�ن�و \ل
ي�و
م� \ل
م�س
ت�ع�د�ون� ل�يق�اظ� \لت3ن3ين�. 8  ل�ت�ظ
ل�م
 ن�ج�وم� ع�ش�ائ�ه�. ل�ي�ن
ت�ظ�ر� \لن�;;ور�9ل�ي�ل
ع�ن
ه� ل

� ي�ر� ه�د
ب� \لص�ب
ح�  � ي�ك�ن
 و�ل �ن�ه� ل�م
 ي�غ
ل�ق
 أ�ب
و�اب� ب�ط
ن� أ�م3ي و�ل�م
 ي�س
;;ت�ر� \لش�;;ق�او�ة�10و�ل  ل
 ل�م� ل�م
 أ�م�ت
 م�ن� \لر�ح�;;م�؟ ع�ن
;;د�م�ا خ�ر�ج
;;ت� م�;;ن� \ل
ب�ط
;;ن� ل�;;م� ل�;;م
 أ�س
;;ل�م�11ع�ن
 ع�ي
ن�ي�. 

�ن3;;ي ق�;;د
 ك�ن
;;ت� \لن�13ل�م�اذ�ا أ�ع�ان�ت
ن�ي \لر�ك�ب� و�ل�;;م� \لث�;;د�ي� ح�ت�;;ى أ�ر
ض�;;ع�؟ 12\لر�وح�؟   ل
�ر
ض� \ل�;;ذ�ين�14م�ض
ط�ج�عا س�اك�نا. ح�ين�ئ�ذ9 ك�ن
ت� ن�م
ت� م�س
ت�ر�يحا   م�;;ع� م�ل�;;وك9 و�م�ش�;;ير�ي \ل

 
�ن
ف�س�;;ه�م  أ�و
16أ�و
 م�;;ع� ر�ؤ�س�;;اء� ل�ه�;;م
 ذ�ه�;;ب2 \ل
م�;;ال�ئ�ين� ب�ي�;;وت�ه�م
 ف�ض�;;ة! 15ب�ن�وا أ�ه
ر�ام;;ا ل
 ه�ن�;;اك� ي�ك�;ف� \ل
م�ن�;;اف�ق�ون� ع�;ن�17ك�س�ق
ط9 م�ط
م�ور9 ف�ل�;م
 أ�ك�;;ن
 ك�أ�ج�ن�;;ة9 ل�;م
 ي�;ر�وا ن�;ورا. 

� ي�س
;;م�ع�ون�18\لش�;;غ�ب� و�ه�ن�;;اك� ي�س
;;ت�ر�يح� \ل
م�ت
ع�ب�;;ون.   ال�س
;;ر�ى ي�ط
م�ئ�ن�;;ون� ج�م�يع;;ا. ل
 [ل�;;م� ي�ع
ط�;;ى20الص�غ�ير� ك�م�ا \ل
ك�ب�ير� ه�ن�اك� و�\ل
ع�ب
د� ح�ر� م�ن
 س�;;ي3د�ه�. 19ص�و
ت� \ل
م�س�خ3ر�. 

 ال�ذ�ين� ي�ن
ت�ظ�ر�ون� \ل
م�و
ت� و�ل�ي
;;س� ه�;;و� و�ي�ح
ف�;;ر�ون�21ل�ش�ق�ي� ن�ور2 و�ح�ي�اة2 ل�م�ر3ي \لن�ف
س�؟ 
 ال
م�س
ر�ور�ين� إ�ل�ى أ�ن
 ي�ب
ت�ه�ج�وا \ل
ف�ر�ح�ين� ع�ن
;;د�م�ا ي�ج�;;د�ون� ق�ب
;;را.22ع�ل�ي
ه� أ�ك
ث�ر� م�ن� \ل
ك�ن�وز� 

�ن�ه� م�ث
ل� خ�ب
ز�ي ي�أ
ت�ي أ�ن�ين�;;ي24ل�ر�ج�ل9 ق�د
 خ�ف�ي� ع�ل�ي
ه� ط�ر�يق�ه� و�ق�د
 س�ي�ج� \لله� ح�و
ل�ه�. 23  ل
�ن3ي \ر
ت�ع�ابا \ر
ت�ع�ب
ت� ف�أ�ت�ان�ي و�\ل�ذ�ي ف�ز�ع
ت� م�ن
ه� ج�;;اء�25و�م�ث
ل� \ل
م�ي�اه� ت�ن
س�ك�ب� ز�ف
ر�ت�ي   ل

ل�م
 أ�ط
م�ئ�ن� و�ل�م
 أ�س
ك�ن
 و�ل�م
 أ�س
ت�ر�ح
 و�ق�د
 ج�اء� \ل
غ�ض�ب�].26ع�ل�ي�. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع�

 [إ�ن� \م
ت�ح�ن� أ�ح�د2 ك�ل�م�ة! م�ع�ك� ف�ه�ل
 ت�س
ت�اء�؟ و�ل�ك�ن
 م�ن
2ف�أ�ج�اب� أ�ل�يف�از� \لت�ي
م�ان�ي�: 1 
�م�!   ه�ا أ�ن
ت� ق�د
 أ�ر
ش�د
ت� ك�ث�ير�ين� و�ش�د�د
ت� أ�ي�;;اد�ي� م�ر
ت�خ�ي�;;ة!.3ي�س
ت�ط�يع� \ل�م
ت�ن�اع� ع�ن� \ل
ك�ل

�م�ك� \ل
ع�اث�ر� و�ث�ب�ت� \لر�ك�ب� \ل
م�ر
ت�ع�ش�ة�. 4  و�الن� إ�ذ
 ج�;;اء� ع�ل�ي
;;ك� ض�;;ج�ر
ت�! إ�ذ
5ق�د
 أ�ق�ام� ك�ل
 ا�ذ
ك�;;ر
 م�;;ن
7أ�ل�ي
س�ت
 ت�ق
و�اك� ه�ي� م�ع
ت�م�د�ك� و�ر�ج�;;اؤ�ك� ك�م�;;ال� ط�ر�ق�;;ك�؟ 6م�س�ك� \ر
ت�ع
ت�! 

ك�م�;;ا ق�;;د
 ر�أ�ي
;;ت� أ�ن� \ل
ح�;;ار�ث�ين� إ�ث
م;;ا و�8ه�ل�ك� و�ه�;;و� ب�ر�يء2 و�أ�ي
;;ن� أ�ب�ي;;د� \ل
م�س
;;ت�ق�يم�ون�؟ 
\لز�ار�ع�ي;;ن� ش�;;ق�او�ة! ي�ح
ص�;;د�ون�ه�م�ا.   ب�ن�س�;;م�ة� \لل;;ه� ي�ب�ي;;د�ون� و�ب�ر�ي;;ح� أ�ن
ف�;;ه� ي�ف
ن�;;ون�.9و�

10 .
 ا�لل�ي
;;ث� ه�ال�;;ك2 ل�ع�;;د�م�11ز�م
ج�ر�ة� \ل�س�د� و�ص�و
ت� \لز�ئ�ي;;ر� و�أ�ن
ي�;;اب� \ل�ش
;;ب�ال� ت�ك�س�;;ر�ت
 .
 ث�م� إ�ل�ي� ت�س�ل�ل�ت
 ك�ل�م�ة2 ف�ق�ب�ل�;;ت
 أ�ذ�ن�;;ي م�ن
ه�;;ا ه�م
س;;ا.12\ل
ف�ر�يس�ة� و�أ�ش
ب�ال� \لل�ب
و�ة� ت�ب�د�د�ت

 أ�ص�;;اب�ن�ي ر�ع
;ب142ف�ي \ل
ه�و�اج�س� م�ن
 ر�ؤ�ى \لل�ي
ل� ع�ن
د� و�ق�وع� س�;;ب�ات9 ع�ل�;;ى \لن�;;اس� 13
 ف�م�ر�ت
 ر�وح2 ع�ل�ى و�ج
ه�;;ي. \ق
ش�;;ع�ر� ش�;;ع
ر� ج�س�;;د�ي.15و�ر�ع
د�ة2 ف�ر�ج�ف�ت
 ك�ل� ع�ظ�ام�ي. 

 و�ق�ف�ت
 و�ل�ك�ن3ي ل�م
 أ�ع
ر�ف
 م�ن
ظ�ر�ه�ا. ش�;;ب
ه2 ق�;;د�ام� ع�ي
ن�;;ي�. س�;;م�ع
ت� ص�;;و
تا م�ن
خ�ف�ض;;ا:16
� ي�;أ
ت�م�ن�ه�م
18أ�ال�ن
س�ان� أ�ب�ر� م�ن� \لله� أ�م� \لر�ج�ل� أ�ط
ه�;;ر� م�;;ن
 خ�;;ال�ق�ه�؟ 17  ه�;;و�ذ�ا ع�ب�ي;;د�ه� ل

 ف�ك�م
 ب�ال
ح�ر�ي3 س�ك�ان� ب�ي�وت9 م�ن
 ط�ين9 \ل�ذ�ين� أ�س�اس�ه�م
19و�إ�ل�ى م�ل�ئ�ك�ت�ه� ي�ن
س�ب� ح�م�اق�ة!. 
 ب�ي
ن� \لص�ب�اح� و�\ل
م�س�اء� ي�ح�ط�م�ون�. ب�;;د�ون� م�ن
ت�ب�;;ه209ف�ي \لت�ر�اب� و�ي�س
ح�ق�ون� م�ث
ل� \ل
ع�ث3؟ 

�ب�د� ي�ب�يد�ون�.  � ح�ك
م�ة21.9إ�ل�ي
ه�م
 إ�ل�ى \ل أ�م�ا \ن
ت�ز�ع�ت
 ح�ب�ال� خ�ي�ام�ه�م
؟ ي�م�وت�ون� ب�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
خ�ام�س�

�ن� \ل
غ�ي
;;ظ�2[ا�د
ع� \لن�. ف�ه�ل
 ل�ك� م�ن
 م�ج�يب9! و�إ�ل�;;ى أ�ي3 \ل
ق�د3يس�;;ين� ت�ل
ت�ف�;;ت�؟ 1   ل
�ح
م�ق�.   إ�ن3ي ر�أ�ي
ت� \ل
غ�ب�ي� ي�ت�أ�ص�ل� و�ب�غ
ت�ة! ل�ع�ن
ت� م�ر
ب�ض�;;ه�.3ي�ق
ت�ل� \ل
غ�ب�ي� و�\ل
غ�ي
ر�ة� ت�م�يت� \ل

� م�ن
ق�ذ�. 4 �م
ن� و�ق�د
 ت�ح�ط�م�وا ف�ي \ل
ب�اب� و�ل  ال�ذ�ين� ي�أ
ك�ل� \ل
ج�و
ع�;;ان�5ب�ن�وه� ب�ع�يد�ون� ع�ن� \ل
 .
� ت�خ
;;ر�ج�6ح�ص�يد�ه�م
 و�ي�أ
خ�ذ�ه� ح�ت�ى م�ن� \لش�و
ك� و�ي�ش
ت�ف� \لظ�م
;آن� ث�ر
و�ت�ه�;م  إ�ن� \ل
ب�ل�ي�;;ة� ل

�ر
ض�  � ت�ن
ب�ت� م�ن� \ل  و�ل�ك�ن� \ل�ن
س�ان� م�و
ل�;;ود2 ل�ل
م�ش�;;ق�ة� ك�م�;;ا أ�ن�7م�ن� \لت�ر�اب� و�\لش�ق�او�ة� ل
 [ل�ك�;;ن
 ك�ن
;;ت� أ�ط
ل�;;ب� إ�ل�;;ى \لل;;ه� و�ع�ل�;;ى \لل;ه� أ�ج
ع�;;ل� أ�م
;ر�ي.8\ل
ج�و�ار�ح� ل�ر
ت�ف�اع� \ل
ج�ن�اح�. 

� ت�ع�د�. 9 � ت�ف
ح�ص� و�ع�ج�ائ�ب� ل �ر
ض� و�10ال
ف�اع�ل� ع�ظ�ائ�م� ل ال
م�ن
ز�ل� م�ط�را ع�ل�;;ى و�ج
;;ه� \ل
\ل
م�ر
س�;;ل� \ل
م�ي�;;اه� ع�ل�;;ى \ل
ب�;;ر�ار�ي3.   ال
ج�اع�;;ل� \ل
م�ت�و�اض�;;ع�ين� ف�;;ي \ل
ع�ل�;;ى ف�ي�ر
ت�ف�;;ع�11و�

� ت�ج
;;ر�ي أ�ي
;;د�يه�م
 ق�ص
;;دا.12\ل
م�ح
ز�ون�;;ون� إ�ل�;;ى أ�م
;;ن9.   ال
م�ب
ط�;;ل� أ�ف
ك�;;ار� \ل
م�ح
ت�;;ال�ين� ف�ل
�م;;ا14الخ�ذ� \ل
ح�ك�م�اء� ب�ح�يل�ت�ه�م
 ف�ت�ت�ه�و�ر� م�ش�ور�ة� \ل
م�اك�ر�ين�. 13  ف�ي \لن�ه�ار� ي�ص
د�م�ون� ظ�ل

 ال
م�ن�ج3ي� \ل
ب�ائ�س� م�ن� \لس�;;ي
ف� م�;;ن
 ف�م�ه�;;م
15و�ي�ت�ل�م�س�ون� ف�ي \لظ�ه�ير�ة� ك�م�ا ف�ي \لل�ي
ل�. 
 [ه�و�ذ�ا ط�وب�ى ل�ر�ج�ل179ف�ي�ك�ون� ل�لذ�ل�يل� ر�ج�اء2 و�ت�س�د� \ل
خ�ط�ي�ة� ف�اه�ا. 16و�م�ن
 ي�د� \ل
ق�و�ي3. 

� ت�ر
ف�ض
 ت�أ
د�يب� \ل
ق�;د�ير�.  �ن�;ه� ه�;و� ي�ج
;ر�ح� و�ي�ع
ص�;ب�. ي�س
;;ح�ق� و�ي�;د�اه�18ي�ؤ�د3ب�ه� \لله�. ف�ل  ل
� ي�م�س�;;ك� س�;;وء2. 19ت�ش
ف�ي�ان�.   ف�;;ي \ل
ج�;;وع�20ف�ي س�ت3 ش�;;د�ائ�د� ي�ن�ج3ي;;ك� و�ف�;;ي س�;;ب
ع9 ل

 م�;;ن
 س�;;و
ط� \لل3س�;;ان� ت�خ
ت�ب�;;أ� ف�ل�21ي�ف
د�يك� م�ن� \ل
م�و
ت� و�ف�ي \ل
ح�ر
ب� م�ن
 ح�;;د3 \لس�;;ي
ف�. 
� ت�خ
ش�;;ى22ت�خ�;;اف� م�;;ن� \ل
خ�;;ر�اب� إ�ذ�ا ج�;;اء�.   ت�ض
;;ح�ك� ع�ل�;;ى \ل
خ�;;ر�اب� و�\ل
م�ج�اع�;;ة� و�ل

�ر
ض�.  �ن�;;ه� م�;;ع� ح�ج�;;ار�ة� \ل
ح�ق
;;ل� ع�ه
;;د�ك� و�و�ح�;;وش� \ل
ب�ر3ي�;;ة� ت�س�;;ال�م�ك�.23و�ح�;;وش� \ل  ل
� ت�ف
ق�د� ش�ي
ئا. 24  و�ت�ع
ل�;;م� أ�ن� ز�ر
ع�;;ك� ك�ث�ي;;ر252ف�ت�ع
ل�م� أ�ن� خ�ي
م�ت�ك� آم�ن�ة2 و�ت�ت�ع�ه�د� م�ر
ب�ض�ك� و�ل

�ر
ض�.   ت�د
خ�ل� \ل
م�د
ف�ن� ف�ي ش�ي
خ�وخ�ة9 ك�ر�ف
ع� \ل
ك�د
س� ف�;;ي أ�و�ان�;;ه�.26و�ذ�ر3ي�ت�ك� ك�ع�ش
ب� \ل
ه�ا إ�ن� ذ�ا ق�د
 ب�ح�ث
ن�ا ع�ن
ه�. ك�ذ�ا ه�و�. ف�اس
م�ع
ه� و�\ع
ل�م
 أ�ن
ت� ل�ن�ف
س�ك�]. 27



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اد�س�

 [ل�ي
;;ت� ك�ر
ب�;;ي و�ز�ن� و�م�ص�;;يب�ت�ي ر�ف�ع�;;ت
 ف�;;ي \ل
م�;و�از�ين� ج�م�يع�ه�;ا.2ف�ق�ال� أ�ي�;وب�: 1
�م�ي. 3 �ن�ه�ا \لن� أ�ث
ق�ل� م�ن
 ر�م
ل� \ل
ب�ح
ر�. م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ل�ك� ل�غ�ا ك�ل  ل�ن� س�ه�ام� \ل
ق�د�ير� ف�;;ي�4ل

 ه�ل
 ي�ن
ه�ق� \ل
ف�ر�اء� ع�ل�;;ى \ل
ع�ش
;;ب�5ت�ش
ر�ب� ر�وح�ي س�م�ه�ا. أ�ه
و�ال� \لله� م�ص
ط�ف�ة2 ض�د3ي. 
� م�ل
ح9 أ�و
 ي�وج�;;د� ط�ع
;;م2 ف�;;ي م�;;ر�ق�6أ�و
 ي�خ�ور� \لث�و
ر� ع�ل�ى ع�ل�ف�ه�؟   ه�ل
 ي�ؤ
ك�ل� \ل
م�س�يخ� ب�ل

 [ي�;;ا ل�ي
;;ت� ط�ل
ب�ت�;;ي ت�;;أ
ت�ي8ع�اف�ت
 ن�ف
س�ي أ�ن
 ت�م�س�ه�ا ف�ص�ار�ت
 خ�ب
;;ز�ي� \ل
ك�ر�ي;;ه�! 7\ل
ب�ق
ل�ة�؟ 
 ف�ل�10أ�ن
 ي�ر
ض�ى \لله� ب�أ�ن
 ي�س
ح�ق�ن�ي و�ي�ط
ل�ق� ي�د�ه� ف�ي�ق
ط�ع�ن�ي. 9و�ي�ع
ط�ين�ي� \لله� ر�ج�ائ�ي! 

�م� \ل
ق�;;د�وس�.  � ي�ش
ف�ق� أ�ن3ي ل�;;م
 أ�ج
ح�;;د
 ك�ل  م�;;ا11ت�ز�ال� ت�ع
ز�ي�ت�ي و�\ب
ت�ه�اج�ي ف�ي ع�ذ�اب9 ل
 ه�;;ل
 ق�;;و�ت�ي ق�;;و�ة�12ه�ي� ق�و�ت�ي ح�ت�ى أ�ن
ت�ظ�ر� و�م�ا ه�ي� ن�ه�;;اي�ت�ي ح�ت�;;ى أ�ص�;;ب3ر� ن�ف
س�;;ي؟ 

� إ�ن�ه� ل�ي
س�ت
 ف�ي� م�ع�ون�ت�ي و�\ل
م�س�اع�د�ة� م�ط
;;ر�ود�ة132\ل
ح�ج�ار�ة�؟ ه�ل
 ل�ح
م�ي ن�ح�اس2؟   أ�ل
 أ�م�;;ا15[ح�;;ق� \ل
م�ح
;;ز�ون� م�ع
;;ر�وف2 م�;;ن
 ص�;;اح�ب�ه� و�إ�ن
 ت�;;ر�ك� خ�ش
;;ي�ة� \ل
ق�;;د�ير�. 14ع�ن3ي! 

 ال�ت�;;ي ه�;;ي� ع�ك�;;ر�ة162إ�خ
و�ان�ي ف�ق�د
 غ�د�ر�وا م�ث
ل� \ل
غ�د�ير�. م�ث
ل� س�اق�ي�ة� \ل
و�د
ي�ان� ي�ع
ب�ر�ون�. 
 إ�ذ�ا ج�ر�ت� \ن
ق�ط�ع�ت
. إ�ذ�ا ح�م�ي�ت
 ج�ف�ت
 م�;;ن
 م�ك�ان�ه�;;ا.17م�ن� \ل
ب�ر�د� و�ي�خ
ت�ف�ي ف�يه�ا \ل
ج�ل�يد�. 

 ن�ظ�;;ر�ت
 ق�و�اف�;;ل� ت�ي
م�;;اء�. م�;;و�اك�ب�19ت�ح�يد� \ل
ق�و�اف�ل� ع�ن
 ط�ر�يق�ه�ا ت�د
خ�ل� \لت3يه� ف�ت�ه
ل�ك�. 18
 ف�;;الن� ق�;;د
21خ�ز�وا ف�ي م�ا ك�ان�وا م�ط
م�ئ�ن3ي;;ن�. ج�;;اء�وا إ�ل�ي
ه�;;ا ف�خ�ج�ل�;;وا. 20س�ب�أ9 ر�ج�و
ه�ا. 

 .
 ه�ل
 ق�ل
ت�: أ�ع
ط�ون�ي ش�ي
ئا أ�و
 م�ن
 م�ال�ك�م� \ر
ش�وا22ص�ر
ت�م
 م�ث
ل�ه�ا. ر�أ�ي
ت�م
 ض�ر
ب�ة! ف�ف�ز�ع
ت�م
 ع�ل3م�;;ون�ي ف�أ�ن�;;ا24أ�و
 ن�ج�ون�ي م�ن
 ي�د� \ل
خ�ص
م� أ�و
 م�ن
 ي�د� \ل
ع�ت�اة� \ف
د�ون�ي؟ 23م�ن
 أ�ج
ل�ي 

�م� \ل
م�س
;ت�ق�يم� و�أ�م�;;ا \لت�و
ب�ي;;خ�25أ�س
ك�ت� و�ف�ه3م�ون�ي ف�ي أ�ي3 ش�ي
ء9 ض�ل�ل
ت�.   م�ا أ�ش�;;د� \ل
ك�ل
�م� \ل
ي�ائ�س� ل�لر3ي;;ح�!26م�ن
ك�م
 ف�ع�ل�ى م�اذ�ا ي�ب�ر
ه�ن�؟   ه�ل
 ت�ح
س�ب�ون� أ�ن
 ت�و�ب3خ�وا ك�ل�م�ات9 و�ك�ل

27 !
 و�الن� ت�ف�ر�س�;;وا ف�;;ي� ف�;;إ�ن3ي28ب�ل
 ت�ل
ق�ون� ع�ل�ى \ل
ي�ت�يم� و�ت�ح
ف�ر�ون� ح�ف
ر�ة! ل�ص�اح�ب�ك�م
� أ�ك
ذ�ب�.  � ي�ك�;;ون�ن� ظ�ل
;;م2. \�ر
ج�ع�;;وا أ�ي
ض;;ا. ف�ي;;ه� ح�ق3;;ي.29ع�ل�ى و�ج�وه�ك�م
 ل  ا�ر
ج�ع�;;وا. ل

� ي�م�ي3ز� ف�س�ادا؟30 ه�ل
 ف�ي ل�س�ان�ي ظ�ل
م2 أ�م
 ح�ن�ك�ي ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اب�ع�

�ج�ي;;ر� أ�ي�;;ام�ه�؟ 1  �ر
ض� و�ك�أ�ي�;;ام� \ل  ك�م�;;ا2[أ�ل�ي
س�ت
 ح�ي�;;اة� \ل�ن
س�;;ان� ج�ه�;;ادا ع�ل�;;ى \ل
�ج�ير� أ�ج
ر�ت�ه�   ه�ك�ذ�ا ت�ع�ي�;;ن� ل�;;ي أ�ش
;;ه�ر� س�;;وء39ي�ت�ش�و�ق� \ل
ع�ب
د� إ�ل�ى \لظ3ل3 و�ك�م�ا ي�ت�ر�ج�ى \ل

 إ�ذ�ا \ض
ط�ج�ع
ت� أ�ق�ول� م�ت�;;ى أ�ق�;;وم�. \لل�ي
;;ل� ي�ط�;;ول� و�أ�ش
;;ب�ع�4و�ل�ي�ال�ي ش�ق�اء9 ق�س�م�ت
 ل�ي. 
 أ�ي�;;ام�ي6ل�ب�س� ل�ح
م�ي� \لد�ود� م�ع� \لط3ي;;ن�. ج�ل
;;د�ي ت�ش�;;ق�ق� و�ت�ق�ي�;;ح�. 5ق�ل�قا ح�ت�ى \لص�ب
ح�. 

�7أ�س
ر�ع� م�ن� \ل
م�ك�وك� و�ت�ن
ت�ه�ي ب�غ�ي
ر� ر�ج�اء9.   [ا�ذ
ك�ر
 أ�ن� ح�ي�ات�ي إ�ن�م�;;ا ه�;;ي� ر�ي;;ح2 و�ع�ي
ن�;;ي ل
� ت�ر�ان�ي ع�ي
ن� ن�اظ�ر�ي. ع�ي
ن�اك� ع�ل�ي� و�ل�س
ت� أ�ن�ا! 8ت�ع�ود� ت�ر�ى خ�ي
را.   الس�ح�اب� ي�ض
;;م�ح�ل�9ل

� ي�ص
ع�د�.  � ي�ع
ر�ف�;;ه�10و�ي�ز�ول�. ه�ك�ذ�ا \ل�ذ�ي ي�ن
ز�ل� إ�ل�ى \ل
ه�او�ي�ة� ل � ي�ر
ج�ع� ب�ع
د� إ�ل�ى ب�ي
ت�ه� و�ل  ل
� أ�م
ن�ع� ف�م�ي. أ�ت�ك�ل�م� ب�ض�يق� ر�وح�;;ي. أ�ش
;;ك�و ب�م�;;ر�ار�ة� ن�ف
س�;;ي.11م�ك�ان�ه� ب�ع
د�.   أ�ن�ا أ�ي
ضا ل

 إ�ن
 ق�ل
;;ت�: ف�ر�اش�;;ي ي�ع�ز3ين�;;ي13أ�ب�ح
;;ر2 أ�ن�;;ا أ�م
 ت�ن3ي;;ن2 ح�ت�;;ى ج�ع�ل
;;ت� ع�ل�;;ي� ح�ار�س;;ا؟ 12
�م� و�ت�ر
ه�ب�ن�;;ي ب�;;ر�ؤ!ى 14م�ض
ج�ع�ي ي�ن
ز�ع� ك�ر
ب�ت�;;ي  �ح
ل  ف�اخ
ت�;;ار�ت
 ن�ف
س�;;ي15ت�ر�يع�ن�;;ي ب�;;ال

�ب�;;د� أ�ح
ي�;;ا. ك�;;ف� ع�ن3;;ي ل�ن�16\ل
خ�ن
ق� و�\ل
م�و
ت� ع�ل�ى ع�ظ�ام�ي ه�ذ�ه�.  � إ�ل�;;ى \ل  ق�د
 ذ�ب
ت�. ل
 و�ت�ت�ع�ه�د�ه� ك�ل�18م�ا ه�و� \ل�ن
س�ان� ح�ت�ى ت�ع
ت�ب�ر�ه� و�ح�ت�ى ت�ض�ع� ع�ل�ي
ه� ق�ل
ب�ك� 17أ�ي�ام�ي ن�ف
خ�ة2! 

