
ا�ل
م�ز�ام�ير�
�ول� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل

 ط�وب�ى ل�لرج�ل� \لذ�ي ل�م
 ي�س
ل�ك
 ف�ي م�ش�ور�ة� \ل�ش
ر�ار� و�ف�ي ط�ر�يق� \ل
خ�ط�اة� ل���م
 ي�ق���ف
 و�ف���ي1 
 .
2.6م�ج
ل�س� \ل
م�س
ت�ه
ز�ئ�ين� ل�م
 ي�ج
ل�س  ل�ك�ن
 ف�ي ن�ام�وس� \لرب< م�س�رت�ه� و�ف�ي ن�ام�وس�ه� ي�ل
ه���ج� ن�ه���ارا و�ل�ي
ل

� ي���ذ
ب�ل�.3  ف�ي�ك�ون� ك�ش�ج�ر�ةN م�غ
ر�وس�ةN ع�ن
د�  م�ج�ار�ي�ِ� \ل
م�ي�اه� \لت�ي ت�ع
ط�ي ث�م�ر�ه�ا ف�ي أ�و�ان���ه� و�و�ر�ق�ه���ا ل
�5ل�ي
�س� ك��ذ�ل�ك� \ل�ش
�ر�ار� ل�ك�نه��م
 ك�ال
ع�ص��اف�ة� \لت��ي ت��ذ�ر<يه�ا \لر<ي�ح�. 4و�ك�لU م�ا ي�ص
ن�ع�ه� ي�ن
ج��ح�.   ل��ذ�ل�ك� ل

�ب
��ر�ار�.  � \ل
خ�ط�اة� ف�ي ج�م�اع���ة� \ل �ب
��ر�ار� أ�م��ا6ت�ق�وم� \ل�ش
ر�ار� ف�ي \لد<ين� و�ل �ن \ل��رب ي�ع
ل���م� ط�ر�ي��ق� \ل  ل
ط�ر�يق� \ل�ش
ر�ار� ف�ت�ه
ل�ك�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي

�م�م� و�ت�ف�كر� \لشUع�وب� ف�ي \ل
ب�اط�ل�؟ 1  �ر
ض� و�ت�آم�ر� \لرUؤ�س�اء� م�عا2ل�م�اذ�ا \ر
ت�جت� \ل  ق�ام� م�ل�وك� \ل
 ا�لس��اك�ن� ف���ي4[ل�ن�ق
ط���ع
 ق�ي�ود�ه�م���ا و�ل
ن�ط
��ر�ح
 ع�ن��ا ر�ب�ط�ه�م���ا]. 3ع�ل�ى \لرب< و�ع�ل���ى م�س���يح�ه� ق���ائ�ل�ين�: 

 .
 أ�م��ا أ�ن���ا6ح�ين�ئ�ذN ي�ت�ك�لم� ع�ل�ي
ه�م
 ب�غ�ض���ب�ه� و�ي�ر
ج�ف�ه���م
 ب�غ�ي
ظ��ه�. 5\لسم�او�ات� ي�ض
ح�ك�. \لربU ي�س
ت�ه
ز�ئ� ب�ه�م
 إ�ن<ي أ�خ
ب�ر� م�ن
 ج�ه�ة� ق�ض�اء� \لرب<. ق���ال� ل���ي: [أ�ن
��ت�7ف�ق�د
 م�س�ح
ت� م�ل�ك�ي ع�ل�ى ص�ه
ي�و
ن� ج�ب�ل� ق�د
س�ي. 

�ر
ض� م�ل
كا ل�ك�. 8\ب
ن�ي. أ�ن�ا \ل
ي�و
م� و�ل�د
ت�ك�.  �م�م� م�ير�اثا ل�ك� و�أ�ق�اص�ي� \ل  ت�ح�ط<م�ه���م
9ا�س
أ�ل
ن�ي ف�أ�ع
ط�ي�ك� \ل
 .[
 ف�الن� ي�ا أ�يUه�ا \ل
م�ل�وك� ت�ع�قل���وا. ت���أ�دب�وا ي���ا ق�ض���اة�10ب�ق�ض�يبN م�ن
 ح�د�يدN. م�ث
ل� إ�ن�اء� خ�زافN ت�ك�س<ر�ه�م

�ر
ض�.   ي�غ
ض�ب� ف�ت�ب�يد�وا م���ن� \لطر�ي��ق�.12اع
ب�د�وا \لرب ب�خ�و
فN و�\ه
ت�ف�وا ب�ر�ع
د�ةN. 11\ل  ق�ب<ل�وا \ل�ب
ن� ل�ئ�ل
�نه� ع�ن
 ق�ل�يلN ي�تق�د� غ�ض�ب�ه�. ط�وب�ى ل�ج�م�يع� \ل
م�تك�ل�ين� ع�ل�ي
ه�. ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث�
م�ز
م�ور� ل�د�او�د� ح�ين�م�ا ه�ر�ب� م�ن
 و�ج
ه� أ�ب
ش�ال�وم� \ب
ن�ه�

 1 . ك�ث�ي��ر�ون� ي�ق�ول���ون� ل�ن�ف
س���ي: [ل�ي
��س� ل���ه�2ي�ا ر�بU م�ا أ�ك
ث�ر� م�ض�اي�ق�ي. ك�ث�ي��ر�ون� ق���ائ�م�ون� ع�ل���ي
 .
�ه  ب�ص���و
ت�ي إ�ل���ى \ل��رب<4أ�ما أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�ت�ر
س� ل���ي. م�ج
��د�ي و�ر�اف���ع� ر�أ
س���ي. 3خ�ل�ص� ب�إ�ل�ه�ه�]. س�ل

 .
�ه �ن \ل��رب ي�ع
ض���د�ن�ي.5أ�ص
ر�خ� ف�ي�ج�يب�ن�ي م�ن
 ج�ب�ل� ق�د
س�ه�. س�ل  أ�ن�ا \ض
ط�ج�ع
ت� و�ن�م
��ت�. \س
��ت�ي
ق�ظ
ت� ل
� أ�خ�اف� م�ن
 ر�ب�و�ات� \لشUع�وب� \ل
م�ص
ط�ف<ين� ع�ل�ي م�ن
 ح�و
ل�ي. 6 �ن��ك�7ل  ق�م
 ي�ا ر�بU. خ�ل<ص
ن�ي ي�ا إ�ل�ه���ي. ل

 ل�ل��رب< \ل
خ�ل�ص�. ع�ل���ى ش���ع
ب�ك� ب�ر�ك�ت���ك�.8ض�ر�ب
ت� ك�ل أ�ع
د�ائ�ي ع�ل�ى \ل
ف�ك<. ه�شم
ت� أ�س
ن�ان� \ل�ش
��ر�ار�. 
.
س�ل�ه



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع�
�و
ت�ار�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى ذ�و�ات� \�ل

�ت�ي.1   ع�ن
د� د�ع�ائ�ي� \س
ت�ج�ب
 ل�ي ي�ا إ�ل�ه� ب�ر<ي. ف�ي \لض<يق� ر�حب
ت� ل�ي. ت�ر�اء�ف
 ع�ل�ي و�\س
م�ع
 ص��ل
2.
�ه  ي�ا ب�ن�ي \ل
ب�ش�ر� ح�تى م�ت�ى ي�ك�ون� م�ج
د�ي ع�ارا! ح�تى م�ت�ى ت�ح�بUون� \ل
ب�اط�ل� و�ت�ب
ت�غ���ون� \ل
ك���ذ�ب�! س���ل
� ت�خ
ط�ئ�وا. ت�ك�لم���وا ف���ي4ف�اع
ل�م�وا أ�ن \لرب ق�د
 م�يز� ت�ق�يه�. \لربU ي�س
م�ع� ع�ن
د� م�ا أ�د
ع���وه�. 3  ا�ر
ت�ع���د�وا و�ل

 .
�ه  ك�ث�ي��ر�ون�6ا�ذ
ب�ح���وا ذ�ب���ائ�ح� \ل
ب���ر< و�ت�و�كل���وا ع�ل���ى \ل��رب<. 5ق�ل�وب�ك�م
 ع�ل�ى م�ض�اج�ع�ك�م
 و�\س
ك�ت�وا. س���ل
 .Uه�ك� ي�ا ر�ب
 ج�ع�ل
ت� س���ر�ورا ف���ي ق�ل
ب���ي أ�ع
ظ���م� م���ن
7ي�ق�ول�ون�: [م�ن
 ي�ر�ين�ا خ�ي
را؟] \ر
ف�ع
 ع�ل�ي
ن�ا ن�ور� و�ج

 .
�نك� أ�ن
��ت� ي���ا ر�بU م�ن
ف���ر�دا8س�ر�ور�ه�م
 إ�ذ
 ك�ث�ر�ت
 ح�ن
ط�ت�ه�م
 و�خ�م
ر�ه�م �م�ةN أ�ض
ط�ج�ع� ب�ل
 أ�ي
ضا أ�ن�ام� ل  ب�س�ل
ف�ي ط�م�أ
ن�ين�ةN ت�س�ك<ن�ن�ي.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى ذ�و�ات� \�لنف
خ�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�ن<��ي إ�ل�ي
��ك�2ل�ك�ل�م�ات�ي أ�ص
غ� ي�ا ر�بU. ت�أ�مل
 ص�ر�اخ�ي. 1   اس
ت�م�ع
 ل�ص�و
ت� د�ع�ائ�ي ي�ا م�ل�ك�ي و�إ�ل�ه�ي ل
�ت�ي ن�ح
و�ك� و�أ�ن
ت�ظ�ر�. 3أ�ص�ل<ي.  �نك� أ�ن
ت� ل�س
ت� إ�ل�ه��ا4ي�ا ر�بU ب�ال
غ�د�اة� ت�س
م�ع� ص�و
ت�ي. ب�ال
غ�د�اة� أ�و�ج<ه� ص�ل  ل

� ي�س�اك�ن�ك� \لش<ر<ير�.  � ي�ق�ف� \ل
م�ف
ت�خ���ر�ون� ق���دام� ع�ي
ن�ي
��ك�. أ�ب
غ�ض
��ت� ك���ل ف���اع�ل�ي \ل�ث
��م�.5ي�س�رU ب�الشر< ل  ل
6 .Uب أ�م��ا أ�ن���ا ف�ب�ك�ث
��ر�ة� ر�ح
م�ت���ك� أ�د
خ���ل�7ت�ه
ل�ك� \ل
م�ت�ك�ل<م�ين� ب�ال
ك�ذ�ب�. ر�ج�ل� \لد<م�اء� و�\ل
غ�ش< ي�ك
ر�ه�ه� \ل��ر

 ي�ا ر�بU \ه
د�ن�ي إ�ل�ى ب�ر<ك� ب�س�ب�ب� أ�ع
��د�ائ�ي. س���ه<ل
 ق���دام�ي8ب�ي
ت�ك�. أ�س
ج�د� ف�ي ه�ي
ك�ل� ق�د
س�ك� ب�خ�و
ف�ك�. 
�نه� ل�ي
س� ف�ي أ�ف
و�اه�ه�م
 ص�د
ق�. ج�و
ف�ه�م
 ه�وة�. ح�ل
ق�ه�م
 ق�ب
��ر� م�ف
ت��وح�. أ�ل
س���ن�ت�ه�م
 ص���ق�ل�وه�ا.9ط�ر�يق�ك�.   ل

�نه�م
 ت�م�رد�وا ع�ل�ي
ك�. 10  و�ي�ف
ر�ح�11د�ن
ه�م
 ي�ا \لله�. ل�ي�س
ق�ط�وا م�ن
 م�ؤ�ام�ر�ات�ه�م
 ب�ك�ث
ر�ة� ذ�ن�وب�ه�م
. ط�و<ح
 ب�ه�م
 ل
�ب�د� ي�ه
ت�ف�ون� و�ت�ظ�ل<ل�ه�م
. و�ي�ب
ت�ه�ج� ب�ك� م�ح�بUو \س
��م�ك�.  �ن��ك� أ�ن
��ت� ت�ب���ار�ك�12ج�م�يع� \ل
م�تك�ل�ين� ع�ل�ي
ك�. إ�ل�ى \ل  ل

\لص<د<يق� ي�ا ر�بU. ك�أ�نه� ب�ت�ر
سN ت�ح�يط�ه� ب�الر<ض�ا.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س�
�و
ت�ار� ع�ل�ى \ل
ق�ر�ار�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى ذ�و�ات� \�ل

� ت�ؤ�د<ب
ن�ي ب�غ�ي
ظ�ك�. 1  � ت�و�ب<خ
ن�ي ب�غ�ض�ب�ك� و�ل �ن<ي ض���ع�يف�. \ش
��ف�ن�ي ي���ا2ي�ا ر�بU ل  ار
ح�م
ن�ي ي�ا ر�بU ل
 
 ع�د
 ي���ا ر�بU. ن���ج<4و�ن�ف
س�ي ق�د� \ر
ت�اع�ت
 ج�د�ا. و�أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�ح�تى م�ت�ى! 3ر�بU ل�ن ع�ظ�ام�ي ق�د
 ر�ج�ف�ت

�نه� ل�ي
س� ف���ي \ل
م���و
ت� ذ�ك
��ر�ك�. ف���ي \ل
ه�او�ي���ة� م���ن
 ي�ح
م���د�ك�؟5ن�ف
س�ي. خ�ل<ص
ن�ي م�ن
 أ�ج
ل� ر�ح
م�ت�ك�.   ل
 س���اخ�ت
 م���ن� \ل
غ���م<7ت�ع�ب
ت� ف�ي ت�ن�هUد�ي. أ�ع�و<م� ف�ي ك���ل< ل�ي
ل���ةN س���ر�ير�ي ب���د�م�وع�ي. أ�ذ�و<ب� ف�ر�اش���ي. 6

 .�ن \لرب ق���د
 س���م�ع� ص���و
ت�8ع�ي
ن�ي. ش�اخ�ت
 م�ن
 ك�ل< م�ض�اي�ق�ي  ا�ب
ع�د�وا ع�ن<ي ي�ا ج�م�يع� ف�اع�ل�ي \ل�ث
م� ل
�ت�ي. 9ب�ك�ائ�ي.   ج�م�ي��ع� أ�ع
��د�ائ�ي ي�خ
��ز�و
ن� و�ي�ر
ت���اع�ون� ج���د�ا.10س�م�ع� \لربU ت�ض�رUع�ي. \لربU ي�ق
ب���ل� ص���ل

ي�ع�ود�ون� و�ي�خ
ز�و
ن� ب�غ
ت�ة6.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع�
�م� ك�وش� \ل
ب�ن
ي�ام�ين�ي< ش�ج�و�ية� ل�د�او�د� غ�ناه�ا ل�لرب< ب�س�ب�ب� ك�ل

 ي�ف
ت���ر�س� ك�أ�س���د2Nي�ا ر�بU إ�ل�ه�ي ع�ل�ي
ك� ت�و�كل
ت�. خ�ل<ص
ن�ي م�ن
 ك�ل< \لذ�ين� ي�ط
ر�د�ون�ن�ي و�ن�ج<ن�ي 1   ل�ئ�ل
� م�ن
ق�ذ�.   إ�ن
4ي�ا ر�بU إ�ل�ه�ي إ�ن
 ك�ن
ت� ق�د
 ف�ع�ل
ت� ه�ذ�ا. إ�ن
 و�ج�د� ظ�ل
م� ف�ي ي�د�ي. 3ن�ف
س�ي ه�اش�ما إ�ياه�ا و�ل

 Nس�ب�ب �  ف�ل
ي�ط���ار�د
 ع���د�و� ن�ف
س���ي و�ل
ي���د
ر�ك
ه�ا و�ل
ي���د�س
 إ�ل���ى5ك�اف�أ
ت� م�س�ال�م�ي ش�ر�ا و�س�ل�ب
ت� م�ض�اي�ق�ي ب�ل
 .
�ه �ر
ض� ح�ي�ات�ي و�ل
ي�ح���ط إ�ل��ى \لت�Uر�اب� م�ج
�د�ي. س��ل  ق��م
 ي��ا ر�بU ب�غ�ض��ب�ك�. \ر
ت�ف��ع
 ع�ل��ى س��خ�ط�6\ل

 ال��رب8Uو�م�ج
م�ع� \ل
ق�ب�ائ�ل� ي�ح�يط� ب�ك� ف�ع�د
 ف�و
ق�ه�ا إ�ل���ى \ل
ع�ل���ى. 7م�ض�اي�ق�ي و�\ن
ت�ب�ه
 ل�ي. ب�ال
ح�ق< أ�و
ص�ي
ت�. 
 . ل�ي�ن
ت���ه� ش���رU \ل�ش
��ر�ار� و�ث�ب<��ت�9ي�د�ين� \لشUع�وب�. \ق
ض� ل�ي ي���ا ر�بU ك�ح�ق<��ي و�م�ث
��ل� ك�م���ال�ي \ل��ذ�ي ف���ي

 .Uب�ار
 ت�ر
س�ي ع�ن
د� \لله� م�خ�ل<ص� م�س
��ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل���وب�.10\لص<د<يق�. ف�إ�ن ف�اح�ص� \ل
ق�ل�وب� و�\ل
ك�ل�ى \لله� \ل
11 .Nم
 إ�ن
 ل�م
 ي�ر
ج�ع
 ي�ح�د<د
 س���ي
ف�ه�. م���د ق�و
س���ه� و�ه�يأ�ه���ا12ا�لله� ق�اضN ع�اد�ل� و�إ�ل�ه� ي�س
خ�ط� ف�ي ك�ل< ي�و
 ه�و�ذ�ا ي�م
خ�ض� ب�ال�ث
م�. ح�م�ل� ت�ع�با و�و�ل���د� ك���ذ�با.14و�س�دد� ن�ح
و�ه� آل�ة� \ل
م�و
ت�. ي�ج
ع�ل� س�ه�ام�ه� م�ل
ت�ه�ب�ة6. 13
 ي�ر
ج�ع� ت�ع�ب�ه� ع�ل���ى ر�أ
س���ه� و�ع�ل���ى ه���ام�ت�ه� ي�ه
ب���ط�16ك�ر�ا ج�ب�ا. ح�ف�ر�ه� ف�س�ق�ط� ف�ي \ل
ه�وة� \لت�ي ص�ن�ع�. 15

أ�ح
م�د� \لرب ح�س�ب� ب�ر<ه�. و�أ�ر�ن<م� ل�س
م� \لرب< \ل
ع�ل�ي<.17ظ�ل
م�ه�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى \ل
ج�ت<ية�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�ل���ك� ف���و
ق� \لس��م�او�ات�!1  �ر
ض� ح�ي
ث� ج�ع�ل
��ت� ج�ل  أ�يUه�ا \لربU س�ي<د�ن�ا م�ا أ�م
ج�د� \س
م�ك� ف�ي ك�ل< \ل
2 .Nت�ق���م
 إ�ذ�ا أ�ر�ى3م�ن
 أ�ف
و�اه� \ل�ط
ف�ال� و�\لرUضع� أ�سس
��ت� ح�م
��دا ب�س���ب�ب� أ�ض
��د�اد�ك� ل�ت�س
��ك�يت� ع���د�و� و�م�ن

 ف�م�ن
 ه�و� \ل�ن
س�ان� ح�ت��ى ت���ذ
ك�ر�ه� و�\ب
��ن� آد�م�4س�م�او�ات�ك� ع�م�ل� أ�ص�اب�ع�ك� \ل
ق�م�ر� و�\لنUج�وم� \لت�ي ك�ون
ت�ه�ا 
�ئ�ك�ة� و�ب�م�ج
��دN و�ب�ه���اءN ت�ك�ل<ل���ه�. 5ح�تى ت�ف
ت�ق�د�ه�!  6 ع�ن� \ل
م�ل  ت�س���ل<ط�ه� ع�ل���ى أ�ع
م���ال� ي���د�ي
ك�.6و�ت�ن
ق�ص�ه� ق�ل�يل

 و�ط�ي���ور� \لس��م�اء� و�س���م�ك�8ال
غ�ن�م� و�\ل
ب�ق�ر� ج�م�يعا و�ب�ه�ائ�م� \ل
ب�ر< أ�ي
ضا 7ج�ع�ل
ت� ك�ل ش�ي
ءN ت�ح
ت� ق�د�م�ي
ه�. 
�ر
ض�!9\ل
ب�ح
ر� \لسال�ك� ف�ي س�ب�ل� \ل
م�ي�اه�.  أ�يUه�ا \لربU س�ي<د�ن�ا م�ا أ�م
ج�د� \س
م�ك� ف�ي ك�ل< \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ع�ل�ى [م�و
ت� \ل�ب
ن�]. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 أ�ف
��ر�ح� و�أ�ب
ت�ه���ج� ب���ك�. أ�ر�ن<��م� ل�س
��م�ك� أ�يUه���ا2أ�ح
م�د� \لرب ب�ك�ل< ق�ل
ب�ي. أ�ح�د<ث� ب�ج�م�ي��ع� ع�ج�ائ�ب���ك�. 1 
 .Uع�ل�ي
�ن��ك� أ�ق�م
��ت� ح�ق<��ي4ع�ن
د� ر�ج�وع� أ�ع
د�ائ�ي إ�ل�ى خ�ل
فN ي�س
ق�ط�ون� و�ي�ه
ل�ك�ون� م�ن
 ق�دام� و�ج
ه�ك� 3\ل  ل

 .6 �م��م�. أ�ه
ل�ك
��ت� \لش<�ر<ير�. م�ح���و
ت� \س
�م�ه�م
5و�د�ع
و�اي�. ج�ل�س
ت� ع�ل�ى \ل
ك�ر
س�ي< ق�اض�يا ع�اد�ل  ان
ت�ه�ر
ت� \ل
�ب�د�.  �ب�د�. و�ه�د�م
ت� م�د�نا. ب�اد� ذ�ك
ر�ه� ن�ف
س�ه�. 6إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل  أ�م��ا \ل��ربU ف���إ�ل�ى7ا�ل
ع�د�وU ت�م خ�ر�اب�ه� إ�ل�ى \ل

 و�ه�و� ي�ق
ض�ي ل�ل
م�س
ك�ون�ة� ب�ال
ع�د
ل�. ي�د�ين� \لشUع�وب� ب�ال�س
��ت�ق�ام�ة�.8\لده
ر� ي�ج
ل�س�. ث�بت� ل�ل
ق�ض�اء� ك�ر
س�يه� 
�ن��ك�10و�ي�ك�ون� \لربU م�ل
ج�أ6 ل�ل
م�ن
س�ح�ق�. م�ل
ج�أ6 ف�ي أ�ز
م�ن�ة� \لض<يق�. 9  و�ي�تك�ل� ع�ل�ي
ك� \ل
ع�ار�ف�ون� \س
��م�ك�. ل

 .Uط�ال�ب�يك� ي�ا ر�ب 
 ر�ن<م�وا ل�ل��رب< \لس��اك�ن� ف���ي ص���ه
ي�و
ن�. أ�خ
ب���ر�وا ب�ي
��ن� \لش��Uع�وب� ب�أ�ف
ع���ال�ه�.11ل�م
 ت�ت
ر�ك
�نه� م�ط�ال�ب� ب�الد<م�اء�. ذ�ك�ر�ه�م
. ل�م
 ي�ن
س� ص�ر�اخ� \ل
م�س�اك�ين�. 12  ا�ر
ح�م
ن�ي ي�ا ر�بU. \ن
ظ�ر
 م�ذ�لت�ي م���ن
13ل

 ل�ك���ي
 أ�ح���د<ث� ب�ك���ل< ت�س���اب�يح�ك� ف���ي أ�ب
��و�اب� \ب
ن���ة� ص���ه
ي�و
ن�14م�ب
غ�ض�ي ي�ا ر�اف�ع�ي م�ن
 أ�ب
و�اب� \ل
م�و
ت�. 
�م�م� ف�ي \ل
ح�ف
ر�ة� \لت�ي ع�م�ل�وه�ا. ف�ي \لشب�ك�ة� \لت�ي أ�خ
ف�وه�ا \ن
ت�ش���ب�ت
15م�ب
ت�ه�جا ب�خ�ل�ص�ك�.   ت�و�رط�ت� \ل

 .
�ه
.16أ�ر
ج�ل�ه�م �و
ت���ار�). س���ل  م�ع
ر�وف� ه�و� \لربU. ق�ض�اء6 أ�م
ض�ى. \لش<ر<ير� ي�ع
ل�ق� ب�ع�م�ل� ي�د�ي
ه�. (ض�ر
ب� \ل
�م�م� \لناس�ين� \لله�. 17 �ب���د�.18ا�ل�ش
ر�ار� ي�ر
ج�ع�ون� إ�ل�ى \ل
ه�او�ي�ة� ك�لU \ل � ي�ن
س���ى \ل
م�س
��ك�ين� إ�ل���ى \ل �نه� ل  ل

� ي�خ�يب� إ�ل�ى \لده
ر�.  �م���م� ق���دام�ك�. 19ر�ج�اء� \ل
ب�ائ�س�ين� ل � ي�ع
ت�ز \ل�ن
س�ان�. ل�ت�ح�اك�م� \ل  ي���ا20ق�م
 ي�ا ر�بU. ل

�ه �م�م� أ�نه�م
 ب�ش�ر�. س�ل ر�بU \ج
ع�ل
 ع�ل�ي
ه�م
 ر�ع
با ل�ي�ع
ل�م� \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ع�اش�ر�

 ف���ي ك�ب
ر�ي���اء� \لش<��ر<ير� ي�ح
ت���ر�ق�2ي�ا ر�بU ل�م�اذ�ا ت�ق�ف� ب�ع�يدا؟ ل�م�اذ�ا ت�خ
ت�ف�ي ف�ي أ�ز
م�ن�ة� \لض<يق�؟ 1 
�ن \لش<ر<ير� ي�ف
ت�خ���ر� ب�ش���ه�و�ات� ن�ف
س���ه� و�\ل
خ���اط�ف�3\ل
م�س
ك�ين�. ي�ؤ
خ�ذ�ون� ب�ال
م�ؤ�ام�ر�ة� \لت�ي ف�كر�وا ب�ه�ا.   ل

 .� إ�ل�ه�. 4ي�ج�د<ف�. ي�ه�ين� \لرب � ي�ط�ال�ب�]. ك�لU أ�ف
ك�ار�ه� أ�نه� ل  ت�ث
ب���ت�5الش<ر<ير� ح�س�ب� ت�ش�ام�خ� أ�ن
ف�ه� ي�ق�ول�: [ل
 .
� أ�ت�ز�ع
ز�ع�. م�ن
6س�ب�ل�ه� ف�ي ك�ل< ح�ينN. ع�ال�ي�ة� أ�ح
ك�ام�ك� ف�و
ق�ه�. ك�لU أ�ع
د�ائ�ه� ي�ن
ف�ث� ف�يه�م  ق�ال� ف�ي ق�ل
ب�ه�: [ل

 .[Nس�وء �  ي�ج
ل���س� ف���ي8ف�م�ه� م�م
ل�وء� ل�ع
ن�ة6 و�غ�ش�ا و�ظ�ل
ما. ت�ح
ت� ل�س�ان�ه� م�ش�قة� و�إ�ث
م�. 7د�و
رN إ�ل�ى د�و
رN ب�ل
 ي�ك
م�ن� ف�ي \ل
م�خ
ت�ف�ى ك�أ�س�د9Nم�ك
م�ن� \لد<ي�ار� ف�ي \ل
م�خ
ت�ف�ي�ات� ي�ق
ت�ل� \ل
ب�ر�يء�. ع�ي
ن�اه� ت�ر�اق�ب�ان� \ل
م�س
ك�ين�. 

 ف�ت�ن
س�ح�ق� و�ت�ن
ح�ن�ي10ف�ي ع�ر<يس�ه�. ي�ك
م�ن� ل�ي�خ
ط�ف� \ل
م�س
ك�ين�. ي�خ
ط�ف� \ل
م�س
ك�ين� ب�ج�ذ
ب�ه� ف�ي ش�ب�ك�ت�ه� 
�ب���د�].11و�ت�س
ق�ط� \ل
م�س�اك�ين� ب�ب�ر�اث�ن�ه�.  � ي�ر�ى إ�ل���ى \ل  ق�ال� ف�ي ق�ل
ب�ه�: [إ�ن \لله� ق�د
 ن�س�ي�. ح�ج�ب� و�ج
ه�ه�. ل

� ت�ن
س� \ل
م�س�اك�ين�. 12  ل�م�اذ�ا أ�ه�ان� \لش<ر<ير� \لله�؟ ل�م���اذ�ا ق���ال� ف���ي13ق�م
 ي�ا ر�بU. ي�ا \لله� \ر
ف�ع
 ي�د�ك�. ل
� ت�ط�ال�ب�]؟  �نك� ت�ب
ص�ر� \ل
م�ش�قة� و�\ل
غ�م ل�ت�ج�از�ي� ب�ي���د�ك�. إ�ل�ي
��ك� ي�س���ل<م� \ل
م�س
��ك�ين�14ق�ل
ب�ه�: [ل  ق�د
 ر�أ�ي
ت�. ل

� ت�ج���د�ه�. 15أ�م
ر�ه�. أ�ن
ت� ص�ر
ت� م�ع�ين� \ل
ي�ت�يم�.   ال��رب16Uا�ح
ط�م
 ذ�ر�اع� \ل
ف�اج�ر�. و�\لش<ر<ير� ت�ط
ل�ب� ش���ره� و�ل
�م�م� م�ن
 أ�ر
ض�ه�.  �ب�د�. ب�اد�ت� \ل  ت�أ�وUه� \ل
و�د�ع�اء� ق�د
 س�م�ع
ت� ي�ا ر�بU. ت�ث�ب<ت� ق�ل���وب�ه�م
.17م�ل�ك� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل

�ر
ض�.18ت�م�يل� أ�ذ
ن�ك�  � ي�ع�ود� أ�ي
ضا ي�ر
ع�ب�ه�م
 إ�ن
س�ان� م�ن� \ل ل�ح�ق< \ل
ي�ت�يم� و�\ل
م�ن
س�ح�ق� ل�ك�ي
 ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي ع�ش�ر�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�د�او�د�

�ن��ه� ه���و�ذ�ا2ع�ل�ى \لرب< ت�و�كل
ت�. ك�ي
ف� ت�ق�ول�ون� ل�ن�ف
س�ي: [اه
ر�ب�وا إ�ل�ى ج�ب���ال�ك�م
 ك�ع�ص
��ف�ورN]؟ 1   ل
 إ�ذ�ا3\ل�ش
ر�ار� ي�م�دUون� \ل
ق�و
س�. ف�وق�وا \لسه
م� ف�ي \ل
��و�ت�ر� ل�ي�ر
م���وا ف���ي \ل��دUج�ى م�س
��ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل���وب�. 

�ع
م�د�ة� ف�الص<د<يق� م�اذ�ا ي�ف
ع�ل�؟   ا�لربU ف���ي ه�ي
ك���ل� ق�د
س���ه�. \ل��ربU ف���ي \لس��م�اء� ك�ر
س���يUه�.4\ن
ق�ل�ب�ت� \ل
 ال��ربU ي�م
ت�ح���ن� \لص<��د<يق�. أ�م��ا \لش<��ر<ير� و�م�ح���بU \لظUل
��م�5ع�ي
ن�اه� ت�ن
ظ�ر�ان�. أ�ج
ف�ان�ه� ت�م
ت�ح���ن� ب�ن���ي آد�م�. 