� ت�ر
خ�ين�ي ر�ي
ث�م�ا أ�ب
ل�ع� ر�يق�ي؟19ص�ب�اح9 و�ك�ل� ل�ح
ظ�ة9 ت�م
ت�ح�ن�ه�!  � ت�ل
ت�ف�ت� ع�ن3ي و�ل  ح�ت�ى م�ت�ى ل
 أ�أ�خ
ط�أ
ت�؟ م�اذ�ا أ�ف
ع�ل� ل�ك� ي�ا ر�ق�يب� \لن�اس�! ل�م�اذ�ا ج�ع�ل
ت�ن�;;ي ه�;;د�فا ل�;;ك� ح�ت�;;ى أ�ك�;;ون�20

 !! �ن3;;ي \لن� أ�ض
;;ط�ج�ع�21ع�ل�ى ن�ف
س�;;ي ح�م
ل � ت�ز�ي;ل� إ�ث
م�;ي ل � ت�غ
ف�;;ر� ذ�ن
ب�;;ي و�ل  و�ل�م�;;اذ�ا ل
� أ�ك�ون�!].  ف�ي \لت�ر�اب�؟ ت�ط
ل�ب�ن�ي ف�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ام�ن�

 [إ�ل�ى م�ت�ى ت�ق�ول� ه�ذ�ا و�ت�ك�ون� أ�ق
و�ال�ك� ر�يحا ش�;;د�يد�ة!!2ف�أ�ج�اب� ب�ل
د�د� \لش�وح�ي�: 1 
 إ�ذ
 أ�خ
ط�أ� إ�ل�ي
ه� ب�ن�وك� د�ف�ع�ه�م
 إ�ل�;;ى4ه�ل� \لله� ي�ع�و3ج� \ل
ق�ض�اء� أ�و� \ل
ق�د�ير� ي�ع
ك�س� \ل
ح�ق�؟ 3

 .
 إ�ن
 ك�ن
ت� أ�ن
;;ت� ز�ك�يV;;ا6ف�إ�ن
 ب�ك�ر
ت� أ�ن
ت� إ�ل�ى \لله� و�ت�ض�ر�ع
ت� إ�ل�ى \ل
ق�د�ير� - 5ي�د� م�ع
ص�ي�ت�ه�م
�ك� ص�غ�ير�ة! ف�آخ�ر�ت�ك�7م�س
ت�ق�يما ف�إ�ن�ه� \لن� ي�ت�ن�ب�ه� ل�ك� و�ي�س
ل�م� م�س
ك�ن� ب�ر3ك�.   و�إ�ن
 ت�ك�ن
 أ�ول

�ول�ى و�ت�أ�ك�د
 م�ب�اح�ث� آب�ائ�ه�م
. 8ت�ك
ث�ر� ج�دVا.  �9[ا�س
أ�ل� \ل
ق�ر�ون� \ل �ن�ن�ا ن�ح
;;ن� م�;;ن
 أ�م
;;س9 و�ل  ل
�ر
ض� ظ�;ل�.  �ن� أ�ي�ام�ن�;ا ع�ل�;ى \ل � ي�ع
ل�م�ون�;ك�. ي�ق�ول�;ون� ل�;ك� و�م�;ن
 ق�ل�;وب�ه�م
10ن�ع
ل�م� ل  ف�ه�ل

! ق�ائ�ل�ين�   ه�ل
 ي�ن
م�و \ل
ب�ر
د�ي� ف�ي غ�ي
ر� \ل
م�س
;ت�ن
ق�ع� أ�و
 ت�ن
ب�;;ت� \ل
ح�ل
ف�;;اء� ب�ل�11ي�خ
ر�ج�ون� أ�ق
و�ال
 ه�ك�ذ�ا س�ب�ل� ك�ل133و�ه�و� ب�ع
د� ف�ي ن�ض�ار�ت�ه� ل�م
 ي�ق
ط�ع
 ي�ي
ب�س� ق�ب
ل� ك�ل3 \ل
ع�ش
ب�. 12م�اء9؟ 

 ف�ي�ن
ق�ط�;;ع� \ع
ت�م�;;اد�ه� و�م�ت�ك�ل�;;ه� ب�ي
;;ت� \ل
ع�ن
ك�ب�;;وت�!14\لن�اس�ين� \لله� و�ر�ج�;;اء� \ل
ف�;;اج�ر� ي�خ�ي;;ب� 
� ي�ق�;;وم�. 15 � ي�ث
ب�;;ت�. ي�ت�م�س�;;ك� ب�;;ه� ف�ل  ه�;;و� ر�ط
;;ب2 ت�ج�;;اه� \لش�;;م
س�16ي�س
ت�ن�د� إ�ل�ى ب�ي
ت�ه� ف�ل

 و�أ�ص�ول�ه� م�ش
ت�ب�ك�ة2 ف�ي \لر�ج
م�;;ة� ف�ت�;;ر�ى م�ح�;;ل� \ل
ح�ج�;;ار�ة�.17و�ع�ل�ى ج�ن�ت�ه� ت�ن
ب�ت� أ�غ
ص�ان�ه�. 
!: م�;;ا ر�أ�ي
ت�;;ك�. 18  ه�;;ذ�ا ه�;;و� ف�;;ر�ح� ط�ر�يق�;;ه� و�م�;;ن�19إ�ن� \ق
ت�ل�ع�ه� م�ن
 م�ك�ان�ه� ي�ج
ح�د�ه� ق�ائ�ل

� ي�أ
خ�;;ذ� ب�ي�;د� ف�;;اع�ل�ي \لش�;ر20.3\لت�ر�اب� ي�ن
ب�;;ت� آخ�;;ر�.  � ي�ر
ف�;ض� \ل
ك�ام�;;ل� و�ل  [ه�;;و�ذ�ا \لل;ه� ل
� ف�م�ك� ض�;;ح�كا و�ش�;ف�ت�ي
ك� ه�ت�اف;;ا 21  ي�ل
ب�;س� م�ب
غ�ض�;;وك� خ�ز
ي;ا. أ�م�;ا خ�ي
م�;ة�22ع�ن
د�م�ا ي�م
ل�

� ت�ك�ون�].  \ل�ش
ر�ار� ف�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لت�اس�ع�

 [ص�ح�يح2. ق�د
 ع�ل�م
ت� أ�ن�ه� ك�ذ�ا. ف�ك�ي
ف� ي�ت�ب�ر�ر� \ل�ن
س�;;ان� ع�ن
;;د� \لل;;ه�؟2ف�ق�ال� أ�ي�وب�: 1 
� ي�ج�يب�ه� ع�ن
 و�\ح�د9 م�ن
 أ�ل
ف9. 3  ه�و� ح�ك�يم� \ل
ق�ل
ب� و�ش�د�يد� \ل
ق�;;و�ة�.4إ�ن
 ش�اء� أ�ن
 ي�ح�اج�ه� ل

� ت�ع
ل�;;م�. \ل�;;ذ�ي ي�ق
ل�ب�ه�;;ا ف�;;ي غ�ض�;;ب�ه�5م�ن
 ت�ص�;;ل�ب� ع�ل�ي
;;ه� ف�س�;;ل�م�؟   ال
م�ز�ح
;;ز�ح� \ل
ج�ب�;;ال� و�ل
�ر
ض� م�ن
 م�ق�ر3ه�ا ف�ت�ت�ز�ل
ز�ل� أ�ع
م�د�ت�ه�ا 6 � ت�ش
;;ر�ق� و�ي�خ
ت�;;م�7ال
م�ز�ع
ز�ع� \ل  الم�ر� \لش�م
س� ف�ل

 ص�;;ان�ع�9ال
ب�اس�ط� \لس�;;م�او�ات� و�ح
;;د�ه� و�\ل
م�اش�;;ي ع�ل�;;ى أ�ع�;;ال�ي \ل
ب�ح
;;ر�. 8ع�ل�ى \لن�ج�وم�. 
�10\لن�ع
ش� و�\ل
ج�ب�ار� و�\لث�ر�ي�ا و�م�خ�اد�ع� \ل
ج�ن�وب�.  � ت�ف
ح�;;ص� و�ع�ج�;;ائ�ب� ل  ف�اع�;;ل� ع�ظ�;;ائ�م� ل

� أ�ش
;;ع�ر� ب�;;ه�. 11ت�ع�د�.  � أ�ر�اه� و�ي�ج
ت�;;از� ف�ل  إ�ذ�ا خ�ط�;;ف� ف�م�;;ن
 ي�;;ر�د�ه�12[ه�و�ذ�ا ي�م�ر� ع�ل�ي� و�ل
� ي�ر�د� غ�ض�ب�ه�. ي�ن
ح�ن�ي ت�ح
ت�ه� أ�ع
و�ان� ر�ه�;;ب�. 13و�م�ن
 ي�ق�ول� ل�ه�: م�اذ�ا ت�ف
ع�ل�؟   ك�;;م
14ا� ل

�م�ي م�ع�ه�.  �ق�ل3 أ�ن�ا أ�ج�او�ب�ه� و�أ�خ
ت�ار� ك�ل � أ�ج�;;او�ب� ب�;;ل
 أ�س
;;ت�ر
ح�م�15ب�ال �ن3ي و�إ�ن
 ت�ب�;;ر�ر
ت� ل  ل
 ذ�اك� \ل�;;ذ�ي17ل�و
 د�ع�;;و
ت� ف�اس
;;ت�ج�اب� ل�;;ي ل�م�;;ا آم�ن
;;ت� ب�;;أ�ن�ه� س�;;م�ع� ص�;;و
ت�ي. 16د�ي�ان�ي. 

� س�;;ب�ب9.  � ي�;;د�ع�ن�ي آخ�;;ذ� ن�ف�س�;;ي و�ل�ك�;;ن
18ي�س
;;ح�ق�ن�ي ب�ال
ع�اص�;;ف�ة� و�ي�ك
ث�;;ر� ج�ر�وح�;;ي ب�ل  ل
 إ�ن
 ك�ان� م�ن
 ج�ه�ة� ق�و�ة� \ل
ق�و�ي3 ي�ق�ول�: ه�ئ�ن�;;ذ�ا. و�إ�ن
 ك�;;ان� م�;;ن
 ج�ه�;;ة�19ي�ش
ب�ع�ن�ي م�ر�ائ�ر�. 

 إ�ن
 ت�ب�;;ر�ر
ت� ي�ح
ك�;;م� ع�ل�;;ي� ف�م�;;ي؟ و�إ�ن
 ك�ن
;;ت� ك�;;ام�ل!20\ل
ق�ض�اء� ي�ق�ول�: م�ن
 ي�ح�اك�م�ن�ي؟ 
� أ�ب�ال�ي ب�ن�ف
س�ي. ر�ذ�ل
ت� ح�ي�ات�ي. 21ي�س
ت�ذ
ن�ب�ن�ي.   ه�ي� و�\ح�د�ة2. ل�ذ�ل�ك� ق�ل
;;ت�22[ك�ام�ل2 أ�ن�ا. ل

�ب
ر�ي�;;اء�.23إ�ن� \ل
ك�ام�ل� و�\لش3ر3ير� ه�و� ي�ف
ن�يه�م�ا.   إ�ذ�ا ق�ت�ل� \لس�و
ط� ب�غ
ت�ة! ي�س
ت�ه
ز�ئ� ب�ت�ج
ر�ب�;;ة� \ل
�ر
ض� م�س�ل�م�ة2 ل�ي�د� \لش3ر3ير�. ي�غ�ش3ي و�ج�وه� ق�ض�ات�ه�ا. و�إ�ن
 ل�م
 ي�ك�ن
 ه�;;و� ف�;;إ�ذا م�;;ن
؟24  ال
� ت�ر�ى خ�ي
را. 25  ت�م�ر� م�ع� س�ف�ن� \ل
ب�ر
د�ي3. ك�ن�س
ر9 ي�ن
ق�ض�26أ�ي�ام�ي أ�س
ر�ع� م�ن
 ع�د�اء9 ت�ف�ر� و�ل

 أ�خ�;;اف� م�;;ن
 ك�;;ل283إ�ن
 ق�ل
ت�: أ�ن
س�ى ك�ر
ب�ت�;;ي. أ�ط
ل�;;ق� و�ج
ه�;;ي و�أ�ب
ت�س�;;م� 27إ�ل�ى ص�ي
د�ه�. 
� ت�ب�ر3ئ�ن�ي.   و�ل�;;و� \غ
ت�س�;;ل
ت�30أ�ن�ا م�س
ت�ذ
ن�ب2 ف�ل�م�اذ�ا أ�ت
ع�;;ب� ع�ب�ث;;ا؟ 29أ�و
ج�اع�ي ع�ال�ما أ�ن�ك� ل

 ف�إ�ن�ك� ف�ي \لن�ق
ع� ت�غ
م�س�ن�ي ح�ت�ى ت�ك
ر�ه�ن�ي ث�ي�;;اب�ي.31ف�ي \لث�ل
ج� و�ن�ظ�ف
ت� ي�د�ي� ب�ال�ش
ن�ان� 
�ن�ه� ل�ي
س� ه�و� إ�ن
س�انا م�ث
ل�ي ف�أ�ج�او�ب�ه� ف�ن�أ
ت�ي ج�م�يعا إ�ل�;ى \ل
م�ح�اك�م�;;ة�. 32  ل�ي
;;س� ب�ي
ن�ن�;;ا33ل

� ي�ب
غ�ت
ن�ي ر�ع
ب�ه�. 34م�ص�ال�ح2 ي�ض�ع� ي�د�ه� ع�ل�ى ك�ل�ي
ن�ا!  �35ل�ي�ر
ف�ع
 ع�ن3ي ع�ص�اه� و�ل  إ�ذا أ�ت�ك�ل�م� و�ل
�ن3ي ل�س
ت� ه�ك�ذ�ا ع�ن
د� ن�ف
س�ي.  أ�خ�اف�ه�. ل



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
ع�اش�ر�

 ق�;;ائ�ل!2[ق�د
 ك�ر�ه�ت
 ن�ف
س�ي ح�ي�ات�ي. أ�س�ي3ب� ش�ك
و�اي�. أ�ت�ك�ل�م� ف�ي م�ر�ار�ة� ن�ف
س�;;ي 1 
� ت�س
ت�ذ
ن�ب
ن�ي. ف�ه3م
ن�ي ل�م�اذ�ا ت�خ�اص�م�ن�ي!   أ�ح�س�ن2 ع�ن
د�ك� أ�ن
 ت�ظ
ل�م� أ�ن
 ت�ر
ذ�ل� ع�م�;;ل�3ل�ل�ه�: ل

 أ�ل�;;ك� ع�ي
ن�;;ا ب�ش�;;ر9 أ�م
 ك�ن�ظ�;;ر� \ل�ن
س�;;ان� ت�ن
ظ�;;ر�؟4ي�د�ي
ك� و�ت�ش
ر�ق� ع�ل�ى م�ش�ور�ة� \ل�ش
;;ر�ار�؟ 
 ح�ت�;;ى ت�ب
ح�;;ث� ع�;;ن
 إ�ث
م�;;ي و�ت�ف�ت3;;ش�6أ�أ�ي�ام�ك� ك�أ�ي�ام� \ل�ن
س�ان� أ�م
 س�ن�وك� ك�أ�ي�ام� \لر�ج�;;ل� 5

� م�ن
ق�;;ذ� م�;;ن
 ي�;د�ك�. 7ع�ل�ى خ�ط�ي�ت�ي؟   [ي�;د�اك� ك�و�ن�ت�;;ان�ي8ف�ي ع�ل
م�ك� أ�ن3ي ل�س
ت� م�;ذ
ن�با و�ل
 ا�ذ
ك�;;ر
 أ�ن�;;ك� ج�ب�ل
ت�ن�;;ي ك�;;الط3ين�. أ�ف�ت�ع�ي;;د�ن�ي إ�ل�;;ى9و�ص�ن�ع�ت�ان�ي ك�ل3ي ج�م�يع;;ا. أ�ف�ت�ب
ت�ل�ع�ن�;;ي؟ 

 ك�س�;;و
ت�ن�ي ج�ل
;;دا و�ل�ح
م;;ا11أ�ل�;;م
 ت�ص�;;ب�ن�ي ك�;;الل�ب�ن� و�خ�ث�ر
ت�ن�;;ي ك�;;ال
ج�ب
ن�؟ 10\لت�;;ر�اب�؟ 
 م�ن�ح
ت�ن�;;ي ح�ي�;;اة! و�ر�ح
م�;;ة! و�ح�ف�ظ�;;ت
 ع�ن�اي�ت�;;ك� ر�وح�;;ي.12ف�ن�س�;;ج
ت�ن�ي ب�ع�ظ�;;ام9 و�ع�ص�;;ب9. 

�14ل�ك�ن�ك� ك�ت�م
ت� ه�ذ�ه� ف�ي ق�ل
ب�ك�. ع�ل�م
ت� أ�ن� ه�ذ�ا ع�ن
د�ك�. 13  إ�ن
 أ�خ
ط�;;أ
ت� ت�ل�ح�ظ�ن�;;ي و�ل
� أ�ر
ف�ع� ر�أ
س�;;ي. إ�ن3;;ي ش�;;ب
ع�ان�15ت�ب
ر�ئ�ن�ي م�ن
 إ�ث
م�ي.   إ�ن
 أ�ذ
ن�ب
ت� ف�و�ي
ل2 ل�ي. و�إ�ن
 ت�ب�ر�ر
ت� ل

 و�إ�ن� \ر
ت�ف�ع� ر�أ
س�ي ت�ص
ط�اد�ن�ي ك�أ�س�د9 ث�م� ت�ع�ود� و�ت�ت�ج�ب�;;ر� ع�ل�;;ي�!16ه�و�انا و�ن�اظ�ر2 م�ذ�ل�ت�ي. 
 [ف�ل�م�;;اذ�ا18ت�ج�د3د� ش�ه�ود�ك� ت�ج�اه�ي و�ت�ز�يد� غ�ض�ب�ك� ع�ل�;;ي�. م�ص�;;ائ�ب� و�ج�ي
;;ش2 ض�;;د3ي. 17

 ف�ك�ن
;;ت� ك�;;أ�ن3ي ل�;;م
19أ�خ
ر�ج
ت�ن�ي م�ن� \لر�ح�م�؟ ك�ن
ت� ق�د
 أ�س
ل�م
ت� \لر�وح� و�ل�م
 ت�ر�ن�ي ع�ي
;;ن2! 
 أ�ل�ي
س�ت
 أ�ي�ام�ي ق�ل�يل�ة!؟ \ت
ر�ك
! ك�;;ف� ع�ن3;;ي ف�أ�ب
ت�س�;;م�20أ�ك�ن
 ف�أ�ق�اد� م�ن� \لر�ح�م� إ�ل�ى \ل
ق�ب
ر�. 

 ! � أ�ع�ود�. إ�ل�ى أ�ر
ض� ظ�ل
م�ة9 و�ظ�ل3 \ل
م�و
ت� 21ق�ل�يل �م9 م�ث
ل�22ق�ب
ل� أ�ن
 أ�ذ
ه�ب� و�ل  أ�ر
ض� ظ�ل
� ت�ر
ت�يب9 و�إ�ش
ر�اق�ه�ا ك�الد�ج�ى]. د�ج�ى ظ�ل3 \ل
م�و
ت� و�ب�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
ح�اد�ي ع�ش�ر�

� ي�ج�او�ب� أ�م
 ر�ج�;;ل2 م�ه
;;ذ�ار2 ي�ت�ب�;;ر�ر�؟2ف�أ�ج�اب� ص�وف�ر� \لن�ع
م�ات�ي�: 1  �م� ل  [أ�ك�ث
ر�ة� \ل
ك�ل
 إ�ذ
 ت�ق�ول�: ت�ع
ل�يم�ي ز�ك�ي� و�أ�ن�ا ب�ار�4أ�ص�ل�ف�ك� ي�ف
ح�م� \لن�اس� أ�م
 ت�ل
غ�و و�ل�ي
س� م�ن
 ي�خ
ز�يك�؟ 3

 و�ي�ع
ل�;;ن� ل�;;ك� خ�ف�ي�;;ات�6و�ل�ك�ن
 ي�ا ل�ي
;;ت� \لل;;ه� ي�ت�ك�ل�;;م� و�ي�ف
ت�;;ح� ش�;;ف�ت�ي
ه� م�ع�;;ك� 5ف�ي ع�ي
ن�ي
ك�. 
 [أ�إ�ل�;;ى7\ل
ح�ك
م�ة�! إ�ن�ه�;;ا م�ض�;;اع�ف�ة� \ل
ف�ه
;;م� ف�ت�ع
ل�;;م� أ�ن� \لل;;ه� ي�غ�ر3م�;;ك� ب�أ�ق�;;ل� م�;;ن
 إ�ث
م�;;ك�. 

 ه�;;و� أ�ع
ل�;;ى م�;;ن� \لس�;;م�او�ات� ف�م�;;اذ�ا8ع�م
ق� \لله� ت�ت�ص�ل� أ�م
 إ�ل�ى ن�ه�اي�ة� \ل
ق�;;د�ير� ت�ن
ت�ه�;;ي؟ 
�ر
ض� ط�;;ول�ه�9ع�س�اك� أ�ن
 ت�ف
ع�ل�؟ أ�ع
م�ق� م�;;ن� \ل
ه�او�ي�;;ة� ف�م�;;اذ�ا ت�;;د
ر�ي؟   أ�ط
;;و�ل� م�;;ن� \ل

�ن�;;ه� ه�;;و� ي�ع
ل�;;م�11إ�ن
 ب�ط�ش� أ�و
 أ�غ
ل�ق� أ�و
 ج�م�ع� ف�م�ن
 ي�;;ر�د�ه�؟ 10و�أ�ع
ر�ض� م�ن� \ل
ب�ح
ر�.   ل
� ي�ن
ت�ب�;;ه�؟   أ�م�;;ا \لر�ج�;;ل� ف�ف�;;ار�غ2 ع�;;د�يم� \ل
ف�ه
;;م�12أ�ن�;;اس� \لس�;;وء� و�ي�ب
ص�;;ر� \ل�ث
;;م� ف�ه�;;ل
 ل

 إ�ن
14[إ�ن
 أ�ع
د�د
ت� أ�ن
ت� ق�ل
ب�ك� و�ب�س�ط
ت� إ�ل�ي
;;ه� ي�;;د�ي
ك�. 13و�ك�ج�ح
ش� \ل
ف�ر�ا ي�ول�د� \ل�ن
س�ان�. 
� ي�س
ك�ن� \لظ�ل
م� ف�ي خ�ي
م�ت�ك�   ح�ين�ئ�ذ9 ت�ر
ف�ع� و�ج
ه�;;ك� ب�ل�15أ�ب
ع�د
ت� \ل�ث
م� \ل�ذ�ي ف�ي ي�د�ك� و�ل

� ت�خ�;;اف�.  �ن�;;ك� ت�ن
س�;;ى \ل
م�ش�;;ق�ة�. ك�م�ي�;;اه9 ع�ب�;;ر�ت
 ت�;;ذ
ك�ر�ه�ا.16ع�ي
;;ب9 و�ت�ك�;;ون� ث�اب�ت;;ا و�ل  ل
�م� ي�ت�ح�;;و�ل� ص�;ب�احا. 17 �ن�;ه� ي�وج�;;د�18و�ف�;و
ق� \لظ�ه�ي;;ر�ة� ي�ق�;;وم� ح�ظ�;ك�. \لظ�ل  و�ت�ط
م�ئ�ن� ل

 و�ت�ر
ب�ض� و�ل�ي
س� م�;;ن
 ي�ز
ع�;;ج� و�ي�ت�ض�;;ر�ع� إ�ل�;;ى19ر�ج�اء2. ت�ت�ج�س�س� ح�و
ل�ك� و�ت�ض
ط�ج�ع� آم�نا. 
 أ�م�;;ا ع�ي�;ون� \ل�ش
;ر�ار� ف�ت�ت
ل�;;ف� و�م�ل
ج�;;أ�ه�م
 ي�ب�ي;د� و�ر�ج�;;اؤ�ه�م
 ت�س
;ل�يم�20و�ج
ه�;ك� ك�ث�ي;ر�ون�. 

\لن�ف
س�].



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي ع�ش�ر�

 غ�ي
;;ر� أ�ن�;;ه�3[ص�ح�يح2 إ�ن�ك�م
 أ�ن
ت�م
 ش�ع
ب2 و�م�ع�ك�م
 ت�م�وت� \ل
ح�ك
م�;;ة�! 2ف�ق�ال� أ�ي�وب�: 1 
! أ�ض
;;ح�وك�ة42ل�ي ف�ه
م2 م�ث
ل�ك�م
. ل�س
ت� أ�ن�ا د�ون�ك�م
. و�م�;;ن
 ل�ي
;;س� ع�ن
;;د�ه� م�ث
;;ل� ه�;;ذ�ه�؟   ر�ج�ل
 ل�ل
م�ب
ت�ل�ي ه�;;و�ان52ل�ص�اح�ب�ه� ص�ر
ت�. د�ع�ا \لله� ف�اس
ت�ج�اب�ه�. أ�ض
ح�وك�ة2 ه�و� \لص3د3يق� \ل
ك�ام�ل�. 

 خ�ي�;;ام� \ل
م�خ�ر3ب�ي;;ن� م�س
;ت�ر�يح�ة2 و�\ل�;ذ�ين�6ف�ي أ�ف
ك�ار� \ل
م�ط
م�ئ�ن3 م�ه�ي�;;أ2 ل�م�;ن
 ز�ل�;;ت
 ق�;;د�م�ه�. 
 !
 [ف�اس
;;أ�ل� \ل
ب�ه�;;ائ�م� ف�ت�ع�ل3م�;;ك�7ي�غ�يظ�ون� \لله� م�ط
م�ئ�ن�ون� \ل�ذ�ين� ي�أ
ت�ون� ب�إ�ل�ه�ه�م
 ف�ي ي�د�ه�م

�ر
ض� ف�ت�ع�ل3م�ك� و�ي�ح�;;د3ث�ك� س�;;م�ك� \ل
ب�ح
;;ر�. 8و�ط�ي�ور� \لس�م�اء� ف�ت�خ
ب�ر�ك�.  �9أ�و
 ك�ل3م� \ل  م�;;ن
 ل
�ء� أ�ن� ي�د� \لر�ب3 ص�ن�ع�ت
 ه�ذ�ا!   ال�ذ�ي ب�ي�;;د�ه� ن�ف�;;س� ك�;;ل3 ح�;;ي� و�ر�وح�10ي�ع
ل�م� م�ن
 ك�ل3 ه�ؤ�ل

�ق
;;و�ال� ك�م�;;ا أ�ن� \ل
ح�ن�;ك� ي�س
;ت�ط
ع�م� ط�ع�;;ام�ه�؟11ك�ل3 \ل
ب�ش�ر�.  �ذ�ن� ت�م
ت�ح�;;ن� \ل  أ�ف�ل�ي
س�;;ت� \ل
�ي�ام� ف�ه
م2. 12  [ع�ن
د�ه� \ل
ح�ك
م�ة� و�\ل
ق�د
ر�ة�. ل�;;ه� \ل
م�ش�;;ور�ة�13ع�ن
د� \لش�ي
ب� ح�ك
م�ة2 و�ط�ول� \ل

� ي�ف
ت�;;ح�. 14و�\ل
ف�ط
ن�ة�.  � ي�ب
ن�;;ى. ي�غ
ل�;;ق� ع�ل�;;ى إ�ن
س�;;ان9 ف�ل  ي�م
ن�;;ع� \ل
م�ي�;;اه�15ه�و�ذ�ا ي�ه
د�م� ف�ل
�ر
ض�.   ع�ن
;;د�ه� \ل
ع�;;ز� و�\ل
ف�ه
;;م�. ل�;;ه� \ل
م�ض�;;ل� و�\ل
م�ض�;;ل�.16ف�ت�ي
ب�;;س�. ي�ط
ل�ق�ه�;;ا ف�ت�ق
ل�;;ب� \ل

 ي�ح�;;ل� م�ن�;;اط�ق� \ل
م�ل�;;وك� و�ي�ش�;;د�18ي�;;ذ
ه�ب� ب�ال
م�ش�;;ير�ين� أ�س
;;ر�ى و�ي�ح�م3;;ق� \ل
ق�ض�;;اة�. 17
�ق
و�ي�اء�. 19أ�ح
ق�اء�ه�م
 ب�و�ث�اق9.  �م�ن�;;اء�20ي�ذ
ه�ب� ب�ال
ك�ه�ن�ة� أ�س
ر�ى و�ي�ق
ل�ب� \ل �م� \ل  ي�ق
ط�;;ع� ك�ل

 ي�ل
ق�;;ي ه�و�ان;;ا ع�ل�;;ى \لش�;;ر�ف�اء� و�ي�ر
خ�;;ي م�ن
ط�ق�;;ة� \ل�ش�;;د�اء�.21و�ي�ن
;;ز�ع� ذ�و
ق� \لش�;;ي�وخ�. 
�م� و�ي�خ
ر�ج� ظ�ل� \ل
م�و
ت� إ�ل�;;ى \لن�;;ور�. 22 �م�;;م� ث�;;م�23ي�ك
ش�ف� \ل
ع�م�ائ�ق� م�ن� \لظ�ل  ي�ك�ث3;;ر� \ل

�م�م� ث�م� ي�ش�ت3ت�ها.  �ر
ض� و�ي�ض�;;ل�ه�م
 ف�;;ي24ي�ب�يد�ه�ا. ي�و�س3ع� ل�ل  ي�ن
ز�ع� ع�ق�ول� ر�ؤ�س�اء� ش�ع
ب� \ل
� ط�ر�يق9.  �م� و�ل�ي
س� ن�ور2 و�ي�ر�ن3ح�ه�م
 م�ث
ل� \لس�ك
ر�ان�.25ت�يه9 ب�ل ي�ت�ل�م�س�ون� ف�ي \لظ�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث� ع�ش�ر�

 م�ا ت�ع
ر�ف�ون�ه� ع�ر�ف
ت�ه� أ�ن�ا أ�ي
ضا.2[ه�ذ�ا ك�ل�ه� ر�أ�ت
ه� ع�ي
ن�ي. س�م�ع�ت
ه� أ�ذ�ن�ي و�ف�ط�ن�ت
 ب�ه�. 1 
 .
 أ�م�ا أ�ن
ت�م
 ف�م�ل�ف3ق�;;و4و�ل�ك�ن3ي أ�ر�يد� أ�ن
 أ�ك�ل3م� \ل
ق�د�ير� و�أ�ن
 أ�ح�اك�م� إ�ل�ى \لله�. 3ل�س
ت� د�ون�ك�م

 .
 ل�ي
ت�ك�;;م
 ت�ص
;;م�ت�ون� ص�;;م
تا. ي�ك�;;ون� ذ�ل�;;ك� ل�ك�;;م
 ح�ك
م�;;ة!.5ك�ذ�ب9. أ�ط�ب�;;اء� ب�ط�;;ال�ون� ك�ل�ك�;;م
�ج
;;ل� \لل;;ه� ظ�ل
م;;ا7ا�س
م�ع�وا \لن� ح�ج�ت�ي و�\ص
غ�وا إ�ل�;;ى د�ع�;;او�ي ش�;;ف�ت�ي�. 6  أ�ت�ق�ول�;;ون� ل

�ج
ل�ه�؟   أ�خ�ي
;;ر2 ل�ك�;;م
 أ�ن
9أ�ت�ح�اب�ون� و�ج
ه�ه� أ�م
 ع�ن� \لله� ت�خ�اص�;;م�ون�؟ 8و�ت�ت�ك�ل�م�ون� ب�غ�ش� ل
 ت�و
ب�يخا ي�;;و�ب3خ�ك�م
 إ�ن
 ح�;;اب�ي
ت�م� \ل
و�ج�;;وه�10ي�ف
ح�ص�ك�م
 أ�م
 ت�خ�ات�ل�ون�ه� ك�م�ا ي�خ�ات�ل� \ل�ن
س�ان�؟ 

�ل�;;ه� و�ي�س
;;ق�ط� ع�ل�ي
ك�;;م
 ر�ع
ب�;;ه�! 11خ�ف
ي�;;ة!.  � ي�ر
ه�ب�ك�;;م
 ج�ل  خ�ط�ب�ك�;;م
 أ�م
ث�;;ال� ر�م�;;اد129ف�ه�ل
 [ا�س
ك�ت�وا ع�ن3ي ف�أ�ت�ك�ل�م� أ�ن�;;ا و�ل
ي�ص�;;ب
ن�ي م�ه
م�;;ا أ�ص�;;اب�.13و�ح�ص�ون�ك�م
 ح�ص�ون2 م�ن
 ط�ين9! 

� أ�ن
ت�ظ�;;ر�15ل�م�اذ�ا آخ�ذ� ل�ح
م�ي ب�أ�س
ن�ان�ي و�أ�ض�ع� ن�ف
س�ي ف�ي ك�ف3;;ي؟ 14  ه�;;و�ذ�ا ي�ق
ت�ل�ن�;;ي. ل
� ي�;;أ
ت�ي16ش�ي
ئا. ف�ق�ط
 أ�ز�ك3ي ط�ر�يق�ي ق�د�ام�ه�.   ف�ه�ذ�ا ي�ع�;;ود� إ�ل�;;ى خ�ل�ص�;;ي أ�ن� \ل
ف�;;اج�ر� ل

 ه�ئ�ن�;;ذ�ا ق�;;د
 أ�ح
س�;;ن
ت�18س�م
عا \س
م�ع�وا أ�ق
;;و�ال�ي و�ت�ص
;;ر�يح�ي ب�م�س�;;ام�ع�ك�م
. 17ق�د�ام�ه�. 
 م�ن
 ه�;;و� \ل�;;ذ�ي ي�خ�اص�;;م�ن�ي ح�ت�;;ى أ�ص
;;م�ت� \لن� و�أ�س
;;ل�م�19\لد�ع
و�ى. أ�ع
ل�م� أ�ن3ي أ�ت�ب�ر�ر�. 

� أ�خ
ت�ف�;;ي م�;;ن
 ح�ض
;;ر�ت�ك�. 20\لر�وح�؟  � ت�ف
ع�ل
 ب�ي ف�ح�ين�ئ�ذ9 ل  أ�ب
ع�;;د
 ي�;;د�ي
ك�21إ�ن�م�ا أ�م
ر�ي
ن� ل
� ت�د�ع
 ه�ي
ب�ت�ك� ت�ر
ع�ب�ن�ي   ك�;;م
 ل�;;ي23ث�م� \د
ع� ف�أ�ن�ا أ�ج�يب� أ�و
 أ�ت�ك�ل�;;م� ف�ت�ج�;;او�ب�ن�ي. 22ع�ن3ي و�ل

 ل�م�;;اذ�ا ت�ح
ج�;;ب� و�ج
ه�;;ك� و�ت�ح
س�;;ب�ن�ي24م�ن� \لث�ام� و�\ل
خ�ط�اي�ا. أ�ع
ل�م
ن�ي ذ�ن
ب�;;ي و�خ�ط�ي�ت�;;ي. 
�ن�;;ك� ك�ت�ب
;;ت� ع�ل�;;ي� أ�م�;;ورا26أ�ت�ر
ع�ب� و�ر�ق�ة! م�ن
د�ف�ع�ة! و�ت�ط�ار�د� ق�شVا ي�اب�سا! 25ع�د�وVا ل�ك�؟   ل

�ح�ظ
ت� ج�م�يع� م�س�;;ال�ك�ي27م�ر�ة! و�و�ر�ث
ت�ن�ي آث�ام� ص�ب�اي�   ف�ج�ع�ل
ت� ر�ج
ل�ي� ف�ي \ل
م�ق
ط�ر�ة� و�ل
و�أ�ن�ا ك�م�ت�س�و3س9 ي�ب
ل�ى ك�ث�و
ب9 أ�ك�ل�ه� \ل
ع�ث�. 28و�ع�ل�ى أ�ص�ول� ر�ج
ل�ي� ن�ب�ش
ت�. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع� ع�ش�ر�

�ي�ام� و�ش�ب
ع�ان� ت�ع�با. 1   ي�خ
ر�ج� ك�الز�ه
ر� ث�م� ي�;;ذ
و�ي2[ا�ل�ن
س�ان� م�و
ل�ود� \ل
م�ر
أ�ة� ق�ل�يل� \ل
� ي�ق�;;ف�.   ف�ع�ل�;;ى م�ث
;;ل� ه�;;ذ�ا ح�;;د�ق
ت� ع�ي
ن�ي
;;ك� و�إ�ي�;;اي� أ�ح
ض�;;ر
ت� إ�ل�;;ى3و�ي�ب
;;ر�ح� ك�الظ3;;ل3 و�ل

� أ�ح�;;د2! 4\ل
م�ح�اك�م�;;ة� م�ع�;;ك�.   إ�ن
 ك�;;ان�ت
 أ�ي�;;ام�ه�5م�;;ن
 ي�خ
;;ر�ج� \لط�;;اه�ر� م�;;ن� \لن�ج�;;س�؟ ل
� ي�ت�ج�;;او�ز�ه�   ف�أ�ق
ص�;;ر
 ع�ن
;;ه� ل�ي�س
;;ت�ر�يح�6م�ح
د�ود�ة! و�ع�د�د� أ�ش
ه�ر�ه� ع�ن
د�ك� و�ق�د
 ع�ي�ن
ت� أ�ج�ل�ه� ف�ل

�ج�ير� ب�ان
ت�ه�اء� ي�و
م�ه�.  �7إ�ل�ى أ�ن
 ي�س�ر� ك�ال �ن� ل�لش�ج�ر�ة� ر�ج�اء!. إ�ن
 ق�ط�ع�ت
 ت�خ
ل�ف
 أ�ي
ضا و�ل  [ل
�ر
ض� أ�ص
ل�ه�ا و�م�ات� ف�ي \لت�ر�اب� ج�ذ
ع�ه�ا 8ت�ع
د�م� أ�غ
ص�ان�ه�ا.   ف�م�ن
 ر�ائ�ح�ة�9و�ل�و
 ق�د�م� ف�ي \ل

 أ�م�ا \لر�ج�;;ل� ف�ي�م�;;وت� و�ي�ب
ل�;;ى. \ل�ن
س�;;ان� ي�س
;;ل�م�10\ل
م�اء� ت�ف
ر�خ� و�ت�ن
ب�ت� ف�ر�وعا ك�ال
غ�ر
س�. 
 و�ال�ن
س�;;ان�12ق�د
 ت�ن
ف�د� \ل
م�ي�اه� م�;;ن� \ل
ب�ح
;;ر� و�\لن�ه
;;ر� ي�ن
ش�;;ف� و�ي�ج�;;ف� 11\لر�وح� ف�أ�ي
ن� ه�و�! 

.
� ي�ن
ت�ب�ه�ون� م�;;ن
 ن�;;و
م�ه�م � ت�ب
ق�ى \لس�م�او�ات� و�ل � ي�س
ت�ي
ق�ظ�ون� ح�ت�ى ل � ي�ق�وم�. ل  ي�ض
ط�ج�ع� و�ل
 ل�ي
ت�ك� ت�وار�ين�ي ف�ي \ل
ه�او�ي�;;ة� و�ت�خ
ف�ين�;;ي إ�ل�;;ى أ�ن
 ي�ن
ص�;;ر�ف� غ�ض�;;ب�ك� و�ت�ع�ي3;;ن� ل�;;ي أ�ج�ل!13

 إ�ن
 م�ات� ر�ج�ل2 أ�ف�ي�ح
ي�;;ا؟ ك�;;ل� أ�ي�;;ام� ج�ه�;;اد�ي أ�ص
;;ب�ر� إ�ل�;;ى أ�ن
 ي�;;أ
ت�ي� ب�;;د�ل�ي.14ف�ت�ذ
ك�ر�ن�ي. 
�16ت�د
ع�و ف�أ�ن�ا أ�ج�يب�ك�. ت�ش
;;ت�اق� إ�ل�;;ى ع�م�;ل� ي�;د�ك�. 15  أ�م�;;ا \لن� ف�ت�ح
ص�;;ي خ�ط�;و�ات�ي! أ�ل

 م�ع
ص�ي�ت�ي م�خ
ت�وم2 ع�ل�ي
ه�ا ف�ي ص�ر�ة9 و�ت�ل�ف3ق� ع�ل�ي� ف�و
ق� إ�ث
م�;;ي.17ت�ح�اف�ظ� ع�ل�ى خ�ط�ي�ت�ي. 
 \ل
ح�ج�;;ار�ة� ت�ب
ل�يه�;;ا \ل
م�ي�;;اه�19[إ�ن� \ل
ج�ب�ل� \لس�اق�ط� ي�ن
ت�ث�ر� و�\لص�خ
ر� ي�ز�ح
ز�ح� م�ن
 م�ك�;;ان�ه�. 18

�ر
ض�. و�ك�ذ�ل�ك� أ�ن
ت� ت�ب�يد� ر�ج�اء� \ل�ن
س�;;ان�.   ت�ت�ج�ب�;;ر� ع�ل�ي
;;ه� أ�ب�;;دا20و�ت�ج
ر�ف� س�ي�ول�ه�ا ت�ر�اب� \ل
� ي�ف
ه�;;م� ب�ه�;;م
.21ف�ي�ذ
ه�ب�. ت�ش�و3ه� و�ج
ه�ه� و�ت�ط
ر�د�ه�.  � ي�ع
ل�م� أ�و
 ي�ص
غ�ر�ون� و�ل  ي�ك
ر�م� ب�ن�وه� و�ل

إ�ن�م�ا ع�ل�ى ذ�ات�ه� ي�ت�و�ج�ع� ل�ح
م�ه� و�ع�ل�ى ذ�ات�ه�ا ت�ن�وح� ن�ف
س�ه�]. 22



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
خ�ام�س� ع�ش�ر�

� ب�ط
ن�;;ه�2ف�أ�ج�اب� أ�ل�يف�از� \لت�ي
م�ان�ي�: 1  [أ�ل�ع�ل� \ل
ح�ك�يم� ي�ج�يب� ع�ن
 م�ع
ر�ف�ة9 ب�اط�ل�ة9 و�ي�م
ل�
� ي�ن
ت�ف�;;ع� ب�ه�;;ا! 3م�ن
 ر�يح9 ش�ر
ق�ي�ة9  � ي�ف�يد� و�ب�أ�ح�;;اد�يث� ل �م9 ل  أ�م�;;ا أ�ن
;;ت� ف�ت�ن�;;اف�ي4ف�ي�ح
ت�ج� ب�ك�ل

�ن� ف�م�ك� ي�ذ�يع� إ�ث
م�ك� و�ت�خ
ت�ار� ل�س�ان� \ل
م�ح
ت�ال�ين�.5\ل
م�خ�اف�ة� و�ت�ن�اق�ض� \لت�ق
و�ى ل�د�ى \لله�.   ل
� أ�ن�ا و�ش�ف�ت�اك� ت�ش
ه�د�ان� ع�ل�ي
ك�. 6  [أ�ص�و3ر
ت� أ�و�ل� \لن�;;اس� أ�م
 أ�ب
;;د�ئ
ت�7إ�ن� ف�م�ك� ي�س
ت�ذ
ن�ب�ك� ل

 م�;;اذ�ا9ه�ل
 أ�ص
غ�يت� ف�ي م�ج
ل�س� \لله� أ�و
 ق�ص�ر
ت� \ل
ح�ك
م�ة� ع�ل�;;ى ن�ف
س�;;ك�! 8ق�ب
ل� \لت3ل�ل�! 
� ن�ع
ر�ف�ه� ن�ح
ن� و�م�اذ�ا ت�ف
ه�م� و�ل�ي
س� ه�و� ع�ن
د�ن�ا؟   ع�ن
د�ن�ا \لش�ي
خ� و�\ل�ش
ي�ب� أ�ك
ب�ر�10ت�ع
ر�ف�ه� و�ل

�م� م�ع�ك� ب�الر3ف
ق�! 11أ�ي�اما م�ن
 أ�ب�يك�.   [ل�م�اذ�ا ي�أ
خ�ذ�ك�12أ�ق�ل�يل�ة2 ع�ن
د�ك� ت�ع
ز�ي�ات� \لله� و�\ل
ك�ل
!؟ 13ق�ل
ب�ك� و�ل�م�اذ�ا ت�خ
ت�ل�ج� ع�ي
ن�اك�   م�;;ن
14ح�ت�ى ت�ر�د� ع�ل�ى \لله� و�ت�خ
ر�ج� م�;;ن
 ف�م�;;ك� أ�ق
;;و�ال

� ي�;;أ
ت�م�ن�ه�م
15ه�و� \ل�ن
س�ان� ح�ت�ى ي�ز
ك�و أ�و
 م�و
ل�ود� \ل
م�ر
أ�ة� ح�ت�ى ي�ت�ب�ر�ر�؟   ه�;;و�ذ�ا ق�د3يس�;;وه� ل
 ف�ب�ال
ح�ر�ي3 م�ك
ر�وه2 و�ف�اس�د2 \ل�ن
س�ان� \لش�ار�ب� \ل�ث
م�16و�\لس�م�او�ات� غ�ي
ر� ط�اه�ر�ة9 ب�ع�ي
ن�ي
ه� - 

 م�ا أ�خ
ب�ر� ب�ه� ح�ك�م�اء� ع�ن
 آب�;;ائ�ه�م
18[أ�ب�ي3ن� ل�ك�. \س
م�ع
 ل�ي ف�أ�ح�د3ث� ب�م�ا ر�أ�ي
ت�ه�. 17ك�ال
م�اء�! 
�ر
ض� و�ل�;;م
 ي�ع
ب�;;ر
 ب�ي
ن�ه�;;م
 غ�ر�ي;;ب19.2ف�ل�;;م
 ي�ك
ت�م�;;وه�.   ال�;;ذ�ين� ل�ه�;;م
 و�ح
;;د�ه�م
 أ�ع
ط�ي�;;ت� \ل

 ص�;;و
ت�21الش3ر3ير� ه�و� ي�ت�ل�و�ى ك�;;ل� أ�ي�;;ام�ه� و�ك�;;ل� ع�;;د�د� \لس3;;ن�ين� \ل
م�ع
;;د�ود�ة� ل�ل
ع�;;ات�ي. 20
�م9 ي�أ
ت�يه� \ل
م�خ�ر3ب�.  � ي�أ
م�ل� \لر�ج�;;وع� م�;;ن� \لظ�ل
م�;;ة�22ر�ع�وب9 ف�ي أ�ذ�ن�ي
ه�. ف�ي س�اع�ة� س�ل  ل

�ج
ل� \ل
خ�ب
ز� ح�ي
ث�م�;;ا ي�ج�;;د�ه� و�ي�ع
ل�;;م� أ�ن� ي�;;و
م� \لظ�ل
م�;ة�23و�ه�و� م�ر
ت�ق�ب2 ل�لس�ي
ف�.   ت�ائ�ه2 ه�و� ل
�ن�ه�25ي�ر
ه�ب�ه� \لض�ر� و�\لض3يق�. ي�ت�ج�ب�ر�ان� ع�ل�ي
ه� ك�م�ل�ك9 م�س
ت�ع�د� ل�ل
و�غ�ى. 24م�ه�ي�أ2 ب�ي
ن� ي�د�ي
ه�.   ل

 ه�اج�م;;ا ع�ل�ي
;;ه� م�ت�ص�;;ل3ب� \ل
ع�ن�;;ق� ب�ت�ر�وس�;;ه�26م�د� ع�ل�;;ى \لل;;ه� ي�;د�ه� و�ع�ل�;;ى \ل
ق�;;د�ير� ت�ج�ب�;;ر� 
�ن�ه� ق�د
 ك�س�ا و�ج
ه�ه� س�م
نا و�ر�ب�;;ى ش�;;ح
ما ع�ل�;;ى ك�ل
ي�ت�ي
;;ه� 27\ل
غ�ل�يظ�ة�.   ف�ي�س
;;ك�ن� م�;;د�نا28ل

� ت�ث
ب�;;ت� ث�ر
و�ت�;ه� و�ل�29خ�ر�ب�ة! ب�ي�وتا غ�ي
ر� م�س
ك�ون�ة9 ع�ت�يد�ة! أ�ن
 ت�ص�;;ير� ر�ج�م;ا.  � ي�س
;ت�غ
ن�ي و�ل  ل
�ر
ض� م�ق
ت�ن�اه�.  � ت�ز�ول� ع�ن
ه� \لظ�ل
م�ة�. أ�غ
ص�ان�ه� ت�ي�ب3س�ه�ا \لس�;;م�وم� و�ب�ن�ف
خ�;;ة�30ي�م
ت�د� ف�ي \ل  ل

�ن� \لس�وء� ي�ك�ون� أ�ج
ر�ت�;;ه�. 31ف�م�ه� ي�ز�ول�.  � ي�ت�ك�ل
 ع�ل�ى \لس�وء�. ي�ض�ل�. ل  ق�ب
;;ل� ي�;;و
م�ه�32ل
� ي�خ
ض�;;ر�.   ي�س�;;اق�ط� ك�ال
ك�ر
م�;;ة� ح�ص
;;ر�م�ه� و�ي�ن
ث�;;ر� ك�;;الز�ي
ت�ون� ز�ه
;ر�ه�.33ي�ت�;;و�ف�ى و�س�;ع�ف�ه� ل

 ح�ب�ل� ش�;;ق�او�ة! و�و�ل�;;د� إ�ث
م;;ا35ل�ن� ج�م�اع�ة� \ل
ف�ج�ار� ع�اق�ر2 و�\لن�ار� ت�أ
ك�ل� خ�ي�ام� \لر�ش
و�ة�. 34
و�ب�ط
ن�ه� أ�ن
ش�أ� غ�شVا]. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اد�س� ع�ش�ر�

 ه�ل
 م�ن
3[ق�د
 س�م�ع
ت� ك�ث�يرا م�ث
ل� ه�ذ�ا. م�ع�ز�ون� م�ت
ع�ب�ون� ك�ل�ك�م
! 2ف�ق�ال� أ�ي�وب�: 1 
�م9 ف�ار�غ9. أ�و
 م�اذ�ا ي�ه�ي3ج�ك� ح�ت�ى ت�ج�او�ب�؟   أ�ن�ا أ�ي
ضا أ�س
ت�ط�يع� أ�ن
 أ�ت�ك�ل�م� م�ث
ل�ك�;;م
4ن�ه�اي�ة9 ل�ك�ل

 .
! و�أ�ه�;;ز� ر�أ
س�;;ي إ�ل�ي
ك�;;م  ب�;;ل
5ل�و
 ك�ان�ت
 أ�ن
ف�س�ك�م
 م�ك�ان� ن�ف
س�ي و�أ�ن
 أ�س
ر�د� ع�ل�ي
ك�م
 أ�ق
و�ال
 .
 [إ�ن
 ت�ك�ل�م
ت� ل�;;م
 ت�م
ت�ن�;;ع
 ك�;;آب�ت�ي. و�إ�ن
6ك�ن
ت� أ�ش�د3د�ك�م
 ب�ف�م�ي و�ت�ع
ز�ي�ة� ش�ف�ت�ي� ت�م
س�ك�ك�م

 ق�ب�ض
ت� ع�ل�;;ي�.8إ�ن�ه� \لن� ض�ج�ر�ن�ي. خ�ر�ب
ت� ك�ل� ج�م�اع�ت�ي. 7س�ك�ت� ف�م�اذ�ا ي�ذ
ه�ب� ع�ن3ي؟ 
 غ�ض�ب�ه� \ف
ت�ر�س�;;ن�ي و�\ض
;;ط�ه�د�ن�ي.9و�ج�د� ش�اه�د2. ق�ام� ع�ل�ي� ه�ز�ال�ي ي�ج�او�ب� ف�ي و�ج
ه�ي. 

 ف�غ�;;ر�وا ع�ل�;;ي� أ�ف
;;و�اه�ه�م
. ل�ط�م�;;ون�ي10ح�ر�ق� ع�ل�ي� أ�س
ن�ان�ه�. ع�د�و3ي ي�ح�د3د� ع�ي
ن�ي
ه� ع�ل�;;ي�. 
 د�ف�ع�ن�;;ي� \لل;;ه� إ�ل�;;ى \لظ�;;ال�م� و�ف�;;ي أ�ي
;;د�ي11ع�ل�ى ف�ك3ي ت�ع
ي�يرا. ت�ع�او�ن�وا ع�ل�ي� ج�م�يع;;ا. 

 ك�ن
ت� م�س
ت�ر�يحا ف�ز�ع
ز�ع�ن�ي و�أ�م
س�ك� ب�ق�ف�اي� ف�ح�ط�م�ن�ي و�ن�ص�ب�ن�ي ل�ه�12\ل�ش
ر�ار� ط�ر�ح�ن�ي. 
 أ�ح�اط�ت
 ب�ي ر�م�اة� س�ه�ام�ه�. ش�ق� ك�ل
ي�ت�ي� و�ل�م
 ي�ش
;;ف�ق
. س�;;ف�ك� م�ر�ار�ت�;;ي ع�ل�;;ى13ه�د�فا. 

�ر
ض�.   خ�ط
;;ت� م�س
;;حا15ي�ق
ت�ح�م�ن�ي \ق
ت�ح�اما ع�ل�ى \ق
ت�ح�ام9. ي�ه
ج�;;م� ع�ل�;;ي� ك�ج�ب�;;ار9. 14\ل
 ا�ح
م�ر� و�ج
ه�ي م�ن� \ل
ب�ك�;;اء� و�ع�ل�;;ى ه�;;د
ب�ي16ع�ل�ى ج�ل
د�ي و�د�س�س
ت� ف�ي \لت�ر�اب� ق�ر
ن�ي. 

�ت�ي خ�ال�ص�;;ة2. 17ظ�ل� \ل
م�و
ت�.  � ظ�ل
م� ف�ي ي�;;د�ي و�ص�;;ل � ت�غ�ط3;;ي18م�ع� أ�ن�ه� ل  [ي�;;ا أ�ر
ض� ل
� ي�ك�;;ن
 م�ك�;;ان2 ل�ص�;;ر�اخ�ي.   أ�ي
ض;;ا \لن� ه�;;و�ذ�ا ف�;;ي \لس�;;م�او�ات� ش�;;ه�يد�ي19د�م�;;ي و�ل

�ع�ال�ي.   ل�ك�;;ي
21ال
م�س
ت�ه
ز�ئ�ون� ب�ي ه�م
 أ�ص
ح�اب�ي. ل�ل�ه� ت�ق
ط�ر� ع�ي
ن�ي 20و�ش�اه�د�ي ف�ي \ل
 إ�ذ�ا م�ض�ت
 س�ن�ون� ق�ل�يل�ة2 أ�س
ل�ك� ف�ي22ي�ح�اك�م� \ل�ن
س�ان� ع�ن
د� \لله� ك�اب
ن� آد�م� ل�د�ى ص�اح�ب�ه�. 

ط�ر�يق9 ل� أ�ع�ود� م�ن
ه�ا.



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اب�ع� ع�ش�ر�

� \ل
م�خ�;;ات�ل�ون� ع�ن
;;د�ي2[ر�وح�ي ت�ل�ف�ت
. أ�ي�ام�ي \ن
ط�ف�أ�ت
. إ�ن�م�;ا \ل
ق�ب�;;ور� ل�;;ي. 1   [ل�;;و
ل
 .
 ك�ن
 ض�;;ام�ن�ي ع�ن
;;د� ن�ف
س�;;ك�. م�;;ن
 ه�;;و� \ل�;;ذ�ي ي�ص�;;ف3ق�3و�ع�ي
ن�ي ت�ب�يت� ع�ل�ى م�ش�اج�ر�ات�ه�م

� ت�ر
ف�ع�ه�;;م�. 4ي�;;د�ي؟  �ج
;;ل� ذ�ل�;;ك� ل �ن�;;ك� م�ن�ع
;;ت� ق�ل
ب�ه�;;م
 ع�;;ن� \ل
ف�ط
ن�;;ة�. ل  ال�;;ذ�ي ي�س�;;ل3م�5ل
! ل�لش�;ع�وب� و�ص�;;ر
ت� ل�ل
ب�ص
;;ق� ف�;ي6\ل�ص
ح�اب� ل�لس�ل
ب� ت�ت
ل�;;ف� ع�ي�;ون� ب�ن�ي;ه�.   أ�و
ق�ف�ن�;;ي م�ث�ل

 ي�ت�ع�ج�ب� \ل
م�س
;;ت�ق�يم�ون� م�;;ن
8ك�ل�ت
 ع�ي
ن�ي م�ن� \ل
ح�ز
ن� و�أ�ع
ض�ائ�ي ك�ل�ه�ا ك�الظ3ل3. 7\ل
و�ج
ه�. 
 أ�م�ا \لص3د3يق� ف�ي�س
ت�م
س�ك� ب�ط�ر�يق�ه� و�\لط�;;اه�ر� \ل
ي�;;د�ي
ن�9ه�ذ�ا و�\ل
ب�ر�ئ� ي�ق�وم� ع�ل�ى \ل
ف�اج�ر�. 

� أ�ج�;د� ف�يك�;م
 ح�ك�يم;ا. 10ي�ز
د�اد� ق�و�ة!.   أ�ي�;ام�ي ق�;;د
11[و�ل�ك�ن� \ر
ج�ع�وا ك�ل�ك�م
 و�ت�ع�;;ال�و
ا ف�ل
 .
 ي�ج
ع�ل�ون� \لل�ي
ل� ن�ه�ارا ن�;;ورا ق�ر�يب;;ا ل�لظ�ل
م�;;ة�.12ع�ب�ر�ت
. م�ق�اص�د�ي إ�ر
ث� ق�ل
ب�ي ق�د� \ن
ت�ز�ع�ت

�م� م�ه�د
ت� ف�ر�اش�ي 13  و�ق�ل
ت� ل�ل
ق�ب
ر�: أ�ن
;;ت� أ�ب�;;ي14إ�ذ�ا ر�ج�و
ت� \ل
ه�او�ي�ة� ب�ي
تا ل�ي و�ف�ي \لظ�ل
 ت�ه
ب�;;ط� إ�ل�;;ى16ف�;;أ�ي
ن� إ�ذا آم�;;ال�ي؟ آم�;;ال�ي م�;;ن
 ي�ع�اي�ن�ه�;ا! 15و�ل�لد�ود�: أ�ن
ت� أ�م3ي و�أ�خ
ت�;;ي 

م�غ�ال�يق� \ل
ه�او�ي�ة� إ�ذ
 ت�ر
ت�اح� م�عا ف�ي \لت�ر�اب�]



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ام�ن� ع�ش�ر�

 [إ�ل�ى م�ت�ى ت�ض�;;ع�ون� أ�ش
;;ر�اكا ل�ل
ك�ل�م�؟ ت�ع�ق�ل�;;وا و�ب�ع
;;د�2ف�أ�ج�اب� ب�ل
د�د� \لش�وح�ي�: 1 
 ي�ا أ�ي�ه�ا \ل
م�ف
ت�ر�س� ن�ف
س�ه� ف�;;ي4ل�م�اذ�ا ح�س�ب
ن�ا ك�ال
ب�ه�يم�ة� و�ت�ن�ج�س
ن�ا ف�ي ع�ي�ون�ك�م
؟ 3ن�ت�ك�ل�م�. 

�ر
ض� أ�و
 ي�ز�ح
ز�ح� \لص�خ
ر� م�ن
 م�ك�ان�ه�؟  �ج
ل�ك� ت�خ
ل�ى \ل  [ن�ع�م
! ن�ور� \ل�ش
;;ر�ار�5غ�ي
ظ�ه� ه�ل
 ل
� ي�ض�يء� ل�ه�يب� ن�ار�ه�.   الن�ور� ي�ظ
ل�;;م� ف�;;ي خ�ي
م�ت�;;ه� و�س�;;ر�اج�ه� ف�;;و
ق�ه� ي�ن
ط�ف�;;ئ�.6ي�ن
ط�ف�ئ� و�ل

�ن� ر�ج
ل�ي
ه� ت�;;د
ف�ع�ان�ه� ف�;;ي \ل
ف�;;خ3 ف�ي�م
ش�;;ي8ت�ق
ص�ر� خ�ط�و�ات� ق�و�ت�ه� و�ت�ص
ر�ع�ه� م�ش�ور�ت�ه�. 7  ل
 ح�ب
;;ل2 م�ط
م�;ور2 ل�;;ه� ف�;;ي10ي�م
س�ك� \ل
ف�خ� ب�ع�ق�ب�;;ه� و�ت�ت�م�ك�;;ن� م�ن
;;ه� \لش�;;ر�ك�. 9إ�ل�ى ش�ب�ك�ة9. 

�ر
ض� و�م�ص
ي�د�ت�ه� ف�ي \لس�ب�يل�.   ت�ر
ه�ب�;;ه� أ�ه
;;و�ال2 م�;;ن
 ح�;;و
ل�ه� و�ت�;;ذ
ع�ر�ه� ع�ن
;;د� ر�ج
ل�ي
;;ه�.11\ل
 ي�أ
ك�ل� أ�ع
ض�;;اء� ج�س�;;د�ه�. ي�أ
ك�;;ل� أ�ع
ض�;;اء�ه�13ت�ك�ون� ق�و�ت�ه� ج�ائ�ع�ة! و�\ل
ب�و�ار� م�ه�ي�أ2 ب�ج�ان�ب�ه�. 12

�ه
;;و�ال�.14ب�ك
;;ر� \ل
م�;;و
ت�.   ي�ن
ق�ط�;;ع� ع�;;ن
 خ�ي
م�ت�;;ه� ع�;;ن� \ع
ت�م�;;اد�ه� و�ي�س�;;اق� إ�ل�;;ى م�ل�;;ك� \ل
 م�;;ن
 ت�ح
;;ت� ت�ي
ب�;;س�16ي�س
ك�ن� ف�ي خ�ي
م�ت�ه� م�ن
 ل�ي
س� ل�ه�. ي�ذ�ر� ع�ل�;;ى م�ر
ب�ض�;;ه� ك�ب
ر�ي;;ت2. 15

� \س
;;م� ل�;;ه� ع�ل�;;ى و�ج
;;ه�17أ�ص�ول�ه� و�م�ن
 ف�و
ق� ي�ق
ط�ع� ف�ر
ع�ه�.  �ر
ض� و�ل  ذ�ك
ر�ه� ي�ب�يد� م�;;ن� \ل
� ذ�ر3ي�;;ة� ل�;;ه�19ي�د
ف�ع� م�ن� \لن�ور� إ�ل�ى \لظ�ل
م�ة� و�م�ن� \ل
م�س
ك�ون�ة� ي�ط
ر�د�. 18\ل
ب�ر3.  � ن�س
ل� و�ل  ل

� ب�اق9 ف�ي م�ن�از�ل�ه�.  �ق
د�م�ون�.20ب�ي
ن� ش�ع
ب�ه� و�ل  ي�ت�ع�ج�ب� م�ن
 ي�و
م�ه� \ل
م�ت�أ�خ3ر�ون� و�ي�ق
ش�ع�ر� \ل
� ي�ع
ر�ف� \لله�]. 21 إ�ن�م�ا ت�ل
ك� م�س�اك�ن� ف�اع�ل�ي \لش�ر3 و�ه�ذ�ا م�ق�ام� م�ن
 ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لت�اس�ع� ع�ش�ر�

�م�. 2ف�ق�ال� أ�ي�وب� 1  ه�;;ذ�ه� ع�ش�;;ر�3[ح�ت�ى م�ت�ى ت�ع�ذ3ب�ون� ن�ف
س�ي و�ت�س
ح�ق�ون�ن�ي ب�ال
ك�ل
 و�ه�ب
ن�ي ض�ل�ل
ت� ح�قV;;ا. ع�ل�;;ي� ت�س
;;ت�ق�ر�4م�ر�ات9 أ�خ
ز�ي
ت�م�ون�ي. ل�م
 ت�خ
ج�ل�وا م�ن
 أ�ن
 ت�ع�ن3ف�ون�ي. 

�ل�ت�ي!   ف�اع
ل�م�وا إ�ذا أ�ن� \لل;;ه�6إ�ن
 ك�ن
ت�م
 ب�ال
ح�ق3 ت�س
ت�ك
ب�ر�ون� ع�ل�ي� ف�ث�ب3ت�وا ع�ل�ي� ع�ار�ي. 5ض�ل
� أ�س
;;ت�ج�اب�. أ�د
ع�;;و و�ل�ي
;;س�7ق�د
 ع�و�ج�ن�ي و�ل�ف� ع�ل�ي� أ�ح
ب�ول�ت�ه�.   ه�ا إ�ن3ي أ�ص
;;ر�خ� ظ�ل
م;;ا ف�ل

�ما. 8ح�ك
م2.  � أ�ع
ب�ر� و�ع�ل�ى س�ب�ل�ي ج�ع�ل� ظ�ل  أ�ز�ال� ع�ن3;;ي ك�ر�ام�ت�;;ي9ق�د
 ح�و�ط� ط�ر�يق�ي ف�ل
 ه�;;د�م�ن�ي م�;;ن
 ك�;;ل3 ج�ه�;;ة9 ف�;;ذ�ه�ب
ت� و�ق�ل�;;ع� م�ث
;;ل� ش�;;ج�ر�ة9 ر�ج�;;ائ�ي10و�ن�ز�ع� ت�اج� ر�أ
س�;;ي. 