 ل�ن7ي�م
ط�ر� ع�ل�ى \ل�ش
ر�ار� ف�خ�اخا ن���ارا و�ك�ب
ر�يت��ا و�ر�ي��ح� \لس��م�وم� ن�ص���يب� ك�أ
س���ه�م
. 6ف�ت�ب
غ�ض�ه� ن�ف
س�ه�. 
\لرب ع�اد�ل� و�ي�ح�بU \ل
ع�د
ل�. \ل
م�س
ت�ق�يم� ي�ب
ص�ر� و�ج
ه�ه�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي ع�ش�ر�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى [\ل
ق�ر�ار�]. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�م�ن�اء� م���ن
 ب�ن���ي \ل
ب�ش���ر�. 1  �نه� ق�د� \ن
ق�ط�ع� \ل �نه� ق�د� \ن
ق�ر�ض� \لتق�يU ل  ي�ت�ك�لم���ون�2خ�ل<ص
 ي�ا ر�بU ل
 ي�ق
ط���ع� \ل��ربU ج�م�ي��ع� \لش<��ف�اه�3ب�ال
ك�ذ�ب� ك�لU و�\ح�دN م�ع� ص�اح�ب�ه� ب�ش�ف�اهN م�ل�ق�ةN ب�ق�ل
بN ف�ق�ل
��بN ي�ت�ك�لم���ون�. 

 الذ�ين� ق�ال�وا: [ب�أ�ل
س�ن�ت�ن�ا ن�ت�ج�ب��ر�. ش���ف�اه�ن�ا م�ع�ن���ا. م���ن
 ه���و� س���ي<د�4\ل
م�ل�ق�ة� و�\لل<س�ان� \ل
م�ت�ك�ل<م� ب�ال
ع�ظ�ائ�م� 
 [م�ن� \غ
ت�ص�اب� \ل
م�س�اك�ين� م�ن
 ص�ر
خ�ة� \ل
ب�ائ�س�ين� \لن� أ�ق�وم� ي�ق�ول� \لربU. [أ�ج
ع�ل� ف�ي و�س
ع5Nع�ل�ي
ن�ا؟]. 

�ر
ض� م�م
ح�وص���ةN س���ب
ع�6\لذ�ي ي�ن
ف�ث� ف�يه�].  �م� ن�ق�ي� ك�ف�ضةN م�ص�فاةN ف�ي ب�وط���ةN ف���ي \ل �م� \لرب< ك�ل  ك�ل
 .Nات ال�ش
��ر�ار� ي�ت�م�ش��Uون� م���ن
 ك���ل<8أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ت�ح
ف�ظ�ه�م
. ت�ح
ر�س�ه�م
 م�ن
 ه�ذ�ا \ل
ج�يل� إ�ل�ى \لده
ر�. 7م�ر

�ر
ذ�ال� ب�ي
ن� \لناس�. ن�اح�ي�ةN ع�ن
د� \ر
ت�ف�اع� \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� ع�ش�ر�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 إ�ل���ى م�ت��ى أ�ج
ع��ل�2إ�ل�ى م�ت�ى ي�ا ر�بU ت�ن
س�ان�ي ك�ل \لن<س
ي�ان�! إ�ل�ى م�ت�ى ت�ح
ج�ب� و�ج
ه��ك� ع�ن<�ي! 1 
 ! ان
ظ�ر
 و�\س
ت�ج�ب
 ل�ي ي�ا3ه�م�وما ف�ي ن�ف
س�ي و�ح�ز
نا ف�ي ق�ل
ب�ي ك�ل ي�و
مN! إ�ل�ى م�ت�ى ي�ر
ت�ف�ع� ع�د�و<ي ع�ل�ي

 أ�ن�ام� ن�و
م� \ل
م�و
ت�   ي�ه
ت�ف� م�ض���اي�ق�ي4ر�بU إ�ل�ه�ي. أ�ن�ر
 ع�ي
ن�ي ل�ئ�ل  ي�ق�ول� ع�د�و<ي: [ق�د
 ق�و�يت� ع�ل�ي
ه�]. ل�ئ�ل  ل�ئ�ل
�ن��ه� أ�ح
س���ن�6أ�ما أ�ن�ا ف�ع�ل�ى ر�ح
م�ت�ك� ت�و�كل
ت�. ي�ب
ت�ه�ج� ق�ل
ب�ي ب�خ�ل�ص���ك�. 5ب�أ�ن<ي ت�ز�ع
ز�ع
ت�.   أ�غ�ن<��ي ل�ل��رب< ل

.إ�ل�ي



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� ع�ش�ر�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�د�او�د�

 ق�ال� \ل
ج�اه�ل� ف�ي ق�ل
ب�ه�: [ل�ي
س� إ�ل�ه�]. ف�س�د�وا و�ر�ج�س�وا ب�أ�ف
ع�ال�ه�م
. ل�ي
س� م���ن
 ي�ع
م���ل� ص���ل�حا.1 
 ال
ك���لU ق���د
 ز�اغ���وا3ا�لربU م�ن� \لسم�اء� أ�ش
ر�ف� ع�ل�ى ب�ن�ي \ل
ب�ش�ر� ل�ي�ن
ظ�ر�: ه�ل
 م�ن
 ف�اه�مN ط�ال�ب� \لله�؟ 2

� و�\ح�د�.   أ�ل�م
 ي�ع
ل�م
 ك�لU ف�اع�ل�ي \ل�ث
��م� \ل��ذ�ين� ي���أ
ك�ل�ون�4م�عا ف�س�د�وا. ل�ي
س� م�ن
 ي�ع
م�ل� ص�ل�حا ل�ي
س� و�ل
�ن \لله� ف���ي \ل
ج�ي��ل� \ل
ب���ار<. 5ش�ع
ب�ي ك�م�ا ي�أ
ك�ل�ون� \ل
خ�ب
ز� و�\لرب ل�م
 ي�د
ع�وا.   ر�أ
ي�6ه�ن�اك� خ�اف�وا خ�و
فا ل

�ن \لرب م�ل
ج�أ�ه�.   ل�ي
ت� م�ن
 ص���ه
ي�و
ن� خ�ل�ص� إ�س
��ر�ائ�يل�. ع�ن
��د� ر�د< \ل��رب< س���ب
ي�7\ل
م�ِ�س
ك�ين� ن�اق�ض
ت�م
 ل
ش�ع
ب�ه� ي�ه
ت�ف� ي�ع
ق�وب� و�ي�ف
ر�ح� إ�س
ر�ائ�يل�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� ع�ش�ر�
م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

الس��ال�ك� ب�ال
ك�م���ال� و�2ي�ا ر�بU م�ن
 ي�ن
��ز�ل� ف���ي م�س
��ك�ن�ك�؟ م���ن
 ي�س
��ك�ن� ف���ي ج�ب���ل� ق�د
س���ك�؟ 1 
\ل
ع�ام�ل� \ل
ح�ق و�\ل
م�ت�ك�ل<م� ب�الص<د
ق� ف�ي ق�ل
ب�ه�.  �3و� � ي�ص
��ن�ع� ش���ر�ا ب�ص���اح�ب�ه� و�ل � ي�ش�ي ب�ل�س���ان�ه� و�ل  الذ�ي ل

� ي�غ�ي<ر�.4ي�ح
م�ل� ت�ع
ي�يرا ع�ل�ى ق�ر�يب�ه�.   و�الرذ�يل� م�ح
ت�ق�ر� ف�ي ع�ي
ن�ي
ه� و�ي�ك
ر�م� خ�ائ�ف�ي \لرب<. ي�ح
ل�ف� ل�لضر�ر� و�ل
� ي�ت�ز�ع
ز�ع� إ�ل�ى \لده
ر�.5 � ي�أ
خ�ذ� \لرش
و�ة� ع�ل�ى \ل
ب�ر�يء�. \لذ�ي ي�ص
ن�ع� ه�ذ�ا ل � ي�ع
ط�يه�ا ب�الر<ب�ا و�ل ف�ضت�ه� ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� ع�ش�ر�
م�ذ�هب�ة� ل�د�او�د�

�ن<ي ع�ل�ي
ك� ت�و�كل
ت�. 1  � ش���ي
ء� غ�ي
��ر�ك�.2ا�ح
ف�ظ
ن�ي ي�ا \لله� ل  ق�ل
ت� ل�ل��رب<: [أ�ن
��ت� س���ي<د�ي. خ�ي
��ر�ي ل
3 .[
�ف�اض�ل� ك�لU م�س�رت�ي ب�ه�م �ر
ض� و�\ل  ت�ك
ث�ر� أ�و
ج�اع�ه�م� \لذ�ين� أ�س
ر�ع�وا و�ر�اء�4ال
ق�د<يس�ون� \لذ�ين� ف�ي \ل

 .� أ�ذ
ك�ر� أ�س
م�اء�ه�م
 ب�ش�ِ�ف�ت�ي � أ�س
ك�ب� س�ك�ائ�ب�ه�م
 م�ن
 د�مN و�ل  الربU ن�ص�يب� ق�س
��م�ت�ي و�ك�أ
س���ي.5آخ�ر�. ل
 أ�ب���ار�ك� \ل��رب \ل��ذ�ي7ح�ب�ال� و�ق�ع�ت
 ل�ي ف�ي \لنUع�م�اء� ف�ال
م�ير�اث� ح�س�ن� ع�ن
د�ي. 6أ�ن
ت� ق�اب�ض� ق�ر
ع�ت�ي. 

�ن��ه� ع���ن
 ي�م�ين���ي ف�ل�8ن�ص�ح�ن�ي و�أ�ي
ضا ب�اللي
ل� ت�ن
ذ�ر�ن�ي ك�ل
ي�ت�اي�.   ج�ع�ل
ت� \لرب أ�م�ام�ي ف���ي ك���ل< ح�ي��نN. ل
�ن��ك� ل���ن
 ت�ت
��ر�ك�10ل�ذ�ل�ك� ف�ر�ح� ق�ل
ب�ي و�\ب
ت�ه�ج�ت
 ر�وح���ي. ج�س���د�ي أ�ي
ض��ا ي�س
��ك�ن� م�ط
م�ئ�ن���ا. 9أ�ت�ز�ع
ز�ع�.   ل

 ت�ع�ر<ف�ن�ي س�ب�يل� \ل
ح�ي�اة�. أ�م�ام�ك� ش�ب�ع� س�ر�ورN. ف���ي11ن�ف
س�ي ف�ي \ل
ه�او�ي�ة�. ل�ن
 ت�د�ع� ت�ق�يك� ي�ر�ى ف�س�ادا. 
�ب�د�.  ي�م�ين�ك� ن�ع�م� إ�ل�ى \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� ع�ش�ر�
�ة� ل�د�او�د� ص�ل

� غ���ش�. 1  �ت�ي م�ن
 ش���ف�ت�ي
ن� ب�ل  م���ن
2ا�س
م�ع
 ي�ا ر�بU ل�ل
ح�ق<. أ�ن
ص�ت
 إ�ل�ى ص�ر�اخ�ي. أ�ص
غ� إ�ل�ى ص�ل
� ت�ج���د�3ق�دام�ك� ي�خ
ر�ج� ق�ض�ائ�ي. ع�ي
ن�اك� ت�ن
ظ�ر�ان� \ل
م�س
ت�ق�يم�ات�.  6. م�حص
ت�ن�ي. ل  ج�رب
ت� ق�ل
ب�ي. ت�ع�هد
ت�ه� ل�ي
ل

� ي�ت�ع�دى ف�م�ي.  �م� ش���ف�ت�ي
ك� أ�ن���ا ت�ح�فظ
��ت� م���ن
 ط���ر�ق�4ف�ي ذ�م�وما. ل  م�ن
 ج�ه���ة� أ�ع
م���ال� \لن��اس� ف�ب�ك�ل
�ن��ك� ت�س
��ت�ج�يب� ل���ي ي���ا \لل��ه�.6ت�م�سك�ت
 خ�ط�وات�ي ب�آث�ار�ك� ف�م�ا ز�لت
 ق�د�م�اي�. 5\ل
م�ع
ت�ن�ف�.   أ�ن�ا د�ع�و
ت�ك� ل

�م�ي.   م�ي<ز
 م�ر�اح�م�ك� ي�ا م�خ�ل<ص� \ل
م�تك�ل�ين� ع�ل�ي
ك� ب�ي�م�ين�ك� م���ن� \ل
م�ق���او�م�ين�.7أ�م�ل
 أ�ذ�ن�ي
ك� إ�ل�ي. \س
م�ع
 ك�ل
 م�ن
 و�ج
ه� \ل�ش
ر�ار� \لذ�ين� ي�خ
ر�ب�ون�ن�ي أ�ع
د�ائ�ي9اح
ف�ظ
ن�ي م�ث
ل� ح�د�ق�ة� \ل
ع�ي
ن�. ب�ظ�ل< ج�ن�اح�ي
ك� \س
ت�ر
ن�ي 8

 ف���ي11ق�ل
ب�ه�م� \لسم�ين� ق�د
 أ�غ
ل�ق�وا. ب�أ�ف
و�اه�ه�م
 ق�د
 ت�ك�لم���وا ب�ال
ك�ب
ر�ي���اء�. 10ب�النف
س� \لذ�ين� ي�ك
ت�ن�ف�ون�ن�ي. 
�ر
ض�.   م�ث�ل�ه� م�ث�ل� \ل�س���د� \ل
ق���ر�م� إ�ل���ى12خ�ط�وات�ن�ا \لن� ق�د
 أ�ح�اط�وا ب�ن�ا. ن�ص�ب�وا أ�ع
ي�ن�ه�م
 ل�ي�ز
ل�ق�ون�ا إ�ل�ى \ل

 ق�م
 ي�ا ر�بU. ت�ق�دم
ه�. \�ص
ر�ع
ه�. ن�ج< ن�ف
س���ي م���ن� \لش<��ر<ير�13\ل�ف
ت�ر�اس� و�ك�الش<ب
ل� \ل
ك�ام�ن� ف�ي ع�ر<يس�ه�. 
� ب�ط��ون�ه�م
.14ب�س�ي
ف�ك�   م�ن� \لناس� ب�ي�د�ك� ي�ا ر�بU م�ن
 أ�ه
ل� \لدUن
ي�ا. ن�ص�يب�ه�م
 ف�ي ح�ي��ات�ه�م
. ب��ذ�خ�ائ�ر�ك� ت�م
ل�

 .
�دا و�ي�ت
ر�ك�ون� ف�ض�ال�ت�ه�م
 ل�ط
ف�ال�ه�م  أ�ما أ�ن�ا ف�ب�ال
ب�ر< أ�ن
ظ�ر� و�ج
ه���ك�. أ�ش
��ب�ع� إ�ذ�ا \س
��ت�ي
ق�ظ
ت�15ي�ش
ب�ع�ون� أ�و
ل
ب�ش�ب�ه�ك�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� ع�ش�ر�
�م� ه�ذ�ا \لنش�يد� ف�ي \ل
ي�و
م� \لذ�ي أ�ن
ق�ذ�ه� ف�يه�  ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ع�ب
د� \لرب< د�او�د� \لذ�ي ك�لم� \لرب ب�ك�ل

\لربU م�ن
 أ�ي
د�ي ك�ل< أ�ع
د�ائ�ه� و�م�ن
 ي�د� ش�او�ل�. ف�ق�ال�:

 الربU ص���خ
ر�ت�ي و�ح�ص
��ن�ي و�م�ن
ق���ذ�ي. إ�ل�ه���ي ص���خ
ر�ت�ي ب���ه� أ�ح
ت�م���ي.2أ�ح�بUك� ي�ا ر�بU ي�ا ق�وت�ي. 1 
 ا�ك
ت�ن�ف�ت
ن���ي ح�ب���ال�4أ�د
ع�و \ل�رب \ل
ح�م�ي��د� ف���أ�ت�خ�لص� م���ن
 أ�ع
��د�ائ�ي. 3ت�ر
س�ي و�ق�ر
ن� خ�ل�ص�ي و�م�ل
ج�إ�ي. 
 ف���ي6ح�ب�ال� \ل
ه�او�ي�ة� ح�اق�ت
 ب�ي. أ�ش
��ر�اك� \ل
م���و
ت� \ن
ت�ش���ب�ت
 ب���ي. 5\ل
م�و
ت� و�س�ي�ول� \ل
ه�ل�ك� أ�ف
ز�ع�ت
ن�ي. 

 ض�يق�ي د�ع�و
ت� \لرب و�إ�ل�ى إ�ل�ه�ي ص�ر�خ
ت� ف�س�م�ع� م�ن
 ه�ي
ك�ل�ه� ص�و
ت�ي و�ص�ر�اخ�ي ق���دام�ه� د�خ���ل� أ�ذ�ن�ي
��ه�.
�نه� غ�ض�ب�. 7 �ر
ض� و�\ر
ت�ع�ش�ت
 أ�س�س� \ل
ج�ب�ال�. \ر
ت�ع�د�ت
 و�\ر
ت�جت
 ل  ص�ع�د� د�خ�ان� م�ن
 أ�ن
ف�ه�8ف�ار
ت�جت� \ل

 ر�ك���ب�10ط�أ
ط�أ� \لسم�او�ات� و�ن�ز�ل� و�ض���ب�اب� ت�ح
��ت� ر�ج
ل�ي
��ه�. 9و�ن�ار� م�ن
 ف�م�ه� أ�ك�ل�ت
. ج�م
ر� \ش
ت�ع�ل�ت
 م�ن
ه�. 
 ج�ع�ل� \لظUل
م�ة� س�ت
ر�ه�. ح�و
ل�ه� م�ظ�لت���ه� ض���ب�اب� \ل
م�ي���اه�11ع�ل�ى ك�ر�وبN و�ط�ار� و�ه�ف ع�ل�ى أ�ج
ن�ح�ة� \لر<ي�اح�. 

�م� \ل
غ�م�ام�.   أ�ر
ع�د� \لربU م�ن� \لسم�او�ات�13م�ن� \لشUع�اع� ق�دام�ه� ع�ب�ر�ت
 س�ح�ب�ه�. ب�ر�د� و�ج�م
ر� ن�ارN. 12و�ظ�ل
 .Nر� ن���ار��
 أ�ر
س���ل� س���ه�ام�ه� ف�ش���تت�ه�م
 و�ب�ر�وق��ا ك�ث�ي��ر�ة6 ف���أ�ز
ع�ج�ه�م
14و�\ل
ع�ل���يU أ�ع
ط���ى ص���و
ت�ه� ب���ر�دا و�ج�م

 ف�ظ�ه�ر�ت
 أ�ع
م�اق� \ل
م�ي�اه� و�\ن
ك�ش�ف�ت
 أ�س�س� \ل
م�س
ك�ون�ة� م�ن
 ز�ج
ر�ك� ي�ا ر�بU م�ن
 ن�س���م�ة� ر�ي��ح� أ�ن
ف���ك�.15
16 .Nك�ث�ي��ر�ة Nم�ي���اه 
 أ�ن
ق���ذ�ن�ي م���ن
 ع��د�و<ي \ل
ق���و�ي< و�م���ن
17أ�ر
س�ل� م�ن� \ل
ع�ل���ى ف�أ�خ���ذ�ن�ي. ن�ش���ل�ن�ي م���ن

�نه�م
 أ�ق
و�ى م�ن<ي.   أ�خ
ر�ج�ن���ي إ�ل���ى19أ�ص�اب�ون�ي ف���ي ي���و
م� ب�ل�يت���ي و�ك���ان� \ل��ربU س���ن�د�ي. 18م�ب
غ�ض�ي ل
�نه� س�ر ب�ي.  �ن<��ي21ي�ك�اف�ئ�ن�ي \لربU ح�س�ب� ب�ر<ي. ح�س�ب� ط�ه�ار�ة� ي�د�ي ي�ر�دU ل�ي. 20\لرUح
ب�. خ�لص�ن�ي ل  ل

 ل�ن ج�م�يع� أ�ح
ك���ام�ه� أ�م���ام�ي و�ف�ر�ائ�ض���ه� ل���م
 أ�ب
ع���د
ه�ا ع���ن
22ح�ف�ظ
ت� ط�ر�ق� \لرب< و�ل�م
 أ�ع
ص� إ�ل�ه�ي. 
6 م�ع�ه� و�أ�ت�ح�فظ� م�ن
 إ�ث
م�ي. 23ن�ف
س�ي.   ف�ي�ر�دU \لربU ل���ي ك�ب���ر<ي و�ك�ط�ه���ار�ة� ي���د�ي أ�م���ام�24و�أ�ك�ون� ك�ام�ل
6. 25ع�ي
ن�ي
ه�.   م�ع� \لطاه�ر� ت�ك�ون� ط���اه�را.26م�ع� \لرح�يم� ت�ك�ون� ر�ح�يما. م�ع� \لرج�ل� \ل
ك�ام�ل� ت�ك�ون� ك�ام�ل

�ع
و�ج� ت�ك��ون� م�ل
ت�و�ي�ا.  �ع
ي��ن� \ل
م�ر
ت�ف�ع��ة� ت�ض��ع�ه�ا.27و�م�ع� \ل �ن�ك� أ�ن
�ت� ت�خ�ل<�ص� \لش�ع
ب� \ل
ب��ائ�س� و�\ل  ل
�نك� أ�ن
ت� ت�ض�يء� س���ر�اج�ي. \ل��ربU إ�ل�ه���ي ي�ن�ي��ر� ظ�ل
م�ت���ي. 28 �ن<��ي ب��ك� \ق
ت�ح�م
��ت� ج�ي
ش��ا و�ب���إ�ل�ه�ي29ل  ل

�ن��ه�31ا�لله� ط�ر�يق�ه� ك�ام�ل�. ق�و
ل� \لرب< ن�ق�ي�. ت�ر
س� ه�و� ل�ج�م�ي��ع� \ل
م�ح
ت�م�ي��ن� ب���ه�. 30ت�س�ور
ت� أ�س
و�ارا.   ل
 ال�ل���ه� \ل��ذ�ي ي�م�ن
ط�ق�ن���ي ب���ال
ق�وة� و�ي�ص���ي<ر�32م�ن
 ه�و� إ�ل�ه� غ�ي
ر� \لرب<! و�م�ن
 ه���و� ص���خ
ر�ة� س���و�ى إ�ل�ه�ن���ا! 

 .6  الذ�ي ي�ع�ل<م� ي�د�ي \ل
ق�ت���ال�34الذ�ي ي�ج
ع�ل� ر�ج
ل�ي ك�ال�يل� و�ع�ل�ى م�ر
ت�ف�ع�ات�ي ي�ق�يم�ن�ي. 33ط�ر�يق�ي ك�ام�ل
 .Nن�ح���اس 
 و�ت�ج
ع���ل� ل���ي ت���ر
س� خ�ل�ص���ك� و�ي�م�ين���ك� ت�ع
ض���د�ن�ي و�ل�ط
ف���ك�35ف�ت�ح
ن�ى ب�ذ�ر�اع�ي ق�و
س� م�ن

� أ�ر
ج�ع� ح�ت��ى37ت�و�س<ع� خ�ط�و�ات�ي ت�ح
ت�ي ف�ل�م
 ت�ت�ق�ل
ق�ل
 ع�ق�ب�اي�. 36ي�ع�ظ<م�ن�ي.   أ�ت
ب�ع� أ�ع
د�ائ�ي ف�أ�د
ر�ك�ه�م
 و�ل
 .
� ي�س
ت�ط�يع�ون� \ل
ق�ي�ام�. ي�س
ق�ط�ون� ت�ح
ت� ر�ج
ل���ي. 38أ�ف
ن�ي�ه�م  ت�م�ن
ط�ق�ن���ي ب�ق���وةN ل�ل
ق�ت���ال�.39أ�س
ح�ق�ه�م
 ف�ل

 .�41و�ت�ع
ط�ين���ي أ�ق
ف�ي���ة� أ�ع
��د�ائ�ي و�م�ب
غ�ض���ي أ�ف
ن�يه��م
. 40ت�ص
ر�ع� ت�ح
ت�ي \ل
ق��ائ�م�ين� ع�ل���ي  ي�ص
��ر�خ�ون� و�ل
 .
� ي�س
ت�ج�يب� ل�ه�م  ف�أ�س
��ح�ق�ه�م
 ك�ال
غ�ب���ار� ق���دام� \لر<ي��ح�. م�ث
��ل� ط�ي��ن� \ل�س
��و�اق�42م�خ�ل<ص�. إ�ل�ى \لرب< ف�ل



 .
�م�م�. ش�ع
ب� ل�م
 أ�ع
ر�ف
��ه� ي�ت�ع�ب��د� ل���ي.43أ�ط
ر�ح�ه�م  ت�ن
ق�ذ�ن�ي م�ن
 م�خ�اص�م�ات� \لشع
ب�. ت�ج
ع�ل�ن�ي ر�أ
سا ل�ل
�ذ�ن� ي�س
م�ع�ون� ل�ي. ب�ن�و \ل
غ�ر�ب�اء� ي�ت�ذ�لل�ون� ل�ي. 44  ب�ن�و \ل
غ�ر�ب�اء� ي�ب
ل�ون� و�ي�ز
ح�ف���ون� م���ن
45م�ن
 س�م�اع� \ل

 .
 ا�ل�ل���ه� \ل
م�ن
ت�ق���م� ل���ي و�\ل��ذ�ي47ح�ي� ه�و� \لربU و�م�ب�ار�ك� ص�خ
ر�ت�ي و�م�ر
ت�ف�ع� إ�ل�ه� خ�ل�ص�ي 46ح�ص�ون�ه�م
 م�ن�ج<ي م�ن
 أ�ع
د�ائ�ي. ر�اف�ع�ي أ�ي
ض��ا ف���و
ق� \ل
ق���ائ�م�ين� ع�ل���ي. م���ن� \لرج���ل�48ي�خ
ض�ع� \لشUع�وب� ت�ح
ت�ي. 

�م�م� و�أ�ر�ن<م� ل�س
م�ك�. 49\لظال�م� ت�ن
ق�ذ�ن�ي.   ب�ر
ج� خ�ل�صN ل�م�ل�ك�ه� و�\لصان�ع�50ل�ذ�ل�ك� أ�ح
م�د�ك� ي�ا ر�بU ف�ي \ل
�ب�د�. ر�ح
م�ة6 ل�م�س�يح�ه� ل�د�او�د� و�ن�س
ل�ه� إ�ل�ى \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� ع�ش�ر�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�ما و�ل�ي
ل� إ�ل�ى2ا�لسم�او�ات� ت�ح�د<ث� ب�م�ج
د� \لله� و�\ل
ف�ل�ك� ي�خ
ب�ر� ب�ع�م�ل� ي�د�ي
ه�. 1   ي�و
م� إ�ل�ى ي�و
مN ي�ذ�يع� ك�ل
� ي�س
��م�ع� ص���و
ت�ه�م
. 3ل�ي
لN ي�ب
د�ي ع�ل
ما.  �م�. ل � ك�ل � ق���و
ل� و�ل �ر
ض� خ���ر�ج� م�ن
ط�ق�ه���م
 و�إ�ل���ى4ل  ف���ي ك���ل< \ل

 و�ه�ي� م�ث
ل� \ل
ع�ر�وس� \ل
خ�ار�ج� م�ن
 ح�ج�ل�ت�ه�.5أ�ق
ص�ى \ل
م�س
ك�ون�ة� ك�ل�م�ات�ه�م
. ج�ع�ل� ل�لشم
س� م�س
ك�نا ف�يه�ا 
 م�ن
 أ�ق
ص�ى \لسم�او�ات� خ�ر�وج�ه���ا و�م���د�ار�ه�ا إ�ل���ى أ�ق�اص���يه�ا6ي�ب
ت�ه�ج� م�ث
ل� \ل
ج�بار� ل�لس<ب�اق� ف�ي \لطر�يق�. 

� ش�ي
ء� ي�خ
ت�ف�ي م�ن
 ح�ر<ه�ا.   ن�ام�وس� \لرب< ك�ام���ل� ي���ر�دU \لنف
��س�. ش���ه�اد�ات� \ل��رب< ص���اد�ق�ة� ت�ص���ي<ر�7و�ل
 خ�و
ف� \لرب<9و�ص�اي�ا \لرب< م�س
ت�ق�يم�ة� ت�ف�ر<ح� \ل
ق�ل
ب�. أ�م
ر� \لرب< ط�اه�ر� ي�ن�ير� \ل
ع�ي
ن�ي
ن�. 8\ل
ج�اه�ل� ح�ك�يما. 

�ب�د�. أ�ح
ك�ام� \لرب< ح�ق� ع�اد�ل�ة� ك�لUه�ا.   أ�ش
ه�ى م�ن� \لذه�ب� و�\ل�ب
ر�ي��ز� \ل
ك�ث�ي��ر� و�أ�ح
ل���ى10ن�ق�ي� ث�اب�ت� إ�ل�ى \ل
 ا�لس��ه�و�ات� م���ن
12أ�ي
ضا ع�ب
د�ك� ي�ح�ذر� ب�ه�ا و�ف�ي ح�ف
ظ�ه�ا ث�و�اب� ع�ظ�يم�. 11م�ن� \ل
ع�س�ل� و�ق�ط
ر� \لش<ه�اد�. 