 م�ع;ا ج�;;اء�ت
 غ�ز�ات�;ه� و�أ�ع�;د�وا ع�ل�;;ي�12و�أ�ض
;;ر�م� ع�ل�;;ي� غ�ض�;ب�ه� و�ح�س�;;ب�ن�ي ك�أ�ع
;د�ائ�ه�. 11
 ق�;;د
 أ�ب
ع�;;د� ع�ن3;;ي إ�خ
;;و�ت�ي. و�م�ع�;;ار�ف�ي ز�اغ�;;وا ع�ن3;;ي.13ط�ر�يق�ه�م
 و�ح�ل�وا ح�و
ل� خ�ي
م�ت�ي. 

�ء� ب�ي
ت�ي و�إ�م�;;ائ�ي ي�ح
س�;;ب�ون�ن�ي15أ�ق�ار�ب�ي ق�د
 خ�ذ�ل�ون�ي و�\ل�ذ�ين� ع�ر�ف�ون�ي ن�س�ون�ي. 14  ن�ز�ل
 ع�ب
د�ي د�ع�و
ت� ف�ل�;;م
 ي�ج�;;ب
. ب�ف�م�;;ي ت�ض�;;ر�ع
ت� إ�ل�ي
;;ه�.16أ�ج
ن�ب�يVا. ص�ر
ت� ف�ي أ�ع
ي�ن�ه�م
 غ�ر�يبا. 

�د� أ�ي
ض;;ا ق�;;د
18ن�ك
ه�ت�ي م�ك
ر�وه�ة2 ع�ن
;;د� \م
ر�أ�ت�;;ي و�م�ن
ت�ن�;;ة2 ع�ن
;;د� أ�ب
ن�;;اء� أ�ح
ش�;;ائ�ي. 17 �و
ل  ا�ل
 ك�ر�ه�ن�;;ي ك�;;ل� ر�ج�;;ال�ي و�\ل�;;ذ�ين� أ�ح
ب�ب
ت�ه�;;م� \ن
ق�ل�ب�;;وا19ر�ذ�ل�ون�ي. إ�ذ�ا ق�م
ت� ي�ت�ك�ل�م�ون� ع�ل�ي�. 

 ت�ر�اء�ف�;;وا!21ع�ظ
م�ي ق�;;د
 ل�ص�;;ق� ب�ج�ل
;;د�ي و�ل�ح
م�;;ي و�ن�ج�;;و
ت� ب�ج�ل
;;د� أ�س
;;ن�ان�ي. 20ع�ل�ي�. 
�ن� ي�د� \لله� ق�د
 م�س�ت
ن�ي.   ل�م�اذ�ا ت�ط�ار�د�ون�ن�ي ك�م�ا \لل;;ه�22ت�ر�اء�ف�وا أ�ن
ت�م
 ع�ل�ي� ي�ا أ�ص
ح�اب�ي ل

� ت�ش
ب�ع�ون� م�ن
 ل�ح
م�ي؟   [ل�ي
ت� ك�ل�م�ات�ي \لن� ت�ك
ت�;;ب�. ي�;;ا ل�ي
ت�ه�;;ا ر�س�;;م�ت
 ف�;;ي س�;;ف
ر239و�ل
�ب�د� ف�ي \لص�خ
ر� ب�ق�ل�م� ح�د�يد9 و�ب�ر�ص�;;اص9. 24  أ�م�;;ا أ�ن�;;ا ف�ق�;;د
 ع�ل�م
;;ت� أ�ن�25و�ن�ق�ر�ت
 إ�ل�ى \ل

�ر
ض� ي�ق�وم�   و�ب�ع
د� أ�ن
 ي�ف
ن�ى ج�ل
د�ي ه�ذ�ا و�ب�;;د�ون� ج�س�;;د�ي26و�ل�ي3ي ح�ي� و�\لخ�ر� ع�ل�ى \ل
 ال�ذ�ي أ�ر�اه� أ�ن�ا ل�ن�ف
س�;;ي و�ع�ي
ن�;;اي� ت�ن
ظ�;;ر�ان� و�ل�ي
;;س� آخ�;;ر�. إ�ل�;;ى ذ�ل�;;ك� ت�ت�;;وق�27أ�ر�ى \لله�. 

�م� \ل�ص
;;ل�ي� ي�وج�;;د�28ك�ل
ي�ت�;;اي� ف�;;ي ج�;;و
ف�ي.   ف�;;إ�ن�ك�م
 ت�ق�ول�;;ون�: ل�م�;;اذ�ا ن�ط�;;ار�د�ه�؟ و�\ل
ك�ل
�ن� \ل
غ�ي
;;ظ� م�;;ن
 آث�;;ام� \لس�;;ي
ف�. ل�ك�;;ي
29ع�ن
د�ي.   خ�اف�وا ع�ل�ى أ�ن
ف�س�;;ك�م
 م�;;ن� \لس�;;ي
ف� ل

ت�ع
ل�م�وا م�ا ه�و� \ل
ق�ض�اء�]. 



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
ع�ش
ر�ون�

 [م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ل�ك� ه�و�اج�س�ي ت�ج�يب�ن�ي و�ل�ه�ذ�ا ه�ي�ج�ان�ي2ف�أ�ج�اب� ص�وف�ر� \لن�ع
م�ات�ي�: 1 
 [أ�م�ا ع�ل�م
ت� ه�ذ�ا م�ن� \ل
ق�;;د�يم�4ت�ع
ي�ير� ت�و
ب�يخ�ي أ�س
م�ع�. و�ر�وح2 م�ن
 ف�ه
م�ي ي�ج�يب�ن�ي. 3ف�ي�. 

�ر
ض�:   أ�ن� ه�ت�اف� \ل�ش
ر�ار� م�ن
 ق�ر�يب9 و�ف�;;ر�ح� \ل
ف�;;اج�ر� إ�ل�;;ى5م�ن
ذ� و�ض�ع� \ل�ن
س�ان� ع�ل�ى \ل
�ب�;;د� ي�ب�ي;;د�.7و�ل�و
 ب�ل�غ� \لس�م�او�ات� ط�ول�ه� و�م�س� ر�أ
س�;;ه� \لس�;;ح�اب� 6ل�ح
ظ�ة9!   ك�ج�ل�ت�;;ه� إ�ل�;;ى \ل

� ي�وج�د� و�ي�ط
ر�د� ك�ط�ي
ف� \لل�ي
ل�. 8\ل�ذ�ين� ر�أ�وه� ي�ق�ول�ون�: أ�ي
ن� ه�و�؟   ع�ي
;;ن92ك�ال
ح�ل
م� ي�ط�ير� ف�ل
� ت�ع�ود� ت�ر�اه� و�م�ك�ان�ه� ل�ن
 ي�ر�اه� ب�ع
د�.   ب�ن�وه� ي�ت�ر�ض�;;ون� \ل
ف�ق�;;ر�اء� و�ي�;;د�اه� ت�;;ر�د�ان�10أ�ب
ص�ر�ت
ه� ل

� ف�ي ف�م�;;ه� \لش�;;ر�12ع�ظ�ام�ه� م�لن�ة2 ق�و�ة! و�م�ع�ه� ف�ي \لت�ر�اب� ت�ض
ط�ج�ع�. 11ث�ر
و�ت�ه�.   إ�ن
 ح�ل
 ف�خ�ب
;;ز�ه�14أ�ش
ف�ق� ع�ل�ي
ه� و�ل�م
 ي�ت
ر�ك
ه� ب�;;ل
 ح�ب�س�;;ه� و�س�;;ط� ح�ن�ك�;;ه� 13و�أ�خ
ف�اه� ت�ح
ت� ل�س�ان�ه� 

 ق�د
 ب�ل�ع� ث�ر
و�ة! ف�ي�ت�ق�ي�أ�ه�ا. \لله� ي�ط
ر�د�ه�;;ا15ف�ي أ�م
ع�ائ�ه� ي�ت�ح�و�ل�! م�ر�ار�ة� أ�ص
ل�ل9 ف�ي ب�ط
ن�ه�. 
�ف
ع�;;ى. 16م�ن
 ب�ط
ن�ه�.  �ل� ي�ر
ض�ع�. ي�ق
ت�ل�ه� ل�س�ان� \ل � ي�;;ر�ى \ل
ج�;;د�او�ل� أ�ن
ه�;;ار�17س�م� \ل�ص
ل  ل

� ي�ف
;;ر�ح�. 18س�و�اق�ي� ع�س�ل9 و�ل�ب�ن9.  � ي�ب
ل�ع�;;ه�. و�ب�م�ك
س�;;ب� ت�ج�;;ار�ت�ه� ل �ن�;;ه�19ي�;;ر�د� ت�ع�ب�;;ه� و�ل  ل
�ن�;ه� ل�;م
 ي�ع
;ر�ف
 ف�;;ي ب�ط
ن�;ه�20ر�ض�ض� \ل
م�س�اك�ين� و�ت�ر�ك�ه�م
 و�\غ
ت�ص�ب� ب�ي
ت;ا و�ل�;م
 ي�ب
ن�;ه�.   ل

� ي�ن
ج�و ب�م�ش
ت�ه�اه�.  � ي�;;د�وم� خ�ي
;;ر�ه�. 21ق�ن�اع�ة! ل �ج
ل� ذ�ل�;;ك� ل  م�;;ع�22ل�ي
س�ت
 م�ن
 أ�ك
ل�ه� ب�ق�ي�ة2 ل
� ب�ط
ن�;;ه� أ�ن� \لل;;ه�23م�ل
ء� ر�غ
د�ه� ي�ت�ض�اي�ق�. ت�أ
ت�ي ع�ل�ي
ه� ي�د� ك�ل3 ش�;;ق�ي�.   ي�ك�;;ون� ع�ن
;;د�م�ا ي�م
ل�

�ح� ح�د�يد9. ت�خ
ر�ق�;;ه�24ي�ر
س�ل� ع�ل�ي
ه� ح�م�و� غ�ض�ب�ه� و�ي�م
ط�ر�ه� ع�ل�ي
ه� ع�ن
د� ط�ع�ام�ه�.   ي�ف�ر� م�ن
 س�ل
 ج�ذ�ب�ه� ف�خ�ر�ج� م�ن
 ب�ط
ن�ه� و�\ل
ب�ار�ق� م�;;ن
 م�ر�ار�ت�;;ه� م�;;ر�ق�. ع�ل�ي
;;ه� ر�ع�;;وب25.2ق�و
س� ن�ح�اس9. 

 ك�;;ل� ظ�ل
م�;;ة9 م�خ
ت�ب�;;أ�ة2 ل�;;ذ�خ�ائ�ر�ه�. ت�;;أ
ك�ل�ه� ن�;;ار2 ل�;;م
 ت�ن
ف�;;خ
. ت�ر
ع�;;ى \ل
ب�ق�ي�;;ة� ف�;;ي خ�ي
م�ت�;;ه�.26
�ر
ض� ت�ن
ه�ض� ع�ل�ي
ه�. 27  ت�ز�ول� غ�ل�ة� ب�ي
ت�ه�. ت�ه
;;ر�اق� ف�;;ي ي�;;و
م�28الس�م�او�ات� ت�ع
ل�ن� إ�ث
م�ه� و�\ل

ه�ذ�ا ن�ص�يب� \ل�ن
س�ان� \لش3ر3ير� م�ن
 ع�ن
د� \لله� و�م�ير�اث� أ�م
ر�ه� م�ن� \ل
ق�د�ير�].29غ�ض�ب�ه�. 



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
ح�اد�ي و�\ل
ع�ش
ر�ون�

 ا�ح
ت�م�ل�ون�ي و�أ�ن�;;ا3[ا�س
م�ع�وا ق�و
ل�ي س�م
عا و�ل
ي�ك�ن
 ه�ذ�ا ت�ع
ز�ي�ت�ك�م
. 2ف�ق�ال� أ�ي�وب�: 1 
�م�ي \س
ت�ه
ز�ئ�وا!  �4أ�ت�ك�ل�م� و�ب�ع
د� ك�ل  أ�م�ا أ�ن�ا ف�ه�ل
 ش�ك
و�اي� م�ن
 إ�ن
س�ان9. و�إ�ن
 ك�ان�ت
 ف�ل�م�;;اذ�ا ل

 [ع�ن
د�م�ا أ�ت�ذ�ك�ر� أ�ر
ت�اع�6ت�ف�ر�س�وا ف�ي� و�ت�ع�ج�ب�وا و�ض�ع�وا \ل
ي�د� ع�ل�ى \ل
ف�م�. 5ت�ض�يق� ر�وح�ي؟ 
 ن�س
ل�ه�م
8ل�م�اذ�ا ت�ح
ي�ا \ل�ش
ر�ار� و�ي�ش�يخ�ون� ن�ع�م
 و�ي�ت�ج�ب�ر�ون� ق�و�ة!؟ 7و�أ�خ�ذ�ت
 ب�ش�ر�ي ر�ع
د�ة2. 

 .
 ب�ي�وت�ه�م
 آم�ن�ة2 م�;;ن� \ل
خ�;;و
ف� و�ل�ي
;;س� ع�ل�ي
ه�;;م
9ق�ائ�م2 أ�م�ام�ه�م
 م�ع�ه�م
 و�ذ�ر3ي�ت�ه�م
 ف�ي أ�ع
ي�ن�ه�م
� ت�س
;;ق�ط�. 10ع�ص�ا \لله�.  � ي�خ
ط�ئ�. ب�ق�ر�ت�ه�م
 ت�ن
ت�ج� و�ل  ي�س
;;ر�ح�ون� م�ث
;;ل�11ث�و
ر�ه�م
 ي�ل
ق�ح� و�ل

 ي�ح
م�ل�;ون� \ل;;د�ف� و�\ل
ع�;ود� و�ي�ط
ر�ب�;;ون� ب�ص�;;و
ت�12\ل
غ�ن�م� ر�ض�;ع�ه�م
 و�أ�ط
ف�;ال�ه�م
 ت�ر
ق�;ص�. 
 ف�ي�ق�ول�;;ون�14ي�ق
ض�ون� أ�ي�ام�ه�م
 ب�ال
خ�ي
ر�. ف�ي ل�ح
ظ�ة9 ي�ه
ب�ط�;;ون� إ�ل�;;ى \ل
ه�او�ي�;;ة�. 13\ل
م�ز
م�ار�. 

� ن�س�ر�.   م�ن
 ه�و� \ل
ق�د�ير� ح�ت�ى ن�ع
ب�;د�ه� و�م�;;اذ�ا ن�ن
ت�ف�;;ع�15ل�ل�ه�: \ب
ع�د
 ع�ن�ا. و�ب�م�ع
ر�ف�ة� ط�ر�ق�ك� ل
 [ه�و�ذ�ا ل�ي
س� ف�;;ي ي�;;د�ه�م
 خ�ي
ر�ه�;;م
. ل�ت�ب
ع�;;د
 ع�ن3;;ي م�ش�;;ور�ة� \ل�ش
;;ر�ار�.16إ�ن� \ل
ت�م�س
ن�اه�!. 

 ك�م
 ي�ن
ط�ف�ئ� س�ر�اج� \ل�ش
;;ر�ار� و�ي�;;أ
ت�ي ع�ل�ي
ه�;م
 ب�;;و�ار�ه�م
 أ�و
 ي�ق
س�;;م� ل�ه�;;م
 أ�و
ج�اع;;ا ف�;;ي17
 ا�لل;;ه�19أ�و
 ي�ك�ون�ون� ك�الت3ب
ن� ق�د�ام� \لر3يح� و�ك�ال
ع�ص�اف�ة� \ل�ت�ي ت�س
ر�ق�ه�ا \لز�و
ب�ع�;;ة�. 18غ�ض�ب�ه� 

�ك�;;ه� و�م�;;ن
 ح�م�;;ة� \ل
ق�;;د�ير�20ي�خ
ز�ن� إ�ث
م�ه� ل�ب�ن�يه�. ل�ي�ج�از�ه� ن�ف
س�ه� ف�ي�ع
ل�م�.   ل�ت�ن
ظ�;;ر
 ع�ي
ن�;;اه� ه�ل
 .
 [أ�ا�;; ي�ع�ل�;;م�22ف�م�ا ه�ي� م�س�ر�ت�ه� ف�ي ب�ي
ت�ه� ب�ع
د�ه� و�ق�د
 ت�ع�ي�ن� ع�د�د� ش�;;ه�ور�ه�؟ 21ي�ش
ر�ب

 ه�;;ذ�ا ي�م�;;وت� ف�;;ي ع�ي
;;ن� ك�م�;;ال�ه�. ك�ل�;;ه� م�ط
م�ئ�ن�23م�ع
ر�ف�ة! و�ه�و� ي�ق
ض�ي ع�ل�ى \ل
ع�ال�ين�؟ 
 و�ذ�ل�ك� ي�م�وت� ب�ن�ف
س9 م�ر�ة9 و�ل�;;م
25أ�ح
و�اض�ه� م�لن�ة2 ل�ب�نا و�م�خ� ع�ظ�ام�ه� ط�ر�ي�. 24و�س�اك�ن2. 

 [ه�;;و�ذ�ا ق�;;د
27ك�ل�ه�م�ا ي�ض
ط�ج�ع�ان� م�عا ف�ي \لت�ر�اب� و�\لد�ود� ي�غ
ش�;;اه�م�ا. 26ي�ذ�ق
 خ�ي
را. 
�ن�ك�;;م
 ت�ق�ول�;ون�: أ�ي
;ن� ب�ي
;;ت� \ل
ع�;ات�ي28ع�ل�م
ت� أ�ف
ك�ار�ك�م
 و�\لن3ي�ات� \ل�ت�ي ب�ه�ا ت�ظ
ل�م�;ون�ن�ي.   ل

�ئ�ل�ه�م
.29و�أ�ي
ن� خ�ي
م�ة� م�س�اك�ن� \ل�ش
ر�ار�؟   أ�ف�ل�م
 ت�س
أ�ل�وا ع�اب�ر�ي \لس�ب�يل� و�ل�م
 ت�ف
ط�ن�;;وا ل�;;د�ل
 م�;;ن
 ي�ع
ل�;;ن� ط�ر�يق�;;ه�31إ�ن�ه� ل�ي�و
م� \ل
ب�و�ار� ي�م
س�;;ك� \لش3;;ر3ير�. ل�ي�;;و
م� \لس�;;خ�ط� ي�ق�;;اد�ون�. 30

 ه�و� إ�ل�ى \ل
ق�ب�ور� ي�ق�;;اد� و�ع�ل�;;ى \ل
م�;;د
ف�ن� ي�س
;ه�ر�.32ل�و�ج
ه�ه� و�م�ن
 ي�ج�از�يه� ع�ل�ى م�ا ع�م�ل�؟ 
� ع�;;د�د� ل�;;ه�. 33  ف�ك�ي
;;ف�34ح�ل
و2 ل�ه� ط�ين� \ل
و�اد�ي. ي�ز
ح�ف� ك�ل� إ�ن
س�ان9 و�ر�اء�ه� و�ق�د�ام�ه� م�ا ل

! و�أ�ج
و�ب�ت�ك�م
 ب�ق�ي�ت
 خ�ي�ان�ة!؟].  ت�ع�ز�ون�ن�ي ب�اط�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي و�\ل
ع�ش
ر�ون�

 [ه�ل
 ي�ن
ف�ع� \ل�ن
س�ان� \لله�؟ ب�ل
 ي�ن
ف�ع� ن�ف
س�;;ه� \ل
ف�ط�;;ن�!2ف�أ�ج�اب� أ�ل�يف�از� \لت�ي
م�ان�ي�: 1 
 ه�;;ل
 ع�ل�;;ى4ه�ل
 م�ن
 م�س�ر�ة9 ل�ل
ق�د�ير� إ�ذ�ا ت�ب�;;ر�ر
ت� أ�و
 م�;;ن
 ف�;;ائ�د�ة9 إ�ذ�ا ق�;;و�م
ت� ط�ر�ق�;;ك�؟ 3

� ن�ه�اي�;;ة�5ت�ق
و�اك� ي�و�ب3خ�ك� أ�و
 ي�د
خ�ل� م�ع�ك� ف�ي \ل
م�ح�اك�م�ة�؟   أ�ل�ي
س� ش�ر�ك� ع�ظ�يما و�آث�ام�ك� ل
� س�ب�ب9 و�س�ل�ب
ت� ث�ي�اب� \ل
ع�ر�اة�. 6ل�ه�ا!  �ن�ك� \ر
ت�ه�ن
ت� أ�خ�اك� ب�ل  م�;;اء! ل�;م
 ت�س
;ق� \ل
ع�ط
ش�;ان�7ل

�ر
ض� و�\ل
م�ت�ر�ف3ع� \ل
و�ج
ه� س�;;اك�ن82و�ع�ن� \ل
ج�و
ع�ان� م�ن�ع
ت� خ�ب
زا.   أ�م�ا ص�اح�ب� \ل
ق�و�ة� ف�ل�ه� \ل
�ر�ام�ل� أ�ر
س�;;ل
ت� خ�ال�ي�;;ات9 و�ذ�ر�اع� \ل
ي�ت�;;ام�ى \ن
س�;;ح�ق�ت
. 9ف�يه�ا.  �ج
;;ل� ذ�ل�;;ك� ح�و�ال�ي
;;ك�10ال  ل

� ت�ر�ى و�ف�ي
ض� \ل
م�ي�اه� ي�غ�ط3يك�. 11ف�خ�اخ2 و�ي�ر�يع�ك� ر�ع
ب2 ب�غ
ت�ة!   [ه�و�ذ�ا \لله�12أ�و
 ظ�ل
م�ة2 ف�ل
�ه�.   ف�ق�ل
;;ت�: ك�ي
;;ف� ي�ع
ل�;;م� \لل;;ه�؟13ف�ي ع�ل�و3 \لس�م�او�ات�. و�\ن
ظ�ر
 ر�أ
س� \ل
ك�و�اك�ب� م�;;ا أ�ع
ل

� ي�ر�ى و�ع�ل�ى د�ائ�ر�ة� \لس�م�او�ات�14ه�ل
 م�ن
 و�ر�اء� \لض�ب�اب� ي�ق
ض�ي؟   الس�ح�اب� س�ت
ر2 ل�ه� ف�ل
 ال�ذ�ين� ق�ب�ض� ع�ل�ي
ه�م
16ه�ل
 ت�ح
ف�ظ� ط�ر�يق� \ل
ق�د�م� \ل�ذ�ي د�اس�ه� ر�ج�ال� \ل�ث
م� 15ي�ت�م�ش�ى. 

 ال
ق�ائ�ل�ين� ل�ل�ه�: \ب
ع�;;د
 ع�ن�;;ا. و�م�;;اذ�ا ي�ف
ع�;;ل�17ق�ب
ل� \ل
و�ق
ت�؟ \ل
غ�م
ر� \ن
ص�ب� ع�ل�ى أ�س�اس�ه�م�. 
 .
� ب�ي�وت�ه�م
 خ�ي
را. ل�ت�ب
ع�;;د
 ع�ن3;;ي م�ش�;;ور�ة� \ل�ش
;;ر�ار�. 18\ل
ق�د�ير� ل�ه�م �ب
;;ر�ار�19و�ه�و� ق�د
 م�ل�  ال

 أ�ل�م
 ي�ب�د
 م�ق�او�م�ون�ا و�ب�ق�ي�ت�ه�;;م
 ق�;;د
20ي�ن
ظ�ر�ون� و�ي�ف
ر�ح�ون� و�\ل
ب�ر�يء� ي�س
ت�ه
ز�ئ� ب�ه�م
 ق�ائ�ل�ين�: 
 اق
ب�;;ل� \لش�;;ر�يع�ة� م�;;ن
 ف�م�;;ه�22[ت�ع�ر�ف
 ب�ه� و�\س
ل�م
. ب�;;ذ�ل�ك� ي�أ
ت�ي;;ك� خ�ي
;;ر2. 21أ�ك�ل�ت
ه�ا \لن�ار�؟ 

�م�ه� ف�ي ق�ل
ب�ك�.   إ�ن
 ر�ج�ع
ت� إ�ل�ى \ل
ق�د�ير� ت�ب
ن�ى. إ�ن
 أ�ب
ع�د
ت� ظ�ل
ما م�;;ن
 خ�ي
م�ت�;;ك�23و�ض�ع
 ك�ل
�و
د�ي�ة�. 24  ي�ك�ون� \ل
ق�;;د�ير� ت�ب
;;ر�ك�25و�أ�ل
ق�ي
ت� \لت3ب
ر� ع�ل�ى \لت�ر�اب� و�ذ�ه�ب� أ�وف�ير� ب�ي
ن� ح�ص�ا \ل

�ن�ك� ح�ين�ئ�ذ9 ت�ت�ل�ذ�ذ� ب�ال
ق�د�ير� و�ت�ر
ف�ع� إ�ل�ى \لله� و�ج
ه�ك�. 26و�ف�ض�ة� أ�ت
ع�اب9 ل�ك�.   ت�ص�;;ل3ي ل�;;ه�27ل
 و�ت�ج
ز�م� أ�م
را ف�ي�ث�ب�ت� ل�ك� و�ع�ل�;;ى ط�ر�ق�;;ك� ي�ض�;;يء� ن�;;ور28.2ف�ي�س
ت�م�ع� ل�ك� و�ن�ذ�ور�ك� ت�وف�يه�ا. 

 ي�ن�ج3;;ي غ�ي
;;ر� \ل
ب�ر�يء�30إ�ذ�ا و�ض�;;ع�وا ت�ق�;;ول�: ر�ف
;;ع2. و�ي�خ�ل3;;ص� \ل
م�ن
خ�ف�;;ض� \ل
ع�ي
ن�ي
;;ن�. 29
و�ي�ن
ج�ى ب�ط�ه�ار�ة� ي�د�ي
ك�]. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث� و�\ل
ع�ش
ر�ون�

 م�;;ن
3[\ل
ي�و
م� أ�ي
ضا ش�ك
و�اي� ت�م�ر�د2. ض�;;ر
ب�ت�ي أ�ث
ق�;;ل� م�;;ن
 ت�ن�ه�;د�ي. 2ف�ق�ال� أ�ي�وب�: 1 
� ف�م�;;ي ح�ج�ج;;ا.4ي�ع
ط�ين�ي أ�ن
 أ�ج�د�ه� ف�آت�ي� إ�ل�ى ك�ر
س�ي3ه�!   أ�ح
س�;;ن� \ل;;د�ع
و�ى أ�م�;;ام�ه� و�أ�م
ل�

�ق
و�ال� \ل�ت�ي ب�ه�ا ي�ج�يب�ن�ي و�أ�ف
ه�م� م�ا ي�ق�ول�ه� ل�ي. 5  أ�ب�ك�ث
;;ر�ة� ق�;;و�ة9 ي�خ�اص�;;م�ن�ي؟6ف�أ�ع
ر�ف� \ل
�! و�ل�ك�ن�ه� ك�ان� ي�ن
ت�ب�ه� إ�ل�ي�.  �ب�;;د� م�;;ن
7ك�ل  ه�ن�ال�ك� ك�ان� ي�ح�اج�ه� \ل
م�س
ت�ق�يم� و�ك�ن
ت� أ�ن
ج�و إ�ل�ى \ل

� أ�ش
;ع�ر� ب�;ه� 8ق�اض�ي�.  ! ح�ي
;;ث�9ه�ئ�ن�ذ�ا أ�ذ
ه�ب� ش�ر
قا ف�ل�ي
س� ه�و� ه�ن�;;اك� و�غ�ر
ب;ا ف�ل  ش�;م�ال
� أ�ر�اه�.  � أ�ن
ظ�ر�ه�. ي�ت�ع�ط�;;ف� \ل
ج�ن�;;وب� ف�ل �ن�;;ه� ي�ع
;;ر�ف� ط�ر�يق�;;ي. إ�ذ�ا ج�ر�ب�ن�;;ي10ع�م�ل�ه� ف�ل  [ل

 م�;;ن
12ب�خ�ط�و�ات�ه� \س
ت�م
س�ك�ت
 ر�ج
ل�ي. ح�ف�ظ
ت� ط�ر�يق�;;ه� و�ل�;;م
 أ�ح�;;د
. 11أ�خ
ر�ج� ك�الذ�ه�ب�. 
�م� ف�م�ه�.   أ�م�ا ه�و� ف�و�ح
د�ه� ف�م�;;ن
13و�ص�ي�ة� ش�ف�ت�ي
ه� ل�م
 أ�ب
ر�ح
. أ�ك
ث�ر� م�ن
 ف�ر�يض�ت�ي ذ�خ�ر
ت� ك�ل

�ن�ه� ي�ت�م3م� \ل
م�ف
ر�وض� ع�ل�ي� و�ك�ث�ير2 م�ث
ل� ه�ذ�ه� ع�ن
د�ه�.14ي�ر�د�ه�؟ و�ن�ف
س�ه� ت�ش
ت�ه�ي ف�ي�ف
ع�ل�.   ل
�ن� \لله� ق�;;د
 أ�ض
;;ع�ف� ق�ل
ب�;;ي و�16م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ل�ك� أ�ر
ت�اع� ق�د�ام�ه�. أ�ت�أ�م�ل� ف�أ�ر
ت�ع�ب� م�ن
ه�. 15 ل

\ل
ق�د�ير� ر�و�ع�ن�ي.  �م� و�م�ن
 و�ج
ه�ي ل�م
 ي�غ�ط3 \لد�ج�ى. 17و� �ن3ي ل�م
 أ�ق
ط�ع
 ق�ب
ل� \لظ�ل ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�

� ي�;;ر�ى ع�;;ار�ف�وه� ي�;;و
م�ه�؟ 1  �ز
م�ن�;;ة� م�;;ن� \ل
ق�;;د�ير� ل  ي�ن
ق�ل�;;ون�2[ل�م�اذ�ا إ�ذ
 ل�م
 ت�خ
ت�ب�ئ� \ل
�ر
م�ل�ة�.3\لت�خ�وم�. ي�غ
ت�ص�ب�ون� ق�ط�يعا و�ي�ر
ع�و
ن�ه�.   ي�س
ت�اق�ون� ح�م�ار� \ل
ي�ت�ام�ى و�ي�ر
ت�ه�ن�ون� ث�و
ر� \ل

�ر
ض� ي�خ
ت�ب�ئ�ون� ج�م�يعا. 4  ه�ا ه�م
 ك�ال
ف�ر�اء�5ي�ص�د�ون� \ل
ف�ق�ر�اء� ع�ن� \لط�ر�يق�. م�س�اك�ين� \ل
.
�د�ه�;;م �و
ل  ف�ي \ل
ق�ف
ر� ي�خ
ر�ج�;;ون� إ�ل�;;ى ع�م�ل�ه�;;م
 ي�ب�ك3;;ر�ون� ل�لط�ع�;;ام�. \ل
ب�اد�ي�;;ة� ل�ه�;;م
 خ�ب
;;ز2 ل

� ل�ب
س9 و�ل�ي
;;س�7ف�ي \ل
ح�ق
ل� ي�ح
ص�د�ون� ع�ل�ف�ه�م
 و�ي�ع�ل3ل�ون� ك�ر
م� \لش3ر3ير�. 6  ي�ب�يت�ون� ع�ر�اة! ب�ل
 ي�ب
ت�ل�ون� م�ن
 م�ط�;ر� \ل
ج�ب�;;ال� و�ل�ع�;;د�م� \ل
م�ل
ج�;;إ� ي�ع
ت�ن�ق�;;ون� \لص�;;خ
ر�.8ل�ه�م
 ك�س
و�ة2 ف�ي \ل
ب�ر
د�. 

� ل�ب
;;س109[ي�خ
ط�ف�ون� \ل
ي�ت�يم� ع�ن� \لث�د�ي3 و�م�ن� \ل
م�س�اك�ين� ي�ر
ت�ه�ن�ون�. 9  ع�;;ر�اة! ي�;;ذ
ه�ب�ون� ب�ل
 ي�ع
ص�ر�ون� \لز�ي
ت� د�اخ�ل� أ�س
;;و�ار�ه�م
. ي�د�وس�;ون� \ل
م�ع�اص�;;ر�11و�ج�ائ�ع�ين� ي�ح
م�ل�ون� ح�ز�ما. 

� ي�ن
ت�ب�;;ه�12و�ي�ع
ط�ش�ون�.   م�ن� \ل
و�ج�ع� أ�ن�;;اس2 ي�ئ�ن�;;ون� و�ن�ف
;;س� \ل
ج�ر
ح�;;ى ت�س
;;ت�غ�يث� و�\لل;;ه� ل
�13إ�ل�ى \لظ�ل
م�.  � ي�ع
ر�ف�;;ون� ط�ر�ق�;;ه� و�ل  [أ�ول�ئ�ك� ي�ك�ون�ون� ب�ي
ن� \ل
م�ت�م�ر3د�ي;;ن� ع�ل�;;ى \لن�;;ور�. ل

 م�ع� \لن�ور� ي�ق�وم� \ل
ق�ات�;;ل�. ي�ق
ت�;;ل� \ل
م�س
;;ك�ين� و�\ل
ف�ق�ي;;ر� و�ف�;;ي \لل�ي
;;ل�14ي�ل
ب�ث�ون� ف�ي س�ب�ل�ه�. 
� ت�ر�اق�ب�ن�;;ي ع�ي
;;ن2. ف�ي�ج
ع�;;ل�15ي�ك�ون� ك�الل3ص3.   و�ع�ي
ن� \لز�ان�ي ت�ل�ح�ظ� \ل
ع�ش�;;اء�. ي�ق�;;ول�: ل

�م�. ف�ي \لن�ه�ار� ي�غ
ل�ق�ون� ع�ل�;;ى أ�ن
ف�س�;;ه�م
.16س�ت
را ع�ل�ى و�ج
ه�ه�.   ي�ن
ق�ب�ون� \ل
ب�ي�وت� ف�ي \لظ�ل
� ي�ع
ر�ف�ون� \لن�ور�.  �ن�ه�م
 ي�ع
ل�م�;;ون� أ�ه
;;و�ال�17ل �ن�ه� س�و�اء2 ع�ل�ي
ه�م� \لص�ب�اح� و�ظ�ل� \ل
م�و
ت�. ل  ل

� ي�ت�;;و�ج�ه�18ظ�ل3 \ل
م�و
ت�.  �ر
ض�. ل  خ�ف�يف2 ه�و� ع�ل�ى و�ج
ه� \ل
م�ي�اه�. م�ل
ع�ون2 ن�ص�يب�ه�م
 ف�ي \ل
 ال
ق�ح
;;ط� و�\ل
ق�ي
;;ظ� ي�;ذ
ه�ب�ان� ب�م�ي�;اه� \لث�ل
;ج� ك�;;ذ�ا \ل
ه�او�ي�;ة� ب�ال�;ذ�ين�19إ�ل�ى ط�ر�يق� \ل
ك�ر�وم�. 

�ث�ي;;م� ك�ش�;;ج�ر�ة20.9أ�خ
ط�أ�وا.  � ي�;;ذ
ك�ر� ب�ع
;;د� و�ي�ن
ك�س�;;ر� \ل  ت�ن
س�اه� \لر�ح�م� ي�س
;;ت�ح
ل�يه� \ل;;د�ود�. ل
�ر
م�ل�ة�. 21 � ي�ح
س�ن� إ�ل�ى \ل �ع�ز�اء� ب�ق�و�ت�ه�.22ي�س�يء� إ�ل�ى \ل
ع�اق�ر� \ل�ت�ي ل�م
 ت�ل�د
 و�ل  ي�م
س�ك� \ل

� ي�أ
م�ن� أ�ح�د2 ب�ح�ي�ات�ه�.   ي�ع
ط�يه� ط�م�أ
ن�ين�ة! ف�ي�ت�و�ك�ل� و�ل�ك�ن
 ع�ي
ن�;;اه� ع�ل�;;ى ط�ر�ق�ه�;;م
.23ي�ق�وم� ف�ل
� ي�ك�ون�;;ون� و�ي�ح�ط�;;ون�. ك�ال
ك�;;ل3 ي�ج
م�ع�;;ون� و�ك�;;ر�أ
س� \لس�;;ن
ب�ل�ة�24 ! ث�;;م� ل  ي�ت�ر�ف�ع�;;ون� ق�ل�يل

� ش�ي
ئا؟].25ي�ق
ط�ع�ون�.  �م�ي ل و�إ�ن
 ل�م
 ي�ك�ن
 ك�ذ�ا ف�م�ن
 ي�ك�ذ3ب�ن�ي و�ي�ج
ع�ل� ك�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
خ�ام�س� و�\ل
ع�ش
ر�ون�

�م� ف�;;ي2ف�أ�ج�اب� ب�ل
د�د� \لش�وح�ي�: 1   [الس�ل
ط�ان� و�\ل
ه�ي
ب�ة� ع�ن
;;د�ه�. ه�;;و� ص�;;ان�ع� \لس�;;ل
� ي�ش
ر�ق� ن�;;ور�ه�؟ 3أ�ع�ال�يه�.   ف�ك�ي
;;ف� ي�ت�ب�;;ر�ر� \ل�ن
س�;;ان�4ه�ل
 م�ن
 ع�د�د9 ل�ج�ن�ود�ه� و�ع�ل�ى م�ن
 ل

� ي�ض�;;يء� و�\ل
ك�;;و�اك�ب� غ�ي
;;ر�5ع�ن
د� \لله� و�ك�ي
ف� ي�ز
ك�و م�و
ل�ود� \ل
م�ر
أ�ة�؟   ه�و�ذ�ا ن�ف
س� \ل
ق�م�ر� ل
ف�ك�م
 ب�ال
ح�ر�ي3 \ل�ن
س�ان� \لر3م�ة� و�\ب
ن� آد�م� \لد�ود�]. 6ن�ق�ي�ة9 ف�ي ع�ي
ن�ي
ه�. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اد�س� و�\ل
ع�ش
ر�ون�

� ع�;ز� ل�ه�;ا؟ 2ف�ق�ال� أ�ي�وب�: 1  � ق�و�ة� ل�ه� و�خ�ل�ص
ت� ذ�ر�اعا ل  ك�ي
;;ف�3[ك�ي
ف� أ�ع�ن
ت� م�ن
 ل
� ح�ك
م�ة� ل�ه� و�أ�ظ
ه�ر
ت� \ل
ف�ه
م� ب�ك�ث
ر�ة9؟  ! و�ن�س�;;م�ة�4أ�ش�ر
ت� ع�ل�ى م�ن
 ل  ل�م�;;ن
 أ�ع
ل�ن
;;ت� أ�ق
;;و�ال

�ر
و�اح� ت�ر
ت�ع�;د� م�;ن
 ت�ح
;ت� \ل
م�ي�;اه� و�س�;ك�ان�ه�ا. 5م�ن
 خ�ر�ج�ت
 م�ن
;ك�؟   ال
ه�او�ي�;ة� ع�ر
ي�ان�;ة62[ا�ل
�7ق�د�ام�ه� و�\ل
ه�ل�ك� ل�ي
س� ل�ه� غ�ط�اء2.  �ر
ض� ع�ل�;;ى ل �ء� و�ي�ع�ل3;;ق� \ل  ي�م�د� \لش�م�ال� ع�ل�;;ى \ل
خ�ل

� ي�ت�م�;;ز�ق� \ل
غ�ي
;;م� ت�ح
ت�ه�;;ا. 8ش�ي
ء9.   ي�ح
ج�;;ب� و�ج
;;ه� ك�ر
س�;;ي3ه�9ي�ص�ر� \ل
م�ي�اه� ف�;;ي س�;;ح�ب�ه� ف�ل
 ر�س�م� ح�دVا ع�ل�;;ى و�ج
;;ه� \ل
م�ي�;;اه� ع�ن
;;د� \ت3ص�;;ال� \لن�;;ور� ب�الظ�ل
م�;;ة�.10ب�اس�طا ع�ل�ي
ه� س�ح�اب�ه�. 

 ب�ق�;;و�ت�ه� ي�ز
ع�;;ج� \ل
ب�ح
;;ر� و�ب�ف�ه
م�;;ه�12أ�ع
م�د�ة� \لس�;;م�او�ات� ت�ر
ت�ع�;;د� و�ت�ر
ت�;;اع� م�;;ن
 ز�ج
;;ر�ه�. 11
 ه�ا ه�;;ذ�ه�14ب�ن�ف
خ�ت�ه� \لس�م�او�ات� م�ش
ر�ق�ة2 و�ي�د�اه� أ�ب
د�أ�ت�ا \ل
ح�ي�ة� \ل
ه�ار�ب�ة�. 13ي�س
ح�ق� ر�ه�ب�. 


�م� \ل�;;ذ�ي ن�س
;;م�ع�ه� م�ن
;;ه�! و�أ�م�;;ا ر�ع
;;د� ج�ب�ر�وت�;;ه� ف�م�;;ن  أ�ط
ر�اف� ط�ر�ق�ه� و�م�;;ا أ�خ
ف�;;ض� \ل
ك�ل
ي�ف
ه�م�؟].



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اب�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�

 [ح�ي� ه�و� \لله� \ل�ذ�ي ن�ز�ع� ح�ق3ي و�\ل
ق�د�ير� \ل�ذ�ي2و�ع�اد� أ�ي�وب� ي�ن
ط�ق� ب�م�ث�ل�ه� ف�ق�ال�: 1 
 ل�ن
 ت�ت�ك�ل�م� ش�ف�ت�اي� إ�ث
ما4إ�ن�ه� م�ا د�ام�ت
 ن�س�م�ت�ي ف�ي� و�ن�ف
خ�ة� \لله� ف�ي أ�ن
ف�ي 3أ�م�ر� ن�ف
س�ي 

� ي�ل
ف�ظ� ل�س�ان�ي ب�غ�ش�.  � أ�ع
;;ز�ل� ك�م�;;ال�ي5و�ل  ح�اش�ا ل�ي أ�ن
 أ�ب�ر3ر�ك�م
! ح�ت�ى أ�س
ل�م� \ل;;ر�وح� ل
� ي�ع�ي3;;ر� ي�و
م;;ا م�;;ن
 أ�ي�;;ام�ي. 6ع�ن3ي.  � أ�ر
خ�ي;;ه�. ق�ل
ب�;;ي ل  ل�ي�ك�;;ن
 ع�;;د�و3ي7ت�م�س�ك
ت� ب�ب�ر3ي و�ل

�ن�ه� م�ا ه�و� ر�ج�اء� \ل
ف�;;اج�ر� ع�ن
;;د�م�ا ي�ق
ط�ع�;;ه� ع�ن
;;د�م�ا8ك�الش3ر3ير� و�م�ع�ان�د�ي ك�ف�اع�ل� \لش�ر3.   ل
 أ�م
 ي�ت�ل�ذ�ذ� ب�ال
ق�د�ير�؟10أ�ف�ي�س
م�ع� \لله� ص�ر�اخ�ه� إ�ذ�ا ج�اء� ع�ل�ي
ه� ض�يق2؟ 9ي�س
ل�ب� \لله� ن�ف
س�ه�؟ 

� أ�ك
ت�م� م�ا ه�و� ع�ن
;;د� \ل
ق�;;د�ير�.11ه�ل
 ي�د
ع�و \لله� ف�ي ك�ل3 ح�ين9؟   [إ�ن3ي أ�ع�ل3م�ك�م
 ب�ي�د� \لله�. ل
! ق�;;ائ�ل�ين�: 12  ه�;;ذ�ا ن�ص�;;يب� \ل�ن
س�;;ان�13ه�ا أ�ن
ت�م
 ك�ل�ك�م
 ق�د
 ر�أ�ي
ت�م
 ف�ل�م�اذ�ا ت�ت�ب�ط�ل�;;ون� ت�ب�ط�ل

 إ�ن
 ك�ث�;;ر� ب�ن�;;وه�14\لش3ر3ير� م�ن
 ع�ن
;;د� \لل;;ه� و�م�ي;;ر�اث� \ل
ع�ت�;;اة� \ل�;;ذ�ي ي�ن�;;ال�ون�ه� م�;;ن� \ل
ق�;;د�ير�. 
� ت�ش
ب�ع� خ�ب
زا.  � ت�ب
ك�;;ي. 15ف�ل�لس�ي
ف� و�ذ�ر3ي�ت�ه� ل  إ�ن
 ك�ن�;;ز�16ب�ق�ي�ت�ه� ت�د
ف�ن� ب�ال
و�ب�;;اء� و�أ�ر�ام�ل�;;ه� ل

�ب�س� ك�الط3ين�   ف�ه�و� ي�ع�د� و�\ل
ب�ار� ي�ل
ب�س�ه� و�\ل
ب�ر�ئ� ي�ق
س�م� \ل
ف�ض�;;ة�.17ف�ض�ة! ك�الت�ر�اب� و�أ�ع�د� م�ل
� ي�ض�;;م�.19ي�ب
ن�ي ب�ي
ت�ه� ك�ال
ع�ث3 أ�و
 ك�م�ظ�ل�ة9 ص�ن�ع�ه�ا \ل
ح�;;ار�س�. 18  ي�ض
;;ط�ج�ع� غ�ن�يV;;ا و�ل�ك�ن�;;ه� ل

� ي�ك�ون�.  ! ت�خ
ت�ط�ف�;;ه� \لز�و
ب�ع�;;ة� 20ي�ف
ت�ح� ع�ي
ن�ي
ه� و�ل �ه
و�ال� ت�د
ر�ك�ه� ك�ال
م�ي�;;اه�. ل�ي
ل  ت�ح
م�ل�;;ه�21ال
� ي�ش
ف�ق�. م�ن
 ي�;;د�ه� ي�ه
;;ر�ب�22\لش�ر
ق�ي�ة� ف�ي�ذ
ه�ب� و�ت�ج
ر�ف�ه� م�ن
 م�ك�ان�ه�.   ي�ل
ق�ي \لله� ع�ل�ي
ه� و�ل

ي�ص
ف�ق�ون� ع�ل�ي
ه� ب�أ�ي
د�يه�م
 و�ي�ص
ف�ر�ون� ع�ل�ي
ه� م�ن
 م�ك�ان�ه�. 23ه�ر
با. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ام�ن� و�\ل
ع�ش
ر�ون�

�ن�ه� ي�وج�د� ل�ل
ف�ض�ة� م�ع
د�ن2 و�م�و
ض�ع2 ل�لذ�ه�ب� ح�ي
ث� ي�م�ح3ص�ون�ه�. 1   ال
ح�د�يد� ي�س
ت�خ
ر�ج�2[ل
 ق�د
 ج�ع�ل� ل�لظ�ل
م�ة� ن�ه�اي�;;ة! و�إ�ل�;;ى ك�;;ل3 ط�;;ر�ف9 ه�;;و�3م�ن� \لت�ر�اب� و�\ل
ح�ج�ر� ي�س
ك�ب� ن�ح�اسا. 

� م�;;و
ط�ئ49ي�ف
ح�ص�. ح�ج�ر� \لظ�ل
م�ة� و�ظ�ل� \ل
م�و
ت�.   ح�ف�ر� م�ن
ج�ما ب�ع�يدا ع�;;ن� \لس�;;ك�ان�. ب�ل
 أ�ر
ض2 ي�خ
ر�ج� م�ن
ه�ا \ل
خ�ب
ز� أ�س
ف�ل�ه�ا ي�ن
ق�ل�;;ب�5ل�ل
ق�د�م�. م�ت�د�ل3ين� ب�ع�يد�ين� م�ن� \لن�اس� ي�ت�د�ل
د�ل�ون�. 

�ز
ر�ق� و�ف�يه�ا ت�ر�اب� \ل;;ذ�ه�ب�. 6ك�م�ا ب�الن�ار�.   س�;;ب�يل2 ل�;;م
7ح�ج�ار�ت�ه�ا ه�ي� م�و
ض�ع� \ل
ي�اق�وت� \ل
 و�ل�م
 ت�د�س
ه� أ�ج
ر�اء� \لس�ب
ع� و�ل�م
 ي�س
;;ل�ك
ه� \ل�س�;;د�.8ي�ع
ر�ف
ه� ك�اس�ر2 و�ل�م
 ت�ب
ص�ر
ه� ع�ي
ن� ب�اش�ق9 

 ي�ن
ق�ر� ف�ي \لص�خ�ور� س�ر�با و�ع�ي
ن�;;ه�10إ�ل�ى \لص�و�ان� ي�م�د� ي�د�ه�. ي�ق
ل�ب� \ل
ج�ب�ال� م�ن
 أ�ص�ول�ه�ا. 9
�ن
ه�ار� و�أ�ب
ر�ز� \ل
خ�ف�ي�ات� إ�ل�ى \لن�ور�. 11ت�ر�ى ك�ل� ث�م�ين9.   [أ�م�ا \ل
ح�ك
م�ة� ف�م�ن
12ي�م
ن�ع� ر�ش
ح� \ل

� ت�وج�;;د� ف�;;ي13أ�ي
ن� ت�وج�د� و�أ�ي
;;ن� ه�;;و� م�ك�;;ان� \ل
ف�ه
;;م�؟  � ي�ع
;;ر�ف� \ل�ن
س�;;ان� ق�يم�ت�ه�;;ا و�ل  ل
�ح
ي�اء�.   ال
غ�م
ر� ي�ق�ول�: ل�ي
س�ت
 ه�ي� ف�ي� و�\ل
ب�ح
ر� ي�ق�;;ول�: ل�ي
س�;;ت
 ه�;;ي� ع�ن
;;د�ي.14أ�ر
ض� \ل

� ت�وز�ن� ف�ض�ة2 ث�م�نا ل�ه�ا. 15 � ي�ع
ط�ى ذ�ه�ب2 خ�ال�ص2 ب�د�ل�ه�ا و�ل � ت�وز�ن� ب�ذ�ه�ب� أ�وف�ير� أ�و
16ل  ل
�ز
ر�ق�.  � ت�ب
;;د�ل� ب�إ�ن�;;اء�17ب�ال
ج�ز
ع� \ل
ك�ر�يم� أ�و� \ل
ي�اق�وت� \ل � \لز�ج�اج� و�ل � ي�ع�اد�ل�ه�ا \لذ�ه�ب� و�ل  ل

ل�;;ئ�. 18ذ�ه�ب9 إ�ب
ر�يز9.  � ي�ذ
ك�ر� \ل
م�ر
ج�ان� أ�و� \ل
ب�ل�و
ر� و�ت�ح
ص�يل� \ل
ح�ك
م�ة� خ�ي
;;ر2 م�;;ن� \لل�  ل�19ل
� ت�;;وز�ن� ب�ال;;ذ�ه�ب� \ل
خ�;;ال�ص�.   [ف�م�;;ن
 أ�ي
;;ن� ت�;;أ
ت�ي20ي�ع�اد�ل�ه�ا ي�;;اق�وت� ك�;;وش� \ل�ص
;;ف�ر� و�ل

 إ�ذ
 أ�خ
ف�ي�;;ت
 ع�;;ن
 ع�ي�;;ون� ك�;;ل3 ح�;;ي� و�س�;;ت�ر�ت
 ع�;;ن
21\ل
ح�ك
م�ة� و�أ�ي
ن� ه�و� م�ك�ان� \ل
ف�ه
;;م�. 
�ن�: ب�آذ�ان�ن�ا ق�د
 س�;;م�ع
ن�ا خ�ب�ر�ه�;;ا. 22ط�ي
ر� \لس�م�اء�؟   ا�لل;;ه� ي�ف
ه�;;م�23ا�ل
ه�ل�ك� و�\ل
م�و
ت� ي�ق�ول

�ر
ض�. ت�ح
;;ت� ك�;;ل243ط�ر�يق�ه�ا و�ه�;;و� ع�;;ال�م2 ب�م�ك�ان�ه�;;ا.  �ن�;;ه� ه�;;و� ي�ن
ظ�;;ر� إ�ل�;;ى أ�ق�اص�;;ي \ل  ل
 ل�م�ا ج�ع�;;ل� ل�ل
م�ط�;;ر�26ل�ي�ج
ع�ل� ل�لر3يح� و�ز
نا و�ي�ع�اي�ر� \ل
م�ي�اه� ب�م�ق
ي�اس9. 25\لس�م�او�ات� ي�ر�ى. 

! ل�لص�و�اع�ق�   و�ق�;;ال�28ح�ين�ئ�ذ9 ر�آه�ا و�أ�خ
ب�ر� ب�ه�ا ه�ي�أ�ه�ا و�أ�ي
ضا ب�ح�ث� ع�ن
ه�ا 27ف�ر�يض�ة! و�س�ب�يل
ل�ل�ن
س�ان�: ه�و�ذ�ا م�خ�اف�ة� \لر�ب3 ه�ي� \ل
ح�ك
م�ة� و�\ل
ح�ي�د�ان� ع�ن� \لش�ر3 ه�و� \ل
ف�ه
م�]. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لت�اس�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�

 [ي�;;ا ل�ي
ت�ن�;;ي ك�م�;;ا ف�;;ي \لش�;;ه�ور� \لس�;;ال�ف�ة�2و�ع�;;اد� أ�ي�;;وب� ي�ن
ط�;;ق� ب�م�ث�ل�;;ه� ف�ق�;;ال�: 1 
�ي�ام� \ل�ت�ي ح�ف�ظ�ن�ي \لله� ف�يه�ا   ح�ين� أ�ض�اء� س�ر�اج�ه� ع�ل�;;ى ر�أ
س�;;ي و�ب�ن�;;ور�ه� س�;;ل�ك
ت�3و�ك�ال

 و�ال
ق�;;د�ير� ب�ع
;;د� م�ع�;;ي5ك�م�ا ك�ن
ت� ف�ي أ�ي�ام� خ�ر�يف�ي و�ر�ض�ا \لله� ع�ل�ى خ�ي
م�ت�;;ي 4\لظ�ل
م�ة�. 
 إ�ذ
 غ�س�;;ل
ت� خ�ط�;;و�ات�ي ب�;;الل�ب�ن� و�\لص�;;خ
ر� س�;;ك�ب� ل�;;ي ج�;;د�او�ل� ز�ي
;;ت6.9و�ح�و
ل�ي غ�ل
م�ان�ي 

 ر�آن�;ي8ح�ين� ك�ن
ت� أ�خ
ر�ج� إ�ل�;;ى \ل
ب�;اب� ف�;;ي \ل
ق�ر
ي�;ة� و�أ�ه�ي3;ئ� ف�;;ي \لس�;اح�ة� م�ج
ل�س�;ي. 7
�م� و�و�ض�;;ع�وا9\ل
غ�ل
م�ان� ف�اخ
ت�ب�أ�وا و�\ل�ش
ي�اخ� ق�ام�وا و�و�ق�ف�وا.   ال
ع�ظ�م�اء� أ�م
س�ك�وا ع�ن� \ل
ك�ل

 .
 ص�;;و
ت� \لش�;;ر�ف�اء� \خ
ت�ف�;;ى و�ل�ص�;;ق�ت
 أ�ل
س�;;ن�ت�ه�م
 ب�أ�ح
ن�;;اك�ه�م
.10أ�ي
د�ي�ه�م
 ع�ل�;;ى أ�ف
;;و�اه�ه�م
�ذ�ن� س�م�ع�ت
 ف�ط�و�ب�ت
ن�ي و�\ل
ع�ي
ن� ر�أ�ت
 ف�ش�ه�د�ت
 ل�ي. 11 �ن� \ل �ن3ي أ�ن
ق�ذ
ت� \ل
م�س
ك�ين�12ل  ل

� م�ع�ين� ل�ه�.  �ر
م�ل�;;ة�13\ل
م�س
ت�غ�يث� و�\ل
ي�ت�يم� و�ل  ب�ر�ك�ة� \ل
ه�ال�ك� ح�ل�;;ت
 ع�ل�;;ي� و�ج�ع�ل
;;ت� ق�ل
;;ب� \ل
 ك�ن
;;ت� ع�ي�ون;;ا ل�ل
ع�م
;;ي�15ل�ب�س
ت� \ل
ب�ر� ف�ك�س�ان�ي. ك�ج�ب�;;ة9 و�ع�م�ام�;;ة9 ك�;;ان� ع�;;د
ل�ي. 14ي�س�ر�. 

! ل�ل
ع�ر
ج�.   ه�ش�;;م
ت�17أ�ب2 أ�ن�ا ل�ل
ف�ق�;;ر�اء� و�د�ع
;;و�ى ل�;;م
 أ�ع
ر�ف
ه�;;ا ف�ح�ص
;;ت� ع�ن
ه�;;ا. 16و�أ�ر
ج�ل
 ف�ق�ل
ت�: إ�ن3ي ف�ي و�ك
ر�ي أ�س�ل3م�18أ�ض
ر�اس� \لظ�ال�م� و�م�ن
 ب�ي
ن� أ�س
ن�ان�ه� خ�ط�ف
ت� \ل
ف�ر�يس�ة�. 

 أ�ص
ل�ي ك�;;ان� م�ن
ب�س�;;طا إ�ل�;;ى \ل
م�ي�;;اه� و�\لط�;;ل� ب�;;ات�19\لر�وح� و�م�ث
ل� \لس�م�ن
د�ل� أ�ك�ث3ر� أ�ي�اما. 
 ل�;;ي21ك�ر�ام�ت�ي ب�ق�ي�ت
 ح�د�يث�ة! ع�ن
د�ي و�ق�و
س�;;ي ت�ج�;;د�د�ت
 ف�;;ي ي�;;د�ي. 20ع�ل�ى أ�غ
ص�ان�ي. 

�م�;;ي ل�;;م
 ي�ث�ن�;;وا و�ق�;;و
ل�ي ق�ط�;;ر�22س�م�ع�وا و�\ن
ت�ظ�ر�وا و�ن�ص�;;ت�وا ع�ن
;;د� م�ش�;;ور�ت�ي.   ب�ع
;;د� ك�ل
 .
 إ�ن
24و�ان
ت�ظ�ر�ون�ي م�ث
ل� \ل
م�ط�;;ر� و�ف�غ�;;ر�وا أ�ف
;;و�اه�ه�م
 ك�م�;;ا ل�ل
م�ط�;;ر� \ل
م�ت�;;أ�خ3ر�. 23ع�ل�ي
ه�م

 ك�ن
ت� أ�خ
ت�ار� ط�ر�يق�ه�م
 و�أ�ج
ل�س�25ض�ح�ك
ت� ع�ل�ي
ه�م
 ل�م
 ي�ص�د3ق�وا و�ن�ور� و�ج
ه�ي ل�م
 ي�ع�ب3س�وا. 
ر�أ
سا و�أ�س
ك�ن� ك�م�ل�ك9 ف�ي ج�ي
ش9 ك�م�ن
 ي�ع�ز3ي \لن�ائ�ح�ين�. 



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ل

�ي�;;ام� \ل�;;ذ�ين� ك�ن
;;ت� أ�س
;;ت�ن
ك�ف�1   [و�أ�م�ا \لن� ف�ق�د
 ض�ح�ك� ع�ل�ي� م�ن
 ي�ص
غ�ر�ن�ي ف�ي \ل
 ق�;;و�ة� أ�ي
;;د�يه�م
 أ�ي
ض;;ا م�;;ا ه�;;ي� ل�;;ي. ف�يه�;;م
2م�ن
 أ�ن
 أ�ج
ع�ل� آب�اء�ه�م
 م�;;ع� ك�ل�ب� غ�ن�م�;;ي. 

 ف�ي \ل
ع�و�ز� و�\ل
م�ج�اع�ة� م�ه
ز�ول�ون� ي�ن
ب�ش�ون� \ل
ي�اب�س�ة� \ل�ت�ي ه�ي� م�ن
ذ�3ع�ج�ز�ت� \لش�ي
خ�وخ�ة�. 
�ح� ع�ن
;د� \لش3;يح� و�أ�ص�;ول� \لر�ت�;م� خ�ب
ز�ه�;م
.4أ�م
س� خ�ر�اب2 و�خ�ر�ب�ة2.   ال�ذ�ين� ي�ق
ط�ف�ون� \ل
م�ل

 ل�لس�ك�ن� ف�ي أ�و
د�ي�ة9 م�ر
ع�ب�;;ة69م�ن� \ل
و�س�ط� ي�ط
ر�د�ون�. ي�ص�يح�ون� ع�ل�ي
ه�م
 ك�م�ا ع�ل�ى ل�ص�. 5
 أ�ب
ن�;;اء�8ب�ي
;;ن� \لش3;;يح� ي�ن
ه�ق�;;ون�. ت�ح
;;ت� \ل
ع�و
س�;;ج� ي�ن
ك�ب�;;ون�. 7و�ث�ق�;;ب� \لت�;ر�اب� و�\لص�;;خ�ور�. 