� ي�ت�س�لط�وا ع�ل�ي.13ي�ش
ع�ر� ب�ه�ا! م�ن� \ل
خ�ط�اي�ا \ل
م�س
ت�ت�ر�ة� أ�ب
ر�ئ
ن�ي.   أ�ي
ضا م�ن� \ل
م�ت�ك�ب<ر�ين� \ح
ف�ظ
 ع�ب
د�ك� ف�ل
 .Nع�ظ�يم Nب
6 و�أ�ت�ب�رأ� م�ن
 ذ�ن  ل�ت�ك�ن
 أ�ق
و�ال� ف�م�ي و�ف�ك
ر� ق�ل
ب�ي م�ر
ض���ية6 أ�م�ام��ك� ي��ا ر�ب14Uح�ين�ئ�ذN أ�ك�ون� ك�ام�ل

ص�خ
ر�ت�ي و�و�ل�ي<ي.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ع�ش
ر�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 ل�ي�ر
س���ل
 ل���ك� ع�و
ن��ا م���ن
2ل�ي�س
ت�ج�ب
 ل�ك� \لربU ف�ي ي�و
م� \لض<يق�. ل�ي�ر
ف�ع
ك� \س
م� إ�ل���ه� ي�ع
ق���وب�. 1 
�ه
. 3ق�د
س�ه� و�م�ن
 ص�ه
ي�و
ن� ل�ي�ع
ض�د
ك�.   ل�ي�ع
ط�ك� ح�س�ب�4ل�ي�ذ
ك�ر
 ك�ل ت�ق
د�م�ات�ك� و�ي�س
ت�س
م�ن
 م�ح
ر�ق�ات�ك�. س�ل

 ا�لن�6ن�ت�ر�نم� ب�خ�ل�ص�ك� و�ب�اس
م� إ�ل�ه�ن�ا ن�ر
ف�ع� ر�اي�ت�ن�ا. ل�ي�ك�م<ل� \ل��ربU ك���ل س���ؤ
ل�ك�. 5ق�ل
ب�ك� و�ي�ت�م<م
 ك�ل ر�أ
ي�ك�. 
�ء�7ع�ر�ف
ت� أ�ن \لرب م�خ�ل<ص� م�س�يح�ه�. ي�س
�ت�ج�يب�ه� م���ن
 س���م�اء� ق�د
س���ه� ب�ج�ب���ر�وت� خ�ل�ص� ي�م�ين���ه�.   ه���ؤ�ل

�ء� ب�ال
خ�ي
ل� - أ�ما ن�ح
ن� ف�اس
م� \لرب< إ�ل�ه�ن�ا ن�ذ
ك�ر�.   ه�م
 ج�ث�وا و�س�ق�ط�وا أ�ما ن�ح
ن� ف�ق�م
ن�ا8ب�ال
م�ر
ك�ب�ات� و�ه�ؤ�ل
ي�ا ر�بU خ�ل<ص
. ل�ي�س
ت�ج�ب
 ل�ن�ا \ل
م�ل�ك� ف�ي ي�و
م� د�ع�ائ�ن�ا. 9و�\ن
ت�ص�ب
ن�ا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

� ي�ب
ت�ه�ج� ج�د�ا! 1   ش���ه
و�ة� ق�ل
ب���ه� أ�ع
ط�ي
ت���ه� و�م�ل
ت�م���س�2ي�ا ر�بU ب�ق�وت�ك� ي�ف
ر�ح� \ل
م�ل�ك� و�ب�خ�ل�ص�ك� ك�ي
ف� ل
 .
�ه �نك� ت�ت�ق�دم�ه� ب�ب�ر�ك�ات� خ�ي
رN. و�ض�ع
ت� ع�ل�ى ر�أ
س�ه� ت�اج��ا م���ن
 إ�ب
ر�ي��زN. 3ش�ف�ت�ي
ه� ل�م
 ت�م
ن�ع
ه�. س�ل  ح�ي���اة46ل

�ب�د�.  �يام� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل 6 و�ب�ه�اء6 ت�ض���ع� ع�ل�ي
��ه�.5س�أ�ل�ك� ف�أ�ع
ط�ي
ت�ه�. ط�ول� \ل �ل  ع�ظ�يم� م�ج
د�ه� ب�خ�ل�ص�ك� ج�ل
�ب�د�. ت�ف�ر<ح�ه� \ب
ت�ه�اج��ا أ�م�ام���ك�. 6 �نك� ج�ع�ل
ت�ه� ب�ر�ك�اتN إ�ل�ى \ل �ن \ل
م�ل���ك� ي�ت�و�ك��ل� ع�ل���ى \ل��رب< و�ب�ن�ع
م���ة�7ل  ل

� ي�ت�ز�ع
ز�ع�.   ت�ج
ع�ل�ه�م
 م�ث
ل� ت�نUور� ن���ار9Nت�ص�يب� ي�د�ك� ج�م�يع� أ�ع
د�ائ�ك�. ي�م�ين�ك� ت�ص�يب� ك�ل م�ب
غ�ض�يك�. 8\ل
ع�ل�ي< ل
�ر
ض� و�ذ�ر<يت�ه���م
10ف�ي ز�م�ان� ح�ض�ور�ك�. \لربU ب�س�خ�ط�ه� ي�ب
ت�ل�ع�ه�م
 و�ت�أ
ك�ل�ه�م� \لنار�.   ت�ب�ي��د� ث�م�ر�ه���م
 م���ن� \ل

�نه�م
 ن�ص�ب�وا ع�ل�ي
ك� ش�ر�ا. ت�ف�كر�وا ب�م�ك�يد�ةN. ل�م
 ي�س
ت�ط�يع�وه�ا. 11م�ن
 ب�ي
ن� ب�ن�ي آد�م�.  �ن��ك� ت�ج
ع�ل�ه���م
12ل  ل
 .
 ار
ت�ف���ع
 ي���ا ر�بU ب�ق�وت���ك�. ن�ر�ن<��م� و�ن�ن�غ<��م�13ي�ت�و�لUون�. ت�ف���و<ق� \لس<��ه�ام� ع�ل���ى أ�و
ت���ار�ك� ت�ل
ق���اء� و�ج���وه�ه�م

ب�ج�ب�ر�وت�ك�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى [أ�ي<ل�ة� \لصUب
ح�]. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�م� ز�ف�ير�ي؟ 1   إ�ل�ه�ي ف���ي \لنه���ار� أ�د
ع���و2إ�ل�ه�ي! إ�ل�ه�ي ل�م�اذ�ا ت�ر�ك
ت�ن�ي ب�ع�يدا ع�ن
 خ�ل�ص�ي ع�ن
 ك�ل
� ه�د�وء� ل�ي.  � ت�س
ت�ج�يب�. ف�ي \للي
ل� أ�د
ع�و ف�ل  و�أ�ن
ت� \ل
ق�دUوس� \ل
ج���ال�س� ب�ي
��ن� ت�س
��ب�يح�ات� إ�س
��ر�ائ�يل�.3ف�ل

4 .
 أ�م��ا أ�ن���ا6إ�ل�ي
ك� ص���ر�خ�وا ف�ن�ج���وا. ع�ل�ي
��ك� \تك�ل���وا ف�ل���م
 ي�خ
��ز�وا. 5ع�ل�ي
ك� \تك�ل� آب�اؤ�ن�ا. \تك�ل�وا ف�ن�جي
ت�ه�م
� إ�ن
س�ان�. ع�ار� ع�ن
د� \ل
ب�ش�ر� و�م�ح
ت�ق�ر� \لشع
ب�.   ك�لU \لذ�ين� ي�ر�ون�ن���ي ي�س
�ت�ه
ز�ئ�ون� ب��ي. ي�ف
غ��ر�ون�7ف�د�ود�ة� ل

�ن��ه� س���ر ب���ه�]. 8\لش<ف�اه� و�ي�ن
غ�ض�ون� \لرأ
س� ق�ائ�ل�ين�:  �ن��ك� أ�ن
��ت�9[اتك�ل� ع�ل�ى \لرب< ف�ل
ي�ن�ج<ه�. ل�ي�ن
ق���ذ
ه� ل  ل
 ع�ل�ي
ك� أ�ل
ق�يت� م�ن� \لرح�م�. م�ن
 ب�ط
ن� أ�م<��ي10ج�ذ�ب
ت�ن�ي م�ن� \ل
ب�ط
ن�. ج�ع�ل
ت�ن�ي م�ط
م�ئ�ن�ا ع�ل�ى ث�د
ي�ي
 أ�م<ي. 

� م�ع�ين�. 11أ�ن
ت� إ�ل�ه�ي.  �نه� ل �ن \لض<يق� ق�ر�يب�. ل � ت�ت�ب�اع�د
 ع�ن<ي ل  أ�ح�اط�ت
 ب�ي ث�ير�ان� ك�ث�ير�ة�. أ�ق
و�ي���اء�12ل
 ك�ال
م���اء� \ن
س���ك�ب
ت�. \ن
ف�ص���ل�ت
14ف�غ�ر�وا ع�ل�ي أ�ف
و�اه�ه�م
 ك�أ�س�دN م�ف
ت�ر�سN م�ز�م
ج�رN. 13ب�اش�ان� \ك
ت�ن�ف�ت
ن�ي. 

 ي�ب�س�ت
 م�ث
ل� ش�ق
ف�ةN ق�وت�ي و�ل�ص�ق�15ك�لU ع�ظ�ام�ي. ص�ار� ق�ل
ب�ي ك�الشم
ع�. ق�د
 ذ�اب� ف�ي و�س�ط� أ�م
ع�ائ�ي. 
�نه� ق�د
 أ�ح���اط�ت
 ب���ي ك�ل�ب�. ج�م�اع���ة� م���ن� \ل�ش
��ر�ار�16ل�س�ان�ي ب�ح�ن�ك�ي و�إ�ل�ى ت�ر�اب� \ل
م�و
ت� ت�ض�ع�ن�ي.   ل

 . ي�ق
س�م�ون�18أ�ح
ص�ي ك�ل ع�ظ�ام�ي و�ه�م
 ي�ن
ظ�ر�ون� و�ي�ت�ف�رس�ون� ف�ي. 17\ك
ت�ن�ف�ت
ن�ي. ث�ق�ب�وا ي�د�ي و�ر�ج
ل�ي
� ت�ب
ع���د
. ي���ا ق���وت�ي أ�س
��ر�ع
 إ�ل���ى ن�ص
��ر�ت�ي.19ث�ي�اب�ي ب�ي
ن�ه�م
 و�ع�ل�ى ل�ب�اس�ي ي�ق
ت�ر�ع�ون�.   أ�ما أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�ل

 خ�ل<ص
ن�ي م�ن
 ف�م� \ل�س���د� و�م���ن
 ق���ر�ون� ب�ق���ر�21أ�ن
ق�ذ
 م�ن� \لسي
ف� ن�ف
س�ي. م�ن
 ي�د� \ل
ك�ل
ب� و�ح�يد�ت�ي. 20
 ي���ا خ���ائ�ف�ي \ل��رب<23أ�خ
ب�ر
 ب�اس
م�ك� إ�خ
و�ت�ي. ف�ي و�س�ط� \ل
ج�م�اع�ة� أ�س�ب<ح�ك�. 22\ل
و�ح
ش� \س
ت�ج�ب
 ل�ي. 

�نه� ل�م
 ي�ح
ت�ق�ر
 و�ل���م
24س�ب<ح�وه�. م�ج<د�وه� ي�ا م�ع
ش�ر� ذ�ر<ية� ي�ع
ق�وب�. و�\خ
ش�وه� ي�ا ز�ر
ع� إ�س
ر�ائ�يل� ج�م�يعا.   ل
 م���ن
 ق�ب�ل���ك�25ي�ر
ذ�ل
 م�س
ك�ن�ة� \ل
م�ِ�س
ك�ين� و�ل�م
 ي�ح
ج�ب
 و�ج
ه���ه� ع�ن
��ه� ب���ل
 ع�ن
��د� ص���ر�اخ�ه� إ�ل�ي
��ه� \س
��ت�م�ع�. 

 ي�أ
ك���ل� \ل
و�د�ع���اء� و�ي�ش
��ب�ع�ون�.26ت�س
ب�يح�ي ف�ي \ل
ج�م�اع���ة� \ل
ع�ظ�يم���ة�. أ�وف���ي ب�ن���ذ�ور�ي ق���دام� خ���ائ�ف�يه�. 
�ب���د�.  �ر
ض�.27ي�س�ب<ح� \لرب ط�ال�ب�وه�. ت�ح
ي�ا ق�ل�وب�ك�م
 إ�ل���ى \ل  ت���ذ
ك�ر� و�ت�ر
ج���ع� إ�ل���ى \ل��رب< ك���لU أ�ق�اص���ي \ل

�م�م�.  �م���م�. 28و�ت�س
ج�د� ق�دام�ك� ك�لU ق�ب�ائ�ل� \ل �ن ل�لرب< \ل
م�ل
ك� و�ه�و� \ل
م�ت�س�ل<ط� ع�ل�ى \ل  أ�ك���ل� و�س���ج�د�29ل
�ر
ض�. ق�دام�ه� ي�ج
ث�و ك�لU م�ن
 ي�ن
ح�د�ر� إ�ل�ى \لتUر�اب� و�م�ن
 ل�م
 ي�ح
ي� ن�ف
س�ه�.   الذUر<ية� ت�ت�ع�ب��د�30ك�لU س�م�ين�ي \ل

ي�أ
ت�ون� و�ي�خ
ب�ر�ون� ب�ب�ر<ه� ش�ع
با س�ي�ول�د� ب�أ�نه� ق�د
 ف�ع�ل�.31ل�ه�. ي�خ�بر� ع�ن� \لرب< \ل
ج�يل� \لت�ي. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

� ي�ع
و�ز�ن�ي ش�ي
ء�. 1   ف�ي م�ر�اعN خ�ض
رN ي�ر
ب�ض��ن�ي. إ�ل��ى م�ي���اه� \لراح��ة� ي��ور�د�ن�ي.2ا�لربU ر�اع�ي ف�ل
�4ي�ر�دU ن�ف
س�ي. ي�ه
د�ين�ي إ�ل�ى س�ب�ل� \ل
ب�ر< م�ن
 أ�ج
ل� \س
م�ه�. 3  أ�ي
ضا إ�ذ�ا س���ر
ت� ف���ي و�\د�ي ظ���ل< \ل
م���و
ت� ل

�ن�ك� أ�ن
�ت� م�ع��ي. ع�ص���اك� و�ع�ك�از�ك� ه�م��ا ي�ع�ز<ي��ان�ن�ي.   ت�ر�ت<�ب� ق���دام�ي م���ائ�د�ة6 ت�ج���اه�5أ�خ���اف� ش��ر�ا ل
 إ�نم���ا خ�ي
��ر� و�ر�ح
م���ة� ي�ت
ب�ع���ان�ن�ي ك���ل أ�ي��ام� ح�ي���ات�ي6م�ض�اي�ق�ي. م�س�ح
ت� ب�الدUه
ن� ر�أ
س���ي. ك�أ
س���ي ر�ي��ا. 

�يام�.  و�أ�س
ك�ن� ف�ي ب�ي
ت� \لرب< إ�ل�ى م�د�ى \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ل�د�او�د�. م�ز
م�ور�

�ر
ض� و�م�ل
ؤ�ه�ا. \ل
م�س
ك�ون�ة� و�ك�لU \لساك�ن�ين� ف�يه�ا. 1  �نه� ع�ل�ى \ل
ب�ح���ار� أ�سس���ه�ا و�ع�ل���ى2ل�لرب< \ل  ل
�ن
ه�ار� ث�بت�ه�ا.  ا�لط��اه�ر� \ل
ي���د�ي
ن� و�4م�ن
 ي�ص
ع�د� إ�ل�ى ج�ب�ل� \ل��رب< و�م���ن
 ي�ق���وم� ف���ي م�و
ض���ع� ق�د
س���ه�؟ 3\ل

� ح�ل�ف� ك�ذ�با.  \لنق�يU \ل
ق�ل
ب� \لذ�ي ل�م
 ي�ح
م�ل
 ن�ف
س�ه� إ�ل�ى \ل
ب�اط�ل� و�ل  ي�ح
م�ل� ب�ر�ك�ة6 م�ن
 ع�ن
د� \لرب< و�ب���ر�ا5و�
�ه
. 6م�ن
 إ�ل�ه� خ�ل�ص�ه�.   ا�ر
ف�ع
��ن� أ�يت�ه���ا7ه�ذ�ا ه�و� \ل
ج�يل� \لطال�ب�ه� \ل
م�ل
ت�م�س�ون� و�ج
ه���ك� ي���ا ي�ع
ق���وب�. س���ل

�ب
�و�اب� \ل�ده
ر�يات� ف�ي���د
خ�ل� م�ل��ك� \ل
م�ج
�د�.  �ر
ت�اج� ر�ؤ�وس�ك�ن و�\ر
ت�ف�ع
ن� أ�يت�ه�ا \ل  م��ن
 ه���و� ه��ذ�ا م�ل��ك�8\ل
�ر
ت���اج� ر�ؤ�وس���ك�ن و�\ر
ف�ع
ن�ه���ا9\ل
م�ج
د�؟ \لربU \ل
ق�د�ير� \ل
ج�بار� \لربU \ل
ج�بار� ف�ي \ل
ق�ت�ال�!   ار
ف�ع
ن� أ�يت�ه���ا \ل

�ب
و�اب� \لده
ر�يات� ف�ي�د
خ�ل� م�ل�ك� \ل
م�ج
د�؟   م�ن
 ه�و� ه�ذ�ا م�ل���ك� \ل
م�ج
��د�! ر�بU \ل
ج�ن���ود� ه���و� م�ل���ك�10أ�يت�ه�ا \ل

\ل
م�ج
د�. س�ل�ه



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ل�د�او�د�

� ت�ش
م�ت
 ب�ي أ�ع
��د�ائ�ي.2إ�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU أ�ر
ف�ع� ن�ف
س�ي. 1  � ت�د�ع
ن�ي أ�خ
ز�ى. ل  ي�ا إ�ل�ه�ي ع�ل�ي
ك� ت�و�كل
ت� ف�ل
3 .Nس�ب�ب � � ي�خ
ز�و
ا. ل�ي�خ
ز� \ل
غ�اد�ر�ون� ب�ل  ط�ر�ق�ك� ي��ا ر�بU ع�ر<ف
ن��ي. س��ب�ل�ك� ع�ل<م
ن���ي.4أ�ي
ضا ك�لU م�ن
ت�ظ�ر�يك� ل
�نك� أ�ن
ت� إ�ل�ه� خ�ل�ص�ي. إ�ياك� \ن
ت�ظ�ر
ت� \ل
ي�و
م� ك�ل��ه�. 5  اذ
ك���ر
 م�ر�اح�م���ك� ي���ا6د�ر<ب
ن�ي ف�ي ح�ق<ك� و�ع�ل<م
ن�ي. ل

�ز�ل� ه�ي�.  �نه�ا م�ن
ذ� \ل � م�ع�اص�ي. ك�ر�ح
م�ت�ك� \ذ
ك�ر
ن���ي أ�ن
��ت�7ر�بU و�إ�ح
س�ان�ات�ك� ل � ت�ذ
ك�ر
 خ�ط�اي�ا ص�ب�اي� و�ل  ل
 .Uل� ج�ود�ك� ي�ا ر�ب
 ي���د�ر<ب� \ل
و�د�ع���اء�9ا�لربU ص�ال�ح� و�م�س
ت�ق�يم� ل�ذ�ل�ك� ي�ع�ل<��م� \ل
خ�ط���اة� \لطر�ي��ق�. 8م�ن
 أ�ج

 ك�لU س��ب�ل� \ل��رب< ر�ح
م��ة� و�ح��ق� ل�ح���اف�ظ�ي ع�ه
�د�ه� و�ش��ه�اد�ات�ه�.10ف�ي \ل
ح�ق< و�ي�ع�ل<م� \ل
و�د�ع�اء� ط�ر�ق�ه�. 
�نه� ع�ظ�يم�. 11  م���ن
 ه���و� \ل�ن
س���ان� \ل
خ���ائ�ف� \ل��رب؟ ي�ع�ل<م���ه�12م�ن
 أ�ج
ل� \س
م�ك� ي�ا ر�بU \غ
ف�ر
 إ�ث
م�ي ل

�ر
ض�. 13ط�ر�يقا ي�خ
ت�ار�ه�.   س���رU \ل��رب< ل�خ���ائ�ف�يه� و�ع�ه
��د�ه�14ن�ف
س�ه� ف���ي \ل
خ�ي
��ر� ت�ب�ي��ت� و�ن�س
��ل�ه� ي���ر�ث� \ل
 .
�نه� ه�و� ي�خ
ر�ج� ر�ج
ل�ي م�ن� \لشب�ك�ة�. 15ل�ت�ع
ل�يم�ه�م  ا�ل
ت�ف���ت
 إ�ل���ي و�\ر
ح�م
ن���ي16ع�ي
ن�اي� د�ائ�ما إ�ل�ى \لرب< ل

�ن<ي و�ح
د� و�م�س
ك�ين� أ�ن�ا.   ان
ظ�ر
 إ�ل�ى ذ�ل<ي و�ت�ع�ب���ي18ا�ف
ر�ج
 ض�يق�ات� ق�ل
ب�ي. م�ن
 ش�د�ائ�د�ي أ�خ
ر�ج
ن�ي. 17ل
�نه�م
 ق�د
 ك�ث�ر�وا. و�ب�غ
ضا ظ�ل
ما أ�ب
غ�ض���ون�ي. 19و�\غ
ف�ر
 ج�م�يع� خ�ط�اي�اي�.   اح
ف���ظ
20ان
ظ�ر
 إ�ل�ى أ�ع
د�ائ�ي ل

�ن<ي ع�ل�ي
ك� ت�و�كل
ت�.  � أ�خ
ز�ى ل �ن<��ي \ن
ت�ظ�ر
ت���ك�.21ن�ف
س�ي و�أ�ن
ق�ذ
ن�ي. ل  ي�ح
ف�ظ�ن���ي \ل
ك�م���ال� و�\ل�س
��ت�ق�ام�ة� ل
ي�ا \لله� \ف
د� إ�س
ر�ائ�يل� م�ن
 ك�ل< ض�يق�ات�ه�. 22



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ل�د�او�د�

 1 .Nق���ل
� ت�ق�ل �ن<ي ب�ك�م�ال�ي س�ل�ك
ت� و�ع�ل�ى \لرب< ت���و�كل
ت� ب�ل ج�ر<ب
ن���ي ي���ا ر�بU و�2ا�ق
ض� ل�ي ي�ا ر�بU ل
\م
ت�ح�ن<ي. ص�ف< ك�ل
ي�ت�ي و�ق�ل
ب�ي.  �ن ر�ح
م�ت�ك� أ�م�ام� ع�ي
ن���ي. و�ق���د
 س���ل�ك
ت� ب�ح�ق<��ك�. 3و�  ل���م
 أ�ج
ل���س
 م���ع�4ل

� أ�د
خ�ل�.  � أ�ج
ل���س�. 5أ�ن�اس� \لسUوء� و�م�ع� \ل
م�اك�ر�ين� ل �ث�م�ة� و�م�ع� \ل�ش
��ر�ار� ل  أ�غ
س���ل�6أ�ب
غ�ض
ت� ج�م�اع�ة� \ل
 Uب�ح�ك� ي�ا ر�ب
�س�م<ع� ب�ص�و
ت� \ل
ح�م
د� و�أ�ح�د<ث� ب�ج�م�يع� ع�ج�ائ�ب�ك�. 7ي�د�ي ف�ي \لنق�او�ة� ف�أ�ط�وف� ب�م�ذ  ي�ا ر�ب8Uل�
� م���ع� ر�ج���ال� \ل��د<م�اء�9أ�ح
ب�ب
ت� م�ح�ل ب�ي
ت�ك� و�م�و
ض�ع� م�س
ك�ن� م�ج
د�ك�.  � ت�ج
م�ع
 م�ع� \ل
خ�ط���اة� ن�ف
س���ي و�ل  ل

أ�م��ا أ�ن���ا ف�ب�ك�م���ال�ي أ�س
��ل�ك�. \ف
��د�ن�ي و�11الذ�ين� ف�ي أ�ي
د�يه�م
 ر�ذ�يل�ة� و�ي�م�ين�ه�م
 م�لن�ة� ر�ش
و�ة6. 10ح�ي�ات�ي. 
\ر
ح�م
ن�ي.  ر�ج
ل�ي و�\ق�ف�ة� ع�ل�ى س�ه
لN. ف�ي \ل
ج�م�اع�ات� أ�ب�ار�ك� \لرب. 12و�



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ل�د�او�د�

 ع�ن
��د� م���ا \ق
ت���ر�ب�2ا�لربU ن�ور�ي و�خ�ل�ص�ي م�من
 أ�خ�اف�؟ \لربU ح�ص
ن� ح�ي�ات�ي م�من
 أ�ر
ت�ع���ب�؟ 1 
� ي�خ���اف�3إ�ل�ي \ل�ش
ر�ار� ل�ي�أ
ك�ل�وا ل�ح
م�ي م�ض�اي�ق�ي و�أ�ع
د�ائ�ي ع�ث�ر�وا و�س���ق�ط�وا.   إ�ن
 ن���ز�ل� ع�ل���ي ج�ي
��ش� ل

 و�اح�د�ة6 س�أ�ل
ت� م�ن� \ل��رب< و�إ�ياه���ا أ�ل
ت�م���س�: أ�ن
4ق�ل
ب�ي. إ�ن
 ق�ام�ت
 ع�ل�ي ح�ر
ب� ف�ف�ي ذ�ل�ك� أ�ن�ا م�ط
م�ئ�ن�. 
�ن�ه�5أ�س
ك�ن� ف�ي ب�ي
ت� \لرب< ك�ل أ�يام� ح�ي�ات�ي ل�ك�ي
 أ�ن
ظ�ر� إ�ل�ى ج�م���ال� \ل��رب< و�أ�ت�ف��رس� ف���ي ه�ي
ك�ل���ه�.   ل

 و�الن� ي�ر
ت�ف���ع�6ي�خ�ب<ئ�ن�ي ف�ي م�ظ�لت�ه� ف�ي ي�و
م� \لشر<. ي�س
ت�ر�ن�ي ب�س���ت
ر� خ�ي
م�ت���ه�. ع�ل���ى ص���خ
ر�ةN ي�ر
ف�ع�ن���ي. 
 ا�س
��ت�م�ع
 ي���ا ر�بU.7ر�أ
س�ي ع�ل�ى أ�ع
د�ائ�ي ح�و
ل�ي ف�أ�ذ
ب�ح� ف�ي خ�ي
م�ت�ه� ذ�ب�ائ�ح� \ل
ه�ت�اف�. أ�غ�ن<ي و�أ�ر�ن<م� ل�ل��رب<. 

 ل�ك� ق�ال� ق�ل
ب�ي: [ق�ل
ت� \ط
ل�ب�وا و�ج
ه�ي. و�ج
ه�ك� ي�ا ر�بU أ�ط
ل�ب�].8ب�ص�و
ت�ي أ�د
ع�و ف�ار
ح�م
ن�ي و�\س
ت�ج�ب
 ل�ي. 
� ت�ت
ر�ك
ن���ي ي��ا إ�ل��ه�9 � ت�ر
ف�ض
��ن�ي و�ل � ت�خ�ي<ب
 ب�س�خ�طN ع�ب
د�ك�. ق�د
 ك�ن
ت� ع��و
ن�ي ف�ل � ت�ح
ج�ب
 و�ج
ه�ك� ع�ن<ي. ل  ل

 ع�ل<م
ن���ي ي���ا ر�بU ط�ر�يق���ك� و�\ه
��د�ن�ي ف���ي11إ�ن أ�ب�ي و�أ�م<ي ق�د
 ت�ر�ك�ان�ي و�\لربU ي�ض�مUن�ي. 10خ�ل�ص�ي. 
�ن��ه� ق���د
 ق���ام� ع�ل���ي ش���ه�ود� ز�ور12Nس�ب�يلN م�س
ت�ق�يمN ب�س�ب�ب� أ�ع
د�ائ�ي.  � ت�س�ل<م
ن�ي إ�ل�ى م�ر�ام� م�ض�اي�ق�ي ل  ل

 .Nم
�ح
ي���اء�  13و�ن�اف�ث� ظ�ل � أ�نن�ي آم�ن
ت� ب�أ�ن
 أ�ر�ى ج�ود� \لرب< ف�ي أ�ر
ض� \ل  ان
ت�ظ���ر� \ل��رب. ل�ي�ت�ش���دد
14ل�و
ل
 .و�ل
ي�ت�ش�جع
 ق�ل
ب�ك� و�\ن
ت�ظ�ر� \لرب



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ل�د�او�د�

 ت�س
ك�ت� ع�ن<ي ف�أ�ش
ب�ه� \ل
ه�اب�ط�ين� ف�ي1  � ت�ت�ص�ام�م
 م�ن
 ج�ه�ت�ي ل�ئ�ل  إ�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU أ�ص
ر�خ�. ي�ا ص�خ
ر�ت�ي ل
� ت�ج
�ذ�ب
ن�ي م��ع�3اس
ت�م�ع
 ص�و
ت� ت�ض�رUع�ي إ�ذ
 أ�س
ت�غ�يث� ب�ك� و�أ�ر
ف�ع� ي�د�ي إ�ل�ى م�ح
ر�اب� ق�د
س��ك�. 2\ل
ج�ب<.   ل

 .
�م� و�\لش��رU ف���ي ق�ل���وب�ه�م  أ�ع
ط�ه���م
 ح�س���ب�4\ل�ش
ر�ار� و�م�ع� ف�ع�ل�ة� \ل�ث
م� \ل
م�خ�اط�ب�ين� أ�ص
��ح�اب�ه�م
 ب�الس��ل
 .
�نه�م
 ل�م
 ي�ن
ت�ب�ه���وا5ف�ع
ل�ه�م
 و�ح�س�ب� ش�ر< أ�ع
م�ال�ه�م
. ح�س�ب� ص�ن
ع� أ�ي
د�يه�م
 أ�ع
ط�ه�م
. ر�د ع�ل�ي
ه�م
 م�ع�ام�ل�ت�ه�م  ل

 .
� ي�ب
ن�يه���م � إ�ل���ى أ�ع
م���ال� ي��د�ي
ه� ي�ه
��د�م�ه�م
 و�ل �ن��ه� س��م�ع� ص���و
ت�6إ�ل�ى أ�ف
ع��ال� \ل��رب< و�ل  م�ب���ار�ك� \ل��ربU ل
 الرب8UالربU ع�ز<ي و�ت�ر
س�ي. ع�ل�ي
ه� \تك�ل� ق�ل
ب�ي ف�ان
ت�ص�ر
ت�. و�ي�ب
ت�ه�ج� ق�ل
ب�ي و�ب�أ�غ
ن�ي�ت�ي أ�ح
م�د�ه�. 7ت�ض�رUع�ي. 

�ب�د�.9ع�ز� ل�ه�م
 و�ح�ص
ن� خ�ل�ص� م�س�يح�ه� ه�و�.  خ�ل<ص
 ش�ع
ب�ك� و�ب�ار�ك
 م�ير�اث�ك� و�\ر
ع�ه�م و�\ح
م�ل
ه�م إ�ل�ى \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 ق�د<م�وا ل�لرب< م�ج
د� \س
م�ه�. \س
ج�د�وا ل�لرب<2ق�د<م�وا ل�لرب< ي�ا أ�ب
ن�اء� \لله� ق�د<م�وا ل�لرب< م�ج
دا و�ع�ز�ا. 1 
 .Nس�ة ص���و
ت� \ل��رب< ع�ل���ى \ل
م�ي���اه�. إ�ل���ه� \ل
م�ج
��د� أ�ر
ع���د�. \ل��ربU ف���و
ق� \ل
م�ي���اه� \ل
ك�ث�ي��ر�ة�.3ف�ي ز�ين�ةN م�ق�د

�ر
ز� و�ي�ك�س<��ر� \ل��ربU أ�ر
ز� ل�ب
ن���ان�5ص�و
ت� \لرب< ب�ال
ق�وة�. ص�و
ت� \لرب< ب�ال
ج�ل�ل�. 4  ص���و
ت� \ل��رب< م�ك�س<��ر� \ل
 ص���و
ت� \ل��رب< ي�ق
��د�ح� ل�ه���ب� ن���ارN.7و�ي�م
ر�ح�ه�ا م�ث
ل� ع�ج
لN. ل�ب
ن�ان� و�س�ر
ي�ون� م�ث
ل� ف�ر�ير� \ل
ب�ق�ر� \ل
و�ح
ش���ي<. 6
 ص�و
ت� \لرب< ي�و�ل<د� \ل�ي��ل� و�ي�ك
ش���ف� \ل
و�ع���ور�9ص�و
ت� \لرب< ي�ز�ل
ز�ل� \ل
ب�ر<ية�. ي�ز�ل
ز�ل� \لربU ب�ر�ية� ق�اد�ش�. 8

�ب�د�. 10و�ف�ي ه�ي
ك�ل�ه� \ل
ك�لU ق�ائ�ل�: [م�ج
د�].   الرب11UالربU ب�الطUوف�ان� ج�ل�س� و�ي�ج
ل�س� \لربU م�ل�كا إ�ل�ى \ل
�م�. ي�ع
ط�ي ع�ز�ا ل�ش�ع
ب�ه�. \لربU ي�ب�ار�ك� ش�ع
ب�ه� ب�السل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثل�ث�ون�
م�ز
م�ور� أ�غ
ن�ي�ة� ت�د
ش�ين� \�ل
ب�ي
ت�. ل�د�او�د�

�نك� ن�ش�ل
ت�ن�ي و�ل�م
 ت�ش
م�ت
 ب�ي أ�ع
د�ائ�ي. 1   ي�ا ر�بU إ�ل�ه�ي \س
ت�غ�ث
ت� ب�ك� ف�ش�ف�ي
ت�ن�ي.2أ�ع�ظ<م�ك� ي�ا ر�بU ل
 ر�ن<م��وا ل�ل�رب< ي��ا4ي�ا ر�بU أ�ص
ع�د
ت� م�ن� \ل
ه�او�ي�ة� ن�ف
س�ي. أ�ح
ي�ي
ت�ن���ي م���ن
 ب�ي
��ن� \ل
ه��اب�ط�ين� ف���ي \ل
ج��ب<. 3

�ن ل�ل�ح
ظ�ةN غ�ض�ب�ه�. ح�ي���اة� ف��ي ر�ض��اه�. ع�ن
�د� \ل
م�س��اء� ي�ب�ي�ت� \ل
ب�ك���اء�5أ�ت
ق�ي�اء�ه� و�\ح
م�د�وا ذ�ك
ر� ق�د
س�ه�.   ل
�ب�د�]. 6و�ف�ي \لصب�اح� ت�ر�نUم�.  � أ�ت�ز�ع
ز�ع� إ�ل�ى \ل  ي�ا ر�بU ب�ر�ض�اك� ث�ب��ت ل�ج�ب�ل���ي7و�أ�ن�ا ق�ل
ت� ف�ي ط�م�أ
ن�ين�ت�ي: [ل

 م���ا \ل
ف���ائ�د�ة� م���ن
9إ�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU أ�ص
��ر�خ� و�إ�ل���ى \لس��ي<د� أ�ت�ض���رع�. 8ع�ز�ا. ح�ج�ب
ت� و�ج
ه�ك� ف�ص�ر
ت� م�ر
ت�اعا. 
 اس
ت�م�ع
 ي�ا ر�بU و�\ر
ح�م
ن���ي.10د�م�ي إ�ذ�ا ن�ز�ل
ت� إ�ل�ى \ل
ح�ف
ر�ة�؟ ه�ل
 ي�ح
م�د�ك� \لتUر�اب�؟ ه�ل
 ي�خ
ب�ر� ب�ح�ق<ك�؟ 

 ل�ك���ي
12ح�ول
ت� ن�و
ح�ي إ�ل�ى ر�ق
صN ل�ي. ح�ل�ل
ت� م�س
��ح�ي و�م�ن
ط�ق
ت�ن���ي ف�ر�ح��ا 11ي�ا ر�بU ك�ن
 م�ع�ينا ل�ي. 
�ب�د� أ�ح
م�د�ك�.  � ت�س
ك�ت�. ي�ا ر�بU إ�ل�ه�ي إ�ل�ى \ل ت�ت�ر�نم� ل�ك� ر�وح�ي و�ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\لثل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

� ت�د�ع
ن�ي أ�خ
ز�ى م�د�ى \لده
ر�. ب�ع�د
ل�ك� ن�ج<ن�ي. 1   أ�م�ل
 إ�ل�ي أ�ذ
ن�ك�. س���ر�يعا2ع�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU ت�و�كل
ت�. ل
 ل�ن ص���خ
ر�ت�ي و�م�ع
ق�ل���ي أ�ن
�ت�. م���ن
 أ�ج
��ل�3أ�ن
ق�ذ
ن�ي. ك�ن
 ل�ي ص�خ
ر�ة� ح�ص
��نN ب�ي
��ت� م�ل
ج���أN ل�ت�خ
ل�يص���ي. 