�ر
ض�.  � \س
م9 د�ح�;;ر�وا م�;;ن� \ل  [أ�م�;;ا \لن� ف�ص�;;ر
ت� أ�غ
ن�ي�ت�ه�;;م
9\ل
ح�م�اق�ة� ب�ل
 أ�ب
ن�اء� أ�ن�اس9 ب�ل
 !!  ي�ك
ر�ه�ون�ن�ي. ي�ب
ت�ع�د�ون� ع�ن3ي و�أ�م�;;ام� و�ج
ه�;;ي ل�;;م
 ي�م
س�;;ك�وا ع�;;ن�10و�أ�ص
ب�ح
ت� ل�ه�م
 م�ث�ل

�ن�;;ه� أ�ط
ل�;;ق� \ل
ع�ن�;;ان� و�ق�ه�ر�ن�;;ي ف�ن�ز�ع�;;وا \لز3م�;;ام� ق�;;د�ام�ي. 11\ل
ب�ص
ق�.   ع�;;ن� \ل
ي�م�ي;;ن�12ل
 أ�ف
س�;;د�وا س�;;ب�ل�ي.13\لس�ف�ل�ة� ي�ق�وم�ون� ي�ز�يح�ون� ر�ج
ل�ي و�ي�ع�د�ون� ع�ل�ي� ط�ر�ق�ه�;;م
 ل�ل
ب�;;و�ار�. 

 .
� م�س�;اع�د� ع�ل�ي
ه�;م  ي�;أ
ت�ون� ك�ص�;;د
ع9 ع�ر�ي;ض9. ت�ح
;ت� \ل
ه�;د�ة�14أ�ع�ان�وا ع�ل�ى س�;ق�وط�ي. ل
 ا�ن
ق�ل�ب�;;ت
 ع�ل�;;ي� أ�ه
;;و�ال2. ط�;;ر�د�ت
 ك�الر3ي;;ح� ن�ع
م�ت�;;ي ف�ع�ب�;;ر�ت
 ك�الس�;;ح�اب�15ي�ت�;;د�ح
ر�ج�ون�. 

 الل�ي
;;ل� ي�ن
خ�;;ر�17[ف�;;الن� \ن
ه�;;ال�ت
 ن�ف
س�;;ي ع�ل�;;ي� و�أ�خ�;;ذ�ت
ن�ي أ�ي�;;ام� \ل
م�ذ�ل�;;ة�. 16س�ع�اد�ت�ي. 
� ت�ه
ج�ع�.   ب�ك�ث
ر�ة� \لش3د�ة� ت�ن�ك�;;ر� ل�ب
س�;;ي. م�ث
;;ل� ج�ي
;;ب� ق�م�يص�;;ي18ع�ظ�ام�ي ف�ي� و�ع�ار�ق�ي� ل

 إ�ل�ي
;;ك� أ�ص
;;ر�خ� ف�م�;;ا20ق�د
 ط�ر�ح�ن�ي ف�ي \ل
و�ح
ل� ف�أ�ش
ب�ه
ت� \لت�ر�اب� و�\لر�م�;;اد�. 19ح�ز�م�ت
ن�ي. 
 ت�ح�و�ل
ت� إ�ل�;;ى ج�;;اف9 م�;;ن
 ن�ح
;;و�ي. ب�ق�;;د
ر�ة� ي�;;د�ك�21ت�س
ت�ج�يب� ل�ي. أ�ق�وم� ف�م�ا ت�ن
ت�ب�ه� إ�ل�ي�. 

�ن3;;ي أ�ع
ل�;;م� أ�ن�;;ك� إ�ل�;;ى23ح�م�ل
ت�ن�ي أ�ر
ك�ب
ت�ن�ي \لر3ي;;ح� و�ذ�و�ب
ت�ن�;;ي ت�ش�;;و�ها. 22ت�ض
ط�ه�د�ن�ي.   ل
� ي�م�;;د� ي�;;دا؟ ف�;;ي24\ل
م�و
ت� ت�ع�يد�ن�ي و�إ�ل�ى ب�ي
ت� م�يع�اد� ك�ل3 ح�ي�.   و�ل�ك�ن
 ف�ي \ل
خ�;;ر�اب� أ�ل

� ي�س
ت�غ�يث� ع�ل�ي
ه�ا؟   [أ�ل�م
 أ�ب
;;ك� ل�م�;;ن
 ع�س�;;ر� ي�;;و
م�ه�؟ أ�ل�;;م
 ت�ك
ت�ئ�ب
 ن�ف
س�;;ي ع�ل�;;ى25\ل
ب�ل�ي�ة� أ�ل
 ح�ين�م�;;ا ت�ر�ج�ي
;;ت� \ل
خ�ي
;;ر� ج�;;اء� \لش�;;ر� و�\ن
ت�ظ�;;ر
ت� \لن�;;ور� ف�ج�;;اء� \ل;;د�ج�ى.26\ل
م�س
;;ك�ين�؟ 

� ت�ك�ف�. ت�ق�;;د�م�ت
ن�ي أ�ي�;;ام� \ل
م�ذ�ل�;;ة�. 27 � ش�;;م
س28.9أ�م
ع�ائ�ي ت�غ
ل�ي و�ل  ا�س
;;و�د�د
ت� ل�ك�;;ن
 ب�ل
 إ�س
;;و�د� ج�ل
;;د�ي30ص�ر
ت� أ�خا ل�ل;;ذ3ئ�اب� و�ص�;;اح�با ل�لن�ع�;;ام�. 29ق�م
ت� ف�ي \ل
ج�م�اع�ة� أ�ص
ر�خ�. 

 ص�;;ار� ع�;;ود�ي ل�لن�;;و
ح� و�م�ز
م�;;ار�ي ل�ص�;;و
ت�31ع�ل�ي� و�ع�ظ�ام�ي \ح
ت�ر�ق�ت
 م�ن� \ل
ح�م�ى ف�ي�. 
\ل
ب�اك�ين�.



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \ل
ح�اد�ي و�\لث�ل

 و�م�ا ه�ي� ق�س
;;م�ة� \لل;;ه� م�;;ن
2[ع�ه
دا ق�ط�ع
ت� ل�ع�ي
ن�ي� ف�ك�ي
ف� أ�ت�ط�ل�ع� ف�ي ع�ذ
ر�اء�! 1 
�ع�ال�ي؟   أ�ل�ي
س� \ل
ب�و�ار� ل�ع�ام�ل� \لش�ر3 و�\لن�ك
ر� ل�ف�اع�ل�ي \ل�ث
م�!3ف�و
ق� و�ن�ص�يب� \ل
ق�د�ير� م�ن� \ل

 إ�ن
 ك�ن
ت� ق�د
 س�ل�ك
ت� م�ع� \ل
ك�;;ذ�ب�5أ�ل�ي
س� ه�و� ي�ن
ظ�ر� ط�ر�ق�ي و�ي�ح
ص�ي ج�م�يع� خ�ط�و�ات�ي. 4
 إ�ن
7ل�ي�ز�ن3ي ف�ي م�يز�ان� \ل
ح�ق3 ف�ي�ع
;;ر�ف� \لل;;ه� ك�م�;;ال�ي. 6أ�و
 أ�س
ر�ع�ت
 ر�ج
ل�ي إ�ل�ى \ل
غ�ش3 

 أ�ز
ر�ع
8ح�اد�ت
 خ�ط�و�ات�ي ع�ن� \لط�ر�يق� و�ذ�ه�ب� ق�ل
ب�ي و�ر�اء� ع�ي
ن�ي� أ�و
 ل�ص�ق� ع�ي
;;ب2 ب�ك�ف3;;ي 
 .
 [إ�ن
 غ�و�ي� ق�ل
ب�ي ع�ل�ى \م
;;ر�أ�ة9 أ�و
 ك�م�ن
;;ت� ع�ل�;ى ب�;اب�9و�غ�ي
ر�ي ي�أ
ك�ل
 و�ف�ر�وع�ي ت�س
ت�أ
ص�ل

خ�ر� و�ل
ي�ن
ح�ن� ع�ل�ي
ه�;;ا آخ�;;ر�ون�. 10ق�ر�يب�ي   ل�ن� ه�;;ذ�ه� ر�ذ�يل�;;ة2 و�ه�;;ي�11ف�ل
ت�ط
ح�ن� \م
ر�أ�ت�ي ل�
�ن�ه�ا ن�ار2 ت�أ
ك�ل� ح�ت�ى إ�ل�ى \ل
ه�ل�ك� و�ت�س
ت�أ
ص�;;ل� ك�;;ل� م�ح
ص�;;ول�ي.12إ�ث
م2 ي�ع
ر�ض� ل�ل
ق�ض�اة�.   ل

 ف�م�اذ�ا ك�ن
ت� أ�ص
ن�ع� ح�ين�14[إ�ن
 ك�ن
ت� ر�ف�ض
ت� ح�ق� ع�ب
د�ي و�أ�م�ت�ي ف�ي د�ع
و�اه�م�ا ع�ل�ي� 13
 أ�و�ل�ي
س� ص�;;ان�ع�ي ف�;;ي \ل
ب�ط
;;ن� ص�;;ان�ع�ه� و�ق�;;د
15ي�ق�وم� \لله�؟ و�إ�ذ�ا \ف
ت�ق�د� ف�ب�م�اذ�ا أ�ج�يب�ه�؟ 

 إ�ن
 ك�ن
ت� م�ن�ع
ت� \ل
م�س�اك�ين� ع�ن
 م�ر�اد�ه�م
 أ�و
 أ�ف
ن�ي
ت� ع�ي
ن�ي�16ص�و�ر�ن�ا و�\ح�د2 ف�ي \لر�ح�م�؟ 
�ر
م�ل�ة�   ب�ل
 م�ن
ذ� ص�ب�اي� ك�ب�;;ر� ع�ن
;;د�ي18أ�و
 أ�ك�ل
ت� ل�ق
م�ت�ي و�ح
د�ي ف�م�ا أ�ك�ل� م�ن
ه�ا \ل
ي�ت�يم�! 17\ل

 إ�ن
 ك�ن
;;ت� ر�أ�ي
;;ت� ه�ال�ك;;ا ل�ع�;;د�م� \لل3ب
;;س� أ�و
 ف�ق�ي;;را ب�ل�19ك�أ�ب9 و�م�ن
 ب�ط
ن� أ�م3ي ه�;;د�ي
ت�ه�ا. 
 إ�ن
 ك�ن
;;ت� ق�;;د
 ه�;;ز�ز
ت�21إ�ن
 ل�م
 ت�ب�ار�ك
ن�ي ح�ق�و�اه� و�ق�د� \س
ت�د
ف�أ� ب�ج�ز�ة� غ�ن�م�;;ي. 20ك�س
و�ة9 

 ف�ل
ت�س
ق�ط
 ع�ض�د�ي م�ن
 ك�ت�ف�ي و�ل
ت�ن
ك�س�;;ر
22ي�د�ي ع�ل�ى \ل
ي�ت�يم� ل�م�ا ر�أ�ي
ت� ع�و
ن�ي ف�ي \ل
ب�اب� 
�ل�ه� ل�م
 أ�س
ت�ط�ع
. 23ذ�ر�اع�ي م�ن
 ق�ص�ب�ت�ه�ا  �ن� \ل
ب�و�ار� م�ن� \لله� ر�ع
ب2 ع�ل�ي� و�م�ن
 ج�ل  [إ�ن
24ل

 إ�ن
 ك�ن
ت� ق�;;د
 ف�ر�ح
;;ت�25ك�ن
ت� ق�د
 ج�ع�ل
ت� \لذ�ه�ب� ع�م
د�ت�ي أ�و
 ق�ل
ت� ل�ل�ب
ر�يز�: أ�ن
ت� م�ت�ك�ل�ي. 
�ن� ي�د�ي و�ج�د�ت
 ك�ث�يرا.   إ�ن
 ك�ن
ت� ق�د
 ن�ظ�ر
ت� إ�ل�ى \لن�ور� ح�ي;;ن� ض�;;اء�26إ�ذ
 ك�ث�ر�ت
 ث�ر
و�ت�ي و�ل

 ف�ه�;ذ�ا أ�ي
ض;;ا إ�ث
;م282و�غ�و�ي� ق�ل
ب�ي س�رVا و�ل�ث�م� ي�د�ي ف�م�;ي 27أ�و
 إ�ل�ى \ل
ق�م�ر� ي�س�ير� ب�ال
ب�ه�اء� 
�ن3ي أ�ك�ون� ق�د
 ج�ح�د
ت� \لله� م�ن
 ف�و
ق�.   [إ�ن
 ك�ن
ت� ق�;;د
 ف�ر�ح
;;ت� ب�ب�ل�ي�;;ة�29ي�ع
ر�ض� ل�ل
ق�ض�اة� ل

 ب�ل
 ل�م
 أ�د�ع
 ح�ن�ك�ي ي�خ
ط�ئ� ف�ي ط�ل�;;ب� ن�ف
س�;;ه�30م�ب
غ�ض�ي أ�و
 ش�م�ت� ح�ين� أ�ص�اب�ه� س�وء2. 
 إ�ن
 ك�ان� أ�ه
ل� خ�ي
م�ت�ي ل�م
 ي�ق�ول�وا: م�ن
 ي�أ
ت�ي ب�أ�ح�;;د9 ل�;;م
 ي�ش
;;ب�ع
 م�;;ن
 ط�ع�;;ام�ه�؟31ب�ل�ع
ن�ة9. 

 إ�ن
 ك�ن
ت� ق�د
 ك�ت�م
ت� ك�الن�اس�33غ�ر�يب2 ل�م
 ي�ب�ت
 ف�ي \ل
خ�ار�ج�. ف�ت�ح
ت� ل�ل
م�س�اف�ر� أ�ب
و�اب�ي. 32
 إ�ذ
 ر�ه�ب
;;ت� ج�م
ه�;;ورا غ�ف�ي;;را و�ر�و�ع�ت
ن�;;ي إ�ه�ان�;;ة�34ذ�ن
ب�;;ي ل�خ
ف�;;اء� إ�ث
م�;;ي ف�;;ي ح�ض
;;ن�ي. 

 م�ن
 ل�ي ب�م�ن
 ي�س
م�ع�ن�ي؟ ه�;;و�ذ�ا إ�م
ض�;;ائ�ي.35\ل
ع�ش�ائ�ر� ف�ك�ف�ف
ت� و�ل�م
 أ�خ
ر�ج
 م�ن� \ل
ب�اب�! 
 ف�ك�ن
ت� أ�ح
م�ل�ه�ا ع�ل�;;ى ك�ت�ف�;;ي. ك�ن
;;ت�36ل�ي�ج�ب
ن�ي \ل
ق�د�ير�. و�م�ن
 ل�ي ب�ش�ك
و�ى ك�ت�ب�ه�ا خ�ص
م�ي 



 إ�ن
 ك�;ان�ت
38ك�ن
ت� أ�خ
ب�ر�ه� ب�ع�;د�د� خ�ط�;و�ات�ي و�أ�د
ن�;و م�ن
;ه� ك�ش�;ر�يف9. 37أ�ع
ص�ب�ه�ا ت�اجا ل�ي. 
�م�ه�ا ج�م�يعا.  � ف�ض�;;ة399أ�ر
ض�ي ق�د
 ص�ر�خ�ت
 ع�ل�ي� و�ت�ب�اك�ت
 أ�ت
ل  إ�ن
 ك�ن
ت� ق�د
 أ�ك�ل
ت� غ�ل�ت�ه�;;ا ب�ل

 ف�ع�و�ض� \ل
ح�ن
ط�;;ة� ل�ي�ن
ب�;;ت
 ش�;;و
ك2 و�ب�;د�ل� \لش�;;ع�ير� ز�و�ان2].40أ�و
 أ�ط
ف�أ
ت� أ�ن
ف�س� أ�ص
ح�اب�ه�ا 
ت�م�ت
 أ�ق
و�ال� أ�ي�وب�.



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي و�\لث�ل

�ث�ة� ع�ن
 م�ج�او�ب�ة� أ�ي�وب� ل�ك�و
ن�ه� ب�ارVا ف�ي ع�ي
ن�ي
 ن�ف
س�;;ه�.1  �ء� \لر3ج�ال� \لث�ل  ف�ك�ف� ه�ؤ�ل
 ف�ح�م�ي� غ�ض�ب� أ�ل�يه�و� ب
ن� ب�ر�خ
ئ�يل� \ل
ب�وز�ي3 م�ن
 ع�ش�ير�ة� ر�ام9. ع�ل�ى أ�ي�وب� ح�م�;;ي� غ�ض�;;ب�ه�2

ن�ه� ح�س�ب� ن�ف
س�ه� أ�ب�ر� م�ن� \لله�.  �ن�ه�م
 ل�م
 ي�ج�;;د�وا3ل� �ث�ة� ح�م�ي� غ�ض�ب�ه� ل  و�ع�ل�ى أ�ص
ح�اب�ه� \لث�ل
�ن�ه�;;م
 أ�ك
ث�;;ر� م�ن
;;ه�4ج�و�ابا و�\س
ت�ذ
ن�ب�وا أ�ي�وب�.  �م� ل  و�ك�ان� أ�ل�يه�و ق�د
 ص�;;ب�ر� ع�ل�;;ى أ�ي�;;وب� ب�;;ال
ك�ل

�ث�ة� ح�م�ي� غ�ض�;;ب�ه�. 5أ�ي�اما.  � ج�و�اب� ف�ي أ�ف
و�اه� \لر3ج�ال� \لث�ل  ف�ق�;;ال�6ف�ل�م�ا ر�أ�ى أ�ل�يه�و أ�ن�ه� ل
�ج
;;ل� ذ�ل�;;ك� خ�ف
;;ت� �ي�;;ام� و�أ�ن
ت�;;م
 ش�;;ي�وخ2 ل  أ�ل�يه�و ب
ن� ب�ر�خ
ئ�يل� \ل
ب�;;وز�ي�: [أ�ن�;;ا ص�;;غ�ير2 ف�;;ي \ل

�ي�;;ام� ت�ت�ك�ل�;;م� و�ك�ث
;;ر�ة� \لس3;;ن�ين�َ� ت�ظ
ه�;;ر� ح�ك
م�;;ة!.7و�خ�ش�يت� أ�ن
 أ�ب
د�ي� ل�ك�م
 ر�أ
ي�ي�.   ق�ل
ت�: \ل
8 .
�ي�;;ام� ح�ك�م�;;اء�9و�ل�ك�ن� ف�ي \لن�اس� ر�وحا و�ن�س�;;م�ة� \ل
ق�;;د�ير� ت�ع�ق3ل�ه�;;م  ل�ي
;;س� \ل
ك�ث�ي;;ر�و \ل

� \لش�ي�وخ� ي�ف
ه�م�ون� \ل
ح�ق�.   ه�ئ�ن�;;ذ�ا11ل�ذ�ل�ك� ق�ل
ت� \س
م�ع�ون�ي. أ�ن�ا أ�ي
ضا أ�ب
د�ي ر�أ
ي�ي�. 10و�ل
�ق
و�ال�.  �م�ك�م
. أ�ص
غ�ي
ت� إ�ل�ى ح�ج�ج�ك�م
 ح�ت�ى ف�ح�ص
ت�م� \ل  ف�ت�أ�م�ل
ت� ف�يك�;;م
12ق�د
 ص�ب�ر
ت� ل�ك�ل

�م�ه�.  � ج�و�اب� م�ن
ك�م
 ل�ك�ل � ت�ق�ول�وا: ق�;;د
 و�ج�;;د
ن�ا ح�ك
م�;;ة!.13و�إ�ذ
 ل�ي
س� م�ن
 ح�ج� أ�ي�وب� و�ل  ف�ل
� \ل�ن
س�;ان�.  �م�ك�;م
.14\�لله� ي�غ
ل�ب�;ه� ل � أ�ر�د� ع�ل�ي
;ه� أ�ن�;ا ب�ك�ل �م�;;ه� و�ل  ف�;إ�ن�ه� ل�;م
 ي�;و�ج3ه
 إ�ل�;ي� ك�ل

�م�. 15 �ن�ه�م
16ت�ح�ي�ر�وا. ل�م
 ي�ج�يب�وا ب�ع
د�. \ن
ت�ز�ع� ع�ن
ه�م� \ل
ك�ل �ن�ه�م
 ل�م
 ي�ت�ك�ل�م�وا. ل  ف�ان
ت�ظ�ر
ت� ل
�ن3;;ي18ف�أ�ج�يب� أ�ن�ا أ�ي
ضا ح�ص�;;ت�ي و�أ�ب
;;د�ي أ�ن�;;ا أ�ي
ض;;ا ر�أ
ي�;;ي�. 17و�ق�ف�وا ل�م
 ي�ج�يب�وا ب�ع
د�.   ل

!. ر�وح� ب�;;اط�ن�ي ت�ض�;;اي�ق�ن�ي.   ه�;;و�ذ�ا ب�ط
ن�;;ي ك�خ�م
;;ر9 ل�;;م
 ت�ف
ت�;;ح
. ك�الز3ق�;;اق�19م�لن2 أ�ق
;;و�ال
� أ�ح�اب�ي�ن� و�ج
ه� ر�ج�;;ل219أ�ت�ك�ل�م� ف�أ�ف
ر�ج�. أ�ف
ت�ح� ش�ف�ت�ي� و�أ�ج�يب�. 20\ل
ج�د�يد�ة� ي�ك�اد� ي�ن
ش�ق�.   ل

� أ�ت�م�ل�ق� إ�ن
س�انا.  �ن�ه� ع�ن
 ق�ل�يل9 ي�أ
خ�ذ�ن�ي ص�ان�ع�ي.22و�ل � أ�ع
ر�ف� \لت�م�ل�ق�. ل �ن3ي ل ل



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث� و�\لث�ل

�م�ي. 1   ه�ئ�ن�ذ�ا ق�د
 ف�ت�ح
ت�2[و�ل�ك�ن� \س
م�ع� \لن� ي�ا أ�ي�وب� أ�ق
و�ال�ي و�\ص
غ� إ�ل�ى ك�ل3 ك�ل
�م�;;ي و�م�ع
ر�ف�;ة� ش�;ف�ت�ي� ه�م�;ا3ف�م�ي. ل�س�ان�ي ن�ط�;ق� ف�;;ي ح�ن�ك�;ي.   ا�س
;;ت�ق�ام�ة� ق�ل
ب�;;ي ك�ل

 إ�ن� \س
;ت�ط�ع
ت�5ر�وح� \لل;ه� ص�;;ن�ع�ن�ي و�ن�س�;;م�ة� \ل
ق�;د�ير� أ�ح
ي�ت
ن�;;ي. 4ت�ن
ط�ق�ان� ب�ه�;;ا خ�ال�ص�;ة!. 
 .
 ه�ئ�ن�ذ�ا ح�س�ب� ق�و
ل�ك� ع�و�ضا ع�;;ن� \لل;;ه�. أ�ن�;;ا6ف�أ�ج�ب
ن�ي. أ�ح
س�ن� \لد�ع
و�ى أ�م�ام�ي. \�ن
ت�ص�ب

� ي�ث
ق�ل� ع�ل�ي
;;ك�. 7أ�ي
ضا م�ن� \لط3ين� ج�ب�ل
ت�.  �ل�ي ل � ت�ر
ه�ب�ك� و�ج�ل  [إ�ن�;;ك� ق;;د8 ه�و�ذ�ا ه�ي
ب�ت�ي ل
�9ق�ل
ت� في م�س�ام�ع�ي و�ص�و
ت� أ�ق
و�ال�ك� س�م�ع
ت�.  � ذ�ن
;ب9. ز�ك�;;ي� أ�ن�;ا و�ل  ق�ل
ت�: أ�ن�ا ب�ر�يء2 ب�ل

 و�ض�;;ع� ر�ج
ل�;;ي� ف�;;ي11ه�و�ذ�ا ي�ط
ل�ب� ع�ل�ي� ع�ل�ل� ع�د�او�ة9. ي�ح
س�ب�ن�ي ع�د�وVا ل�ه�. 10إ�ث
م� ل�ي. 
�ن� \لل;;ه�12\ل
م�ق
ط�ر�ة�. ي�ر�اق�ب� ك�ل� ط�ر�ق�ي.   [ه�ا إ�ن�ك� ف�ي ه�ذ�ا ل�;;م
 ت�ص�;;ب
. أ�ن�;;ا أ�ج�يب�;;ك�. ل

� ي�ج�او�ب� ع�ن
ه�ا. 13أ�ع
ظ�م� م�ن� \ل�ن
س�ان�.  �ن� ك�ل� أ�م�ور�ه� ل  ل�ك�ن� \لله�14ل�م�اذ�ا ت�خ�اص�م�ه�؟ ل
� ي�ل�ح�ظ� \ل�ن
س�ان�.   ف�;;ي ح�ل
;م9 ف�;;ي ر�ؤ
ي�;;ا \لل�ي
;;ل� ع�ن
;;د� س�;;ق�وط�15ي�ت�ك�ل�م� م�ر�ة! و�ب�اث
ن�ت�ي
ن� ل

 ح�ين�ئ�ذ9 ي�ك
ش�ف� آذ�ان� \لن�اس� و�ي�خ
ت�م�16س�ب�ات9 ع�ل�ى \لن�اس� ف�ي \لن�ع�اس� ع�ل�ى \ل
م�ض
ج�ع�. 
 
 ل�ي�م
ن�;;ع�18ل�ي�ح�و3ل� \ل�ن
س�ان� ع�ن
 ع�م�ل�;;ه� و�ي�ك
ت�;;م� \ل
ك�ب
ر�ي�;;اء� ع�;;ن� \لر�ج�;;ل� 17ع�ل�ى ت�أ
د�يب�ه�م

 أ�ي
ض;;ا ي�;;ؤ�د�ب� ب�;;ال
و�ج�ع� ع�ل�;;ى19ن�ف
س�ه� ع�ن� \ل
ح�ف
ر�ة� و�ح�ي�ات�ه� م�ن� \لز�و�ال� ب�ح�ر
ب�ة� \ل
م�و
ت�. 
 ف�ت�ك
ر�ه� ح�ي�ات�ه� خ�ب
;;زا و�ن�ف
س�;;ه� \لط�ع�;;ام� \لش�;;ه�ي�.20م�ض
ج�ع�ه� و�م�خ�اص�م�ة� ع�ظ�ام�ه� د�ائ�م�ة2 

� ت�;;ر�ى 21  و�ت�ق
;;ر�ب� ن�ف
س�;;ه� إ�ل�;;ى \ل
ق�ب
;;ر�22ف�ي�ب
ل�ى ل�ح
م�ه� ع�ن� \ل
ع�ي�ان� و�ت�ن
ب�ر�ي ع�ظ�;;ام�ه� ف�ل
 إ�ن
 و�ج�;;د� ع�ن
;;د�ه� م�ر
س�;;ل2 و�س�;;يط2 و�\ح�;;د2 م�;;ن
 أ�ل
;;ف9 ل�ي�ع
ل�;;ن�23و�ح�ي�ات�ه� إ�ل�;;ى \ل
م�م�يت�ي;;ن�. 

 ي�ت�ر�أ�ف� ع�ل�ي
;;ه� و�ي�ق�;;ول�: أ�ط
ل�ق�;;ه� ع�;;ن� \ل
ه�ب�;;وط� إ�ل�;;ى \ل
ح�ف
;;ر�ة� ق�;;د
24ل�ل�ن
س�ان� \س
ت�ق�ام�ت�ه� 
 ي�ص�;;ير� ل�ح
م�;ه� أ�ن
ض�;;ر� م�;;ن
 ل�ح
;م� \لص�;;ب�ي3 و�ي�ع�;ود� إ�ل�;;ى أ�ي�;;ام� ش�;ب�اب�ه�.25و�ج�;;د
ت� ف�د
ي�;ة!. 

 ي�ص�ل3ي إ�ل�ى \لله� ف�ي�ر
ض�ى ع�ن
;;ه� و�ي�ع�;;اي�ن� و�ج
ه�;;ه� ب�ه�ت�;;اف9 ف�ي�;;ر�د� ع�ل�;;ى \ل�ن
س�;;ان� ب�;;ر�ه�.26
 ي�غ�ن3ي ب�ي
;;ن� \لن�;;اس� ف�ي�ق�;;ول�: ق�;;د
 أ�خ
ط�;;أ
ت� و�ع�;;و�ج
ت� \ل
م�س
;;ت�ق�يم� و�ل�;;م
 أ�ج�;;از� ع�ل�ي
;;ه�.27
 [ه�;;و�ذ�ا ك�;;ل� ه�;;ذ�ه�29ف�د�ى ن�ف
س�ي م�ن� \ل
ع�ب�ور� إ�ل�ى \ل
ح�ف
;;ر�ة� ف�ت�;;ر�ى ح�ي�;;ات�ي� \لن�;;ور�. 28

�ثا ب�ال�ن
س�ان�  �ح
ي�;;اء�.30ي�ف
ع�ل�ه�ا \لله� م�ر�ت�ي
ن� و�ث�ل  ل�ي�ر�د� ن�ف
س�ه� م�ن� \ل
ح�ف
ر�ة� ل�ي�س
;;ت�ن�ير� ب�ن�;;ور� \ل
�م2 ف�;;أ�ج�ب
ن�ي.32ف�اص
غ� ي�ا أ�ي�وب� و�\س
ت�م�ع
 ل�ي. \�ن
ص�ت
 ف�أ�ن�ا أ�ت�ك�ل�م�. 31  إ�ن
 ك�;;ان� ع�ن
;;د�ك� ك�ل

� ف�اس
ت�م�ع
 أ�ن
ت� ل�ي. \�ن
ص�ت
 ف�أ�ع�ل3م�ك� \ل
ح�ك
م�ة�]. 33ت�ك�ل�م
. ف�إ�ن3ي أ�ر�يد� ت�ب
ر�ير�ك�.  و�إ�ل



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع� و�\لث�ل

 [اس
م�ع�وا أ�ق
و�ال�ي أ�ي�ه�ا \ل
ح�ك�م�اء� و�\ص
;;غ�وا ل�;;ي أ�ي�ه�;;ا \ل
ع�;;ار�ف�ون�.2و�ق�ال� أ�ل�يه�و: 1 
�ق
و�ال� ك�م�ا أ�ن� \ل
ح�ن�ك� ي�ذ�وق� ط�ع�اما. 3 �ذ�ن� ت�م
ت�ح�ن� \ل �ن� \ل �ن
ف�س�;;ن�ا \ل
ح�;;ق�4ل  ل�ن�م
ت�ح�;;ن
 ل

�ن� أ�ي�وب� ق�ال�: ت�ب�ر�ر
ت� و�\لل;ه� ن�;ز�ع� ح�ق3;ي. 5و�ن�ع
ر�ف
 ب�ي
ن� أ�ن
ف�س�ن�ا م�ا ه�و� ط�ي3ب2.   ع�ن
;د�6[ل
 ف�;;أ�ي� إ�ن
س�;;ان9 ك�;;أ�ي�وب�7م�ح�;;اك�م�ت�ي أ�ك�;;ذ�ب�. ج�ر
ح�;;ي ع�;;د�يم� \لش3;;ف�اء� م�;;ن
 د�ون� ذ�ن
;;ب9. 