�نك� أ�ن
ت� ح�ص
��ن�ي. 4\س
م�ك� ت�ه
د�ين�ي و�ت�ق�ود�ن�ي.   ف���ي ي���د�ك�5أ�خ
ر�ج
ن�ي م�ن� \لشب�ك�ة� \لت�ي خ�بأ�وه�ا ل�ي ل
 أ�ب
غ�ض
ت� \لذ�ين� ي�ر�اع�ون� أ�ب�اط�يل� ك�اذ�ب���ة6. أ�م��ا أ�ن���ا ف�ع�ل���ى6أ�س
ت�و
د�ع� ر�وح�ي. ف�د�ي
ت�ن�ي ي�ا ر�بU إ�ل�ه� \ل
ح�ق<. 

�نك� ن�ظ�ر
ت� إ�ل�ى م�ذ�لت�ي و�ع�ر�ف
ت� ف�ي \لشد�ائ�د� ن�ف
س���ي 7\لرب< ت�و�كل
ت�.   و�ل���م
8أ�ب
ت�ه�ج� و�أ�ف
ر�ح� ب�ر�ح
م�ت�ك� ل
�ن<ي ف�ي ض���يقN. خ�س���ف�ت
9ت�ح
ب�س
ن�ي ف�ي ي�د� \ل
ع�د�و< ب�ل
 أ�ق�م
ت� ف�ي \لرUِ�ح
ب� ر�ج
ل�ي.   ا�ر
ح�م
ن�ي ي�ا ر�بU ل

 ل�ن ح�ي���ات�ي ق���د
 ف�ن�ي���ت
 ب���ال
ح�ز
ن� و�س���ن�ين�ي ب�التن�ه��Uد�. ض���ع�ف�ت
10م�ن� \ل
غ��م< ع�ي
ن���ي. ن�ف
س���ي و�ب�ط
ن���ي. 
 ع�ن
د� ك�ل< أ�ع
��د�ائ�ي ص���ر
ت� ع���ارا و�ع�ن
��د� ج�ير�ان���ي ب�ال
ك�ل<ي��ة� و�ر�ع
ب��ا11ب�ش�ق�او�ت�ي ق�وت�ي و�ب�ل�ي�ت
 ع�ظ�ام�ي. 

 ن�س�يت� م�ن� \ل
ق�ل
��ب� م�ث
��ل� \ل
م�ي
��ت�. ص���ر
ت� م�ث
��ل� إ�ن���اء12Nل�م�ع�ار�ف�ي. \لذ�ين� ر�أ�ون�ي خ�ار�جا ه�ر�ب�وا ع�ن<ي. 
 .Nل�ف
�ن<ي س�م�ع
ت� م�ذ�مة6 م�ن
 ك�ث�ير�ين�. \ل
خ�و
ف� م�س
ت�د�ير� ب�ي ب�م�ؤ�ام�ر�ت�ه�م
 م�عا ع�ل�ي. ت�ف�كر�وا ف���ي13م�ت  ل

 ف�ي ي�د�ك� آج�ال�ي. ن�ج<ن�ي م���ن
 ي���د�15أ�ما أ�ن�ا ف�ع�ل�ي
ك� ت�و�كل
ت� ي�ا ر�بU. ق�ل
ت�: [إ�ل�ه�ي أ�ن
ت�]. 14أ�خ
ذ� ن�ف
س�ي. 
�17أ�ض���ئ
 ب�و�ج
ه���ك� ع�ل���ى ع�ب
��د�ك�. خ�ل<ص
��ن�ي ب�ر�ح
م�ت���ك�. 16أ�ع
د�ائ�ي و�م�ن� \لذ�ين� ي�ط
ر�د�ون�ن�ي.   ي���ا ر�بU ل

�ن<ي د�ع�و
ت�ك�. ل�ي�خ
ز� \ل�ش
ر�ار�. ل�ي�س
ك�ت�وا ف�ي \ل
ه�او�ي�ة�.   ل�ت�ب
ك�م
 ش�ف�اه� \ل
ك�ذ�ب� \ل
م�ت�ك�ل<م���ة�18ت�د�ع
ن�ي أ�خ
ز�ى ل
 .Nت�ه�ان�ة��
 م���ا أ�ع
ظ���م� ج���ود�ك� \ل��ذ�ي ذ�خ�ر
ت���ه� ل�خ�ائ�ف�ي��ك� و�ف�ع�ل
ت���ه�19ع�ل�ى \لص<د<يق� ب�و�ق�اح�ةN ب�ك�ب
ر�ي�اء� و�\س

 ت�س
ت�ر�ه�م
 ب�س�ت
ر� و�ج
ه�ك� م�ن
 م�ك�اي�د� \لناس�. ت�خ
ف�يه���م
 ف���ي م�ظ�ل�ة20Nل�ل
م�تك�ل�ين� ع�ل�ي
ك� ت�ج�اه� ب�ن�ي \ل
ب�ش�ر�. 
�ل
س�ن�.  �نه� ق�د
 ج�ع�ل� ع�ج�با ر�ح
م�ت�ه� ل�ي ف�ي م�د�ين�ةN م�ح�صن�ةN. 21م�ن
 م�خ�اص�م�ة� \ل  و�أ�ن���ا22م�ب�ار�ك� \لربU ل

 ق�ل
ت� ف�ي ح�ي
ر�ت�ي: [إ�ن<ي ق�د� \ن
ق�ط�ع
ت� م�ن
 ق�دام� ع�ي
ن�ي
ك�]. و�ل�ك�نك� س�م�ع
ت� ص�و
ت� ت�ض���رUع�ي إ�ذ
 ص���ر�خ
ت�
�م�ان���ة� و�م�ج���ازN ب�ك�ِ�ث
��ر�ةN \ل
ع�ام���ل� ب�ال
ك�ب
ر�ي���اء�.23إ�ل�ي
ك�.   أ�ح�بUوا \لرب ي�ا ج�م�يع� أ�ت
ق�ي�ائ�ه�. \ل��ربU ح���اف�ظ� \ل

24ل�ت�ت�ش�دد
 و�ل
ت�ت�ش�جع
 ق�ل�وب�ك�م
 ي�ا ج�م�يع� \ل
م�ن
ت�ظ�ر�ين� \لرب



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\لثل
ل�د�او�د�. ق�ص�يد�ة�

� ف���ي2ط�وب�ى ل�لذ�ي غ�ف�ر� إ�ث
م�ه� و�س�ت�ر�ت
 خ�ط�يت�ه�. 1  � ي�ح
س�ب� ل�ه� \لربU خ�ط�ية6 و�ل  ط�وب�ى ل�ر�ج�لN ل
4.6ل�ما س�ك�تU ب�ل�ي�ت
 ع�ظ�ام�ي م�ن
 ز�ف�ير�ي \ل
ي�و
م� ك�له� 3ر�وح�ه� غ�ش�.  �ن ي���د�ك� ث�ق�ل���ت
 ع�ل���ي ن�ه���ارا و�ل�ي
ل  ل

 .
�ه � أ�ك
ت���م� إ�ث
م��ي. ق�ل
��ت�: [أ�ع
ت���ر�ف�5ت�ح�ول�ت
 ر�ط�وب�ت�ي إ�ل�ى ي�ب�وس�ة� \ل
ق�ي
ظ�. س�ل  أ�ع
ت�ر�ف� ل�ك� ب�خ�ط�يت�ي و�ل
 .
�ه  ل�ه�ذ�ا ي�ص�ل<ي ل�ك� ك�لU ت�ق�ي� ف���ي و�ق
��تN ي�ج���د�ك� ف�ي��ه�.6ل�لرب< ب�ذ�ن
ب�ي] و�أ�ن
ت� ر�ف�ع
ت� أ�ث�ام� خ�ط�يت�ي. س�ل

� ت�ص�يب�.   أ�ن
ت� س���ت
ر� ل���ي. م���ن� \لض<��يق� ت�ح
ف�ظ�ن���ي. ب�ت�ر�ن��Uم� \لنج���اة�7ع�ن
د� غ�م�ار�ة� \ل
م�ي�اه� \ل
ك�ث�ير�ة� إ�ياه� ل
 .
�ه � ت�ك�ون��وا9أ�ع�ل<م��ك� و�أ�ر
ش��د�ك� \لطر�ي��ق� \لت��ي ت�س
�ل�ك�ه�ا. أ�ن
ص��ح�ك�. ع�ي
ن���ي ع�ل�ي
�ك�. 8ت�ك
ت�ن�ف�ن�ي. س�ل  ل

 ي�د
ن�و� إ�ل�ي
ك�.  � ف�ه
مN. ب�ل�ج�امN و�ز�م�امN ز�ين�ت�ه� ي�ك�مU ل�ئ�ل  ك�ث�ير�ة� ه�ي� ن�ك�ب�ات� \لش<��ر<ير� أ�م��ا10ك�ف�ر�سN أ�و
 ب�غ
لN ب�ل
 اف
ر�ح�وا ب�الرب< و�\ب
ت�ه�ج�وا ي�ا أ�يUه�ا \لص<�د<يق�ون� و�\ه
ت�ف��وا ي��ا11\ل
م�ت�و�ك<ل� ع�ل�ى \لرب< ف�الرح
م�ة� ت�ح�يط� ب�ه�. 

ج�م�يع� \ل
م�س
ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل�وب�. 



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\لثل

 اح
م�د�وا \لرب ب�ال
ع�ود�. ب�ر�ب�اب���ة2Nا�ه
ت�ف�وا أ�يUه�ا \لص<د<يق�ون� ب�الرب<. ب�ال
م�س
ت�ق�يم�ين� ي�ل�يق� \لتس
ب�يح�. 1 
�ن ك�ل�م���ة� \ل��رب<4غ�نUوا ل�ه� أ�غ
ن�ي���ة6 ج�د�ي��د�ة6. أ�ح
س���ن�وا \ل
ع���ز
ف� ب�ه�ت���افN. 3ذ�ات� ع�ش�ر�ة� أ�و
ت�ارN ر�ن<م�وا ل�ه�.   ل

�م�ان�ة�.  �ر
ض� م���ن
 ر�ح
م��ة� \ل�رب<. 5م�س
ت�ق�يم�ة� و�ك�ل ص�ن
ع�ه� ب�ال �ت� \ل  ب�ك�ل�م��ة�6ي�ح���بU \ل
ب���ر و�\ل
ع��د
ل�. \م
ت�ل�
 ي�ج
م�ع� ك�ن���د� أ�م
��و�اه� \ل
ي���م<. ي�ج
ع���ل� \للUج���ج� ف���ي7\لرب< ص�ن�ع�ت� \لسم�او�ات� و�ب�ن�س�م�ة� ف�م�ه� ك�لU ج�ن�ود�ه�ا. 

 .Nر�اء
�ر
ض� و�م�ن
ه� ل�ي�خ�ف
 ك�لU س�كان� \ل
م�س
ك�ون�ة�. 8أ�ه �نه� ق�ال� ف�ك���ان�. ه���و� أ�م���ر�9ل�ت�خ
ش� \لرب ك�لU \ل  ل
�م�م�. ل�ش�ى أ�ف
ك�ار� \لش��Uع�وب�. 10ف�ص�ار�.  �ب���د�11الربU أ�ب
ط�ل� م�ؤ�ام�ر�ة� \ل  أ�م��ا م���ؤ�ام�ر�ة� \ل��رب< ف���إ�ل�ى \ل

 .Nر
�مة� \لت�ي \ل��ربU إ�ل�ه�ه���ا \لش�ع
ب� \ل��ذ�ي \خ
ت���ار�ه� م�ير�اث��ا12ت�ث
ب�ت�. أ�ف
ك�ار� ق�ل
ب�ه� إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و  ط�وب�ى ل�ل
 م���ن
 م�ك���ان� س���ك
ن�اه� ت�ط�ل��ع� إ�ل���ى14م�ن� \لسم�او�ات� ن�ظ�ر� \لربU. ر�أ�ى ج�م�يع� ب�ن���ي \ل
ب�ش���ر�. 13ل�ن�ف
س�ه�. 

�ر
ض�.   ل���ن
 ي�خ
ل��ص� \ل
م�ل��ك�16ال
م�ص�و<ر� ق�ل�وب�ه�م
 ج�م�يعا \ل
م�ن
ت�ب�ه� إ�ل�ى ك�ل< أ�ع
م�ال�ه�م
. 15ج�م�يع� س�كان� \ل
� ي�ن
ق�ذ� ب�ع�ظ�م� \ل
ق�وة�.  �ث
ر�ة� \ل
ج�ي
ش�. \ل
ج�بار� ل �ج
ل� \ل
خ�ل�ص� و�ب�ش�دة� ق���وت�ه�17ب�كِ�  ب�اط�ل� ه�و� \ل
ف�ر�س� ل

� ي�ن�ج<ي.   ل�ي�ن�ج<��ي� م���ن� \ل
م���و
ت� أ�ن
ف�س���ه�م
19ه���و�ذ�ا ع�ي
��ن� \ل��رب< ع�ل���ى خ���ائ�ف�يه� \لراج�ي��ن� ر�ح
م�ت���ه� 18ل
�نن�ا21أ�ن
ف�س�ن�ا \ن
ت�ظ�ر�ت� \لرب. م�ع�ون�ت�ن�ا و�ت�ر
س�ن�ا ه�و�. 20و�ل�ي�س
ت�ح
ي�ي�ه�م
 ف�ي \ل
ج�وع�.  �نه� ب�ه� ت�ف
ر�ح� ق�ل�وب�ن�ا ل  ل

ل�ت�ك�ن
 ي�ا ر�بU ر�ح
م�ت�ك� ع�ل�ي
ن�ا ح�س
ب�م�ا \ن
ت�ظ�ر
ن�اك�. 22ع�ل�ى \س
م�ه� \ل
ق�دUوس� \تك�ل
ن�ا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� و�\لثل�ث�ون�
ل�د�او�د� ع�ن
د�م�ا غ�ير� ع�ق
ل�ه� ق�دام� أ�ب�يم�ال�ك� ف�ط�ر�د�ه� ف�ان
ط�ل�ق�

 ب�الرب< ت�ف
ت�خ�ر� ن�ف
س�ي. ي�س
م�ع� \ل
و�د�ع�اء�2أ�ب�ار�ك� \لرب ف�ي ك�ل< ح�ينN. د�ائ�ما ت�س
ب�يح�ه� ف�ي ف�م�ي. 1 
 ط�ل�ب
ت� إ�ل�ى \ل��رب< ف�اس
��ت�ج�اب� ل���ي و�م���ن
 ك���ل<4ع�ظ<م�وا \لرب م�ع�ي و�ل
ن�ع�ل< \س
م�ه� م�عا. 3ف�ي�ف
ر�ح�ون�. 

 ه���ذ�ا \ل
م�س
��ك�ين� ص���ر�خ� و�\ل��رب6Uن�ظ�ر�وا إ�ل�ي
ه� و�\س
ت�ن�ار�وا و�و�ج�وه�ه�م
 ل�م
 ت�خ
ج���ل
. 5م�خ�او�ف�ي أ�ن
ق�ذ�ن�ي. 
 ذ�وق�وا و�\ن
ظ���ر�وا م���ا8م�ل�ك� \لرب< ح�ال� ح�و
ل� خ�ائ�ف�يه� و�ي�ن�ج<يه�م
. 7\س
ت�م�ع�ه� و�م�ن
 ك�ل< ض�يق�ات�ه� خ�لص�ه�. 

�ن��ه� ل�ي
��س� ع���و�ز� ل�م�تق�ي��ه�.9أ�ط
ي�ب� \لرب! ط�وب�ى ل�لرج���ل� \ل
م�ت�و�ك<��ل� ع�ل�ي
��ه�.   اتق���وا \ل��رب ي���ا ق�د<يس���يه� ل
� ي�ع
��و�ز�ه�م
 ش���ي
ء� م���ن� \ل
خ�ي
��ر�. 10  ه�ل���م أ�يUه���ا11ال�ش
ب�ال� \ح
ت�اج�ت
 و�ج���اع�ت
 و�أ�م��ا ط���ال�ب�و \ل��رب< ف�ل

 م���ن
 ه��و� \ل�ن
س��ان� \ل��ذ�ي ي�ه
�و�ى \ل
ح�ي��اة� و�ي�ح��ب12U\ل
ب�ن�ون� \س
ت�م�ع�وا إ�ل�ي ف�أ�ع�ل<م�ك�م
 م�خ�اف���ة� \ل�رب<. 
�يام� ل�ي�ر�ى خ�ي
را؟   ح�د
 ع�ن� \لش��ر<14ص�ن
 ل�س�ان�ك� ع�ن� \لشر< و�ش�ف�ت�ي
ك� ع�ن� \لتك�لUم� ب�ال
غ�ش<. 13ك�ث
ر�ة� \ل

�م�ة� و�\س
ع� و�ر�اء�ه�ا.   ع�ي
ن�ا \لرب< ن�ح
و� \لص<د<يق�ين� و�أ�ذ�ن�اه� إ�ل��ى ص��ر�اخ�ه�م
.15و�\ص
ن�ع� \ل
خ�ي
ر�. \ط
ل�ب� \لسل
16 .
�ر
ض� ذ�ك
ر�ه�م  أ�ول�ئ�ك� ص�ر�خ�وا و�\لربU س�م�ع� و�م����ن
17و�ج
ه� \لرب< ض�دU ع�ام�ل�ي \لشر< ل�ي�ق
ط�ع� م�ن� \ل

 .
 ق�ر�يب� ه�و� \لربU م�ن� \ل
م�ن
ك�س�ر�ي \ل
ق�ل�وب� و�ي�خ�ل<��ص� \ل
م�ن
س���ح�ق�ي \ل��رUوح�.18ك�ل< ش�د�ائ�د�ه�م
 أ�ن
ق�ذ�ه�م
19 .Uب�ي�ا \لص<د<يق� و�م�ن
 ج�م�يع�ه�ا ي�ن�ج<يه� \ل��ر �20ك�ث�ير�ة� ه�ي� ب�ل  ي�ح
ف���ظ� ج�م�ي��ع� ع�ظ���ام�ه�. و�\ح���د� م�ن
ه���ا ل

 الربU ف�اد�ي ن�ف�وس� ع�ب�يد�ه� و�ك�لU م�ن�22الشرU ي�م�يت� \لش<ر<ير� و�م�ب
غ�ض�و \لص<د<يق� ي�ع�اق�ب�ون�. 21ي�ن
ك�س�ر�. 
� ي�ع�اق�ب�.  \تك�ل� ع�ل�ي
ه� ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\لثل
ل�د�او�د�

 1 . أ�م
س���ك
 م�ج�ن���ا و�ت�ر
س��ا و�\ن
ه���ض
 إ�ل���ى م�ع���ون�ت�ي2خ�اص�م
 ي�ا ر�بU م�خ�اص�م�ي. ق�ات���ل
 م�ق���ات�ل�ي
 ل�ي�خ
��ز� و�ل
ي�خ
ج���ل� \ل��ذ�ين� ي�ط
ل�ب���ون�4و�أ�ش
ر�ع
 ر�م
حا و�ص�د ت�ل
ق�اء� م�ط�ار�د�ي. ق�ل
 ل�ن�ف
س�ي: [خ�ل�ص�ك� أ�ن�ا]. 3

 ل�ي�ك�ون���وا م�ث
��ل� \ل
ع�ص���اف�ة� ق���دام� \لر<ي��ح�5ن�ف
س�ي. ل�ي�ر
ت�د إ�ل�ى \ل
و�ر�اء� و�ي�خ
ج�ل� \ل
م�ت�ف�ك<��ر�ون� ب�إ�س���اء�ت�ي. 
 .
�م��ا و�ز�ل�ق��ا و�م�ل�ك� \ل��رب< ط��ار�د�ه�م
. 6و�م�ل�ك� \لرب< د�اح�ر�ه�م � س��ب�ب7Nل�ي�ك�ن
 ط�ر�يق�ه�م
 ظ�ل �نه��م
 ب�ل  ل

� س���ب�بN ح�ف���ر�وا ل�ن�ف
س���ي.  � ي�ع
ل���م� و�ل
ت�ن
ش���ب
 ب���ه�8أ�خ
ف�وا ل�ي ه�وة� ش�ب�ك�ت�ه�م
. ب�ل  ل�ت���أ
ت�ه� \لته
ل�ك���ة� و�ه���و� ل
 .
 أ�م��ا ن�ف
س���ي ف�ت�ف
��ر�ح� ب���الرب< و�ت�ب
ت�ه���ج� ب�خ�ل�ص���ه�.9\لشب�ك�ة� \لت�ي أ�خ
ف�اه�ا و�ف�ي \لته
ل�ك���ة� ن�ف
س���ه�ا ل�ي�ق���ع

 ج�م�يع� ع�ظ�ام�ي ت�ق�ول�: [ي�ا ر�بU م�ن
 م�ث
ل�ك� \ل
م�ن
ق�ذ� \ل
م�س
ك�ين� م�من
 ه�و� أ�ق
و�ى م�ن
ه� و�\ل
ف�ق�ير� و�\ل
ب�ائ�س�10
 ي�ج�از�ون�ن�ي ع�ن� \ل
خ�ي
ر� ش���ر�ا ث�ك�ل126ش�ه�ود� ز�ورN ي�ق�وم�ون� و�ع�ما ل�م
 أ�ع
ل�م
 ي�س
أ�ل�ون�ن�ي. 11م�ن
 س�ال�ب�ه�؟]. 

�ت�ي إ�ل�ى ح�ض
ن�ي13ل�ن�ف
س�ي.   أ�ما أ�ن�ا ف�ف�ي م�ر�ض�ه�م
 ك�ان� ل�ب�اس�ي م�س
حا. أ�ذ
ل�ل
ت� ب�الصو
م� ن�ف
س�ي. و�ص�ل
 و�ل�ك�نه���م
 ف���ي15ك�أ�نه� ق�ر�يب� ك�أ�نه� أ�خ�ي ك�ن
ت� أ�ت�م�شى. ك�م�ن
 ي�ن�وح� ع�ل�ى أ�م<ه� \ن
ح�ن�ي
ت� ح�ز�ينا. 14ت�ر
ج�ع�. 

 ب�ي
��ن� \ل
ف�ج��ار�16ظ�ل
ع�ي ف�ر�ح�وا و�\ج
ت�م�ع�وا. \ج
ت�م�ع�وا ع�ل�ي ش�ات�م�ين� و�ل�م
 أ�ع
ل�م
. م�زق���وا و�ل���م
 ي�ك�ف��Uوا. 
 .
 ي�ا ر�بU إ�ل�ى م�ت�ى ت�ن
ظ�ر�؟ \س
ت�ر�د ن�ف
س�ي م�ن
 ت�ه
ل�ك�ات�ه�م
17\ل
م�جان� ل�ج
ل� ك�ع
ك�ةN ح�رق�وا ع�ل�ي أ�س
ن�ان�ه�م

� ي�ش
��م�ت
19أ�ح
م�د�ك� ف�ي \ل
ج�م�اع�ة� \ل
ك�ث�ير�ة�. ف�ي ش�ع
بN ع�ظ�يمN أ�س�ب<ح�ك�. 18و�ح�يد�ت�ي م�ن� \ل�ش
ب�ال�.   ل
 .Nس�ب�ب � � ي�ت�غ�ام�ز
 ب�ال
ع�ي
ن� \لذ�ين� ي�ب
غ�ض�ون�ن�ي ب�ل 6 و�ل � ي�ت�ك�لم���ون�20ب�ي \لذ�ين� ه�م
 أ�ع
د�ائ�ي ب�اط�ل �نه���م
 ل  ل

 .Nر
�م� م�ك �ر
ض� ي�ت�ف�كر�ون� ب�ك�ل �م� و�ع�ل�ى \ل
ه�اد�ئ�ين� ف�ي \ل  ف�غ�ر�وا ع�ل�ي أ�ف
و�اه�ه�م
. ق���ال�وا: [ه���ه
21ب�السل
� ت�ب
ت�ع�د
 ع�ن<ي. 22ه�ه
! ق�د
 ر�أ�ت
 أ�ع
ي�ن�ن�ا].  � ت�س
ك�ت
 ي�ا س�ي<د�. ل  اس
��ت�ي
ق�ظ
 و�\ن
ت�ب���ه
 إ�ل���ى23ق�د
 ر�أ�ي
ت� ي�ا ر�بU. ل

� ي�ش
��م�ت�وا ب���ي.24ح�ك
م�ي ي�ا إ�ل�ه�ي و�س�ي<د�ي إ�ل�ى د�ع
و�اي�.   اق
ض� ل�ي ح�س���ب� ع���د
ل�ك� ي���ا ر�بU إ�ل�ه���ي ف�ل
� ي�ق�ول�وا: [ق�د� \ب
ت�ل�ع
ن�اه�!] 25 � ي�ق�ول�وا ف�ي ق�ل�وب�ه�م
: [ه�ه
! ش�ه
و�ت�ن�ا]. ل  ل�ي�خ
ز� و�ل
ي�خ
ج�ل
 م�ع�ا \ل
ف�ر�ح���ون�26ل

 . ل�ي�ه
ت�ف
 و�ي�ف
ر�ح� \ل
م�ب
ت�غ���ون� ح�ق<��ي و�ل
ي�ق�ول���وا27ب�م�ص�يب�ت�ي. ل�ي�ل
ب�س� \ل
خ�ز
ي� و�\ل
خ�ج�ل� \ل
م�ت�ع�ظ<م�ون� ع�ل�ي
�م�ة� ع�ب
د�ه�].  و�ل�س�ان�ي ي�ل
ه�ج� ب�ع�د
ل�ك�. \ل
ي�و
م� ك�له� ب�ح�م
د�ك�.28د�ائ�ما: [ل�ي�ت�ع�ظم� \لربU \ل
م�س
ر�ور� ب�س�ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\لثل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ع�ب
د� \لرب< د�او�د�

�ن��ه� م�ل��ق� ن�ف
س���ه�2ن�أ
م�ة� م�ع
ص�ي�ة� \لش<ر<ير� ف�ي د�اخ�ل� ق�ل
ب�ي أ�ن
 ل�ي
س� خ�و
ف� \لله� أ�م�ام� ع�ي
ن�ي
ه�. 1   ل
�م� ف�م�ه� إ�ث
م� و�غ�ش�. ك�ف ع�ن� \لتع�قUل� ع�ن
 ع�م���ل� \ل
خ�ي
��ر�.3ل�ن�ف
س�ه� م�ن
 ج�ه�ة� و�ج
د�ان� إ�ث
م�ه� و�ب�غ
ض�ه�.   ك�ل

4 .� ي�ر
ف���ض� \لش��ر  ي���ا ر�بU ف���ي5ي�ت�ف�ك��ر� ب���ال�ث
م� ع�ل���ى م�ض
��ج�ع�ه�. ي�ق���ف� ف���ي ط�ر�ي��قN غ�ي
��ر� ص���ال�حN. ل
ع�د
ل�ك� م�ث
ل� ج�ب�ال� \لله� و�أ�ح
ك�ام�ك� ل�جة� ع�ظ�يم�ة�. \لن��اس� و�6\لسم�او�ات� ر�ح
م�ت�ك�. أ�م�ان�ت�ك� إ�ل�ى \ل
غ�م�ام�. 

 .Uب�ه�ائ�م� ت�خ�ل<ص� ي�ا ر�ب
\ل  ي���ر
و�ون�8م�ا أ�ك
ر�م� ر�ح
م�ت�ك� ي�ا \لله� ف�ب�ن�و \ل
ب�ش�ر� ف�ي ظ�ل< ج�ن�اح�ي
ك� ي�ح
ت�م���ون�. 7و�
 .
�ن ع�ن
��د�ك� ي�ن
ب���وع� \ل
ح�ي���اة�. ب�ن���ور�ك� ن���ر�ى ن���ورا. 9م�ن
 د�س�م� ب�ي
ت�ك� و�م�ن
 ن�ه
ر� ن�ع�م�ك� ت�س
��ق�يه�م  أ�د�م
10ل

�11ر�ح
م�ت�ك� ل�لذ�ين� ي�ع
ر�ف�ون�ك� و�ع�د
ل�ك� ل�ل
م�س
ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل
��ب�.  � ت���أ
ت�ن�ي ر�ج
��ل� \ل
ك�ب
ر�ي���اء� و�ي���د� \ل�ش
��ر�ار� ل  ل
ه�ن�اك� س�ق�ط� ف�اع�ل�و \ل�ث
م�. د�ح�ر�وا ف�ل�م
 ي�س
ت�ط�يع�وا \ل
ق�ي�ام�.12ت�ز�ح
ز�ح
ن�ي. 



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\لثل
ل�د�او�د�

� ت�ح
س��د
 ع�م�ال� \ل�ث
�م� 1  � ت�غ�ر
 م�ن� \ل�ش
�ر�ار� و�ل  ف���إ�نه�م
 م�ث
��ل� \ل
ح�ش���يش� س��ر�يعا ي�ق
ط�ع��ون�2ل
�م�ان���ة�.3و�م�ث
ل� \ل
ع�ش
ب� \ل�خ
ض�ر� ي�ذ
ب�ل�ون�.  �ر
ض� و�\ر
ع� \ل  اتك�ل
 ع�ل�ى \ل��رب< و�\ف
ع���ل� \ل
خ�ي
��ر�. \س
��ك�ن� \ل

 و�ي�خ
��ر�ج� م�ث
��ل�6س�ل<م
 ل�لرب< ط�ر�يق�ك� و�\تك�ل
 ع�ل�ي
ه� و�ه�و� ي�ج
��ر�ي 5و�ت�ل�ذذ
 ب�الرب< ف�ي�ع
ط�ي�ك� س�ؤ
ل� ق�ل
ب�ك�. 4
� ت�غ���ر
 م���ن� \ل��ذ�ي ي�ن
ج���ح� ف���ي ط�ر�يق��ه�7\لنUور� ب�رك� و�ح�قك� م�ث
ل� \لظه�ير�ة�.   ان
ت�ظ�ر� \لرب و�\ص
��ب�ر
 ل��ه� و�ل
� ت�غ��ر
 ل�ف�ع
�ل� \لش�ر< 8م���ن� \لرج���ل� \ل
م�ج
��ر�ي م�ك�اي��د�.   ل�ن9ك���ف ع��ن� \ل
غ�ض��ب� و�\ت
�ر�ك� \لس��خ�ط� و�ل

�ر
ض�.  � ي�ك�ون� \لش<��ر<ير�.10ع�ام�ل�ي \لشر< ي�ق
ط�ع�ون� و�\لذ�ين� ي�ن
ت�ظ�ر�ون� \لرب ه�م
 ي�ر�ث�ون� \ل  ب�ع
د� ق�ل�يلN ل
� ي�ك���ون�.  �م�ة�.11ت�طل���ع� ف���ي م�ك���ان�ه� ف�ل �ر
ض� و�ي�ت�ل���ذذ�ون� ف���ي ك�ث
��ر�ة� \لس��ل  أ�م��ا \ل
و�د�ع���اء� ف�ي�ر�ث���ون� \ل

�ن�ه� ر�أ�ى أ�ن ي��و
م�ه� آتN!13الش<ر<ير� ي�ت�ف�كر� ض�د \لص<د<يق� و�ي�ح�ر<ق� ع�ل�ي
ه� أ�س
ن�ان�ه�. 12  ال��ربU ي�ض
�ح�ك� ب��ه� ل
14.
 ال�ش
ر�ار� ق�د
 س�لUوا \لسي
ف� و�م�دUوا ق�و
س�ه�م
 ل�ر�م
ي� \ل
م�س
ك�ين� و�\ل
ف�ق�ي��ر� ل�ق�ت
��ل� \ل
م�س
��ت�ق�يم� ط�ر�يق�ه���م
 ا�ل
ق�ل�ي��ل� \ل��ذ�ي ل�لص<��د<يق� خ�ي
��ر� م���ن
 ث���ر
و�ة� أ�ش
��ر�ار16Nس�ي
ف�ه�م
 ي�د
خ�ل� ف�ي ق�ل
ب�ه�م
 و�ق�س�يUه�م
 ت�ن
ك�س���ر�. 15

 ال��ربU ع���ار�ف� أ�ي��ام� \ل
ك�م�ل���ة�18ل�ن س�و�اع�د� \ل�ش
ر�ار� ت�ن
ك�س�ر� و�ع�اض�د� \لص<��د<يق�ين� \ل��ربU. 17ك�ث�ير�ين�. 
�ب�د� ي�ك�ون�.  � ي�خ
ز�و
ن� ف���ي ز�م���ن� \لس��Uوء� و�ف���ي أ�ي��ام� \ل
ج���وع� ي�ش
��ب�ع�ون�. 19و�م�ير�اث�ه�م
 إ�ل�ى \ل  ل�ن20ل

� ي�ف�ي21\ل�ش
ر�ار� ي�ه
ل�ك�ون� و�أ�ع
د�اء� \لرب< ك�ب�ه�اء� \ل
م�ر�اع�ي. ف�ن�وا. ك�الدUخ�ان� ف�ن�وا.   الش<ر<ير� ي�س
ت�ق
ر�ض� و�ل
�ر
ض� و�\ل
م�ل
ع���ون�ين� م�ن
��ه� ي�ق
ط�ع���ون�.22أ�ما \لص<د<يق� ف�ي�ت�ر�أف� و�ي�ع
ط�ي.  �ن \ل
م�ب�ار�ك�ين� م�ن
ه� ي�ر�ث���ون� \ل  ل

23 .Uس�ان� و�ف���ي ط�ر�يق���ه� ي�س���ر
�ن \ل��رب24م�ن
 ق�ب�ل� \لرب< ت�ت�ث�بت� خ�ط�و�ات� \ل�ن � ي�ن
ط���ر�ح� ل  إ�ذ�ا س���ق�ط� ل
� ذ�ر<ي��ة6 ل���ه� ت�ل
ت�م���س� خ�ب
��زا.25م�س
ن�د� ي�د�ه�.   أ�ي
ضا ك�ن
ت� ف�تى6 و�ق�د
 ش�خ
ت� و�ل�م
 أ�ر� ص�د<يقا ت�خ�ل<��ي� ع�ن
��ه� و�ل

�ب���د�.27ال
ي�و
م� ك�له� ي�ت�ر�أف� و�ي�ق
ر�ض� و�ن�س
ل�ه� ل�ل
ب�ر�ك�ة�. 26  ح�د
 ع�ن� \لشر< و�\ف
ع���ل� \ل
خ�ي
��ر� و�\س
��ك�ن
 إ�ل���ى \ل
�ب�د� ي�ح
ف�ظ�ون�. أ�ما ن�س
ل� \ل�ش
��ر�ار� ف�ي�ن
ق�ط���ع�.28 � ي�ت�خ�لى ع�ن
 أ�ت
ق�ي�ائ�ه�. إ�ل�ى \ل �ن \لرب ي�ح�بU \ل
ح�ق و�ل  ل
�ب�د�. 29 �ر
ض� و�ي�س
ك�ن�ون�ه�ا إ�ل�ى \ل  ف�م� \لص<د<يق� ي�ل
ه�ج� ب�ال
ح�ك
م�ة� و�ل�س���ان�ه� ي�ن
ط���ق�30الص<د<يق�ون� ي�ر�ث�ون� \ل

� ت�ت�ق�ل
ق�ل� خ�ط�و�ات�ه�. 31ب�ال
ح�ق<.  6 أ�ن
 ي�م�يت�ه�.32ش�ر�يع�ة� إ�ل�ه�ه� ف�ي ق�ل
ب�ه�. ل  الش<ر<ير� ي�ر�اق�ب� \لص<د<يق� م�ح�او�ل
� ي�ح
ك�م� ع�ل�ي
ه� ع�ن
د� م�ح�اك�م�ت�ه�. 33 � ي�ت
ر�ك�ه� ف�ي ي�د�ه� و�ل  ان
ت�ظ�ر� \لرب و�\ح
ف�ظ
 ط�ر�يق���ه� ف�ي�ر
ف�ع���ك�34الربU ل

�ر
ض�. إ�ل�ى \ن
ق�ر�اض� \ل�ش
ر�ار� ت�ن
ظ�ر�.   ق�د
 ر�أ�ي
ت� \لش<ر<ير� ع�ات�يا و�\ر�ف��ا م�ث
��ل� ش���ج�ر�ةN ش���ار�ق�ة35Nل�ت�ر�ث� \ل
 .N36ن�اض�ر�ة .
�ح�ظ� \ل
ك�ام���ل� و�\ن
ظ���ر� \ل
م�س
��ت�ق�يم�37ع�ب�ر� ف�إ�ذ�ا ه�و� ل�ي
س� ب�م�و
ج�ودN و�\ل
ت�م�س
ت�ه� ف�ل�م
 ي�وج�د  ل

�م�ة�.   أ�م��ا39أ�م��ا \ل�ش
��ر�ار� ف�ي�ب���اد�ون� ج�م�يع��ا. ع�ق���ب� \ل�ش
��ر�ار� ي�ن
ق�ط���ع�. 38ف�إ�ن \ل
ع�ق�ب� ل�ن
س�ان� \لسل
 و�ي�ع�ين�ه���م� \ل��ربU و�ي�ن�ج<يه���م
.40خ�ل�ص� \لص<د<يق�ين� ف�م���ن
 ق�ب���ل� \ل��رب< ح�ص
��ن�ه�م
 ف���ي ز�م���ان� \لض<��يق�. 

�نه�م� \ح
ت�م�وا ب�ه�. ي�ن
ق�ذ�ه�م
 م�ن� \ل�ش
ر�ار� و�ي�خ�ل<ص�ه�م
 ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\لثل
م�ز
م�ور� ل�د�او�د� ل�لتذ
ك�ير�

� ت�ؤ�د<ب
ن�ي ب�غ�ي
ظ�ك� 1  � ت�و�ب<خ
ن�ي ب�س�خ�ط�ك� و�ل  ل�ن س�ه�ام�ك� ق�د� \ن
ت�ش�ب�ت
 ف�ي و�ن�ز�ل�ت
 ع�ل���ي2ي�ا ر�بU ل
�م�ة� م�ن
 ج�ه���ة� خ�ط�يت���ي.3ي�د�ك�.   ل�ي
س�ت
 ف�ي ج�س�د�ي ص�حة� م�ن
 ج�ه�ة� غ�ض�ب�ك�. ل�ي
س�ت
 ف�ي ع�ظ�ام�ي س�ل

�ن آث�ام�ي ق�د
 ط�م�ت
 ف�و
ق� ر�أ
س�ي. ك�ح�م
لN ث�ق�يلN أ�ث
ق�ل� م�ما أ�ح
ت�م�ل�. 4  ق�د
 أ�ن
ت�ن�ت
 ق�اح�ت
 ح�ب�ر� ض���ر
ب�ي5ل
 ل�ن خ�اص���ر�ت�ي ق���د�7ل�و�يت�. \ن
ح�ن�ي
��ت� إ�ل���ى \ل
غ�اي���ة�. \ل
ي���و
م� ك�ل��ه� ذ�ه�ب
��ت� ح�ز�ين��ا. 6م�ن
 ج�ه�ة� ح�م�اق�ت�ي. 

�ت�ا \ح
ت�ر�اقا و�ل�ي
س�ت
 ف�ي ج�س�د�ي ص�حة�.   خ�د�ر
ت� و�\ن
س���ح�ق
ت� إ�ل���ى \ل
غ�اي���ة�. ك�ن
��ت� أ�ئ�نU م���ن
 ز�ف�ي��ر�8\م
ت�ل�
 ق�ل
ب���ي خ���اف�ق�. ق���وت�ي ف���ار�ق�ت
ن�ي10ي�ا ر�بU أ�م�ام�ك� ك�لU ت�أ�وUه�ي و�ت�ن�هUد�ي ل�ي
س� ب�م�س
ت�ورN ع�ن
��ك�. 9ق�ل
ب�ي. 

 أ�ح�بائ�ي و�أ�ص
ح�اب�ي ي�ق�ف�ون� ت�ج�اه� ض���ر
ب�ت�ي و�أ�ق���ار�ب�ي و�ق�ف���وا ب�ع�ي��دا.11و�ن�ور� ع�ي
ن�ي أ�ي
ضا ل�ي
س� م�ع�ي. 
 و�ط�ال�ب�و ن�ف
س�ي ن�ص�ب�وا ش�ر�كا و�\ل
م�ل
ت�م�س���ون� ل���ي� \لش��ر ت�ك�لم���وا ب�ال
م�ف�اس���د� و�\ل
ي���و
م� ك�ل��ه� ي�ل
ه�ج���ون�12

� ي�ف
ت�ح� ف�اه�. 13ب�ال
غ�ش<.  � أ�س
م�ع�. و�ك�أ�ب
ك�م� ل � ي�س
م�ع� و�ل�ي
س�14و�أ�ما أ�ن�ا ف�ك�أ�ص�م ل  و�أ�ك�ون� م�ث
ل� إ�ن
س�انN ل
�ن<ي ل�ك� ي�ا ر�بU ص�ب�ر
ت� أ�ن
ت� ت�س
ت�ج�يب� ي�ا ر�بU إ�ل�ه�ي. 15ف�ي ف�م�ه� ح�جة�.   ي�ش
��م�ت�وا16ل �ن<��ي ق�ل
��ت�: [ل�ئ�ل  ل

 .�ن<ي م�وش�ك� أ�ن
 أ�ظ
ل�ع� و�و�ج�ع�ي م�ق�اب�ل�ي د�ائ�ما. 17ب�ي]. ع�ن
د�م�ا ز�لت
 ق�د�م�ي ت�ع�ظم�وا ع�ل�ي �نن���ي18ل  ل
 و�أ�ما أ�ع
د�ائ�ي ف�أ�ح
ي�اء�. ع�ظ�م�وا. و�\لذ�ين� ي�ب
غ�ض�ون�ن�ي ظ�ل
ما ك�ث�ر�وا.19أ�خ
ب�ر� ب�إ�ث
م�ي و�أ�غ
ت�مU م�ن
 خ�ط�يت�ي. 

�ح�. 20 �ج
ل� \ت<ب�اع�ي \لصل �21و�ال
م�ج�از�ون� ع�ن� \ل
خ�ي
ر� ب�ش�ر� ي�ق�او�م�ون�ن�ي ل � ت�ت
ر�ك
ن�ي ي���ا ر�بU. ي���ا إ�ل�ه���ي ل  ل
أ�س
ر�ع
 إ�ل�ى م�ع�ون�ت�ي ي�ا ر�بU ي�ا خ�ل�ص�ي.22ت�ب
ع�د
 ع�ن<ي. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\لثل�ث�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ي�د�وث�ون�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 ق�ل
ت� أ�ت�ح�فظ� ل�س�ب�يل�ي م�ن� \ل
خ�ط��إ� ب�ل�س��ان�ي. أ�ح
ف���ظ� ل�ف�م��ي ك�م�ام��ة6 ف�يم��ا \لش<�ر<ير� م�ق��اب�ل�ي.1 
 ح�م�ي� ق�ل
ب�ي ف�ي ج���و
ف�ي. ع�ن
��د� ل�ه�ج���ي \ش
��ت�ع�ل�ت�3ص�م�تU ص�م
تا س�ك�تU ع�ن� \ل
خ�ي
ر� ف�ت�ح�رك� و�ج�ع�ي. 2

 ه�و�ذ�ا5ع�ر<ف
ن�ي ي�ا ر�بU ن�ه�اي�ت�ي و�م�ق
د�ار� أ�يام�ي ك�م
 ه�ي� ف�أ�ع
ل�م� ك�ي
ف� أ�ن�ا ز�ائ�ل�. 4\لنار�. ت�ك�لم
ت� ب�ل�س�ان�ي. 
 .
�ه � ش�ي
ء� ق�دام�ك�. إ�نم�ا ن�ف
خ�ة6 ك���لU إ�ن
س���انN ق���د
 ج�ع���ل�. س���ل  إ�نم���ا6ج�ع�ل
ت� أ�يام�ي أ�ش
ب�ارا و�ع�م
ر�ي ك�ل

� ي��د
ر�ي م��ن
 ي�ض��مUه�ا.  6 ي�ض��جUون�. ي���ذ
خ�ر� ذ�خ���ائ�ر� و�ل  و�الن� م���اذ�ا7ك�خ�ي�الN ي�ت�م�شى \ل�ن
س�ان�. إ�نم�ا ب�اط�ل
� ت�ج
ع�ل
ن���ي ع���ارا ع�ن
��د� \ل
ج�اه���ل�.8\ن
ت�ظ�ر
ت� ي�ا ر�بU؟ ر�ج�ائ�ي ف�ي��ك� ه���و�.   م���ن
 ك���ل< م�ع�اص���ي ن�ج<ن���ي. ل

�نك� أ�ن
ت� ف�ع�ل
ت�. 9 � أ�ف
ت�ح� ف�م�ي ل  ار
ف�ع
 ع�ن<ي ض�ر
ب�ك�. م���ن
 م�ه�اج�م���ة� ي���د�ك� أ�ن���ا ق���د
 ف�ن�ي��ت�.10ص�م�تU. ل
 ب�ت�أ
د�يب�اتN إ�ن
 أ�دب
ت� \ل�ن
س�ان� م�ن
 أ�ج
ل� إ�ث
م�ه� أ�ف
ن�ي
ت� م�ث
ل� \ل
ع���ث< م�ش
��ت�ه�اه�. إ�نم���ا ك���لU إ�ن
س���انN ن�ف
خ���ة�.11

 .
�ن<��ي أ�ن���ا غ�ر�ي��ب�12س�ل�ه � ت�س
��ك�ت
 ع���ن
 د�م���وع�ي. ل �ت�ي ي�ا ر�بU و�\ص
غ� إ�ل�ى ص���ر�اخ�ي. ل  ا�س
ت�م�ع
 ص�ل
� أ�وج�د�.13ع�ن
د�ك�. ن�ز�يل� م�ث
ل� ج�م�يع� آب�ائ�ي.  اق
ت�ص�ر
 ع�ن<ي ف�أ�ت�ب�لج� ق�ب
ل� أ�ن
 أ�ذ
ه�ب� ف�ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 و�أ�ص
ع�د�ن�ي م�ن
 ج�ب< \ل
ه�ل�ك� م���ن
 ط�ي��ن�2ا�ن
ت�ظ�ارا \ن
ت�ظ�ر
ت� \لرب ف�م�ال� إ�ل�ي و�س�م�ع� ص�ر�اخ�ي 1 
 و�ج�ع�ل� ف�ي ف�م�ي ت�ر
ن�يم�ة6 ج�د�يد�ة6 ت�س
ب�يح�ة6 ل�ل�ه�ن�ا.3\ل
ح�م
أ�ة� و�أ�ق�ام� ع�ل�ى ص�خ
ر�ةN ر�ج
ل�ي. ث�بت� خ�ط�وات�ي 

 ط�وب�ى ل�لرج�ل� \لذ�ي ج�ع�ل� \لرب م�تك�ل�ه� و�ل�م
 ي�ل
ت�ف���ت
4ك�ث�ير�ون� ي�ر�ون� و�ي�خ�اف�ون� و�ي�ت�و�كل�ون� ع�ل�ى \لرب<. 
 ك�ث�يرا م�ا ج�ع�ل
ت� أ�ن
ت� أ�يUه�ا \لربU إ�ل�ه�ي ع�ج�ائ�ب�ك� و�أ�ف
ك�ار�ك�5إ�ل�ى \ل
غ�ط�ار�يس� و�\ل
م�ن
ح�ر�ف�ين� إ�ل�ى \ل
ك�ذ�ب�. 

 .�خ
ب�ر�ن و�أ�ت�ك�لم�ن ب�ه�ا. ز�اد�ت
 ع���ن
 أ�ن
 ت�ع���د � ت�ق�وم� ل�د�ي
ك�. ل�  ب�ذ�ب�يح���ةN و�ت�ق
د�م���ةN ل���م
 ت�س���ر.6م�ن
 ج�ه�ت�ن�ا. ل
 .
 ح�ين�ئ�ذN ق�ل
�ت�: [ه�ئ�ن���ذ�ا ج�ئ
ت�. ب���د�ر
ج� \ل
ك�ت��اب� م�ك
ت���وب�7أ�ذ�ن�ي ف�ت�ح
ت�. م�ح
ر�ق�ة6 و�ذ�ب�يح�ة� خ�ط�يةN ل�م
 ت�ط
ل�ب

 ب�ش��ر
ت� ب�ب���ر� ف���ي9أ�ن
 أ�ف
ع�ل� م�ش�يئ�ت�ك� ي�ا إ�ل�ه���ي س���ر�ر
ت�. و�ش���ر�يع�ت�ك� ف���ي و�س���ط� أ�ح
ش���ائ�ي]. 8ع�ن<ي 
 ل�م
 أ�ك
ت�م
 ع�د
ل�ك� ف�ي و�س�ط� ق�ل
ب�ي.10ج�م�اع�ةN ع�ظ�يم�ةN. ه�و�ذ�ا ش�ف�ت�اي� ل�م
 أ�م
ن�ع
ه�م�ا. أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ع�ل�م
ت�. 

 أ�ما أ�ن
ت� ي���ا ر�بU ف�ل�11ت�ك�لم
ت� ب�أ�م�ان�ت�ك� و�خ�ل�ص�ك�. ل�م
 أ�خ
ف� ر�ح
م�ت�ك� و�ح�قك� ع�ن� \ل
ج�م�اع�ة� \ل
ع�ظ�يم�ة�. 
� ت�ح
ص���ى ق���د� \ك
ت�ن�ف�ت
ن���ي. ح���اق�ت
12ت�م
ن�ع
 ر�أ
ف�ت�ك� ع�ن<ي. ت�ن
ص�ر�ن�ي ر�ح
م�ت�ك� و�ح�قUك� د�ائ�ما.   ل�ن ش�ر�ورا ل

� أ�س
ت�ط�يع� أ�ن
 أ�ب
ص�ر�. ك�ث�ر�ت
 أ�ك
ث�ر� م�ن
 ش�ع
ر� ر�أ
س�ي و�ق�ل
ب�ي ق�د
 ت�ر�ك�ن���ي.   ا�ر
ت���ض� ي���ا ر�ب13Uب�ي آث�ام�ي و�ل
 .
�ك�ه���ا.14ب�أ�ن
 ت�ن�ج<ي�ن�ي. ي�ا ر�بU إ�ل�ى م�ع�ون�ت�ي أ�س
ر�ع  ل�ي�خ
ز� و�ل
ي�خ
ج�ل
 م�ع��ا \ل��ذ�ين� ي�ط
ل�ب���ون� ن�ف
س���ي ل�ه
ل

 ل�ي�س
ت�و
ح�ش
 م�ن
 أ�ج
ل� خ�ز
ي�ه�م� \ل
ق���ائ�ل�ون� ل���ي: [ه���ه
15ل�ي�ر
ت�د إ�ل�ى \ل
و�ر�اء� و�ل
ي�خ
ز� \ل
م�س
ر�ور�ون� ب�أ�ذ�يت�ي. 
 [!
 أ�م��ا أ�ن���ا17ل�ي�ب
ت�ه�ج
 و�ي�ف
ر�ح
 ب�ك� ج�م�يع� ط�ال�ب�يك�. ل�ي�ق�ل
 أ�ب���دا م�ح�ب��Uو خ�ل�ص���ك�: [ي�ت�ع�ظ��م� \ل��ربU]. 16ه�ه

� ت�ب
ط�ئ. ف�م�س
ك�ين� و�ب�ائ�س�. \لربU ي�ه
ت�مU ب�ي. ع�و
ن�ي و�م�ن
ق�ذ�ي أ�ن
ت�. ي�ا إ�ل�ه�ي ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 1 .Uب ال��ربU ي�ح
ف�ظ���ه� و�ي�ح
ي�ي��ه�.2ط�وب�ى ل�لذ�ي ي�ن
ظ�ر� إ�ل�ى \ل
م�ِ�س
ك�ين�. ف�ي ي�و
م� \لشر< ي�ن�ج<يه� \لر
� ي�س�ل<م�ه� إ�ل�ى م���ر�ام� أ�ع
��د�ائ�ه�.  �ر
ض� و�ل  ال��ربU ي�ع
ض���د�ه� و�ه���و� ع�ل���ى ف���ر�اش� \لض��Uع
ف�.3ي�غ
ت�ب�ط� ف�ي \ل

�ن<ي ق�د
 أ�خ
ط�أ
ت� إ�ل�ي
��ك�].4م�هد
ت� م�ض
ج�ع�ه� ك�له� ف�ي م�ر�ض�ه�.   أ�ن�ا ق�ل
ت�: [ي�ا ر�بU \ر
ح�م
ن�ي. \ش
ف� ن�ف
س�ي ل
 و�إ�ن
 د�خ�ل� ل�ي�ر�ان�ي ي�ت�ك�لم� ب�ال
ك�ذ�ب�. ق�ل
ب���ه�6أ�ع
د�ائ�ي ي�ت�ق�او�ل�ون� ع�ل�ي ب�ش�ر�: [م�ت�ى ي�م�وت� و�ي�ب�يد� \س
م�ه�؟] 5

 ك���لU م�ب
غ�ض���ي ي�ت�ن���اج�ون� م�ع��ا ع�ل���ي. ع�ل���ي ت�ف�ك��ر�وا7ي�ج
م�ع� ل�ن�ف
س�ه� إ�ث
ما. ي�خ
ر�ج� ف�ي \ل
خ�ار�ج� ي�ت�ك�ل��م�. 
� ي�ع���ود� ي�ق���وم�]. 8ب�أ�ذ�يت�ي.   أ�ي
ض��ا ر�ج���ل�9ي�ق�ول�ون�: [أ�م
ر� ر�د�يء� ق���د� \ن
س���ك�ب� ع�ل�ي
�ه�. ح�ي
��ث� \ض
��ط�ج�ع� ل

�م�ت�ي \لذ�ي و�ث�ق
ت� ب���ه� آك���ل� خ�ب
��ز�ي ر�ف���ع� ع�ل���ي ع�ق�ب���ه�!   أ�م��ا أ�ن
��ت� ي���ا ر�بU ف���ار
ح�م
ن�ي و�أ�ق�م
ن���ي10س�ل
 .
 أ�ما أ�ن�ا ف�ب�ك�م���ال�ي د�ع�م
ت�ن���ي12ب�ه�ذ�ا ع�ل�م
ت� أ�نك� س�ر�ر
ت� ب�ي أ�نه� ل�م
 ي�ه
ت�ف
 ع�ل�ي ع�د�و<ي. 11ف�أ�ج�از�ي�ه�م

�ب�د�.  �ب�د�. آم�ين� ف�آم�ين�.13و�أ�ق�م
ت�ن�ي ق�دام�ك� إ�ل�ى \ل �ز�ل� و�إ�ل�ى \ل م�ب�ار�ك� \لربU إ�ل�ه� إ�س
ر�ائ�يل� م�ن� \ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ق�ص�يد�ة� ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�

 ع�ط�ش���ت
 ن�ف
س���ي2ك�م�ا ي�ش
ت�اق� \ل�يل� إ�ل�ى ج�د�او�ل� \ل
م�ي�اه� ه�ك�ذ�ا ت�ش
ت�اق� ن�ف
س�ي إ�ل�ي
ك� ي�ا \لله�. 1 
6 إ�ذ
3إ�ل�ى \لله� إ�ل�ى \ل�ل�ه� \ل
ح�ي<. م�ت�ى أ�ج�يء� و�أ�ت�ر�اء�ى ق�دام� \لله�!   ص�ار�ت
 ل�ي د�م�وع�ي خ�ب
زا ن�ه�ارا و�ل�ي
ل

�ن<ي ك�ن
ت� أ�م�رU م�ع� \ل
ج�م�اع� أ�ت���د�رج�4ق�يل� ل�ي ك�ل ي�و
مN أ�ي
ن� إ�ل�ه�ك�   ه�ذ�ه� أ�ذ
ك�ر�ه�ا ف�أ�س
ك�ب� ن�ف
س�ي ع�ل�ي. ل
 ل�م�اذ�ا أ�ن
ت� م�ن
ح�ن�ي�ة� ي�ا ن�ف
س���ي و�ل�م���اذ�ا ت�ئ�ن<ي��ن�5م�ع�ه�م
 إ�ل�ى ب�ي
ت� \لله� ب�ص�و
ت� ت�ر�نUمN و�ح�م
دN ج�م
ه�ور� م�ع�ي<د�. 

�ج
�ل� خ�ل�ص� و�ج
ه��ه�.  �ن<ي ب�ع
د� أ�ح
م��د�ه� ل  ي��ا إ�ل�ه��ي ن�ف
س��ي م�ن
ح�ن�ي���ة� ف��ي ل���ذ�ل�ك�6ف�ي؟ \ر
ت�ج�ي \لله� ل
�ر
د�ن< و�ج�ب�ال� ح�ر
م�ون� م�ن
 ج�ب�ل� م�ص
ع�ر�.   غ�م
ر� ي�ن�اد�ي غ�م
را ع�ن
د� ص�و
ت� م�ي�از�يب�ك�.7أ�ذ
ك�ر�ك� م�ن
 أ�ر
ض� \ل

 .�ة� ل�ل���ه�8ك�لU ت�يار�ات�ك� و�ل�ج�ج�ك� ط�م�ت
 ع�ل�ي  ب�النه�ار� ي�وص�ي \لربU ر�ح
م�ت�ه� و�ب�اللي
ل� ت�س
ب�يح�ه� ع�ن
��د�ي ص���ل
 ب�س���ح
ق10Nأ�ق�ول� ل�له� ص�خ
ر�ت�ي: [ل�م�اذ�ا ن�س�يت�ن�ي؟ ل�م�اذ�ا أ�ذ
ه�ب� ح�ز�ينا م�ن
 م�ض�اي�ق�ة� \ل
ع�د�و<؟] 9ح�ي�ات�ي. 

 ل�م�اذ�ا أ�ن
��ت� م�ن
ح�ن�ي���ة� ي���ا ن�ف
س���ي11ف�ي ع�ظ�ام�ي ع�ير�ن�ي م�ض�اي�ق�ي ب�ق�و
ل�ه�م
 ل�ي ك�ل ي�و
مN: [أ�ي
ن� إ�ل�ه�ك�؟] 
�ن<ي ب�ع
د� أ�ح
م�د�ه� خ�ل�ص� و�ج
ه�ي و�إ�ل�ه�ي.  و�ل�م�اذ�ا ت�ئ�ن<ين� ف�ي؟ ت�ر�جي� \لله� ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\ل

 ا�ق
ض� ل�ي ي�ا \لله� و�خ�اص�م
 م�خ�اص�م�ت�ي م�ع� أ�مةN غ�ي
ر� ر�اح�م�ةN و�م�ن
 إ�ن
س�ان� غ�ش� و�ظ�ل
مN ن�ج<ن�ي.1 
�نك� أ�ن
ت� إ�ل�ه� ح�ص
ن�ي. ل�م�اذ�ا ر�ف�ض
ت�ن�ي؟ ل�م�اذ�ا أ�ت�م�شى ح�ز�ينا م�ن
 م�ض�اي�ق�ة� \ل
ع���د�و<؟ 2  أ�ر
س���ل
 ن���ور�ك�3ل

 ف�آت�ي إ�ل�ى م�ذ
ب�ح� \لله� إ�ل�ى \لله�4و�ح�قك� ه�م�ا ي�ه
د�ي�ان�ن�ي و�ي�أ
ت�ي�ان� ب�ي إ�ل�ى ج�ب�ل� ق�د
س�ك� و�إ�ل�ى م�س�اك�ن�ك�. 
 ل�م�اذ�ا أ�ن
ت� م�ن
ح�ن�ي�ة� ي�ا ن�ف
س�ي و�ل�م�اذ�ا ت�ئ�ن<ين� ف�ي؟ ت�ر�جي�5ب�ه
ج�ة� ف�ر�ح�ي و�أ�ح
م�د�ك� ب�ال
ع�ود� ي�ا \لله� إ�ل�ه�ي. 