�ن�;;ه�9و�ي�س�ير� م�ت�ح�دا م�ع� ف�اع�ل�ي \ل�ث
م� و�ذ�اه�با م�ع� أ�ه
ل� \لش�;;ر3؟ 8ي�ش
ر�ب� \ل
ه�ز
ء� ك�ال
م�اء�   ل
� ي�ن
ت�ف�ع� \ل�ن
س�ان� ب�ك�و
ن�ه� م�ر
ض�يVا ع�ن
د� \لله�.  �ج
ل� ذ�ل�;;ك� \س
;;م�ع�وا ل�;;ي ي�;;ا ذ�و�ي10ق�ال�: ل  [ل

�ل
ب�اب�. ح�اش�ا ل�ل�ه� م�ن� \لش�ر3 و�ل�ل
ق�د�ير� م�ن� \لظ�ل
م�.  �ن�ه� ي�ج�از�ي \ل�ن
س�ان� ع�ل�ى ف�ع
ل�;;ه�11\ل  ل
� ي�ع�;;و3ج� \ل
ق�ض�;;اء�.12و�ي�ن�يل� \لر�ج�ل� ك�ط�ر�يق�ه�.  � ي�ف
ع�ل� س�;;وءا و�\ل
ق�;;د�ير� ل  ف�ح�قVا إ�ن� \لله� ل

�ر
ض� و�م�ن
 ص�ن�ع� \ل
م�س
ك�ون�ة� ك�ل�ه�ا؟ 13  إ�ن
 ج�ع�;;ل� ع�ل�ي
;;ه� ق�ل
ب�;;ه� إ�ن
 ج�م�;;ع�14م�ن
 و�ك�ل�ه� ب�ال
 ي�س�;;ل3م� \ل;;ر�وح� ك�;;ل� ب�ش�;;ر9 ج�م�يع;;ا و�ي�ع�;;ود� \ل�ن
س�;;ان� إ�ل�;;ى15إ�ل�ى ن�ف
س�ه� ر�وح�ه� و�ن�س�م�ت�ه� 

 أ�ل�ع�;;ل� م�;;ن
17ف�إ�ن
 ك�ان� ل�ك� ف�ه
م2 ف�اس
م�ع
 ه�ذ�ا و�\ص
غ� إ�ل�ى ص�و
ت� ك�ل�م�;;ات�ي. 16\لت�ر�اب�. 
 أ�ي�ق�ال� ل�ل
م�ل�ك�: ي�ا ل�ئ�يم� و�ل�لش�;ر�ف�اء�: ي�;ا18ي�ب
غ�ض� \ل
ح�ق� ي�ت�س�ل�ط� أ�م� \ل
ب�ار� \ل
ك�ب�ير� ت�س
ت�ذ
ن�ب�. 

�ن�ه�;;م
19أ�ش
;;ر�ار�؟!  � ي�ع
ت�ب�;;ر� غ�ن�يV;;ا د�ون� ف�ق�ي;;ر9. ل � ي�ح�;;اب�ي ب�و�ج�;;وه� \لر�ؤ�س�;;اء� و�ل  ال�;;ذ�ي ل
 ب�غ
ت�ة! ي�م�وت�ون� و�ف�;;ي ن�ص
;;ف� \لل�ي
;;ل�. ي�ر
ت�;;ج� \لش�;;ع
ب� و�ي�ز�ول�;;ون�20ج�م�يع�ه�م
 ع�م�ل� ي�د�ي
ه�. 
� ب�ي�د9.  �ع�ز�اء� ل �ن� ع�ي
ن�ي
ه� ع�ل�ى ط�ر�ق� \ل�ن
س�ان� و�ه�و� ي�ر�ى ك�ل� خ�ط�و�ات�ه�. 21و�ي�ن
ز�ع� \ل  ل�22ل

� ظ�ل� م�و
ت9 ح�ي
ث� ت�خ
ت�ف�;;ي ع�م�;;ال� \ل�ث
;;م�.  �م� و�ل � ي�ل�ح�;;ظ� \ل�ن
س�;;ان� ز�م�ان;;ا23ظ�ل �ن�;;ه� ل  ل
�ع�ز�اء� م�ن
 د�ون� ف�ح
;;ص9 و�ي�ق�ي;;م� آخ�ر�ي;;ن�24ل�لد�خ�ول� ف�ي \ل
م�ح�اك�م�ة� م�ع� \لله�.   ي�ح�ط3م� \ل

 .
! ف�ي�ن
س�;;ح�ق�ون�. 25م�ك�;;ان�ه�م  ل�ك�;;و
ن�ه�م
 أ�ش
;;ر�ارا26ل�ك�ن�;;ه� ي�ع
;;ر�ف� أ�ع
م�;;ال�ه�م
 و�ي�ق�ل3ب�ه�;;م
 ل�ي
ل
�ن�ه�م� \ن
ص�ر�ف�وا م�ن
 و�ر�ائ�ه� و�ك�ل� ط�ر�ق�ه� ل�م
 ي�ت�أ�م�ل�وه�ا27ي�ص
ف�ع�ه�م
 ف�ي م�ر
أ�ى \لن�اظ�ر�ين�.   ل

 إ�ذ�ا ه�و� س�;;ك�ن� ف�م�;;ن
29ح�ت�ى ب�ل�غ�وا إ�ل�ي
ه� ص�ر�اخ� \ل
م�س
ك�ين� ف�س�م�ع� ز�ع
ق�ة� \ل
ب�ائ�س�ين�. 28
 ح�ت�;;ى30ي�ش
غ�ب�؟ و�إ�ذ�ا ح�ج�ب� و�ج
ه�ه� ف�م�ن
 ي�ر�اه� س�و�اء2 ك�ان� ع�ل�ى أ�م�ة9 أ�و
 ع�ل�ى إ�ن
س�ان9؟ 

� ي�ك�ون� ش�ر�كا ل�لش�ع
ب�.  � ي�م
ل�ك� \ل
ف�اج�ر� و�ل � أ�ع�;;ود�31ل  [و�ل�ك�ن
 ه�ل
 ل�ل�ه� ق�ال�: \ح
ت�م�ل
;;ت�. ل
� أ�ع�ود� أ�ف
ع�ل�ه�؟ 32أ�ف
س�د�.   ه�ل
33م�ا ل�م
 أ�ب
ص�ر
ه� ف�أ�ر�ن�يه� أ�ن
ت�. إ�ن
 ك�ن
ت� ق�د
 ف�ع�ل
ت� إ�ث
ما ف�ل

� أ�ن�;;ا. و�ب�م�;;ا ت�ع
ر�ف�;;ه� ت�ك�ل�;;م
؟  �ن�ك� ر�ف�ض
;;ت� ف�;;أ�ن
ت� ت�خ
ت�;;ار� ل !: ل  ذ�و�و34ك�ر�أ
ي�ك� ي�ج�از�يه� ق�ائ�ل
�ل
ب�اب� ي�ق�ول�ون� ل�ي ب�ل� \لر�ج�ل� \ل
ح�ك�يم� \ل�ذ�ي ي�س
م�ع�ن�ي ي�ق�ول�:   إ�ن� أ�ي�;;وب� ي�ت�ك�ل�;;م� ب�ل�35\ل

�م�ه� ل�ي
س� ب�ت�ع�ق�ل9.   ف�ل�ي
ت� أ�ي�وب� ك�ان� ي�م
ت�ح�ن� إ�ل�ى \ل
غ�اي�ة� م�ن
 أ�ج
ل� أ�ج
و�ب�ت�ه�36م�ع
ر�ف�ة9 و�ك�ل



�م�;;ه� ع�ل�;;ى37ك�أ�ه
ل� \ل�ث
م�.   ل�ك�ن�ه� أ�ض�اف� إ�ل�ى خ�ط�ي�ت�ه� م�ع
ص�;;ي�ة!. ي�ص�;;ف3ق� ب�ي
ن�ن�;;ا و�ي�ك
ث�;;ر� ك�ل
\لله�].



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \ل
خ�ام�س� و�\لث�ل

�ن�;ك� ق�ل
;;ت�: م�;;اذ�ا3[أ�ت�ح
س�ب� ه�ذ�ا ح�قVا؟ ق�ل
ت�: أ�ن�ا أ�ب�ر� م�ن� \لل;;ه�. 2و�ق�ال� أ�ل�يه�و: 1   ل
�ما و�ع�ل�;;ى أ�ص
;;ح�اب�ك� م�ع�;;ك�.4ي�ف�يد�ك�؟ ب�م�اذ�ا أ�ن
ت�ف�ع� أ�ك
ث�ر� م�ن
 خ�ط�ي�ت�ي؟   أ�ن�ا أ�ر�د� ع�ل�ي
ك� ك�ل

�ح�ظ� \ل
غ�م�ام�. إ�ن�ه�ا أ�ع
ل�ى م�ن
;;ك�. 5  إ�ن
 أ�خ
ط�;;أ
ت� ف�م�;;اذ�ا6ا�ن
ظ�ر
 إ�ل�ى \لس�م�او�ات� و�أ�ب
ص�ر
 و�ل
 إ�ن
 ك�ن
;;ت� ب�;;ارVا ف�م�;;اذ�ا أ�ع
ط�ي
ت�;;ه� أ�و
7ف�ع�ل
ت� ب�ه�؟ و�إ�ن
 ك�ث�ر
ت� م�ع�اص�ي�ك� ف�م�اذ�ا ع�م�ل
ت� ل�;;ه�؟ 

 م�;;ن
 ك�ث
;;ر�ة� \ل
م�ظ�;;ال�م�9ل�ر�ج�ل9 م�ث
ل�ك� ش�;;ر�ك� و�ل�ب
;;ن� آد�م9 ب�;;ر�ك�. 8م�اذ�ا ي�أ
خ�ذ�ه� م�ن
 ي�د�ك�؟ 
�ع�ز�اء�.   و�ل�;;م
 ي�ق�ول�;;وا: أ�ي
;;ن� \لل;;ه� ص�;;ان�ع�ي م�;;ؤ
ت�ي10ي�ص
ر�خ�ون�. ي�س
ت�غ�يث�ون� م�ن
 ذ�ر�اع� \ل

�غ�ان�ي3 ف�ي \لل�ي
ل�؟  �ر
ض� و�ي�ج
ع�ل�ن�;;ا أ�ح
ك�;;م� م�;;ن
11\ل  ال�ذ�ي ي�ع�ل3م�ن�ا أ�ك
ث�ر� م�;;ن
 و�ح�;;وش� \ل
� ي�س
;;ت�ج�يب�. 12ط�ي�ور� \لس�م�اء�.  �13ث�م� ي�ص
ر�خ�ون� م�ن
 ك�ب
ر�ي�اء� \ل�ش
;;ر�ار� و�ل  و�ل�ك�;;ن� \لل;;ه� ل

� ي�ن
ظ�ر� إ�ل�ي
;;ه�.   ف�;;إ�ذ�ا ق�ل
;;ت� إ�ن�;;ك� ل�س
;;ت� ت�;;ر�اه� ف�ال;;د�ع
و�ى ق�;;د�ام�ه�14ي�س
م�ع� ك�ذ�با و�\ل
ق�د�ير� ل
�ت� 15ف�اص
ب�ر
 ل�ه�.  � ي�ب�ال�ي ب�ك�ث
ر�ة� \لز�ل � ي�ط�ال�ب� و�ل  ف�غ�ر� أ�ي�;;وب�16و�أ�م�ا \لن� ف�ل�ن� غ�ض�ب�ه� ل

� م�ع
ر�ف�ة9].  �م� ب�ل ف�اه� ب�ال
ب�اط�ل� و�ك�ب�ر� \ل
ك�ل



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اد�س� و�\لث�ل

�م2.2و�ع�اد� أ�ل�يه�و ف�ق�ال�: 1  �ج
;;ل� \لل;;ه� ك�ل ! ف�أ�ب
د�ي� ل�;;ك� أ�ن�;;ه� ب�ع
;;د� ل  [اص
ب�ر
 ع�ل�ي� ق�ل�يل
�م�;;ي. ص�;;ح�يح�4أ�ح
م�ل� م�ع
ر�ف�ت�ي م�ن
 ب�ع�يد9 و�أ�ن
س�;ب� ب�;رVا ل�ص�;ان�ع�ي. 3 � ي�ك
;ذ�ب� ك�ل  ح�قV;;ا ل

� ي�;;ر
ذ�ل� أ�ح�;;دا. ع�ز�ي;;ز� ق�;;د
ر�ة� \ل
ق�ل
;;ب�. 5\ل
م�ع
ر�ف�ة� ع�ن
د�ك�.   ل�6[ه�و�ذ�ا \لله� ع�ز�ي;;ز2 و�ل�ك�ن�;;ه� ل
� ي�ح�و3ل� ع�ي
ن�ي
ه� ع�ن� \ل
ب�ار3 ب�;;ل
 م�;;ع� \ل
م�ل�;;وك�7ي�ح
ي�ي \لش3ر3ير� ب�ل
 ي�ج
ر�ي ق�ض�اء� \ل
ب�ائ�س�ين�.   ل
 إ�ن
 أ�وث�ق�;;وا ب�;;ال
ق�ي�ود� إ�ن
 أ�خ�;;ذ�وا ف�;;ي ح�ب�;;ال�8ي�ج
ل�س�ه�م
 ع�ل�ى \ل
ك�ر
س�ي3 أ�ب�دا ف�ي�ر
ت�ف�ع�ون�. 

�ن�ه�م
 ت�ج�ب�ر�وا 9\لذ�ل3   و�ي�ف
ت�ح� آذ�ان�ه�م
 ل�ل�ن
ذ�ار� و�ي�;;أ
م�ر�10ف�ي�ظ
ه�ر� ل�ه�م
 أ�ف
ع�ال�ه�م
 و�م�ع�اص�ي�ه�م
 ل
 إ�ن
 س�م�ع�وا و�أ�ط�اع�وا ق�ض�وا أ�ي�ام�ه�م
 ب�ال
خ�ي
ر� و�س�ن�يه�م
 ب�الن3ع�م�.11ب�أ�ن
 ي�ر
ج�ع�وا ع�ن� \ل�ث
م�. 

 أ�م�;;ا ف�ج�;;ار�13و�إ�ن
 ل�م
 ي�س
م�ع�وا ف�ب�ح�ر
ب�ة� \ل
م�و
ت� ي�ز�ول�ون� و�ي�م�وت�ون� ب�ع�د�م� \ل
م�ع
ر�ف�;;ة�. 12
 .
� ي�س
ت�غ�يث�ون� إ�ذ�ا ه�و� ق�ي�د�ه�م  ت�م�;;وت� ن�ف
س�;;ه�م
 ف�;;ي \لص3;;ب�ا14\ل
ق�ل
ب� ف�ي�ذ
خ�ر�ون� غ�ض�با. ل

 ي�ن�ج3;;ي \ل
ب�;;ائ�س� ف�;;ي ذ�ل3;;ه� و�ي�ف
ت�;;ح� آذ�ان�ه�;;م
 ف�;;ي \لض3;;يق�.15و�ح�ي�ات�ه�م
 ب�ي
ن� \ل
م�;;أ
ب�ون�ين�. 
� م�ؤ�ون�;;ة� م�ائ�د�ت�;;ك�16 � ح�ص
;;ر� ف�ي;;ه� و�ي�م
ل�  [و�أ�ي
ضا ي�ق�ود�ك� م�ن
 و�ج
ه� \لض3يق� إ�ل�;;ى ر�ح
;;ب9 ل

 ع�ن
;;د� غ�ض�;;ب�ه� ل�ع�ل�;;ه�18ح�ج�ة� \لش3ر3ير� أ�ك
م�ل
;;ت� ف�ال
ح�ج�;;ة� و�\ل
ق�ض�;;اء� ي�م
س�;;ك�ان�ك�. 17د�ه
نا. 
� ت�ف�ك�ك�.  � ج�م�يع� ق�و�ى19ي�ق�ود�ك� ب�ص�ف
ق�ة9. ف�ك�ث
ر�ة� \ل
ف�د
ي�ة� ل � \لت3ب
ر� و�ل  ه�ل
 ي�ع
ت�ب�ر� غ�ن�اك�؟ ل

� ت�ش
ت�اق� إ�ل�ى \لل�ي
ل� \ل�ذ�ي ي�ر
ف�ع� ش�ع�وبا م�ن
 م�و�اض�ع�ه�م
. 20\لث�ر
و�ة�!  � ت�ل
ت�ف�ت
21ل  ا�ح
ذ�ر
. ل
�ن�ك� \خ
ت�ر
ت� ه�ذ�ا ع�ل�ى \ل;;ذ�ل3.   [ه�;;و�ذ�ا \لل;;ه� ي�ت�ع�;;ال�ى ب�ق�;;د
ر�ت�ه�. م�;;ن
 م�ث
ل�;;ه�22إ�ل�ى \ل�ث
م� ل

 ا�ذ
ك�;;ر
 أ�ن
24م�ن
 ف�ر�ض� ع�ل�ي
ه� ط�ر�يق�ه� أ�و
 م�ن
 ي�ق�ول� ل�;;ه�: ق�;;د
 ف�ع�ل
;;ت� ش�;;رVا؟ 23م�ع�ل3ما؟ 
 ك�ل� إ�ن
س�;;ان9 ي�ب
ص�;;ر� ب�;;ه�. \لن�;;اس� ي�ن
ظ�ر�ون�;;ه� م�;;ن
25ت�ع�ظ3م� ع�م�ل�ه� \ل�ذ�ي ي�ت�ر�ن�م� ب�ه� \لن�اس�. 

� ي�ف
ح�;;ص�. 26ب�ع�ي;;د9.  � ن�ع
ر�ف�;;ه� و�ع�;;د�د� س�;;ن�يه� ل �ن�;;ه� ي�ج
;;ذ�ب�27ه�;;و�ذ�ا \لل;;ه� ع�ظ�ي;;م2 و�ل  ل
 ال�ذ�ي ت�ه
ط�ل�ه� \لس�ح�ب� و�ت�ق
ط�ر�ه� ع�ل�ى أ�ن�;;اس289ق
ط�ر�ات� \ل
م�اء�. ت�س�ح� م�ط�را م�ن
 ض�ب�اب�ه�ا 

 ه�و�ذ�ا ب�س�;;ط� ن�;;ور�ه�30ف�ه�ل
 ي�ع�ل3ل� أ�ح�د2 ع�ن
 ش�ق3 \ل
غ�ي
م� أ�و
 ق�ص�يف� م�ظ�ل�ت�ه�؟ 29ك�ث�ير�ين�. 
�ن�ه� ب�ه�ذ�ه� ي�;;د�ين� \لش�;;ع�وب� و�ي�;;ر
ز�ق� \ل
ق�;;وت�31ع�ل�ى ن�ف
س�ه� ث�م� ي�ت�غ�ط�ى ب�أ�ص�ول� \ل
ب�ح
ر�.   ل

 ي�خ
ب�ر� ب�ه� ر�ع
د�ه� \ل
م�و�اش�ي� أ�ي
ض;;ا33ي�غ�ط3ي ك�ف�ي
ه� ب�الن�ور� و�ي�أ
م�ر�ه� ع�ل�ى \ل
ع�د�و3. 32ب�ك�ث
ر�ة9. 
ب�ص�ع�ود�ه�. 



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اب�ع� و�\لث�ل

اس
م�ع�وا س�م�اعا ر�ع
;;د� ص�;;و
ت�ه� و�2[ف�ل�ه�ذ�ا \ض
ط�ر�ب� ق�ل
ب�ي و�خ�ف�ق� م�ن
 م�و
ض�ع�ه�. 1 
\لد�و�ي� \ل
خ�ار�ج� م�ن
 ف�م�ه�.   ت�ح
;;ت� ك�;;ل3 \لس�;;م�او�ات� ي�ط
ل�ق�ه�;;ا ك�;;ذ�ا ن�;;ور�ه� إ�ل�;;ى أ�ط
;;ر�اف�3و�

�ر
ض�.  � ي�ؤ�خ3ر�ه�ا إ�ذ
 س�م�ع� ص�;;و
ت�ه�. 4\ل �ل�ه� و�ل  ا�لل;;ه�5ب�ع
د� ي�ز�م
ج�ر� ص�و
ت2 ي�ر
ع�د� ب�ص�و
ت� ج�ل
� ن�د
ر�ك�ه�ا.  �ر
ض�.6ي�ر
ع�د� ب�ص�و
ت�ه� ع�ج�با. ي�ص
ن�ع� ع�ظ�ائ�م� ل �ن�ه� ي�ق�ول� ل�لث�ل
ج�: \س
ق�ط
 ع�ل�ى \ل  ل

 ي�خ
ت�م� ع�ل�ى ي�;د� ك�;ل3 إ�ن
س�;ان9 ل�ي�ع
ل�;م� ك�;;ل� \لن�;;اس�7ك�ذ�ا ل�و�اب�ل� \ل
م�ط�ر� و�\ب�ل� أ�م
ط�ار� ع�ز3ه�. 
 
 م�;;ن� \ل
ج�ن�;;وب� ت�;;أ
ت�ي9ف�ت�د
خ�ل� \ل
ح�ي�و�ان�;;ات� \ل
م�;;آو�ي� و�ت�س
;;ت�ق�ر� ف�;;ي أ�و
ج�ر�ت�ه�;;ا. 8خ�ال�ق�ه�م

�ع
ص�ار� و�م�ن� \لش3م�ال� \ل
ب�ر�د�.   م�ن
 ن�س�م�ة� \لله� ي�ج
ع�ل� \ل
ج�م�د� و�ت�ت�ض�ي�ق� س�ع�ة� \ل
م�ي�اه�.10\ل
 ف�ه�ي� م�د�و�ر�ة2 م�ت�ق�ل3ب�ة2 ب�إ�د�ار�ت�ه� ل�ت�ف
ع�;;ل�12أ�ي
ضا ب�ر�ي� ي�ط
ر�ح� \ل
غ�ي
م�. ي�ب�د3د� س�ح�اب� ن�ور�ه�. 11

�ر
ض� \ل
م�س
;;ك�ون�ة�  �ر
ض�;;ه� أ�و
13ك�ل� م�ا ي�أ
م�ر� ب�ه� ع�ل�ى و�ج
;;ه� \ل  س�;;و�اء2 ك�;;ان� ل�لت�;;أ
د�يب� أ�و
 ل
 أ�ت�;;د
ر�ك�15[ا�ن
ص�ت
 إ�ل�ى ه�ذ�ا ي�ا أ�ي�وب� و�ق�ف
 و�ت�أ�م�;;ل
 ب�ع�ج�;;ائ�ب� \لل;;ه�. 14ل�لر�ح
م�ة� ي�ر
س�ل�ه�ا. 

 أ�ت�د
ر�ك� م�واز�ن�ة� \لس�ح�اب� م�ع
ج�;;ز�ات� \ل
ك�ام�;;ل�16\ن
ت�ب�اه� \لله� إ�ل�ي
ه�ا أ�و
 إ�ض�اء�ة� ن�ور� س�ح�اب�ه�. 
�ر
ض� م�;;ن
 ر�ي;;ح� \ل
ج�ن�;;وب�. 17\ل
م�ع�;;ار�ف�.   ه�;;ل
18ك�ي
;;ف� ت�س
;;خ�ن� ث�ي�اب�;;ك� إ�ذ�ا س�;;ك�ن�ت� \ل

 ع�ل3م
ن�;;ا م�;;ا ن�ق�;;ول� ل�;;ه�. إ�ن�ن�;;ا ل�19ص�ف�ح
ت� م�ع�ه� \ل
ج�ل�;;د� \ل
م�م�ك�;;ن� ك�;;ال
م�ر
آة� \ل
م�س
;;ب�وك�ة�؟ 
�م� ب�س�ب�ب� \لظ�ل
م�ة�!  �م�;;ي إ�ذ�ا ت�ك�ل�م
;;ت�؟ ه�;;ل
 ي�ن
ط�;;ق�20ن�ح
س�ن� \ل
ك�ل  ه�ل
 ي�ق�ص� ع�ل�ي
ه� ك�ل

� ي�ر�ى \لن�ور� \ل
ب�;;اه�ر� \ل�;;ذ�ي ه�;;و� ف�;;ي \ل
ج�ل�;;د� ث�;;م� ت�ع
ب�;;ر�21\ل�ن
س�ان� ل�ك�ي
 ي�ب
ت�ل�ع�؟   و�الن� ل
�23م�;;ن� \لش3;;م�ال� ي�;;أ
ت�ي ذ�ه�;;ب2. ع�ن
;;د� \لل;;ه� ج�ل�ل2 م�ر
ه�;;ب2. 22\لر3يح� ف�ت�ن�ق3يه�.   ال
ق�;;د�ير� ل

� ي�ج�;;او�ب�.   ل�;;ذ�ل�ك� ف�ل
ت�خ�ف
;;ه� \لن�;;اس�. ك�;;ل�24ن�د
ر�ك�ه�. ع�ظ�يم� \ل
ق�و�ة� و�\ل
ح�ق3 و�ك�ث�ير� \ل
ب�;;ر3. ل
� ي�ر�اع�ي].  ح�ك�يم� \ل
ق�ل
ب� ل



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ام�ن� و�\لث�ل

�ي�وب� م�ن� \ل
ع�اص�ف�ة�: 1  �م9 ب�ل�2ف�ق�ال� \لر�ب� ل  [م�ن
 ه�ذ�ا \ل�ذ�ي ي�ظ
ل�;;م� \ل
ق�ض�;;اء� ب�ك�ل
 أ�ي
;ن� ك�ن
;;ت� ح�ي;;ن�4ا�ش
;;د�د� \لن� ح�ق
و�ي
;ك� ك�ر�ج�;;ل9 ف�;;إ�ن3ي أ�س
;أ�ل�ك� ف�ت�ع�ل3م�ن�;ي. 3م�ع
ر�ف�;ة9؟ 

�ر
ض�؟ أ�خ
ب�ر
 إ�ن
 ك�ان� ع�ن
د�ك� ف�ه
م2.  �ن�ك� ت�ع
ل�;;م�! أ�و
 م�;;ن
5أ�س�س
ت� \ل  م�ن
 و�ض�ع� ق�ي�اس�ه�ا؟ ل
 ع�ل�;;ى أ�ي3 ش�;;ي
ء9 ق�;;ر�ت
 ق�و�اع�;;د�ه�ا أ�و
 م�;;ن
 و�ض�;;ع� ح�ج�;;ر� ز�او�ي�ت�ه�;;ا6م�د� ع�ل�ي
ه�ا م�ط
م�ارا؟ 

 [و�م�;ن
 ح�ج�;;ز� \ل
ب�ح
;ر�8ع�ن
د�م�ا ت�ر�ن�م�ت
 ك�و�اك�ب� \لص�ب
ح� م�ع;ا و�ه�ت�;;ف� ج�م�ي;ع� ب�ن�;ي \لل;ه�؟ 7
 إ�ذ
 ج�ع�ل
;;ت� \لس�;;ح�اب� ل�ب�اس�;;ه� و�\لض�;;ب�اب�9ب�م�ص�ار�يع� ح�ين� \ن
;;د�ف�ق� ف�خ�;;ر�ج� م�;;ن� \لر�ح�;;م�. 