�ن<ي ب�ع
د� أ�ح
م�د�ه� خ�ل�ص� و�ج
ه�ي و�إ�ل�ه�ي.  \لله� ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� و�\ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. ق�ص�يد�ة�

 أ�ن
��ت�2ا�لله�م ب�آذ�ان�ن�ا ق�د
 س�م�ع
ن�ا. آب�اؤ�ن�ا أ�خ
ب�ر�ون�ا ب�ع�م�لN ع�م�ل
ت�ه� ف�ي أ�ي��ام�ه�م
 ف���ي أ�ي��ام� \ل
ق���د�م�. 1 
 .
�م���م� و�غ�ر�س
��ت�ه�م
. ح�طم
��ت� ش���ع�وبا و�م���د�د
ت�ه�م �ن��ه� ل�ي
��س� ب�س���ي
ف�ه�م�ِ� \م
ت�ل�ك���وا3ب�ي�د�ك� \س
ت�أ
ص�ل
ت� \ل  ل

 .
�ن��ك� ر�ض���يت� ع�ن
ه���م � ذ�ر�اع�ه�م
 خ�لص�ت
ه�م
 ل�ك�ن
 ي�م�ين�ك� و�ذ�ر�اع�ك� و�ن���ور� و�ج
ه���ك� ل �ر
ض� و�ل  أ�ن
��ت� ه���و�4\ل
�ن<��ي6ب�ك� ن�ن
ط�ح� م�ض�اي�ق�ين�ا. ب�اس
م�ك� ن�د�وس� \ل
ق�ائ�م�ين� ع�ل�ي
ن�ا. 5م�ل�ك�ي ي�ا \لله�. ف�أ
م�ر
 ب�خ�ل�ص� ي�ع
ق�وب�.   ل

� ي�خ�ل<ص�ن�ي.  � أ�تك�ل� و�س�ي
ف�ي ل �نك� أ�ن
ت� خ�لص
��ت�ن�ا م���ن
 م�ض���اي�ق�ين�ا و�أ�خ
ز�ي
��ت� م�ب
غ�ض���ين�ا.7ع�ل�ى ق�و
س�ي ل  ل
8 .
�ه � ت�خ
��ر�ج�9ب�الله� ن�ف
ت�خ�ر� \ل
ي�و
م� ك�له� و�\س
م�ك� ن�ح
م�د� إ�ل�ى \لده
ر�. س�ل  ل�ك�نك� ق���د
 ر�ف�ض
��ت�ن�ا و�أ�خ
ج�ل
ت�ن���ا و�ل

�ن
ف�س�ه�م
. 10م�ع� ج�ن�ود�ن�ا.  11.6ت�ر
ج�ع�ن�ا إ�ل�ى \ل
و�ر�اء� ع�ن� \ل
ع�د�و< و�م�ب
غ�ض�ون�ا ن�ه�ب�وا ل  ج�ع�ل
ت�ن���ا ك�الض��أ
ن� أ�ك
ل
�م�م�.   ت�ج
ع�ل�ن�ا ع�ارا ع�ن
��د� ج�ير�ان�ن���ا ه���ز
أ�ة136ب�ع
ت� ش�ع
ب�ك� ب�غ�ي
ر� م�الN و�م�ا ر�ب�ح
ت� ب�ث�م�ن�ه�م
. 12ذ�ري
ت�ن�ا ب�ي
ن� \ل

�م���م�. 14و�س�خ
ر�ة6 ل�لذ�ين� ح�و
ل�ن�ا.  6 ب�ي
ن� \لشUع�وب�. ل�ن
غ���اض� \ل��رأ
س� ب�ي
��ن� \ل  ال
ي���و
م� ك�ل��ه�15ت�ج
ع�ل�ن�ا م�ث�ل
 م�ن
 ص�و
ت� \ل
م�ع�ي<ر� و�\لشات�م�. م�ن
 و�ج
ه� ع���د�و� و�م�ن
ت�ق���مN.16خ�ج�ل�ي أ�م�ام�ي و�خ�ز
ي� و�ج
ه�ي ق�د
 غ�طان�ي. 

� خ�ن��ا ف���ي ع�ه
�د�ك�. 17 � م���ال�ت
18ه�ذ�ا ك�لUه� ج�اء� ع�ل�ي
ن�ا و�م���ا ن�س��ين�اك� و�ل  ل��م
 ي�ر
ت��د ق�ل
ب�ن���ا إ�ل���ى و�ر�اءN و�ل
 إ�ن
 ن�س�ين�ا \س
��م�20ح�تى س�ح�ق
ت�ن�ا ف�ي م�ك�ان� \لتن�ان�ين� و�غ�طي
ت�ن�ا ب�ظ�ل< \ل
م�و
ت�. 19خ�ط
و�ت�ن�ا ع�ن
 ط�ر�يق�ك� 

 Nغ�ر�يب Nد�ي�ن�ا إ�ل�ى إ�ل�ه
�نه� ه�و� ي�ع
ر�ف� خ�ف�ي��ات� \ل
ق�ل
��ب�؟21إ�ل�ه�ن�ا أ�و
 ب�س�ط
ن�ا أ�ي � ي�ف
ح�ص� \لله� ع�ن
 ه�ذ�ا ل  أ�ف�ل
�نن�ا م�ن
 أ�ج
ل�ك� ن�م�ات� \ل
ي�و
م� ك�له�. ق���د
 ح�س���ب
ن�ا م�ث
��ل� غ�ن���مN ل�لذب
��ح�. 22  ا�س
��ت�ي
ق�ظ
. ل�م���اذ�ا ت�ت�غ���اف�ى ي���ا23ل

�ب�د�.  � ت�ر
ف�ض
 إ�ل�ى \ل �ن أ�ن
ف�س��ن�ا25ل�م�اذ�ا ت�ح
ج�ب� و�ج
ه��ك� و�ت�ن
س��ى م���ذ�لت�ن�ا و�ض���يق�ن�ا؟ 24ر�بU؟ \ن
ت�ب�ه
. ل  ل
�ر
ض� ب�ط�ون�ن�ا.  ق�م
 ع�و
نا ل�ن�ا و�\ف
د�ن�ا م�ن
 أ�ج
ل� ر�ح
م�ت�ك�. 26م�ن
ح�ن�ي�ة� إ�ل�ى \لتUر�اب�. ل�ص�ق�ت
 ف�ي \ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\ل
Nةل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ع�ل�ى \لسو
س�ن<. ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. ق�ص�يد�ة�. ت�ر
ن�يم�ة� م�ح�ب

 1 .Nم�اه�ر Nم�ل�ك�. ل�س�ان�ي ق�ل�م� ك�ات�ب
�مN ص�ال�حN. م�ت�ك�ل<م� أ�ن�ا ب�إ�ن
ش�ائ�ي ل�ل  أ�ن
ت� أ�ب
��ر�ع�2ف�اض� ق�ل
ب�ي ب�ك�ل
�ب���د�.  6 م�ن
 ب�ن�ي \ل
ب�ش�ر�. \ن
س�ك�ب�ت� \لن<ع
م�ة� ع�ل�ى ش�ف�ت�ي
ك� ل�ذ�ل�ك� ب�ار�ك���ك� \لل��ه� إ�ل���ى \ل  ت�ق�ل��د
 س���ي
ف�ك�3ج�م�ال

�ل�ك� و�ب�ه�اء�ك�.  �ل�ك� \ق
ت�ح�م�. \ر
ك�ب
. م�ن
 أ�ج
ل� \ل
ح���ق< و�\لدع���ة� و�\ل
ب���ر<4ع�ل�ى ف�خ
ذ�ك� أ�يUه�ا \ل
ج�بار� ج�ل  و�ب�ج�ل
 ن�ب
ل��ك� \ل
م�س
�ن�ون�ة� ف���ي ق�ل
��ب� أ�ع
��د�اء� \ل
م�ل���ك�. ش��ع�وب� ت�ح
ت��ك� ي�س
�ق�ط�ون�.5ف�ت�ر�ي���ك� ي�م�ين���ك� م�خ��او�ف�. 

 أ�ح
ب�ب
��ت� \ل
ب���ر و�أ�ب
غ�ض
��ت� \ل�ث
��م�7ك�ر
س�يUك� ي�ا \لله� إ�ل�ى د�ه
ر� \لدUه�ور�. ق�ض�يب� \س
ت�ق�ام�ةN ق�ض�يب� م�ل
ك�ك�. 6
 ك�لU ث�ي�اب�ك� م���ر� و�ع���ود� و�س���ل�يخ�ة�.8م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ل�ك� م�س�ح�ك� \لله� إ�ل�ه�ك� ب�د�ه
ن� \ل�ب
ت�ه�اج� أ�ك
ث�ر� م�ن
 ر�ف�ق�ائ�ك�. 

�و
ت�ار�.   ب�ن�ات� م�ل�وكN ب�ي
��ن� ح�ظ�يات���ك�. ج�ع�ل���ت� \ل
م�ل�ك���ة� ع���ن
 ي�م�ين���ك� ب���ذ�ه�ب�9م�ن
 ق�ص�ور� \ل
ع�اج� س�رت
ك� \ل
 .Nت� أ�ب�ي��ك� 10أ�وف�ير��
 ف�ي�ش
��ت�ه�ي� \ل
م�ل���ك�11ا�س
م�ع�ي ي�ا ب�ن
ت� و�\ن
ظ�ر�ي و�أ�م�يل�ي أ�ذ
ن�ك� و�\ن
س���ي
 ش��ع
ب�ك� و�ب�ي

�نه� ه�و� س�ي<د�ك� ف�اس
ج�د�ي ل�ه�.   ك�لUه���ا13و�ب�ن
ت� ص�ورN أ�غ
ن�ى \لشUع�وب� ت�ت�ر�ضى و�ج
ه�ك� ب�ه�د�يةN. 12ح�س
ن�ك� ل
�ب�س�ه�ا.  �ب�س� م�ط���رز�ةN ت�ح
ض���ر� إ�ل���ى \ل
م�ل���ك�.14م�ج
د� \ب
ن�ة� \ل
م�ل�ك� ف�ي خ�د
ر�ه�ا. م�ن
س�وج�ة� ب�ذ�ه�بN م�ل  ب�م�ل

 ي�ح
ض�ر
ن� ب�ف�ر�حN و�\ب
ت�ه�اجN. ي���د
خ�ل
ن� إ�ل���ى ق�ص
��ر� \ل
م�ل���ك�.15ف�ي أ�ث�ر�ه�ا ع�ذ�ار�ى ص�اح�ب�ات�ه�ا. م�ق�دم�اتN إ�ل�ي
ك� 
�ر
ض�. 16  أ�ذ
ك���ر� \س
��م�ك� ف���ي ك���ل< د�و
ر17Nع�و�ضا ع�ن
 آب�ائ�ك� ي�ك�ون� ب�ن�وك� ت�ق�يم�ه�م
 ر�ؤ�س�اء� ف�ي ك���ل< \ل

�ب�د�.  ف�د�و
رN. م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ل�ك� ت�ح
م�د�ك� \لشUع�وب� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. ع�ل�ى \ل
ج�و�اب�. ت�ر
ن�يم�ة�

� ن�خ
ش���ى و�ل���و
 ت�ز�ح
ز�ح���ت�2ا�لله� ل�ن�ا م�ل
ج�أ� و�ق�وة�. ع�و
نا ف�ي \لض<��يق�ات� و�ج���د� ش���د�يدا. 1   ل���ذ�ل�ك� ل
�ر
ض� و�ل�و� \ن
ق�ل�ب�ت� \ل
ج�ب�ال� إ�ل�ى ق�ل
ب� \ل
ب�ح�ار�.   ت�ع���جU و�ت�ج�ي��ش� م�ي�اه�ه���ا. ت�ت�ز�ع
��ز�ع� \ل
ج�ب���ال� ب�ط�م�و<ه���ا.3\ل

 .
 ا��� ف���ي و�س���ط�ه�ا ف�ل���ن
 ت�ت�ز�ع
��ز�ع�.5ن�ه
ر� س�و�اق�يه� ت�ف�ر<ح� م�د�ين�ة� \لله� م�ق
د�س� م�س�اك�ن� \ل
ع�ل���ي<. 4س�ل�ه
�ر
ض�. 6ي�ع�ين�ه�ا \لله� ع�ن
د� إ�ق
ب�ال� \لصUب
ح�.  �م�م�. ت�ز�ع
ز�ع�ت� \ل
م�م�ال�ك�. أ�ع
ط�ى ص�و
ت�ه� ذ�اب�ت� \ل  ر�ب7Uع�جت� \ل

 .
�ه �ر
ض�.8\ل
ج�ن�ود� م�ع�ن�ا. م�ل
ج�أ�ن�ا إ�ل�ه� ي�ع
ق�وب�. س�ل  ه�ل�مUوا \ن
ظ�ر�وا أ�ع
م�ال� \لله� ك�ي
ف� ج�ع�ل� خ�ر�با ف���ي \ل
�ر
ض�. ي�ك
س�ر� \ل
ق�و
س� و�ي�ق
ط���ع� \لرUم
��ح�. \ل
م�ر
ك�ب���ات� ي�ح
ر�ق�ه���ا ب�الن��ار�.9  م�س�ك<ن� \ل
ح�ر�وب� إ�ل�ى أ�ق
ص�ى \ل

�ر
ض�. 10 �م�م�. أ�ت�ع�ال�ى ف�ي \ل  ر�بU \ل
ج�ن�ود� م�ع�ن�ا. م�ل
ج�أ�ن���ا11ك�فUوا و�\ع
ل�م�وا أ�ن<ي أ�ن�ا \لله�. أ�ت�ع�ال�ى ب�ي
ن� \ل
 .
�ه إ�ل�ه� ي�ع
ق�وب�. س�ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. م�ز
م�ور�

�ي�اد�ي. \ه
ت�ف�وا ل�له� ب�ص�و
ت� \ل�ب
ت�ه�اج�. 1 �م�م� ص�ف<ق�وا ب�ال �ن \لرب ع�ل�ي� م�خ���وف� م�ل���ك�2ي�ا ج�م�يع� \ل  ل
�ر
ض�.  �م���م� ت�ح
��ت� أ�ق
��د�ام�ن�ا. 3ك�ب�ير� ع�ل�ى ك�ل< \ل  ي�خ
ت���ار� ل�ن���ا ن�ص���يب�ن�ا ف�خ
��ر�4ي�خ
ض�ع� \لش��Uع�وب� ت�ح
ت�ن���ا و�\ل

 .
�ه  ر�ن<م�وا ل�له� ر�ن<م�وا. ر�ن<م�وا ل�م�ل�ك�ن�ا6ص�ع�د� \لله� ب�ه�ت�افN \لربU ب�ص�و
ت� \لصUور�. 5ي�ع
ق�وب� \لذ�ي أ�ح�به�. س�ل
�ر
ض� ك�ل<ه�ا ر�ن<م�وا ق�ص�يد�ة6. 7ر�ن<م�وا.  �ن \لله� م�ل�ك� \ل �م�م�. \لله� ج�ل�س� ع�ل�ى ك�ر
س���ي<8ل  م�ل�ك� \لله� ع�ل�ى \ل
�ر
ض�. ه�و� م�ت�ع�الN ج�د�ا. 9ق�د
س�ه�.  �ن ل�له� م�ج�ان \ل ش�ر�ف�اء� \لشUع�وب� \ج
ت�م�ع�وا. ش�ع
ب� إ�ل�ه� إ�ب
ر�اه�يم�. ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\ل
ت�س
ب�يح�ة�. م�ز
م�ور� ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�

 ج�م�ي��ل� \ل�ر
ت�ف���اع� ف���ر�ح� ك���ل<2ع�ظ�يم� ه�و� \لربU و�ح�م�يد� ج�د�ا ف�ي م�د�ين���ة� إ�ل�ه�ن���ا ج�ب���ل� ق�د
س���ه�. 1 
�ر
ض� ج�ب�ل� ص�ه
ي�و
ن�. ف�ر�ح� أ�ق�اص�ي \لش<م�ال� م�د�ين�ة� \ل
م�ل���ك� \ل
ع�ظ�ي��م�.   ا�لل��ه� ف���ي ق�ص���ور�ه�ا ي�ع
��ر�ف�3\ل

�نه� ه�و�ذ�ا \ل
م�ل�وك� \ج
ت�م�ع�وا. م�ض�وا ج�م�يعا. 4م�ل
ج�أ6.   أ�خ�ذ�ت
ه�م� \لرع
د�ة�6ل�ما ر�أ�وا ب�ه�ت�وا \ر
ت�اع�وا ف�رUوا. 5ل
 Nم�خ�اض� ك�و�ال�د�ة
 ك�م�ا س�م�ع
ن�ا ه�ك�ذ�ا ر�أ�ي
ن�ا ف�ي م�د�ين�ة�8ب�ر�يحN ش�ر
ق�يةN ت�ك
س�ر� س�ف�ن� ت�ر
ش�يش�. 7ه�ن�اك� و�\ل

 .
�ه �ب�د�. س�ل  ذ�ك�ر
ن�ا ي�ا \لله� ر�ح
م�ت�ك� ف�ي و�س�ط� ه�ي
ك�ل���ك�.9ر�ب< \ل
ج�ن�ود� ف�ي م�د�ين�ة� إ�ل�ه�ن�ا. \لله� ي�ث�ب<ت�ه�ا إ�ل�ى \ل
�ر
ض�. ي�م�ين�ك� م�لن�ة� ب�ر�ا. 10  ي�ف
ر�ح� ج�ب�ل� ص�ه
ي�و
ن� ت�ب
ت�ه�ج�11ن�ظ�ير� \س
م�ك� ي�ا \لله� ت�س
ب�يح�ك� إ�ل�ى أ�ق�اص�ي \ل

 ض�ع�وا ق�ل�وب�ك�م
13ط�وف�وا ب�ص�ه
ي�و
ن� و�د�ور�وا ح�و
ل�ه�ا. ع�دUوا أ�ب
ر�اج�ه�ا. 12ب�ن�ات� ي�ه�وذ�ا م�ن
 أ�ج
ل� أ�ح
ك�ام�ك�. 
6 آخ�ر�.  �ن \لله� ه�ذ�ا ه�و� إ�ل�ه�ن�ا إ�ل�ى \ل��ده
ر� و�14ع�ل�ى م�ت�ار�س�ه�ا. ت�أ�مل�وا ق�ص�ور�ه�ا ل�ك�ي
 ت�ح�د<ث�وا ب�ه�ا ج�يل ل

�ب�د�. ه�و� ي�ه
د�ين�ا ح�تى إ�ل�ى \ل
م�و
ت�.  \ل و�



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. م�ز
م�ور�

 ع�الN و�د�ونN أ�غ
ن�ي�اء� و�ف�ق�ر�اء�2ا�س
م�ع�وا ه�ذ�ا ي�ا ج�م�يع� \لشUع�وب�. أ�ص
غ�وا ي�ا ج�م�يع� س�كان� \لدUن
ي�ا 1 
 ل�م���اذ�ا5أ�م�يل� أ�ذ�ن�ي إ�ل�ى م�ث�لN و�أ�وض<ح� ب�ع�ودN ل�غ
ز�ي. 4ف�م�ي ي�ت�ك�لم� ب�ال
ح�ك�م� و�ل�ه�ج� ق�ل
ب�ي ف�ه
م�. 3س�و�اء6. 

 الذ�ين� ي�تك�ل�ون� ع�ل�ى ث�ر
و�ت�ه�م
 و�ب�ك�ث
ر�ة� غ�ن���اه�م
6أ�خ�اف� ف�ي أ�يام� \لشر< ع�ن
د�م�ا ي�ح�يط� ب�ي إ�ث
م� م�ت�ع�ق<ب�ي؟ 
� ي�ع
ط���ي� \لل��ه� ك�ف��ار�ة6 ع�ن
��ه�. 7ي�ف
ت�خ�ر�ون�.  �خ� ل���ن
 ي�ف
��د�ي� \ل�ن
س���ان� ف���د�اء6 و�ل  و�ك�ر�يم���ة� ه���ي� ف�د
ي���ة�8ال

� ي�ر�ى \ل
ق�ب
ر�. 9ن�ف�وس�ه�م
 ف�غ�ل�ق�ت
 إ�ل�ى \لده
ر� -  �ب�د� ف�ل  ب�ل
 ي�ر�اه�! \ل
ح�ك�م�اء� ي�م�وت�ون�.10ح�تى ي�ح
ي�ا إ�ل�ى \ل
�ب�د� م�س���اك�ن�ه�م
11ك�ذ�ل�ك� \ل
ج�اه�ل� و�\ل
ب�ل�يد� ي�ه
ل�ك�ان� و�ي�ت
ر�ك�ان� ث�ر
و�ت�ه�م�ا لخ�ر�ين�.   ب�اط�ن�ه�م
 أ�ن ب�ي�وت�ه�م
 إ�ل�ى \ل

�ر�اض�ي.  � ي�ب�ي��ت�. ي�ش
��ب�ه� \ل
ب�ه���ائ�م�12إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و
رN. ي�ن�اد�ون� ب�أ�س
م�ائ�ه�م
 ف�ي \ل  و�ال�ن
س�ان� ف�ي ك�ر�ام���ةN ل
�ه
. 13\لت�ي ت�ب�اد�.   م�ث
��ل� \ل
غ�ن��م�14ه���ذ�ا ط�ر�يق�ه��م� \ع
ت�م��اد�ه�م
 و�خ�ل�ف���اؤ�ه�م
 ي�ر
ت�ض���ون� ب��أ�ق
و�ال�ه�م
. س��ل

 ل�ل
ه�او�ي�ة� ي�س�اق�ون�. \ل
م�و
ت� ي�ر
ع�اه�م
 و�ي�س�ود�ه�م� \ل
م�س
ت�ق�يم�ون�. غ�د�اة6 و�ص�ور�ت�ه�م
 ت�ب
ل�ى. \ل
ه�او�ي�ة� م�س
ك�ن�
 .
�ه
. 15ل�ه�م �ن�ه� ي�أ
خ��ذ�ن�ي. س��ل � ت�خ
�ش� إ�ذ�ا \س
�ت�غ
ن�ى16إ�نم�ا \لله� ي�ف
د�ي ن�ف
س���ي م��ن
 ي��د� \ل
ه�او�ي��ة� ل  ل

� ي�ن
ز�ل� و�ر�اء�ه� م�ج
د�ه�. 17إ�ن
س�ان� إ�ذ�ا ز�اد� م�ج
د� ب�ي
ت�ه�.  � ي�أ
خ�ذ�. ل �نه� ع�ن
د� م�و
ت�ه� ك�لUه� ل �ن��ه� ف���ي ح�ي���ات�ه�18ل  ل
� ي�ع�اي�ن�ون� \لن��Uور�19ي�ب�ار�ك� ن�ف
س�ه�. و�ي�ح
م�د�ون�ك� إ�ذ�ا أ�ح
س�ن
ت� إ�ل�ى ن�ف
س�ك�.   ت�د
خ�ل� إ�ل�ى ج�يل� آب�ائ�ه� \لذ�ين� ل

�ب�د�.  � ي�ف
ه�م� ي�ش
ب�ه� \ل
ب�ه�ائ�م� \لت�ي ت�ب�اد�. 20إ�ل�ى \ل إ�ن
س�ان� ف�ي ك�ر�ام�ةN و�ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�م
س�ون�
م�ز
م�ور� لس�اف�

�ر
ض� م���ن
 م�ش
��ر�ق� \لش�م
س� إ�ل���ى م�غ
ر�ب�ه���ا. 1   م���ن
 ص���ه
ي�و
ن�2إ�ل�ه� \لل�ه�ة� \لربU ت�ك�لم� و�د�ع���ا \ل
� ي�ص
م�ت�. ن�ار� ق�دام�ه� ت�أ
ك�ل� و�ح���و
ل�ه� ع�اص���ف� ج���د�ا. 3ك�م�ال� \ل
ج�م�ال� \لله� أ�ش
ر�ق�.   ي���د
ع�و4ي�أ
ت�ي إ�ل�ه�ن�ا و�ل

�ر
ض� إ�ل�ى م�د�اي�ن�ة� ش�ع
ب�ه�.   اج
م�ع�وا إ�ل�ي أ�ت
ق�ي���ائ�ي \ل
ق���اط�ع�ين� ع�ه
��د�ي ع�ل���ى5\لسم�او�ات� م�ن
 ف�و
ق� و�\ل
 .N6ذ�ب�يح�ة .
�ه �ن \لل��ه� ه���و� \ل��ديان�. س���ل  ا�س
��م�ع
 ي���ا ش���ع
ب�ي ف���أ�ت�ك�لم�. ي���ا7و�ت�خ
ب�ر� \لسم�او�ات� ب�ع���د
ل�ه� ل

� ع�ل�ى ذ�ب�ائ�ح�ك� أ�و�ب<خ�ك� ف�إ�ن م�ح
ر�ق�ات�ك� ه�ي� د�ائ�م��ا ق���دام�ي.8إ�س
ر�ائ�يل� ف�أ�ش
ه�د� ع�ل�ي
ك�. \لله� إ�ل�ه�ك� أ�ن�ا.   ل
� م�ن
 ح�ظ�ائ�ر�ك� أ�ع
ت�د�ة6. 9 � آخ�ذ� م�ن
 ب�ي
ت�ك� ث�و
را و�ل �ن ل�ي ح�ي���و�ان� \ل
��و�ع
ر� و�\ل
ب�ه��ائ�م� ع�ل��ى \ل
ج�ب���ال�10ل  ل

�ل�وف�.  �ن ل�ي12ق�د
 ع�ل�م
ت� ك�ل ط�ي�ور� \ل
ج�ب�ال� و�و�ح�وش� \ل
ب�ر<ية� ع�ن
د�ي. 11\ل � أ�ق�ول� ل�ك� ل  إ�ن
 ج�ع
ت� ف�ل
 ا�ذ
ب��ح
 ل�ل�ه� ح�م
�دا و�أ�و
ف�14ه�ل
 آك�ل� ل�ح
م� \لث<ي�ر�ان� أ�و
 أ�ش
�ر�ب� د�م� \لتUي��وس�؟ 13\ل
م�س
ك�ون�ة� و�م�ل�ه�ا. 

 و�ل�لش<ر<ير� ق�ال� \لله�: [م�ا ل�ك� ت�ح���د<ث�16و�اد
ع�ن�ي ف�ي ي�و
م� \لض<يق� أ�ن
ق�ذ
ك� ف�ت�م�ج<د�ن�ي. 15\ل
ع�ل�ي ن�ذ�ور�ك� 
�م���ي خ�ل
ف���ك�. 17ب�ف�ر�ائ�ض�ي و�ت�ح
م�ل� ع�ه
د�ي ع�ل�ى ف�م�ك�   إ�ذ�ا18و�أ�ن
ت� ق�د
 أ�ب
غ�ض
ت� \لت��أ
د�يب� و�أ�ل
ق�ي
��ت� ك�ل

 ت�ج
ل���س�20أ�ط
ل�ق
ت� ف�م�ك� ب�الشر< و�ل�س�ان�ك� ي�خ
ت���ر�ع� غ�ش���ا. 19ر�أ�ي
ت� س�ار�قا و�\ف�ق
ت�ه� و�م�ع� \لزUن�اة� ن�ص�يب�ك�. 
 ه��ذ�ه� ص���ن�ع
ت� و�س��ك�تU. ظ�ن�ن
�ت� أ�ن<�ي م�ث
ل��ك�. أ�و�ب<خ��ك�21ت�ت�ك�لم� ع�ل�ى أ�خ�يك�. ل�ب
ن� أ�م<ك� ت�ض�ع� م�ع
ث��ر�ة6. 

� م�ن
ق�ذ�. 22و�أ�ص�فU خ�ط�اي�اك� أ�م�ام� ع�ي
ن�ي
ك�.   أ�ف
ت�ر�س�ك�م
 و�ل  ذ�اب�ح�23اف
ه�م�وا ه�ذ�ا ي�ا أ�يUه�ا \لناس�ون� \لله� ل�ئ�ل
\ل
ح�م
د� ي�م�ج<د�ن�ي و�\ل
م�ق�و<م� ط�ر�يق�ه� أ�ر�يه� خ�ل�ص� \لله�]. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\ل
خ�م
س�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د� ع�ن
د�م�ا ج�اء� إ�ل�ي
ه� ن�اث�ان� \لنب�يU ب�ع
د� م�ا د�خ�ل� إ�ل�ى ب�ث
ش�ب�ع�

 1 . \غ
س���ل
ن�ي ك�ث�ي��را م���ن
2ا�ر
ح�م
ن�ي ي�ا \لله� ح�س�ب� ر�ح
م�ت�ك�. ح�س�ب� ك�ث
ر�ة� ر�أ
ف�ت�ك� \م
��ح� م�ع�اص���ي
�ن<��ي ع���ار�ف� ب�م�ع�اص���ي و�خ�ط�يت���ي أ�م���ام�ي د�ائ�م��ا. 3إ�ث
م�ي و�م�ن
 خ�ط�يت�ي ط�ه<ر
ن���ي.   إ�ل�ي
��ك� و�ح
��د�ك�4ل

 ه�ئ�ن���ذ�ا ب���ال�ث
م�5أ�خ
ط�أ
ت� و�\لشر ق�دام� ع�ي
ن�ي
ك� ص�ن�ع
ت� ل�ك�ي
 ت�ت�ب�رر� ف���ي أ�ق
و�ال���ك� و�ت�ز
ك���و� ف���ي ق�ض���ائ�ك�. 
 ه�ا ق�د
 س�ر�ر
ت� ب���ال
ح�ق< ف���ي \ل
ب���اط�ن� ف�ف���ي \لس��ر�ير�ة� ت�ع�ر<ف�ن���ي6ص�و<ر
ت� و�ب�ال
خ�ط�ية� ح�ب�ل�ت
 ب�ي أ�م<ي. 

 أ�س
��م�ع
ن�ي س���ر�ورا و�ف�ر�ح��ا8ط�ه<ر
ن�ي ب�الز�و�ف�ا ف�أ�ط
ه�ر�. \غ
س���ل
ن�ي ف��أ�ب
ي�ض أ�ك
ث���ر� م���ن� \لثل
��ج�. 7ح�ك
م�ة6. 
 ق�ل
ب��ا ن�ق�ي���ا \خ
ل���ق
 ف���ي ي���ا10اس
ت�ر
 و�ج
ه�ك� ع�ن
 خ�ط�اي�اي� و�\م
ح� ك�ل آث�ام�ي. 9ف�ت�ب
ت�ه�ج� ع�ظ�ام� س�ح�ق
ت�ه�ا. 

� ت�ن
ز�ع
ه�11\لله� و�ر�وحا م�س
ت�ق�يما ج�د<د
 ف�ي د�اخ�ل�ي.  � ت�ط
ر�ح
ن�ي م�ن
 ق�دام� و�ج
ه�ك� و�ر�وح�ك� \ل
ق�دUوس� ل  ل
�ث�م���ة� ط�ر�ق���ك� و�\ل
خ�ط���اة� إ�ل�ي
��ك�13ر�د ل�ي ب�ه
ج�ة� خ�ل�ص�ك� و�ب�ر�وحN م�ن
ت�د�ب�ةN \ع
ض�د
ن�ي. 12م�ن<ي.   ف�أ�ع�ل<م� \ل

 ي���ا ر�بU \ف
ت���ح
 ش���ف�ت�ي15ن�ج<ن�ي م�ن� \لد<م�اء� ي�ا \لله� إ�ل�ه� خ�ل�ص�ي ف�ي�س�ب<ح� ل�س���ان�ي ب���رك�. 14ي�ر
ج�ع�ون�. 
� ت�ر
ض�ى. 16ف�ي�خ
ب�ر� ف�م�ي ب�ت�س
ب�يح�ك�.   ف�ك�ن
ت� أ�ق�د<م�ه�ا. ب�م�ح
ر�ق�ةN ل � ت�س�رU ب�ذ�ب�يح�ةN و�إ�ل �نك� ل  ذ�ب�ائ�ح� \لله�17ل

� ت�ح
ت�ق���ر�ه�.   أ�ح
س���ن
 ب�ر�ض���اك� إ�ل���ى18ه���ي� ر�وح� م�ن
ك�س���ر�ة�. \ل
ق�ل
��ب� \ل
م�ن
ك�س���ر� و�\ل
م�ن
س���ح�ق� ي��ا \لل��ه� ل
 ح�ين�ئ�ذN ت�س�رU ب�ذ�ب�ائ�ح� \ل
ب���ر< م�ح
ر�ق���ةN و�ت�ق
د�م���ةN ت�ام��ةN. ح�ين�ئ�ذN ي�ص
��ع�د�ون�19ص�ه
ي�و
ن�. \ب
ن� أ�س
و�ار� أ�ور�ش�ل�يم�. 

.6 ع�ل�ى م�ذ
ب�ح�ك� ع�ج�ول



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\ل
خ�م
س�ون�
�د�وم�يU و�أ�خ
ب�ر� ش�او�ل� و�ق�ال� ل�ه�: [ج�اء� د�او�د� إ�ل�ى  ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ق�ص�يد�ة� ل�د�او�د�ع�ن
د�م�ا ج�اء� د�و�اغ� \�ل

ب�ي
ت� أ�خ�يم�ال�ك�].

 1 !Nم
 ل�س�ان�ك� ي�خ
ت�ر�ع� م�ف�اس�د�. ك�م�وس�ى2ل�م�اذ�ا ت�ف
ت�خ�ر� ب�الشر< أ�يUه�ا \ل
ج�بار�؟ ر�ح
م�ة� \لله� ه�ي� ك�ل ي�و
�ه
.3م�س
ن�ون�ةN ي�ع
م�ل� ب�ال
غ�ش<.   أ�ح
ب�ب
ت� \لشر أ�ك
ث�ر� م�ن� \ل
خ�ي
ر� \ل
ك���ذ�ب� أ�ك
ث���ر� م���ن� \لتك�ل��Uم� ب�الص<��د
ق�. س���ل

�مN م�ه
ل�كN و�ل�س�ان� غ�ش�. 4 �ب�د�. ي�خ
ط�ف�ك� و�ي�ق
ل�ع�ك� م�ن
 م�س
ك�ن�ك�5أ�ح
ب�ب
ت� ك�ل ك�ل  أ�ي
ضا ي�ه
د�م�ك� \لله� إ�ل�ى \ل
 .
�ه �ح
ي�اء�. س�ل  [ه���و�ذ�ا7ف�ي���ر�ى \لص<��د<يق�ون� و�ي�خ���اف�ون� و�ع�ل�ي
��ه� ي�ض
��ح�ك�ون�: 6و�ي�س
ت�أ
ص�ل�ك� م�ن
 أ�ر
ض� \ل

 أ�م��ا أ�ن���ا ف�م�ث
��ل�8\ل�ن
س�ان� \لذ�ي ل�م
 ي�ج
ع�ل� \لله� ح�ص
ن�ه� ب�ل� \تك�ل� ع�ل�ى ك�ث
��ر�ة� غ�ن���اه� و�\ع
ت���ز ب�ف�س���اد�ه�]. 
�ب�د�.  �نك�9ز�ي
ت�ون�ةN خ�ض
ر�اء� ف�ي ب�ي
ت� \لله�. ت�و�كل
ت� ع�ل�ى ر�ح
م�ة� \لله� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل  أ�ح
م�د�ك� إ�ل�ى \لده
ر� ل

ف�ع�ل
ت� و�أ�ن
ت�ظ�ر� \س
م�ك� ف�إ�نه� ص�ال�ح� ق�دام� أ�ت
ق�ي�ائ�ك�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\ل
خ�م
س�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى \ل
ع�ود�. ق�ص�يد�ة� ل�د�او�د�

 ق�ال� \ل
ج�اه�ل� ف�ي ق�ل
ب�ه�: [ل�ي
س� إ�ل�ه�]. ف�س�د�وا و�ر�ج�س�وا ر�ج�اس���ة6. ل�ي
��س� م���ن
 ي�ع
م���ل� ص���ل�حا.1 
 ك�لUه���م
 ق���د� \ر
ت���دUوا3ا�لله� م�ن� \لسم�اء� أ�ش
ر�ف� ع�ل�ى ب�ن�ي \ل
ب�ش�ر� ل�ي�ن
ظ�ر�: ه�ل
 م�ن
 ف�اه�مN ط�ال�ب� \لل��ه�؟ 2

� و�\ح�د�.   أ�ل�م
 ي�ع
ل�م
 ف�اع�ل�و \ل�ث
م� \لذ�ين� ي�أ
ك�ل�ون� ش���ع
ب�ي4م�عا ف�س�د�وا ل�ي
س� م�ن
 ي�ع
م�ل� ص�ل�حا ل�ي
س� و�ل
�ن \لله� ق���د
 ب���دد� ع�ظ���ام�5ك�م�ا ي�أ
ك�ل�ون� \ل
خ�ب
ز� و�\لله� ل�م
 ي�د
ع�وا؟   ه�ن�اك� خ�اف�وا خ�و
فا و�ل�م
 ي�ك�ن
 خ�و
ف� ل

 .
�ن \لله� ق�د
 ر�ف�ض�ه�م  ل�ي
ت� م�ن
 ص�ه
ي�و
ن� خ�ل�ص� إ�س
ر�ائ�يل�. ع�ن
��د� ر�د< \لل��ه� س���ب
ي�6م�ح�اص�ر�ك�. أ�خ
ز�ي
ت�ه�م
 ل
 ش�ع
ب�ه� ي�ه
ت�ف� ي�ع
ق���وب� و�ي�ف
��ر�ح� إ�س
��ر�ائ�يل�.ا�ل
م�ز
م���ور� \لراب���ع� و�\ل
خ�م
س���ون� ل�م���ام� \ل
م�غ�ن<ي��ن� ع�ل���ى ذ�و�ات�

�و
ت�ار�. ق�ص�يد�ة� ل�د�او�د� ع�ن
د�م�ا أ�ت�ى \لز<يف�ي��Uون� و�ق���ال�وا ل�ش���او�ل�: [أ�ل�ي
��س� د�او�د� م�خ
ت�ب�ئا ع�ن
��د�ن�ا؟]   ا�لله���م1\�ل
�م� ف�م�ي. 2ب�اس
م�ك� خ�ل<ص
ن�ي و�ب�ق�وت�ك� \ح
ك�م
 ل�ي.  �ت�ي. \�ص
غ� إ�ل�ى ك�ل  ل�ن غ�ر�ب�اء� ق�د
3اس
م�ع
 ي�ا \لله� ص�ل

 .
�ه  ه�و�ذ�ا \لله� م�ع�ين� ل�ي. \لربU ب�ي
��ن�4ق�ام�وا ع�ل�ي و�ع�ت�اة6 ط�ل�ب�وا ن�ف
س�ي. ل�م
 ي�ج
ع�ل�وا \لله� أ�م�ام�ه�م
. س�ل
 أ�ذ
ب�ح� ل�ك� م�ن
ت�د�با. أ�ح
م�د� \س
��م�ك� ي��ا ر�ب6Uي�ر
ج�ع� \لشرU ع�ل�ى أ�ع
د�ائ�ي. ب�ح�ق<ك� أ�ف
ن�ه�م
. 5ع�اض�د�ي ن�ف
س�ي. 

�نه� ص�ال�ح�.  �نه� م�ن
 ك�ل< ض�يقN ن�جان�ي و�ب�أ�ع
د�ائ�ي ر�أ�ت
 ع�ي
ن�ي.7ل ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\ل
خ�م
س�ون�
�و
ت�ار�. ق�ص�يد�ة� ل�د�او�د� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى ذ�و�ات� \�ل

� ت�ت�غ�اض� ع�ن
 ت�ض�رUع�ي. 1  �ت�ي و�ل  اس
ت�م�ع
 ل�ي و�\س
ت�ج�ب
 ل�ي. أ�ت�ح�ي��ر� ف���ي2ا�ص
غ� ي�ا \لله� إ�ل�ى ص�ل
�نه���م
 ي�ح�يل���ون� ع�ل���ي إ�ث
م��ا و�ب�غ�ض���ب3Nك�ر
ب�ت�ي و�أ�ض
ط�ر�ب�   م�ن
 ص�و
ت� \ل
ع�د�و< م�ن
 ق�ب�ل� ظ�ل
��م� \لش<��ر<ير�. ل

 خ�و
ف� و�ر�ع
د�ة� أ�ت�ي�ا ع�ل���ي5ي�م
خ�ض� ق�ل
ب�ي ف�ي د�اخ�ل�ي و�أ�ه
و�ال� \ل
م�و
ت� س�ق�ط�ت
 ع�ل�ي 4ي�ض
ط�ه�د�ون�ن�ي. 
 ه�ئ�ن���ذ�ا ك�ن
��ت� أ�ب
ع���د� ه�ار�ب��ا7ف�ق�ل
ت�: [ل�ي
ت� ل�ي ج�ن�احا ك�ال
ح�م�ام���ة� ف���أ�ط�ير� و�أ�س
��ت�ر�يح�! 6و�غ�ش�ي�ن�ي ر�ع
ب�. 

 .
�ه  أ�ه
ل�ك
 ي���ا ر�ب9Uك�ن
ت� أ�س
ر�ع� ف�ي ن�ج�ات�ي م�ن� \لر<يح� \ل
ع�اص�ف�ة� و�م�ن� \لنو
ء�]. 8و�أ�ب�يت� ف�ي \ل
ب�ر<ية�. س�ل
�ن<��ي ق���د
 ر�أ�ي
��ت� ظ�ل
م��ا و�خ�ص���اما ف���ي \ل
م�د�ين���ة�.  6 ي�ح�يط���ون� ب�ه���ا ع�ل���ى10ف�ر<ق
 أ�ل
س�ن�ت�ه�م
 ل  ن�ه���ارا و�ل�ي
ل

� ي�ب
ر�ح� م���ن
 س���اح�ت�ه�ا ظ�ل
��م� و�غ���ش�.11أ�س
و�ار�ه�ا و�إ�ث
م� و�م�ش�قة� ف�ي و�س�ط�ه�ا.   م�ف�اس�د� ف�ي و�س�ط�ه�ا و�ل
�نه� ل�ي
س� ع�د�و� ي�ع�ي<ر�ن�ي ف�أ�ح
ت�م�ل�. ل�ي
س� م�ب
غ�ض�ي ت�ع�ظم� ع�ل�ي ف�أ�خ
ت�ب�ئ� م�ن
��ه�. 12  ب���ل
 أ�ن
��ت� إ�ن
س���ان�13ل

 الذ�ي م�ع��ه� ك���ان�ت
 ت�ح
ل���و ل�ن���ا \ل
ع�ش
��ر�ة�. إ�ل���ى ب�ي
��ت� \لل�ه� ك�ن��ا ن��ذ
ه�ب� ف���ي14ع�د�يل�ي إ�ل
ف�ي و�ص�د�يق�ي 
 ل�ي�ب
غ�ت
ه�م� \ل
م�و
ت�. ل�ي�ن
ح�د�ر�وا إ�ل�ى \ل
ه�او�ي�ة� أ�ح
ي�اء6 ل�ن ف�ي م�س�اك�ن�ه�م
 ف�ي و�س�ط�ه�م
 ش�ر�ورا.15\ل
ج�م
ه�ور�. 

 م�س���اء6 و�ص���ب�احا و�ظ�ه
��را أ�ش
��ك�و و�أ�ن���وح� ف�ي�س
��م�ع�17أ�ما أ�ن�ا ف�إ�ل�ى \لله� أ�ص
��ر�خ� و�\ل��ربU ي�خ�ل<ص���ن�ي. 16
�نه�م
 ب�ك�ث
ر�ةN ك�ان�وا ح�و
ل�ي. 18ص�و
ت�ي.  �مN ن�ف
س�ي م�ن
 ق�ت�الN ع�ل�ي ل ي�س
م�ع� \لل�ه� ف�ي��ذ�لUه�م
 و�19ف�د�ى ب�س�ل

� ي�خ�اف�ون� \لله�.  �ه
. \لذ�ين� ل�ي
س� ل�ه�م
 ت�غ�يUر� و�ل \ل
ج�ال�س� م�ن
ذ� \ل
ق�د�م�. س�ل  أ�ل
ق�ى ي�د�ي
ه� ع�ل�ى م�س�ال�م�يه�.20و�
 أ�ن
ع�م� م�ن� \لزUب
د�ة� ف�م�ه� و�ق�ل
ب�ه� ق�ت�ال�. أ�ل
ي�ن� م�ن� \لزي
ت� ك�ل�م�ات�ه� و�ه�ي� س�ي�وف� م�س
��ل�ول�ة�.21ن�ق�ض� ع�ه
د�ه�. 

�ب�د�. 22 � ي�د�ع� \لص<د<يق� ي�ت�ز�ع
ز�ع� إ�ل�ى \ل  و�أ�ن
ت� ي�ا \لله� ت�ح�د<ر�ه�م
23أ�ل
ق� ع�ل�ى \لرب< ه�مك� ف�ه�و� ي�ع�ول�ك�. ل
� ي�ن
ص�ف�ون� أ�يام�ه�م
. أ�ما أ�ن�ا ف�أ�تك�ل� ع�ل�ي
ك�.  إ�ل�ى ج�ب< \ل
ه�ل�ك�. ر�ج�ال� \لد<م�اء� و�\ل
غ�ش< ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\ل
خ�م
س�ون�
 ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى [\ل
ح�م�ام�ة� \ل
ب�ك
م�اء� ب�ي
ن� \ل
غ�ر�ب�اء�]. م�ذ�هب�ة� ل�د�او�د� ع�ن
د�م�ا أ�خ�ذ�ه� \ل
ف�ل�س
ط�ين�يUون� ف�ي

.Nِج�ت

�ن \ل�ن
س�ان� ي�ت�ه�مم�ن�ي و�\ل
ي���و
م� ك�ل��ه� م�ح�ار�ب��ا ي�ض���اي�ق�ن�ي. 1  ت�ه�مم�ن���ي أ�ع
��د�ائ�ي2ا�ر
ح�م
ن�ي ي�ا \لله� ل
 .Nر�ي�اء
�ن ك�ث�ير�ين� ي�ق�او�م�ون�ن�ي ب�ك�ب �م���ه�.4ف�ي ي�و
م� خ�و
ف�ي أ�ن�ا ع�ل�ي
ك� أ�تك�ل�. 3\ل
ي�و
م� ك�له� ل  ا�لله� أ�ف
ت�خ���ر� ب�ك�ل

� أ�خ�اف�. م���اذ�ا ي�ص
��ن�ع�ه� ب���ي \ل
ب�ش���ر�!  �م���ي. ع�ل���ي ك���ل5Uع�ل�ى \لله� ت�و�كل
ت� ف�ل  ال
ي���و
م� ك�ل��ه� ي�ح�ر<ف���ون� ك�ل
 ع�ل���ى إ�ث
م�ه���م
7ي�ج
ت�م�ع�ون� ي�خ
ت�ف�ون� ي�ل�ح�ظ�ون� خ�ط�وات�ي ع�ن
د�م�ا ت�ر�صد�وا ن�ف
س���ي. 6أ�ف
ك�ار�ه�م
 ب�الشر<. 

 ت�ي�ه�ان�ي ر�اق�ب
ت�. \ج
ع�ل
 أ�ن
ت� د�م�وع�ي ف�ي ز�ق<ك�. أ�م�ا ه���ي�8ج�از�ه�م
. ب�غ�ض�بN أ�خ
ض�ع� \لشUع�وب� ي�ا \لله�. 
�ن \لل��ه� ل���ي.9ف�ي س�ف
ر�ك�؟   ح�ين�ئ�ذN ت�ر
ت�دU أ�ع
د�ائ�ي إ�ل�ى \ل
و�ر�اء� ف�ي ي�و
مN أ�د
ع�وك� ف�يه�. ه�ذ�ا ق�د
 ع�ل�م
ت���ه� ل

�م���ه�. 10 �م�ه�. \لربU أ�ف
ت�خ���ر� ب�ك�ل � أ�خ���اف�. م���اذ�ا ي�ص
��ن�ع�ه� ب���ي11ا�لله� أ�ف
ت�خ�ر� ب�ك�ل  ع�ل���ى \لل��ه� ت���و�كل
ت� ف�ل
�نك� ن�جي
ت� ن�ف
س�ي م���ن� \ل
م���و
ت�. ن�ع���م
13ا�لله�م ع�ل�ي ن�ذ�ور�ك�. أ�وف�ي ذ�ب�ائ�ح� ش�ك
رN ل�ك�. 12\ل�ن
س�ان�؟   ل

�ح
ي�اء�.  و�ر�ج
ل�ي م�ن� \لزل�ق� ل�ك�ي
 أ�س�ير� ق�دام� \لله� ف�ي ن�ور� \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\ل
خ�م
س�ون�
� ت�ه
ل�ك
]. م�ذ�هب�ة� ل�د�او�د� ع�ن
د�م�ا ه�ر�ب� م�ن
 ق�دام� ش�او�ل� ف�ي \ل
م�غ�ار�ة�. ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ع�ل�ى [ل

�ن�ه� ب��ك� \ح
ت�م���ت
 ن�ف
س���ي و�ب�ظ��ل< ج�ن�اح�ي
�ك� أ�ح
ت�م���ي إ�ل��ى أ�ن
 ت�ع
ب��ر�1  ا�ر
ح�م
ن�ي ي�ا \لله� \ر
ح�م
ن�ي ل
 ي�ر
س���ل� م���ن� \لس��م�اء� و�ي�خ�ل<ص���ن�ي.3أ�ص
ر�خ� إ�ل�ى \لله� \ل
ع�ل�ي< إ�ل�ى \لل��ه� \ل
م�ح���ام�ي ع�ن<��ي. 2\ل
م�ص�ائ�ب�. 

�ه
. ي�ر
س��ل� \لل�ه� ر�ح
م�ت��ه� و�ح�ق�ه�.   ن�ف
س���ي ب�ي
��ن� \ل�ش
�ب�ال�. أ�ض
�ط�ج�ع� ب�ي
�ن�4ع�ير� \لذ�ي ي�ت�ه�مم�ن��ي. س��ل
 .Nف� م�اض
 ار
ت�ف�ع� \لله�م ع�ل���ى \لس��م�او�ات�.5\ل
م�تق�د�ين� ب�ن�ي آد�م�. أ�س
ن�ان�ه�م
 أ�س�نة� و�س�ه�ام� و�ل�س�ان�ه�م
 س�ي

�ر
ض� م�ج
د�ك�.   ه�يأ�وا ش�ب�ك�ة6 ل�خ�ط�و�ات�ي. \ن
ح�ن�ت
 ن�ف
س�ي. ح�ف�ر�وا ق���دام�ي ح�ف
��ر�ة6.6ل�ي�ر
ت�ف�ع
 ع�ل�ى ك�ل< \ل
 .
�ه  اس
��ت�ي
ق�ظ
 ي���ا م�ج
��د�ي.8ث�اب�ت� ق�ل
ب�ي ي�ا \لله� ث�اب�ت� ق�ل
ب�ي. أ�غ�ن<ي و�أ�ر�ن<��م�. 7س�ق�ط�وا ف�ي و�س�ط�ه�ا. س�ل

 أ�ح
م���د�ك� ب�ي
��ن� \لش�Uع�وب� ي���ا ر�بU. أ�ر�ن<�م� ل��ك� ب�ي
�ن�9\س
ت�ي
ق�ظ�ي ي�ا ر�ب�اب� و�ي�ا ع�ود�. أ�ن�ا أ�س
ت�ي
ق�ظ� س��ح�را. 
�م�م�.  �ن ر�ح
م�ت�ك� ق�د
 ع�ظ�م�ت
 إ�ل���ى \لس��م�او�ات� و�إ�ل���ى \ل
غ�م���ام� ح�ق��Uك�. 10\ل  ار
ت�ف���ع� \لله���م ع�ل���ى11ل

�ر
ض� م�ج
د�ك�. \لسم�او�ات�. ل�ي�ر
ت�ف�ع
 ع�ل�ى ك�ل< \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\ل
خ�م
س�ون�
� ت�ه
ل�ك
]. ل�د�او�د�. م�ذ�هب�ة� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ع�ل�ى [ل

�خ
ر�س� ت�ت�ك�لم�ون� ب�ال
م�س
ت�ق�يم�ات� ت�ق
ض�ون� ي�ا ب�ن�ي آد�م�؟ 1   ب�ل
 ب���ال
ق�ل
ب� ت�ع
م�ل���ون�2أ�ح�ق�ا ب�ال
ح�ق< \ل
�ر
ض�. ظ�ل
م� أ�ي
د�يك�م
 ت�ز�ن�ون�.   ز�اغ� \ل�ش
ر�ار� م�ن� \لرح�م�. ض���لUوا م���ن� \ل
ب�ط
��ن� م�ت�ك�ل<م�ي��ن�3ش�ر�ورا ف�ي \ل

� ي�س
��ت�م�ع� إ�ل���ى ص���و
ت�5ل�ه�م
 ح�م�ة� م�ث
ل� ح�م�ة� \ل
ح�ية�. م�ث
��ل� \لص<��ل< \ل�ص���م< ي�س��دU أ�ذ
ن���ه� 4ك�ذ�با.   ال��ذ�ي ل
 .Nاق�ين� ر�ق�ى ح�ك�يم ا�لله�م ك�س<ر
 أ�س
ن�ان�ه�م
 ف�ي أ�ف
و�اه�ه�م�. \ه
ش�م
 أ�ض
ر�اس� \ل�ش
ب�ال� ي�ا ر�بU.6\ل
ح�واة� \لر

 ك�م�ا ي�ذ�وب� \ل
ح�ل�ز�ون� م�اش�يا. م�ث
ل� س�ق
ط� \ل
م���ر
أ�ة�8ل�ي�ذ�وب�وا ك�ال
م�اء� ل�ي�ذ
ه�ب�وا. إ�ذ�ا ف�وق� س�ه�ام�ه� ف�ل
ت�ن
ب�. 7
� ي�ع�اي�ن�وا \لشم
س�.   ي�ف
��ر�ح� \لص<��د<يق�10ق�ب
ل� أ�ن
 ت�ش
ع�ر� ق�د�ور�ك�م
 ب�الشو
ك� ن�يئا أ�و
 م�ح
ر�وقا ي�ج
ر�ف�ه�م
. 9ل

 و�ي�ق�ول� \ل�ن
س�ان�: [إ�ن ل�لص<د<يق� ث�م�را. إ�نه� ي�وج�د� إ�ل�ه�11إ�ذ�ا ر�أ�ى \لنق
م�ة�. ي�غ
س�ل� خ�ط�وات�ه� ب�د�م� \لش<ر<ير�. 
�ر
ض�].  ق�اضN ف�ي \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\ل
خ�م
س�ون�
� ت�ه
ل�ك
]. م�ذ�هب�ة� ل�د�او�د� ل�ما أ�ر
س�ل� ش�او�ل� و�ر�اق�ب�وا \ل
ب�ي
ت� ل�ي�ق
ت�ل�وه�. ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ع�ل�ى [ل

 ن�ج<ن�ي م�ن
 ف�اع�ل�ي \ل�ث
��م� و�م���ن
 ر�ج���ال�2أ�ن
ق�ذ
ن�ي م�ن
 أ�ع
د�ائ�ي ي�ا إ�ل�ه�ي. م�ن
 م�ق�او�م�ي \ح
م�ن�ي. 1
� ل�خ�ط�يت���ي ي���ا ر�بU.3\لد<م�اء� خ�ل<ص
ن�ي  � ل�ث
م���ي و�ل �ق
و�ي�اء� ي�ج
ت�م�ع�ون� ع�ل���ي ل �نه�م
 ي�ك
م�ن�ون� ل�ن�ف
س�ي. \ل  ل

4 .
� إ�ث
مN م�ن<ي ي�ج
ر�ون� و�ي�ع�دUون� أ�ن
ف�س�ه�م�. \س
ت�ي
ق�ظ
 إ�ل�ى ل�ق�ائ�ي و�\ن
ظ�ر  و�أ�ن
ت� ي�ا ر�بU إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� إ�ل���ه�5ب�ل
 .
�ه � ت�ر
ح�م
. س�ل �م�م�. ك�ل غ�اد�رN أ�ث�يمN ل  ي�ع���ود�ون� ع�ن
��د� \ل
م�س���اء� ي�ه���رUون�6إ�س
ر�ائ�يل� \ن
ت�ب�ه
 ل�ت�ط�ال�ب� ك�ل \ل

�نه��م
7م�ث
ل� \ل
ك�ل
��ب� و�ي���د�ور�ون� ف���ي \ل
م�د�ين���ة�.   ه���و�ذ�ا ي�ب�ق��Uون� ب��أ�ف
و�اه�ه�م
. س��ي�وف� ف���ي ش���ف�اه�ه�م
. ل
�م���م�. 8ي�ق�ول�ون�: [م�ن
 س�ام�ع�؟]   م���ن
 ق���وت�ه� إ�ل�ي
��ك�9أ�ما أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�ت�ض
ح�ك� ب�ه�م
. ت�س
��ت�ه
ز�ئ� ب�ج�م�ي��ع� \ل

�ن \لله� م�ل
ج�إ�ي.   ي�ن
س��ى11إ�ل�ه�ي ر�ح
م�ت�ه� ت�ت�ق�دم�ن�ي. \لل�ه� ي�ر�ين��ي ب�أ�ع
�د�ائ�ي. 10أ�ل
ت�ج�ئ� ل � ت�ق
ت�ل
ه��م
 ل�ئ�ل  ل
�م� ش�ف�اه�ه�م
. و�ل
ي�ؤ
خ���ذ�وا12ش�ع
ب�ي. ت�ي<ه
ه�م
 ب�ق�وت�ك� و�أ�ه
ب�ط
ه�م
 ي�ا ر�بU ت�ر
س�ن�ا.   خ�ط�ية� أ�ف
و�اه�ه�م
 ه�ي� ك�ل

� ي�ك�ون���وا و�ل
ي�ع
ل�م���وا13ب�ك�ب
ر�ي�ائ�ه�م
 و�م�ن� \للع
ن�ة� و�م�ن� \ل
ك�ذ�ب� \لذ�ي ي�ح�د<ث�ون� ب���ه�.   أ�ف
��ن� ب�ح�ن���قN أ�ف
��ن� و�ل
 .
�ه �ر
ض�. س�ل  و�ي�ع�ود�ون� ع�ن
د� \ل
م�س���اء�. ي�ه���رUون� م�ث
��ل�14أ�ن \لله� م�ت�س�ل<ط� ف�ي ي�ع
ق�وب� إ�ل�ى أ�ق�اص�ي \ل

�ك
��ل�. إ�ن
 ل���م
 ي�ش
��ب�ع�وا و�ي�ب�يت���وا. 15\ل
ك�ل
ب� و�ي�د�ور�ون� ف�ي \ل
م�د�ين�ة�.   أ�م��ا أ�ن���ا ف���أ�غ�ن<ي16ه�م
 ي�ت�يه�ون� ل�ل
�نك� ك�ن
ت� م�ل
ج�أ6 ل�ي و�م�ن�اصا ف�ي ي�و
م� ض�يق�ي.   ي�ا ق�وت�ي ل���ك� أ�ر�ن<��م�17ب�ق�وت�ك� و�أ�ر�ن<م� ب�ال
غ�د�اة� ب�ر�ح
م�ت�ك� ل

�ن \لله� م�ل
ج�إ�ي إ�ل�ه� ر�ح
م�ت�ي.  ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لس<تUون�
 ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى \�لسو
س�ن<. ش�ه�اد�ة� م�ذ�هب�ة� ل�د�او�د� ل�لتع
ل�يم�. ع�ن
د� م�ح�ار�ب�ت�ه� أ�ر�ام� \لنه
ر�ي
ن� و�أ�ر�ام�

ص�وب�ة� ف�ر�ج�ع� ي�وآب� و�ض�ر�ب� م�ن
 أ�د�وم� ف�ي و�\د�ي \ل
م�ل
ح� \ث
ن�ي
 ع�ش�ر� أ�ل
فا.

�نه���ا2ي�ا \لله� ر�ف�ض
ت�ن�ا. \ق
ت�ح�م
ت�ن�ا. س�خ�ط
ت�. أ�ر
ج�ع
ن�ا. 1  �ر
ض�. ف�ص�م
ت�ه�ا. \ج
ب�ر
 ك�س
ر�ه�ا ل  ز�ل
ز�ل
ت� \ل
�ج
��ل� \ل
ح���ق<.4أ�ر�ي
ت� ش�ع
ب�ك� ع�س
را. س�ق�ي
ت�ن�ا خ�م
ر� \لتر�نUح�. 3م�ت�ز�ع
ز�ع�ة�.   أ�ع
ط�ي
ت� خ�ائ�ف�يك� ر�اي���ة6 ت�ر
ف���ع� ل

 .
 ا�لله� ق���د
 ت�ك�ل��م� ب�ق�د
س���ه�. أ�ب
ت�ه���ج�. أ�ق
س���م�6ل�ك�ي
 ي�ن
ج�و� أ�ح�باؤ�ك�. خ�ل<ص
 ب�ي�م�ين�ك� و�\س
ت�ج�ب
 ل�ي. 5س�ل�ه
 ل�ي ج�ل
ع�اد� و�ل�ي م�ن�سى و�أ�ف
ر�اي�م� خ�وذ�ة� ر�أ
س���ي. ي�ه���وذ�ا ص���و
ل�ج�ان�ي.7ش�ك�يم� و�أ�ق�يس� و�\د�ي� س�كUوت�. 

8 . م���ن
 ي�ق���ود�ن�ي إ�ل���ى9م���وآب� م�ر
ح�ض���ت�ي. ع�ل���ى أ�د�وم� أ�ط
��ر�ح� ن�ع
ل���ي. ي���ا ف�ل�س
��ط�ين� \ه
ت�ف���ي ع�ل���ي
� ت�خ
ر�ج� ي�ا \لله� م�ع�10\ل
م�د�ين�ة� \ل
م�ح�صن�ة�؟ م�ن
 ي�ه
د�ين�ي إ�ل�ى أ�د�وم�؟   أ�ل�ي
س� أ�ن
ت� ي�ا \لله� \لذ�ي ر�ف�ض
ت�ن�ا و�ل

 ب���الله� ن�ص
��ن�ع� ب�ب���أ
سN و�ه���و�12أ�ع
ط�ن�ا ع�و
نا ف�ي \لض<يق� ف�ب�اط���ل� ه���و� خ�ل�ص� \ل�ن
س���ان�. 11ج�ي�وش�ن�ا؟ 
ي�د�وس� أ�ع
د�اء�ن�ا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\لس<تUون�
�و
ت�ار�. ل�د�او�د� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى ذ�و�ات� \�ل

�ت�ي. 1  �ر
ض� أ�د
ع���وك� إ�ذ�ا غ�ش���ي� ع�ل���ى2ا�س
م�ع
 ي�ا \لله� ص�ر�اخ�ي و�\ص
غ� إ�ل�ى ص�ل  م�ن
 أ�ق
ص�ى \ل
�نك� ك�ن
ت� م�ل
ج�أ6 ل�ي ب�ر
ج� ق�وةN م�ن
 و�ج
��ه� \ل
ع���د�و<. 3ق�ل
ب�ي. إ�ل�ى ص�خ
ر�ةN أ�ر
ف�ع� م�ن<ي ت�ه
د�ين�ي.  �س
��ك�ن�ن4ل  ل�

 .
�ه �ن��ك� أ�ن
��ت� ي���ا \لل��ه� \س
��ت�م�ع
ت� ن���ذ�ور�ي.5ف�ي م�س
ك�ن�ك� إ�ل�ى \لدUه�ور�. أ�ح
ت�م�ي ب�س�ت
ر� ج�ن�اح�ي
ك�. س���ل  ل
 ي�ج
ل���س� ق���دام�7إ�ل�ى أ�يام� \ل
م�ل�ك� ت�ض�يف� أ�ياما. س�ن�ين�ه� ك�د�و
رN ف���د�و
رN. 6أ�ع
ط�ي
ت� م�ير�اث� خ�ائ�ف�ي \س
م�ك�. 

�ب�د�. ل�و�ف�اء� ن�ذ�ور�ي ي�و
م��ا8\لله� إ�ل�ى \لده
ر�. \ج
ع�ل
 ر�ح
م�ة6 و�ح�ق�ا ي�ح
ف�ظ�ان�ه�.   ه�ك�ذ�ا أ�ر�ن<م� ل�س
م�ك� إ�ل�ى \ل
ف�ي�و
ما.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\لس<تUون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى [ي�د�وث�ون�]. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�2إ�نم�ا ل�له� \ن
ت�ظ�ر�ت
 ن�ف
س�ي. م�ن
 ق�ب�ل���ه� خ�ل�ص���ي. 1   إ�نم���ا ه���و� ص���خ
ر�ت�ي و�خ�ل�ص���ي م�ل
ج���إ�ي. ل
 إ�ل�ى م�ت�ى ت�ه
ج�م�ون� ع�ل�ى \ل�ن
س�ان�؟ ت�ه
د�م�ون�ه� ك�لUك�م
 ك�ح���ائ�طN م�ن
ق���ض� ك�ج���د�ارN و�\ق���عN!3أ�ت�ز�ع
ز�ع� ك�ث�يرا. 