 و�ق�ل
ت�: إ�ل�ى ه�ن�ا ت�أ
ت�ي11و�ج�ز�م
ت� ع�ل�ي
ه� ح�د3ي و�أ�ق�م
ت� ل�ه� م�غ�ال�يق� و�م�ص�ار�يع� 10ق�م�اط�ه� 
� ت�ت�ع�د�ى و�ه�ن�ا ت�ت
خ�م� ك�ب
ر�ي�اء� ل�ج�ج�ك�؟   [ه�ل
 ف�ي أ�ي�ام�ك� أ�م�ر
ت� \لص�ب
ح�؟ ه�ل
 ع�ر�ف
ت�12و�ل

�ر
ض� ف�ي�ن
ف�ض� \ل�ش
ر�ار� م�ن
ه�ا؟ 13\ل
ف�ج
ر� م�و
ض�ع�ه�   ت�ت�ح�و�ل� ك�ط�ين�14ل�ي�م
س�ك� ب�أ�ط
ر�اف� \ل
�ب�س�ة2.   و�ي�م
ن�ع� ع�ن� \ل�ش
ر�ار� ن�ور�ه�م
 و�ت�ن
ك�س�ر� \لذ3ر�اع� \ل
م�ر
ت�ف�ع�ة�.15\ل
خ�ات�م� و�ت�ق�ف� ك�أ�ن�ه�ا ل

 ه�;;ل� \ن
ك�ش�;;ف�ت
17[ه�ل� \ن
ت�ه�ي
ت� إ�ل�ى ي�ن�اب�يع� \ل
ب�ح
ر� أ�و
 ف�ي م�ق
ص�ور�ة� \ل
غ�م
ر� ت�م�ش�ي
ت�؟ 16
�ر
ض�؟ أ�خ
ب�ر
18ل�ك� أ�ب
و�اب� \ل
م�و
ت� أ�و
 ع�اي�ن
ت� أ�ب
و�اب� ظ�ل3 \ل
م�و
ت�؟   ه�ل
 أ�د
ر�ك
ت� ع�ر
ض� \ل

 [أ�ي
;;ن� \لط�ر�ي;;ق� إ�ل�;;ى ح�ي
;;ث� ي�س
;;ك�ن� \لن�;;ور� و�\لظ�ل
م�;;ة� أ�ي
;;ن� م�ق�ام�ه�;;ا19إ�ن
 ع�ر�ف
ت�ه� ك�ل�;;ه�! 
�ن�ك� ح�ين�ئ�ذ9 ك�ن
ت� ق�د
 و�ل�د
ت�21ح�ت�ى ت�أ
خ�ذ�ه�ا إ�ل�ى ت�خ�وم�ه�ا و�ت�ع
ر�ف� س�ب�ل� ب�ي
ت�ه�ا؟ 20  ت�ع
ل�م� ل

 ال�ت�;;ي23[أ�د�خ�ل
ت� إ�ل�ى خ�;;ز�ائ�ن� \لث�ل
;;ج� أ�م
 أ�ب
ص�;;ر
ت� م�خ�;;از�ن� \ل
ب�;;ر�د� 22و�ع�د�د� أ�ي�ام�ك� ك�ث�ير2! 
 ف�;;ي أ�ي3 ط�ر�ي;;ق9 ي�ت�;;و�ز�ع� \لن�;;ور� و�ت�ت�ف�;;ر�ق�24أ�ب
ق�ي
ت�ه�ا ل�و�ق
ت� \لض�ر3 ل�ي�و
م� \ل
ق�ت�ال� و�\ل
ح�ر
ب�؟ 

�ر
ض�؟   م�;;ن
 ف�;;ر�ع� ق�ن�;;و�ات9 ل�ل
ه�ط
;;ل� و�ط�ر�يق;;ا ل�لص�;;و�اع�ق�25\لر3ي;;ح� \لش�;;ر
ق�ي�ة� ع�ل�;;ى \ل
� أ�ح�د� ف�يه� 26 � إ�ن
س�ان� ع�ل�ى ق�ف
ر9 ل �ء�27ل�ي�م
ط�ر� ع�ل�ى أ�ر
ض9 ح�ي
ث� ل  ل�ي�ر
و�ي� \ل
ب�ل
ق�;;ع� و�\ل
خ�ل

 م�ن
 ب�ط
ن� م�;;ن
29[ه�ل
 ل�ل
م�ط�ر� أ�ب2 و�م�ن
 و�ل�د� م�آج�ل� \لط�ل3؟ 28و�ي�ن
ب�ت� م�خ
ر�ج� \ل
ع�ش
ب�؟ 
 ك�ح�ج�;;ر9 ص�;;ار�ت� \ل
م�ي�;اه�. \خ
ت�ب�;أ�ت
. و�ت�ل�ك�;د�30خ�ر�ج� \ل
ج�ل�يد�؟ ص�ق�يع� \لس�م�اء� م�ن
 و�ل�;د�ه�؟ 

 أ�ت�خ
;;ر�ج� \ل
م�ن�;از�ل�32[ه�ل
 ت�ر
ب�ط� أ�ن
ت� ع�ق
د� \لث�ر�ي�ا أ�و
 ت�ف�ك� ر�ب�ط� \ل
ج�ب�;;ار�؟ 31و�ج
ه� \ل
غ�م
ر�. 
 ه�;;ل
 ع�ر�ف
;;ت� س�;;ن�ن� \لس�;;م�او�ات� أ�و
 ج�ع�ل
;;ت�33ف�ي أ�و
ق�ات�ه�ا و�ت�ه
د�ي \لن�ع
ش� م�ع� ب�ن�;;ات�ه�؟ 

�ر
ض�؟   أ�ت�ر
ف�;;ع� ص�;;و
ت�ك� إ�ل�;;ى \لس�;;ح�ب� ف�ي�غ�ط3ي�;;ك� ف�ي
;;ض� \ل
م�ي�;;اه�؟34ت�س�;;ل�ط�ه�ا ع�ل�;;ى \ل
 م�ن
 و�ض�ع� ف�ي \لط�خ�;;اء� ح�ك
م�;;ة!36أ�ت�ر
س�ل� \ل
ب�ر�وق� ف�ت�ذ
ه�ب� و�ت�ق�ول� ل�ك�: ه�ا ن�ح
ن�؟ 35

 م�;;ن
 ي�ح
ص�;;ي \ل
غ�ي�;;وم� ب�ال
ح�ك
م�;;ة� و�م�;;ن
 ي�س
;;ك�ب�37أ�و
 م�ن
 أ�ظ
ه�ر� ف�ي \لش�;;ه�ب� ف�ط
ن�;;ة!؟ 
 [أ�ت�ص
;;ط�اد� ل�ل�ب
;;و�ة�39إ�ذ
 ي�ن
س�ب�ك� \لت�ر�اب� س�ب
كا و�ي�ت�ل�ص�;;ق� \لط3ي;;ن�؟ 38أ�ز
ق�اق� \لس�م�او�ات� 



 ح�ي;;ن� ت�ر
ب�;;ض� ف�;;ي ع�ر�ين�ه�;;ا و�ت�ك
م�;;ن� ف�;;ي غ�اب�ت�ه�;;ا40ف�ر�يس�ة! أ�م
 ت�ش
ب�ع� ن�ف
س� \ل�ش
;;ب�ال� 
م�ن
 ي�ه�ي3ئ� ل�ل
غ�ر�اب� ص�ي
د�ه� إ�ذ
 ت�ن
ع�ب� ف�ر�اخ�ه� إ�ل�ى \لله� و�ت�ت�ر�د�د� ل�ع�د�م� \ل
ق�وت�؟41ل�ل
ك�م�ون�؟ 



�ث�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \لت�اس�ع� و�\لث�ل

�ي�;;ائ�ل�؟ 1  �د�ة� و�ع�ول� \لص�خ�ور� أ�و
 ت�ل�ح�ظ� م�خ�اض� \ل  أ�ت�ح
س�;;ب�2[أ�ت�ع
ر�ف� و�ق
ت� و�ل
�د�ت�ه�ن�؟  �د�ه�;;ن�. ي�;;د
ف�ع
ن�3\لش�ه�ور� \ل�ت�ي ت�ك�م3ل�ه�ا أ�و
 ت�ع
ل�م� م�يع�اد� و�ل  ي�ب
ر�ك
;;ن� و�ي�ض�;;ع
ن� أ�و
ل

� ت�ع�;;ود� إ�ل�ي
ه�;;ن�. 4أ�و
ج�اع�ه�ن�.  �د�ه�ن�. ت�ر
ب�و ف�;;ي \ل
ب�ر3ي�;;ة�. ت�خ
;;ر�ج� و�ل  [م�;;ن
 س�;;ر�ح�5ت�ب
ل�غ� أ�و
ل
 ال�;;ذ�ي ج�ع�ل
;;ت� \ل
ب�ر3ي�;;ة� ب�ي
ت�;;ه� و�\لس3;;ب�اخ�6\ل
ف�ر�اء� ح�رVا و�م�ن
 ف�;;ك� ر�ب�;;ط� ح�م�;;ار� \ل
;;و�ح
ش�؟ 

� ي�س
;;م�ع� ز�ج
;;ر� \لس�;;ائ�ق�. 7م�س
ك�ن�ه�.   د�ائ�ر�ة� \ل
ج�ب�;;ال�8ي�ض
;;ح�ك� ع�ل�;;ى ج�م
ه�;;ور� \ل
ق�ر
ي�;;ة�. ل
 [أ�ي�ر
ض�ى \لث�و
ر� \ل
و�ح
ش�ي� أ�ن
 ي�خ
د�م�ك� أ�م
 ي�ب�يت� ع�ن
;;د�9م�ر
ع�اه� و�ع�ل�ى ك�ل3 خ�ض
ر�ة9 ي�ف�ت3ش�. 

�و
د�ي�;;ة�10م�ع
ل�ف�;;ك�؟   أ�ت�ر
ب�;;ط� \لث�;;و
ر� \ل
و�ح
ش�;;ي� ب�ح�ب
;;ل9 إ�ل�;;ى خ�;;ط3 \ل
م�ح
;;ر�اث� أ�م
 ي�م�ه3;;د� \ل
�ن� ق�و�ت�ه� ع�ظ�يم�ة2 أ�و
 ت�ت
ر�ك� ل�ه� ت�ع�ب�ك�؟ 11و�ر�اء�ك�؟   أ�ت�أ
ت�م�ن�ه� أ�ن�ه� ي�أ
ت�ي ب�ز�ر
ع�ك�12أ�ت�ث�ق� ب�ه� ل

 [ج�ن�;;اح� \لن�ع�ام�;;ة� ي�ر�ف
;;ر�ف�. أ�ف�ه�;;و� م�ن
ك�;;ب2 ر�ؤ�وف2 أ�م
 ر�ي;;ش2؟13و�ي�ج
م�;;ع� إ�ل�;;ى ب�ي
;;د�ر�ك�؟ 
�ن�ه�ا ت�ت
ر�ك� ب�ي
ض�ه�ا و�ت�ح
م�يه� ف�ي \لت�ر�اب� 14  و�ت�ن
س�;;ى أ�ن� \لر3ج
;;ل� ت�ض
;;غ�ط�ه� أ�و
 ح�ي�;;و�ان�15ل

� أ�س�;;ف9. 16\ل
ب�ر3 ي�د�وس�ه�!  �د�ه�ا ك�أ�ن�ه�ا ل�ي
س�ت
 ل�ه�ا. ب�اط�;;ل2 ت�ع�ب�ه�;;ا ب�ل  ل�ن�17ت�ق
س�و ع�ل�ى أ�و
ل
�ء�18\لله� ق�د
 أ�ن
س�اه�ا \ل
ح�ك
م�ة� و�ل�م
 ي�ق
س�م
 ل�ه�;ا ف�ه
م;ا.   ع�ن
;;د�م�ا ت�ح
;;و�ذ� ن�ف
س�;;ه�ا إ�ل�;ى \ل
ع�ل

 [ه�ل
 أ�ن
ت� ت�ع
ط�ي \ل
ف�ر�س� ق�و�ت�ه� و�ت�ك
س�;;و ع�ن�ق�;;ه�19ت�ض
ح�ك� ع�ل�ى \ل
ف�ر�س� و�ع�ل�ى ر�اك�ب�ه�. 
 ي�ب
ح�ث� ف�ي \ل
و�اد�ي و�ي�ق
ف�;;ز� ب�ب�;;أ
س21.9أ�ت�وث�ب�ه� ك�ج�ر�اد�ة9؟ ن�ف
خ� م�ن
خ�ر�ه� م�ر
ع�ب2. 20ع�ر
فا؟ 

� ي�ر
ج�;;ع� ع�;;ن� \لس�;;ي
ف�.22ي�خ
ر�ج� ل�ل�ق�اء� \ل�س
ل�ح�ة�.  � ي�ر
ت�;;اع� و�ل  ي�ض
;;ح�ك� ع�ل�;;ى \ل
خ�;;و
ف� و�ل
�ر
ض� و�ل�24ع�ل�ي
ه� ت�ص�ل� \لس3ه�ام� و�س�ن�ان� \لر�م
ح� و�\ل
ح�ر
ب�ة�. 23  ف�ي و�ث
ب�ه� و�غ�ض�ب�ه� ي�ل
ت�ه�م� \ل

 ع�ن
د� ن�ف
خ� \ل
ب�وق� ي�ق�ول�: ه�ه
! و�م�;;ن
 ب�ع�ي;;د9 ي�س
;;ت�ر
و�ح� \ل
ق�ت�;;ال�25ي�ؤ
م�ن� أ�ن�ه� ص�و
ت� \ل
ب�وق�. 
 [أ�م�ن
 ف�ه
م�ك� ي�س
ت�ق�ل� \ل
ع�ق�اب� و�ي�ن
ش�ر� ج�ن�اح�ي
ه� ن�ح
و� \ل
ج�ن�;;وب�؟26ص�ي�اح� \ل
ق�و�اد� و�\ل
ه�ت�اف�. 

 ي�س
ك�ن� \لص�خ
ر� و�ي�ب�يت� ع�ل�ى س�ن3 \لص�;;خ
ر�28أ�و
 ب�أ�م
ر�ك� ي�ح�ل3ق� \لن�س
ر� و�ي�ع�ل3ي و�ك
ر�ه�؟ 27
 ف�ر�اخ�;;ه� ت�ح
س�;;و30م�ن
 ه�ن�اك� ي�ت�ح�س�س� ق�وت�ه�. ت�ب
ص�ر�ه� ع�ي
ن�اه� م�;;ن
 ب�ع�ي;;د9. 29و�\ل
م�ع
ق�ل�. 

\لد�م� و�ح�ي
ث�م�ا ت�ك�ن� \ل
ق�ت
ل�ى ف�ه�ن�اك� ه�و�].



�ر
ب�ع�ون� ا�ل�ص
ح�اح� \ل

�ي�وب�: 1   [ه�ل
 ي�خ�اص�م� \ل
ق�د�ير� م�و�ب3خ�ه� أ�م� \ل
م�ح�اج� \لله� ي�ج�;;او�ب�ه�؟].2و�ق�ال� \لر�ب� ل
 م�ر�ة!5[ه�ا أ�ن�ا ح�ق�ير2 ف�م�اذ�ا أ�ج�او�ب�ك�؟ و�ض�ع
ت� ي�د�ي ع�ل�ى ف�م�ي. 4ف�أ�ج�اب� أ�ي�وب� \لر�ب�: 3

� أ�ز�يد�].  � أ�ج�يب� و�م�ر�ت�ي
ن� ف�ل �ي�وب� م�;;ن� \ل
ع�اص�;;ف�ة�: 6ت�ك�ل�م
ت� ف�ل  [الن� ش�;;د�7ف�ق�ال� \لر�ب� ل
 ل�ع�ل�;ك� ت�ن�;اق�ض� ح�ك
م�;ي. ت�س
;ت�ذ
ن�ب�ن�ي ل�ت�ت�ب�;ر�ر� أ�ن
;ت�!8ح�ق
و�ي
ك� ك�ر�ج�ل9. أ�س
أ�ل�ك� ف�ت�ع
ل�م�ن�;ي. 

ت�ز�ي�;ن� \لن� ب�;ال
ج�ل�ل� و�\ل
ع�;ز3 و�10ه�ل
 ل�ك� ذ�ر�اع2 ك�م�ا ل�ل�ه� و�ب�ص�و
ت9 م�ث
ل� ص�و
ت�ه� ت�ر
ع�;د�؟ 9
\ل
ب�س� \ل
م�ج
د� و�\ل
ب�ه�اء�.   ا�ن
ظ�ر
12ف�ر3ق
 ف�ي
ض� غ�ض�ب�ك� و�\ن
ظ�ر
 ك�ل� م�ت�ع�ظ3م9 و�\خ
ف�ض
ه�. 11و�

ا�ط
م�ر
ه�م
 ف�ي \لت�;;ر�اب� م�ع;;ا و�13إ�ل�ى ك�ل3 م�ت�ع�ظ3م9 و�ذ�ل3ل
ه� و�د�س� \ل�ش
ر�ار� ف�ي م�ك�ان�ه�م�. 
�م�.  \ح
ب�س
 و�ج�وه�ه�م
 ف�ي \لظ�ل �ن� ي�م�ين�ك� ت�خ�ل3ص�;;ك�. 14و�  [ه�;;و�ذ�ا15ف�أ�ن�ا أ�ي
ضا أ�ح
م�د�ك� ل

 ه�ا ه�ي� ق�و�ت�ه� ف�ي م�ت
ن�ي
ه�16ف�ر�س� \ل
ب�ح
ر� \ل�ذ�ي ص�ن�ع
ت�ه� م�ع�ك�. ي�أ
ك�ل� \ل
ع�ش
ب� م�ث
ل� \ل
ب�ق�ر�. 
 ي�خ
ف�;;ض� ذ�ن�ب�;;ه� ك�;;أ�ر
ز�ة9. ع�;;ر�وق� ف�خ
;;ذ�ي
ه� م�ض
;;ف�ور�ة17.2و�ش�;;د�ت�ه� ف�;;ي ع�ض�;;ل� ب�ط
ن�;;ه�. 

�ع�ه� ح�د�ي;;د2 م�ط�;;ر�ق2. 18  ه�;;و� أ�و�ل� أ�ع
م�;;ال� \لل;;ه�. \ل�;;ذ�ي19ع�ظ�ام�ه� أ�ن�اب�يب� ن�ح�اس9 و�أ�ض
ل
�ن� \ل
ج�ب�ال� ت�خ
ر�ج� ل�;;ه� م�ر
ع!;;ى و�ج�م�ي;;ع� و�ح�;;وش� \ل
ب�;;ر3 ت�ل
ع�;;ب�20ص�ن�ع�ه� أ�ع
ط�اه� س�ي
ف�ه�.   ل

 ت�ظ�ل3ل�;;ه� \لس3;;د
ر�ات�22ت�ح
ت� \لس3د
ر�ات� ي�ض
ط�ج�ع� ف�ي س�ت
ر� \ل
ق�ص�ب� و�\ل
غ�م�ق�;;ة�. 21ه�ن�اك�. 
� ي�ف�ر� ه�و�. ي�ط
م�ئ�ن� و�ل�و�23ب�ظ�ل3ه�ا. ي�ح�يط� ب�ه� ص�ف
ص�اف� \لس�و�اق�ي.   ه�و�ذ�ا \لن�ه
ر� ي�ف�يض� ف�ل

�ر
د�ن� ف�ي ف�م�ه�.  ه�ل
 ي�ؤ
خ�ذ� م�ن
 أ�م�ام�ه�؟ ه�ل
 ي�ث
ق�ب� أ�ن
ف�ه� ب�خ�ز�ام�ة9؟24\ن
د�ف�ق� \ل



�ر
ب�ع�ون�ا� ل�ص
ح�اح� \ل
ح�اد�ي و�\ل

 أ�ت�ض�ع� أ�س�ل�ة! ف�ي خ�ط
م�ه�2[أ�ت�ص
ط�اد� \لت3مس�اح� ب�ش�ص� أ�و
 ت�ض
غ�ط� ل�س�ان�ه� ب�ح�ب
ل9؟ 1 
 ه�ل
 ي�ق
ط�;;ع�4أ�ي�ك
ث�ر� \لت�ض�ر�ع�ات� إ�ل�ي
ك� أ�م
 ي�ت�ك�ل�م� م�ع�ك� ب�الل3ين�؟ 3أ�م
 ت�ث
ق�ب� ف�ك�ه� ب�خ�ز�ام�ة9؟ 

�ج
;;ل� ف�ت�ي�ات�;ك�؟5م�ع�ك� ع�ه
دا ف�ت�ت�خ�ذ�ه� ع�ب
دا م�ؤ�ب�دا؟   أ�ت�ل
ع�ب� م�ع�ه� ك�ال
ع�ص
;;ف�ور� أ�و
 ت�ر
ب�ط�;ه� ل
�ج
ل�;;ه� ح�ف
;;ر�ة! أ�و
 ي�ق
س�;;م�ون�ه� ب�ي
;;ن� \ل
ك�ن
ع�;;ان�ي3ين�؟ 6 �7ه�ل
 ت�ح
ف�ر� ج�م�اع�ة� \لص�ي�اد�ين� ل  أ�ت�م
ل�

�ل� \لس�م�ك�؟  � ت�ع�;;د
 ت�;;ذ
ك�ر� \ل
ق�ت�;;ال�! 8ج�ل
د�ه� ح�ر�ابا و�ر�أ
س�ه� ب�إ�ل  ه�;;و�ذ�ا9ض�ع
 ي�;;د�ك� ع�ل�ي
;;ه�. ل
� ي�ك�ب� أ�ي
ضا ب�ر�ؤ
ي�ت�ه�.   ل�ي
س� م�ن
 ش�;;ج�اع9 ي�;;وق�ظ�ه� ف�م�;;ن
 ي�ق�;;ف� إ�ذا10\لر�ج�اء� ب�ه� ك�اذ�ب2. أ�ل

� أ�س
;;ك�ت�12م�ن
 ت�ق�د�م�ن�ي ف�أ�وف�ي�ه�؟ م�ا ت�ح
ت� ك�;;ل3 \لس�;;م�او�ات� ه�;;و� ل�;;ي. 11ب�و�ج
ه�ي؟   [ل
 م�;;ن
 ي�ك
ش�;;ف� و�ج
;;ه� ل�ب
س�;;ه� و�م�;;ن
 ي�;;د
ن�و م�;;ن
13ع�ن
 أ�ع
ض�ائ�ه� و�خ�ب�ر� ق�و�ت�ه� و�ب�ه
ج�ة� ع�د�ت�ه�. 

 ف�خ
;;ر�ه� م�ج�;;ان�15م�ن
 ي�ف
ت�ح� م�ص
ر�اع�ي
 ف�م�ه�؟ د�ائ�ر�ة� أ�س
ن�ان�ه� م�ر
ع�ب�;;ة2. 14م�ث
ن�ى ل�ج�م�ت�ه�؟ 
� ت�;;د
خ�ل� ب�ي
ن�ه�;;ا.16م�ان�ع�ة2 م�ح�ك�م�ة2 م�ض
غ�وط�ة2 ب�خ�;;ات�م9.   ال
و�اح�;;د� ي�م�;;س� \لخ�;;ر� ف�الر3ي;;ح� ل

� ت�ن
ف�ص�;;ل�. 17  ع�ط�اس�;;ه� ي�ب
ع�;;ث� ن�;;ورا و�ع�ي
ن�;;اه�18ك�ل� م�ن
ه�ا م�ل
ت�ص�ق2 ب�ص�;;اح�ب�ه� م�ت�ج�م3;;د�ة! ل
 م�;;ن
 م�ن
خ�ر�ي
;;ه�20م�ن
 ف�م�ه� ت�خ
ر�ج� م�ص�اب�يح�. ش�;;ر�ار� ن�;;ار9 ت�ت�ط�;;اي�ر� م�ن
;;ه�. 19ك�ه�د
ب� \لص�ب
ح�. 

 ن�ف�س�ه� ي�ش
ع�ل� ج�م
را و�ل�ه�يب2 ي�خ
ر�ج�21ي�خ
ر�ج� د�خ�ان2 ك�أ�ن�ه� م�ن
 ق�د
ر9 م�ن
ف�وخ9 أ�و
 م�ن
 م�ر
ج�ل9. 
 م�ط�;;او�ي ل�ح
م�;;ه�23ف�;;ي ع�ن�ق�;;ه� ت�ب�ي;;ت� \ل
ق�;;و�ة� و�أ�م�;;ام�ه� ي�;;د�وس� \ل
ه�;;و
ل�. 22م�;;ن
 ف�م�;;ه�. 

� ت�ت�ح�ر�ك�.   ع�ن
;;د�25ق�ل
ب�ه� ص�ل
ب2 ك�;;ال
ح�ج�ر� و�ق�;;اس9 ك�;;الر�ح�ى. 24م�ت�ل�ص�ق�ة2 م�س
ب�وك�ة2 ع�ل�ي
ه� ل
�ق
و�ي�اء�. م�ن� \ل
م�خ�;;او�ف� ي�ت�يه�;;ون�.  �26ن�ه�وض�ه� ت�ف
ز�ع� \ل � ي�ق�;;وم� و�ل  س�;;ي
ف� \ل�;;ذ�ي ي�ل
ح�ق�;;ه� ل

� د�ر
ع2.  � ح�ر
ب�ة!2َ و�ل  ل�28ي�ح
س�ب� \ل
ح�د�يد� ك�الت3ب
ن� و�\لن�ح�;;اس� ك�;;ال
ع�ود� \لن�خ�;;ر�. 27ر�م
ح2 و�ل
�ع� ت�ر
ج�;;ع� ع�ن
;;ه� ك�;;ال
ق�ش3.   ي�ح
س�;;ب� \ل
م�ط
ر�ق�;;ة�29ي�س
ت�ف�ز�ه� ن�ب
ل� \ل
ق�;;و
س�. ح�ج�;;ار�ة� \ل
م�ق
ل

 ت�ح
ت�ه� ق�ط�ع� خ�ز�ف9 ح�;;اد�ة2. ي�م�;;د3د� ن�و
ر�ج;;ا ع�ل�;;ى30ك�ق�ش� و�ي�ض
ح�ك� ع�ل�ى \ه
ت�ز�از� \لر�م
ح�. 
 ي�ض�;;يء�32ي�ج
ع�ل� \ل
ع�م
ق� ي�غ
ل�;;ي ك�ال
ق�;;د
ر� و�ي�ج
ع�;;ل� \ل
ب�ح
;;ر� ك�ق�;;د
ر� ع�ط�;;ار�ة9. 31\لط3ين�. 

�ر
ض� ن�ظ�ي;;ر2. ص�;;ن�ع� ل�ع�;;د�م�33\لس�ب�يل� و�ر�اء�ه� ف�ي�ح
س�ب� \لل�;;ج� أ�ش
;;ي�ب�.   ل�ي
;;س� ل�;;ه� ف�;;ي \ل
ي�ش
ر�ف� ع�ل�ى ك�ل3 م�ت�ع�ال9. ه�و� م�ل�ك2 ع�ل�ى ك�ل3 ب�ن�ي \ل
ك�ب
ر�ي�اء�].34\ل
خ�و
ف�. 



�ر
ب�ع�ون�ا� ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي و�\ل

� ي�ع
س�;ر� ع�ل�ي
;ك�2ف�أ�ج�اب� أ�ي�وب� \لر�ب�: 1   [ق�د
 ع�ل�م
ت� أ�ن�ك� ت�س
;ت�ط�يع� ك�;;ل� ش�;;ي
ء9 و�ل
� م�ع
ر�ف�ة9! و�ل�ك�ن3;;ي ق�;;د
 ن�ط�ق
;;ت� ب�م�;;ا ل�;;م
 أ�ف
ه�;;م
.3أ�م
ر2.   ف�م�ن
 ذ�ا \ل�ذ�ي ي�خ
ف�ي \ل
ق�ض�اء� ب�ل

�ذ�ن�5ا�س
م�ع� \لن� و�أ�ن�ا أ�ت�ك�ل�م�. أ�س
أ�ل�ك� ف�ت�ع�ل3م�ن�ي. 4ب�ع�ج�ائ�ب� ف�و
ق�ي ل�م
 أ�ع
ر�ف
ه�ا.   ب�س�م
ع� \ل
 ل�;;ذ�ل�ك� أ�ر
ف�;;ض� و�أ�ن
;;د�م� ف�;;ي \لت�;;ر�اب� و�\لر�م�;;اد�].6ق�د
 س�م�ع
ت� ع�ن
ك� و�\لن� ر�أ�ت
ك� ع�ي
ن�;;ي. 

�ل�يف�;;از� \لت�ي
م�;;ان�ي3: [ق�;;د�7 �م� أ�ن� \لر�ب� ق�ال� ل  و�ك�ان� ب�ع
د�م�ا ت�ك�ل�م� \لر�ب� م�ع� أ�ي�وب� ب�ه�ذ�ا \ل
ك�ل
�ن�ك�;;م
 ل�;;م
 ت�ق�ول�;;وا ف�;;ي� \لص�;;و�اب� ك�ع�ب
;;د�ي � ص�;;اح�ب�ي
ك� ل  \ح
ت�م�ى غ�ض�ب�ي ع�ل�ي
ك� و�ع�ل�ى ك�ل

�ن
ف�س�ك�م
 س�ب
ع�ة� ث�ير�ان9 و�س�ب
ع�ة� ك�ب�اش9 و�\ذ
ه�ب�وا إ�ل�ى ع�ب
د�ي أ�ي�وب�8أ�ي�وب�.   و�الن� ف�خ�ذ�وا ل
�ن3ي أ�ر
ف�;;ع� و�ج
ه�;;ه� �ج
ل� أ�ن
ف�س�ك�م
 و�ع�ب
د�ي أ�ي�وب� ي�ص�ل3ي م�ن
 أ�ج
ل�ك�م
 ل  و�أ�ص
ع�د�وا م�ح
ر�ق�ة! ل
�ن�ك�م
 ل�;;م
 ت�ق�ول�;;وا ف�;;ي� \لص�;;و�اب� ك�ع�ب
;;د�ي أ�ي�;;وب�]. � أ�ص
ن�ع� م�ع�ك�م
 ح�س�ب� ح�م�اق�ت�ك�م
 ل  ل�ئ�ل

 ف�ذ�ه�ب� أ�ل�يف�از� \لت�ي
م�ان�ي� و�ب�ل
د�د� \لش�وح�ي� و�ص�وف�ر� \لن�ع
م�ات�ي� و�ف�ع�ل�;;وا ك�م�;;ا ق�;;ال� \ل;;ر�ب�9
�ج
;;ل� أ�ص
;;ح�اب�ه�10ل�ه�م
. و�ر�ف�ع� \لر�ب� و�ج
ه� أ�ي�وب�.   و�ر�د� \ل;;ر�ب� س�;;ب
ي� أ�ي�;;وب� ل�م�;;ا ص�;;ل�ى ل

�ي�وب� ض�ع
فا.   ف�ج�اء� إ�ل�ي
ه� ك�ل� إ�خ
و�ت�ه� و�ك�ل� أ�خ�و�ات�ه� و�ك�ل�11و�ز�اد� \لر�ب� ع�ل�ى ك�ل3 م�ا ك�ان� ل
 م�ع�ار�ف�ه� م�ن
 ق�ب
ل� و�أ�ك�ل�وا م�ع�ه� خ�ب
زا ف�ي ب�ي
ت�ه� و�ر�ث�وا ل�;;ه� و�ع�;;ز�وه� ع�;;ن
 ك�;;ل3 \لش�;;ر3 \ل�;;ذ�ي
 ج�ل�ب�ه� \لر�ب� ع�ل�ي
ه� و�أ�ع
ط�اه� ك�ل� م�ن
ه�م
 ق�س�يط�ة! و�\ح�;;د�ة! و�ك�;;ل� و�\ح�;;د9 ق�ر
ط;;ا م�;;ن
 ذ�ه�;;ب9.

�ه�. و�ك�ان� ل�;;ه� أ�ر
ب�ع�;;ة� ع�ش�;;ر� أ�ل
ف;;ا م�;;ن� \ل
غ�ن�;;م�12  و�ب�ار�ك� \لر�ب� آخ�ر�ة� أ�ي�وب� أ�ك
ث�ر� م�ن
 أ�ول
 و�ك�;;ان� ل�;;ه� س�;;ب
ع�ة� ب�ن�ي;;ن�13و�س�ت�ة� آل�ف9 م�ن� \ل�ب�ل� و�أ�ل
ف� ز�و
ج9 م�ن� \ل
ب�ق�;;ر� و�أ�ل
;;ف� أ�ت�;;ان9. 

�ول�ى ي�م�يم�ة� و�\س
م� \لث�ان�ي�ة� ق�ص�يع�ة� و�\س
م� \لث�ال�ث�ة� ق�ر
ن�14و�ث�ل�ث� ب�ن�ات9.   و�س�م�ى \س
م� \ل
�ر
ض�. و�أ�ع
ط�;;اه�ن�15ه�ف�;;وك�.   و�ل�;;م
 ت�وج�;;د
 ن�س�;;اء2 ج�م�يل�ت2 ك�ب�ن�;;ات� أ�ي�;;وب� ف�;;ي ك�;;ل3 \ل

 و�ع�اش� أ�ي�وب� ب�ع
د� ه�ذ�ا م�ئ�ة! و�أ�ر
ب�ع�ي;;ن� س�;;ن�ة! و�ر�أ�ى ب�ن�ي;;ه�16أ�ب�وه�ن� م�ير�اثا ب�ي
ن� إ�خ
و�ت�ه�ن�. 
�ي�ام�.17و�ب�ن�ي ب�ن�يه� إ�ل�ى أ�ر
ب�ع�ة� أ�ج
ي�ال9.  ث�م� م�ات� أ�ي�وب� ش�ي
خا و�ش�ب
ع�ان� \ل
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