 إ�نم�ا ي�ت�آم�ر�ون� ل�ي�د
ف�ع�وه� ع���ن
 ش���ر�ف�ه�. ي�ر
ض���ون� ب�ال
ك���ذ�ب�. ب���أ�ف
و�اه�ه�م
 ي�ب���ار�ك�ون� و�ب�ق�ل���وب�ه�م
 ي�ل
ع�ن���ون�.4
 .
�ن م�ن
 ق�ب�ل�ه� ر�ج�ائ�ي. 5س�ل�ه �6إ�نم�ا ل�له� \ن
ت�ظ�ر�ي ي�ا ن�ف
س�ي ل  إ�نم�ا ه�و� ص�خ
ر�ت�ي و�خ�ل�ص�ي. م�ل
ج�إ�ي ف�ل

 ت�و�كل���وا ع�ل�ي
��ه� ف���ي ك���ل<8ع�ل�ى \لله� خ�ل�ص�ي و�م�ج
د�ي. ص�خ
ر�ة� ق�وت�ي م�ح
ت�م�اي� ف���ي \لل��ه�. 7أ�ت�ز�ع
ز�ع�. 
 .
�ه  إ�نم�ا ب�اط�ل� ب�ن�و آد�م�. ك���ذ�ب� ب�ن���و \ل
ب�ش���ر�.9ح�ينN ي�ا ق�و
م�. \س
ك�ب�وا ق�دام�ه� ق�ل�وب�ك�م
. \لله� م�ل
ج�أ� ل�ن�ا. س�ل

� ت�ص�ير�وا ب���اط�ل106ف�ي \ل
م�و�از�ين� ه�م
 إ�ل�ى ف�و
ق�. ه�م
 م�ن
 ب�اط�لN أ�ج
م�ع�ون�.  � ت�تك�ل�وا ع�ل�ى \لظUل
م� و�ل  ل
� ت�ض�ع�وا ع�ل�ي
ه� ق�ل
با.   م���رة6 و�\ح���د�ة6 ت�ك�ل��م� \ل��ربU و�ه���ات�ي
ن� \ل�ث
ن�ت�ي
��ن�11ف�ي \ل
خ�ط
ف�. إ�ن
 ز�اد� \ل
غ�ن�ى ف�ل

�نك� أ�ن
ت� ت�ج�از�ي \ل�ن
س�ان� ك�ع�م�ل�ه�.12س�م�ع
ت� أ�ن \ل
ع�زة� ل�له�.  و�ل�ك� ي�ا ر�بU \لرح
م�ة� ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\لس<تUون�
م�ز
م�ور� ل�د�او�د� ل�ما ك�ان� ف�ي ب�ر<ية� ي�ه�وذ�ا

 1Nن�اش���ف�ة Nض
 ي�ا \لله� إ�ل�ه�ي أ�ن
ت�. إ�ل�ي
ك� أ�ب�ك<ر�. ع�ط�ش�ت
 إ�ل�ي
ك� ن�ف
س�ي ي�ش
ت�اق� إ�ل�ي
ك� ج�س�د�ي ف�ي أ�ر
 Nم�اء � �ن ر�ح
م�ت���ك� أ�ف
ض���ل� م���ن�3ل�ك�ي
 أ�ب
ص�ر� ق�وت�ك� و�م�ج
د�ك� ك�م�ا ق�د
 ر�أ�ي
ت�ك� ف�ي ق�د
س�ك�. 2و�ي�اب�س�ةN ب�ل  ل

 ك�م�ا م�ن
 ش�ح
مN و�د�س���م5Nه�ك�ذ�ا أ�ب�ار�ك�ك� ف�ي ح�ي�ات�ي. ب�اس
م�ك� أ�ر
ف�ع� ي�د�ي. 4\ل
ح�ي�اة�. ش�ف�ت�اي� ت�س�ب<ح�ان�ك�. 
 إ�ذ�ا ذ�ك�ر
ت���ك� ع�ل���ى ف�ر�اش���ي ف���ي \لس��Uه
د� أ�ل
ه���ج� ب���ك�6ت�ش
ب�ع� ن�ف
س�ي و�ب�ش�ف�ت�ي
 \ل�ب
ت�ه�اج� ي�س�ب<ح�ك� ف�م�ي. 

�نك� ك�ن
ت� ع�و
نا ل�ي و�ب�ظ�ل< ج�ن�اح�ي
ك� أ�ب
ت�ه�ج�. 7  أ�م��ا \ل��ذ�ين�9ا�ل
ت�ص�ق�ت
 ن�ف
س�ي ب���ك�. ي�م�ين���ك� ت�ع
ض���د�ن�ي. 8ل
�ر
ض�.   ي�د
ف�ع�ون� إ�ل�ى ي�د�ي� \لسي
ف�. ي�ك�ون���ون�10ه�م
 ل�لته
ل�ك�ة� ي�ط
ل�ب�ون� ن�ف
س�ي ف�ي�د
خ�ل�ون� ف�ي أ�س�اف�ل� \ل

�ن أ�ف
��و�اه� \ل
م�ت�ك�ل<م�ي��ن�11ن�ص�يبا ل�ب�ن�ات� آو�ى.   أ�ما \ل
م�ل�ك� ف�ي�ف
��ر�ح� ب���الله�. ي�ف
ت�خ���ر� ك���لU م���ن
 ي�ح
ل���ف� ب���ه�. ل
 .Uك�ذ�ب� ت�س�د
ب�ال



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� و�\لس<تUون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 اس
ت�ر
ن�ي م�ن
 م�ؤ�ام�ر�ة�2ا�س
ت�م�ع
 ي�ا \لله� ص�و
ت�ي ف�ي ش�ك
و�اي�. م�ن
 خ�و
ف� \ل
ع�د�و< \ح
ف�ظ
 ح�ي�ات�ي. 1 
�م��ا م���ر�ا3\ل�ش
ر�ار� م�ن
 ج�م
ه�ور� ف�اع�ل�ي \ل�ث
م�   الذ�ين� ص���ق�ل�وا أ�ل
س���ن�ت�ه�م
 ك�الس��ي
ف�. ف�وق���وا س���ه
م�ه�م
 ك�ل

� ي�خ
ش���ون�. 4 �م
��رN ر�د�يءN.5ل�ي�ر
م���وا \ل
ك�ام���ل� ف���ي \ل
م�خ
ت�ف���ى ب�غ
ت���ة6. ي�ر
م���ون�ه� و�ل  ي�ش���د<د�ون� أ�ن
ف�س���ه�م
 ل
 ي�خ
ت�ر�ع���ون� إ�ث
م��ا ت�مم���وا \خ
ت�ر�اع��ا م�ح
ك�م��ا. و�د�اخ���ل�6ي�ت�ح�اد�ث�ون� ب�ط�م
ر� ف�خ�اخN. ق�ال�وا: [م�ن
 ي�ر�اه���م
؟] 

 و�ي�وق�ع��ون� أ�ل
س��ن�ت�ه�م
 ع�ل��ى8ف�ي�ر
م�يه�م� \لل�ه� ب�س��ه
مN. ب�غ
ت��ة6 ك��ان�ت
 ض��ر
ب�ت�ه�م
. 7\ل�ن
س�ان� و�ق�ل
ب�ه� ع�م�يق�. 
 .
 و�ي�خ
ش���ى ك���لU إ�ن
س���انN و�ي�خ
ب���ر� ب�ف�ع
��ل� \لل��ه� و�ب�ع�م�ل���ه�9أ�ن
ف�س�ه�م
. ي�ن
غ�ض� \لرأ
س� ك�لU م�ن
 ي�ن
ظ�ر� إ�ل�ي
ه�م

ي�ف
ر�ح� \لص<د<يق� ب�الرب< و�ي�ح
ت�م�ي ب�ه� و�ي�ب
ت�ه�ج� ك�لU \ل
م�س
ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل�وب�. 10ي�ف
ط�ن�ون�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\لس<تUون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�. ت�س
ب�يح�ة�

�ة� إ�ل�ي
ك� ي�أ
ت�ي ك���ل2Uل�ك� ي�ن
ب�غ�ي \لتس
ب�يح� ي�ا \لله� ف�ي ص�ه
ي�و
ن� و�ل�ك� ي�وف�ى \لنذ
ر�. 1   ي�ا س�ام�ع� \لصل
 .Nه�ا. 3ب�ش�ر
 ط�وب�ى ل�لذ�ي ت�خ
ت���ار�ه� و�ت�ق�ر<ب���ه� ل�ي�س
��ك�ن� ف���ي4آث�ام� ق�د
 ق�و�ي�ت
 ع�ل�ي. م�ع�اص�ين�ا أ�ن
ت� ت�ك�ف<ر� ع�ن

 ب�م�خ�او�ف� ف�ي \ل
ع�د
ل� ت�س
��ت�ج�يب�ن�ا ي���ا إ�ل���ه� خ�ل�ص���ن�ا ي���ا5د�ي�ار�ك�. ل�ن�ش
ب�ع�ن م�ن
 خ�ي
ر� ب�ي
ت�ك� ق�د
س� ه�ي
ك�ل�ك�. 
�ر
ض� و�\ل
ب�ح
ر� \ل
ب�ع�يد�ة�.   ال
م�ه��د<ئ�7ال
م�ث
ب�ت� \ل
ج�ب�ال�ِ� ب�ق�وت�ه� \ل
م�ت�ن�ط<ق� ب�ال
ق�د
ر�ة� 6م�تك�ل� ج�م�يع� أ�ق�اص�ي \ل

�م���م�.  �ق�اص���ي م���ن
 آي�ات��ك�. ت�ج
ع���ل�8ع�ج�يج� \ل
ب�ح���ار� ع�ج�ي��ج� أ�م
و�اج�ه���ا و�ض���ج�يج� \ل  و�ت�خ���اف� س��كان� \ل
�ر
ض� و�ج�ع�ل
ت�ه�ا ت�ف�يض�. ت�غ
ن�يه�ا ج�د�ا. س�و�اق�ي \لل��ه� م�لن���ة�9م�ط�ال�ع� \لصب�اح� و�\ل
م�س�اء� ت�ب
ت�ه�ج�.   ت�ع�هد
ت� \ل

�نك� ه�ك�ذ�ا ت�ع�دUه�ا.  �م�ه���ا. م�ه<��د
 أ�خ�اد�ي��د�ه�ا. ب���ال
غ�ي�وث� ت�ح�ل<ل�ه���ا. ت�ب���ار�ك�10م�اء6. ت�ه�ي<ئ� ط�ع�ام�ه�م
 ل  أ�ر
و� أ�ت
ل
 ت�ق
ط���ر� م�ر�اع���ي \ل
ب�ر<ي��ة� و�ت�ت�ن�ط��ق� \لك���ام�12ك�لل
ت� \لسن�ة� ب�ج���ود�ك� و�آث���ار�ك� ت�ق
ط���ر� د�س���ما. 11غ�لت�ه�ا. 

�و
د�ي�ة� ت�ت�ع�طف� ب�ر�ا. ت�ه
ت�ف� و�أ�ي
ضا ت�غ�ن<ي. 13ب�ال
ب�ه
ج�ة�.  اك
ت�س�ت� \ل
م�ر�وج� غ�ن�ما و�\ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\لس<تUون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ت�س
ب�يح�ة�. م�ز
م�ور�

�ر
ض�. 1   ق�ول�وا ل�ل��ه�: [م���ا3ر�ن<م�وا ب�م�ج
د� \س
م�ه�. \ج
ع�ل�وا ت�س
ب�يح�ه� م�م�جدا. 2ا�ه
ت�ف�ي ل�له� ي�ا ك�ل \ل
�ر
ض� ت�س
��ج�د� ل���ك� و�ت�ر�ن<��م� ل���ك�. ت�ر�ن<��م�4أ�ه
ي�ب� أ�ع
م�ال�ك�. م�ن
 ع�ظ�م� ق�وت�ك� ت�ت�م�لق� ل�ك� أ�ع
��د�اؤ�ك�.   ك���لU \ل

 .
�ه  ح�ول� \ل
ب�ح
ر� إ�ل���ى ي�ب���س6Nه�ل�م \ن
ظ�ر�وا أ�ع
م�ال� \لله�. ف�ع
ل�ه� \ل
م�ر
ه�ب� ن�ح
و� ب�ن�ي آد�م�. 5ل�س
م�ك�]. س�ل
�م���م�.7و�ف�ي \لنه
ر� ع�ب�ر�وا ب�الر<ج
ل�. ه�ن�اك� ف�ر�ح
ن�ا ب�ه�.   م�ت�س���ل<ط� ب�ق���وت�ه� إ�ل���ى \ل��ده
ر�. ع�ي
ن���اه� ت�ر�اق�ب���ان� \ل

 .
�ه � ي�ر
ف�ع�ن أ�ن
ف�س�ه�م
. س�ل  ب�ار�ك�وا إ�ل�ه�ن���ا ي��ا أ�يUه��ا \لش��Uع�وب� و�س���م<ع�وا ص���و
ت� ت�س
�ب�يح�ه�.8\ل
م�ت�م�ر<د�ون� ل
�نك� ج�رب
ت�ن�ا ي�ا \لله�. م�ح�ص
ت�ن�ا ك�م�ح
ص�10ال
ج�اع�ل� أ�ن
ف�س�ن�ا ف�ي \ل
ح�ي�اة� و�ل�م
 ي�س�ل<م
 أ�ر
ج�ل�ن�ا إ�ل�ى \لزل�ل�. 9  ل

 ر�كب
ت� أ�ن�اس��ا ع�ل���ى ر�ؤ�وس���ن�ا. د�خ�ل
ن���ا12أ�د
خ�ل
ت�ن�ا إ�ل�ى \لشب�ك�ة�. ج�ع�ل
ت� ض�غ
طا ع�ل�ى م�ت�ون�ن�ا. 11\ل
ف�ضة�. 
 الت���ي14أ�د
خ�ل� إ�ل�ى ب�ي
ت�ك� ب�م�ح
ر�ق���اتN أ�وف�ي��ك� ن���ذ�ور�ي 13ف�ي \لنار� و�\ل
م�اء� ث�م أ�خ
ر�ج
ت�ن�ا إ�ل�ى \ل
خ�ص
ب�. 

 أ�ص
ع�د� ل�ك� م�ح
ر�ق�اتN س���م�ين�ة6 م���ع� ب�خ���ور� ك�ب���اشN.15ن�ط�ق�ت
 ب�ه�ا ش�ف�ت�اي� و�ت�ك�لم� ب�ه�ا ف�م�ي ف�ي ض�يق�ي. 
 
�ه  ه�ل�م \س
م�ع�وا ف�أ�خ
ب�ر�ك�م
 ي�ا ك�ل \ل
خ���ائ�ف�ين� \لل��ه� ب�م���ا ص���ن�ع� ل�ن�ف
س���ي.16أ�ق�د<م� ب�ق�را م�ع� ت�ي�وسN. س�ل

� ي�س
��ت�م�ع� ل���ي� \ل��ربU.18ص�ر�خ
ت� إ�ل�ي
ه� ب�ف�م�ي و�ت�ب
ج�يل� ع�ل�ى ل�س�ان�ي. 17  إ�ن
 ر�اع�ي
ت� إ�ث
م��ا ف���ي ق�ل
ب���ي ل
�ت�ي. 19 � ر�ح
م�ت�ه�20ل�ك�ن
 ق�د
 س�م�ع� \لله�. أ�ص
غ�ى إ�ل�ى ص�و
ت� ص�ل �ت�ي و�ل  م�ب�ار�ك� \لله� \لذ�ي ل�م
 ي�ب
ع�د
 ص�ل

ع�ن<ي.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\لس<تUون�
�و
ت�ار�. م�ز
م�ور�. ت�س
ب�يح�ة� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى ذ�و�ات� \�ل

 1 .
�ه �ر
ض� ط�ر�يق��ك�2ل�ي�ت�ح�نن� \لله� ع�ل�ي
ن�ا و�ل
ي�ب�ار�ك
ن�ا. ل�ي�ن�ر
 ب�و�ج
ه�ه� ع�ل�ي
ن�ا. س��ل  ل�ك��ي
 ي�ع
�ر�ف� ف���ي \ل
�م�م� خ�ل�ص�ك�.  �م�م�4ي�ح
م�د�ك� \لشUع�وب� ي�ا \لله�. ي�ح
م�د�ك� \لشUع�وب� ك�لUه�م
. 3و�ف�ي ك�ل< \ل  ت�ف
ر�ح� و�ت�ب
ت�ه�ج� \ل

 .
�ه �ر
ض� ت�ه
��د�يه�م
. س���ل �ن��ك� ت���د�ين� \لش��Uع�وب� ب�ال�س
��ت�ق�ام�ة� و�أ�م���م� \ل  ي�ح
م���د�ك� \لش��Uع�وب� ي���ا \لل��ه�.5ل
�ر
ض� أ�ع
ط���ت
 غ�لت�ه���ا. ي�ب�ار�ك�ن���ا \لل��ه� إ�ل�ه�ن���ا. 6ي�ح
م�د�ك� \لشUع�وب� ك�لUه�م�.   ي�ب�ار�ك�ن���ا \لل��ه� و�ت�خ
ش���اه� ك���ل7Uال

�ر
ض�.  أ�ق�اص�ي \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\لس<تUون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�د�او�د�. م�ز
م�ور�. ت�س
ب�يح�ة�

 ك�م�ا ي���ذ
ر�ى \ل��دUخ�ان� ت���ذ
ر�يه�م
.2ي�ق�وم� \لله�. ي�ت�ب�دد� أ�ع
د�اؤ�ه� و�ي�ه
ر�ب� م�ب
غ�ض�وه� م�ن
 أ�م�ام� و�ج
ه�ه�. 1 
 و�الص<د<يق�ون� ي�ف
ر�ح�ون�. ي�ب
ت�ه�ج���ون� أ�م���ام� \لل��ه�3ك�م�ا ي�ذ�وب� \لشم
ع� ق�دام� \لنار� ي�ب�يد� \ل�ش
ر�ار� ق�دام� \لله�. 

 غ�نUوا ل�له�. ر�ن<م�وا ل�س
م�ه�. أ�ع�دUوا ط�ر�يقا ل�لراك�ب� ف�ي \ل
ق�ف�ار� ب�اس
��م�ه� ي���اه
 و�\ه
ت�ف���وا4و�ي�ط
ف�ر�ون� ف�ر�حا. 
�ر�ام�ل� \لله� ف�ي م�س
ك�ن� ق�د
س�ه�. 5أ�م�ام�ه�.   ا�لله� م�س
ك�ن� \ل
م�ت�و�ح<د�ين� ف�ي ب�ي
��تN.6أ�ب�و \ل
ي�ت�ام�ى و�ق�اض�ي \ل

�حN. إ�نم�ا \ل
م�ت�م�ر<د�ون� ي�س
ك�ن�ون� \لرم
ض�اء�.   ا�لله�م ع�ن
د� خ�ر�وج���ك� أ�م���ام� ش���ع
ب�ك�7م�خ
ر�ج� \ل�س
ر�ى إ�ل�ى ف�ل
 .
�ه �ر
ض� \ر
ت�ع���د�ت�. \لس��م�او�ات� أ�ي
ض��ا ق�ط���ر�ت
 أ�م���ام� و�ج
��ه� \لل��ه�.8ع�ن
د� ص�ع�ود�ك� ف�ي \ل
ق�ف
ر� - س���ل  ال

 م�ط�را غ�ز�يرا ن�ض�ح
ت� ي���ا \لل��ه�. م�ير�اث���ك� و�ه���و� م�ع
��يN أ�ن
��ت�9س�ين�اء� ن�ف
س�ه� م�ن
 و�ج
ه� \لله� إ�ل�ه� إ�س
ر�ائ�يل�. 
 ال��ربU ي�ع
ط���ي ك�ل�م���ة11.6ق�ط�يع���ك� س���ك�ن� ف�ي��ه�. ه�ي��أ
ت� ب�ج���ود�ك� ل�ل
م�س���اك�ين� ي���ا \لل��ه�. 10أ�ص
��ل�ح
ت�ه�. 

�ز�م���ة� \ل
ب�ي
��ت� ت�ق
س���م� \ل
غ�ن���ائ�م�.12\ل
م�ب�ش<ر�ات� ب�ه�ا ج�ن
د� ك�ث�ي��ر�:   [م�ل���وك� ج�ي���وشN ي�ه
ر�ب���ون� ي�ه
ر�ب���ون�. \ل
م�ل
 ع�ن
د�م�ا14إ�ذ�ا \ض
ط�ج�ع
ت�م
 ب�ي
ن� \ل
ح�ظ�ائ�ر� ف�أ�ج
ن�ح�ة� ح�م�ام�ةN م�غ�شاة� ب�ف�ضةN و�ر�يش�ه�ا ب�ص�ف
ر�ة� \لذه�ب�]. 13

 ج�ب�ل� \لله� ج�ب�ل� ب�اش�ان�. ج�ب�ل� أ�س
ن�م�ةN ج�ب���ل� ب�اش���ان�.15ش�تت� \ل
ق�د�ير� م�ل�وكا ف�يه�ا أ�ث
ل�ج�ت
 ف�ي ص�ل
م�ون�. 
 ل�م�اذ�ا أ�يت�ه�ا \ل
ج�ب�ال� \ل
م�س�نم�ة� ت�ر
ص�د
ن� \ل
ج�ب�ل� \لذ�ي \ش
ت�ه�اه� \لله� ل�س�ك�ن�ه�؟ ب�ل� \لربU ي�س
ك�ن� ف�يه� إ�ل�ى16

�ب�د�.  �ء�.18م�ر
ك�ب�ات� \لله� ر�ب�و�ات� أ�ل�وف� م�ك�رر�ة�. \لربU ف�يه�ا. س�ين�ا ف�ي \ل
ق�د
س�. 17\ل  ص�ع�د
ت� إ�ل���ى \ل
ع�ل
 م�ب���ار�ك� \ل��رب19Uس�ب�ي
ت� س�ب
يا. ق�ب�ل
ت� ع�ط�اي�ا ب�ي
ن� \لناس� و�أ�ي
ضا \ل
م�ت�م�ر<د�ين� ل�لسك�ن� أ�يUه�ا \ل��ربU \ل�ل���ه�. 

 .
�ه  ا�لله� ل�ن�ا إ�ل�ه� خ�ل�صN و�ع�ن
��د� \ل��رب< \لس��ي<د� ل�ل
م���و
ت� م�خ���ار�ج�.20ي�و
ما ف�ي�و
ما. ي�ح�م<ل�ن�ا إ�ل�ه� خ�ل�ص�ن�ا. س�ل
 ق���ال� \ل��ربU: [م���ن
22و�ل�ك�ن \لله� ي�س
ح�ق� ر�ؤ�وس� أ�ع
د�ائ�ه� \ل
ه�ام�ة� \لش��ع
ر�اء� ل�لس��ال�ك� ف���ي ذ�ن���وب�ه�. 21

�ع
��د�اء�23ب�اش�ان� أ�ر
ج�ع�. أ�ر
ج�ع� م�ن
 أ�ع
م�اق� \ل
ب�ح
ر�  �ب���ك� م���ن� \ل  ل�ك���ي
 ت�ص
��ب�غ� ر�ج
ل���ك� ب�ال��دم�. أ�ل
س���ن� ك�ل
 .[
 م�ن
 ق�دامN \ل
م�غ�نUون�. م���ن
 و�ر�اء25Nر�أ�وا ط�ر�ق�ك� ي�ا \لله� ط�ر�ق� إ�ل�ه�ي م�ل�ك�ي ف�ي \ل
ق�د
س�. 24ن�ص�يب�ه�م

�و
ت�ار�. ف�ي \ل
و�س�ط� ف�ت�ي�ات� ض�ار�ب�ات� \ل��دUف�وف�.   ف���ي \ل
ج�م�اع���ات� ب���ار�ك�وا \لل��ه� \ل��رب أ�يUه���ا26ض�ار�ب�و \ل
 ه�ن�اك� ب�ن
ي�ام�ين� \لصغ�ير� م�ت�س���ل<ط�ه�م
 ر�ؤ�س��اء� ي�ه��وذ�ا ج�لUه���م
 ر�ؤ�س���اء�27\ل
خ�ار�ج�ون� م�ن
 ع�ي
ن� إ�س
ر�ائ�يل�. 

 م���ن
 ه�ي
ك�ل��ك�29ق�د
 أ�م�ر� إ�ل�ه�ك� ب�ع�ز<ك�. أ�ي<د
 ي�ا \لله� ه��ذ�ا \ل��ذ�ي ف�ع�ل
ت��ه� ل�ن��ا. 28ز�ب�ول�ون� ر�ؤ�س�اء� ن�ف
ت�ال�ي. 
 ان
ت�ه���ر
 و�ح
��ش� \ل
ق�ص���ب� ص���و�ار� \لث<ي��ر�ان� م���ع� ع�ج���ول�30ف���و
ق� أ�ور�ش���ل�يم� ل���ك� ت�ق���د<م� م�ل���وك� ه���د�اي�ا. 

 ي���أ
ت�ي ش��ر�ف�اء� م���ن
31\لشUع�وب� \ل
م�ت�ر�ام�ين� ب�ق�ط�ع� ف�ضةN. ش�ت<ت� \لش�Uع�وب� \ل��ذ�ين� ي�س��رUون� ب�ال
ق�ت��ال�. 
�ه
. 32م�ص
ر�. ك�وش� ت�س
ر�ع� ب�ي�د�ي
ه�ا إ�ل�ى \لله�.  �ر
ض� غ�نUوا ل�له�. ر�ن<م�وا ل�لسي<د�. س�ل  ل�لراك���ب�33ي�ا م�م�ال�ك� \ل

 .Nة أ�ع
ط���وا ع���ز�ا ل�ل��ه�. ع�ل���ى34ع�ل�ى س�م�اء� \لس��م�او�ات� \ل
ق�د�يم���ة�. ه���و�ذ�ا ي�ع
ط���ي ص���و
ت�ه� ص���و
ت� ق���و
�ل�ه� و�ق�وت�ه� ف���ي \ل
غ�م���ام�.   م�خ���وف� أ�ن
��ت� ي���ا \لل��ه� م���ن
 م�ق�اد�س���ك�. إ�ل���ه� إ�س
��ر�ائ�يل� ه���و�35إ�س
ر�ائ�يل� ج�ل

\ل
م�ع
ط�ي ق�وة6 و�ش�دة6 ل�لشع
ب�. م�ب�ار�ك� \لله�!



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\لس<تUون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ع�ل�ى \�لسو
س�ن<. ل�د�او�د�

�ن \ل
م�ي�اه� ق�د
 د�خ�ل�ت
 إ�ل�ى ن�ف
س�ي. 1   غ�ر�ق
ت� ف�ي ح�م
أ�ةN ع�م�يق�ةN و�ل�ي
س� م�ق���ر�.2خ�ل<ص
ن�ي ي�ا \لله� ل
 ت�ع�ب
ت� م�ن
 ص�ر�اخ�ي. ي�ب���س� ح�ل
ق���ي. ك�ل��ت
 ع�ي
ن���اي� م���ن�3د�خ�ل
ت� إ�ل�ى أ�ع
م�اق� \ل
م�ي�اه� و�\لسي
ل� غ�م�ر�ن�ي. 

� س�ب�بN. \ع
ت��ز م�س
��ت�ه
ل�ك�ي أ�ع
��د�ائ�ي ظ�ل
م�ا.4\ن
ت�ظ�ار� إ�ل�ه�ي.   أ�ك
ث�ر� م�ن
 ش�ع
ر� ر�أ
س�ي \لذ�ين� ي�ب
غ�ض�ون�ن�ي ب�ل
� ي�خ
��ز� ب���ي6ي�ا \لله� أ�ن
ت� ع�ر�ف
ت� ح�م�اق�ت�ي و�ذ�ن�وب�ي ع�ن
ك� ل�م
 ت�خ
ف�. 5ح�ين�ئ�ذN ر�د�د
ت� \لذ�ي ل�م
 أ�خ
ط�ف
ه�.   ل

� ي�خ
ج�ل
 ب�ي م�ل
ت�م�س�وك� ي�ا إ�ل�ه� إ�س
ر�ائ�يل�.  �ن<ي م���ن
 أ�ج
ل���ك� \ح
ت�م�ل
��ت�7م�ن
ت�ظ�ر�وك� ي�ا س�ي<د� ر�ب \ل
ج�ن�ود�. ل  ل
�ن غ�ي
��ر�ة� ب�ي
ت���ك�9ص�ر
ت� أ�ج
ن�ب�ي�ا ع�ن
د� إ�خ
و�ت�ي و�غ�ر�يبا ع�ن
د� ب�ن���ي أ�م<��ي. 8\ل
ع�ار�. غ�طى \ل
خ�ج�ل� و�ج
ه�ي.   ل

 . ج�ع�ل
��ت�11و�أ�ب
ك�ي
ت� ب�ص�و
مN ن�ف
س�ي ف�ص�ار� ذ�ل�ك� ع�ارا ع�ل�ي. 10أ�ك�ل�ت
ن�ي و�ت�ع
ي�ير�ات� م�ع�ي<ر�يك� و�ق�ع�ت
 ع�ل�ي
 .6  ي�ت�ك�لم� ف�ي \ل
ج�ال�س���ون� ف���ي \ل
ب���اب� و�أ�غ���ان�يU ش���راب�ي \ل
م�س
��ك�ر�.12ل�ب�اس�ي م�س
حا و�ص�ر
ت� ل�ه�م
 م�ث�ل

�ت�ي ي�ا ر�بU ف�ي و�ق
ت� ر�ض6ى. ي�ا \لله� ب�ك�ِ�ث
ر�ة� ر�ح
م�ت�ك� \س
ت�ج�ب
 ل�ي ب�ح�ق< خ�ل�ص�ك�.13  أ�ما أ�ن�ا ف�ل�ك� ص�ل
� أ�غ
ر�ق�. ن�ج<ن�ي م���ن
 م�ب
غ�ض���ي و�م���ن
 أ�ع
م���اق� \ل
م�ي���اه�. 14 � ي�غ
م�ر�ن<��ي س���ي
ل�15ن�ج<ن�ي م�ن� \لط<ين� ف�ل  ل

� ت�ط
ب���ق� \ل
ه�او�ي���ة� ع�ل���ي ف�اه���ا.  � ي�ب
ت�ل�ع�ن<ي \ل
ع�م
��ق� و�ل �ن ر�ح
م�ت���ك�16\ل
م�ي�اه� و�ل  اس
��ت�ج�ب
 ل���ي ي���ا ر�بU ل
 .�ن ل���ي ض���يقا. \س
��ت�ج�ب
17ص�ال�ح�ة�. ك�ك�ِ�ث
ر�ة� م�ر�اح�م�ك� \ل
ت�ف�ت
 إ�ل�ي � ت�ح
ج�ب
 و�ج
ه�ك� ع�ن
 ع�ب
��د�ك� ل  و�ل

 أ�ن
�ت� ع�ر�ف
��ت� ع��ار�ي و�خ�ز
ي���ي19اق
ت�ر�ب
 إ�ل�ى ن�ف
س�ي. ف�كه�ا. ب�س�ب�ب� أ�ع
�د�ائ�ي \ف
�د�ن�ي. 18ل�ي س�ر�يعا. 
 . ال
ع���ار� ق���د
 ك�س���ر� ق�ل
ب���ي ف�م�ر�ض
��ت�. \ن
ت�ظ���ر
ت� ر�ق��ة6 ف�ل���م
 ت�ك���ن
20و�خ�ج�ل�ي. ق�دام�ك� ج�م�يع� م�ض�اي�ق�ي

 .
£. 21و�م�ع�ز<ين� ف�ل�م
 أ�ج�د  ل�ت�ص���ر
22و�ي�ج
ع�ل���ون� ف���ي ط�ع���ام�ي ع�ل
ق�م��ا و�ف���ي ع�ط�ش���ي ي�س
��ق�ون�ن�ي خ�ل
 ص�ب24ل�ت�ظ
ل�م
 ع�ي�ون�ه�م
 ع�ن� \ل
ب�ص�ر� و�ق�ل
ق�ل
 م�ت�ون�ه�م
 د�ائ�ما. 23م�ائ�د�ت�ه�م
 ق�دام�ه�م
 ف�خ�ا و�ل�لم�ن�ين� ش�ر�كا. 

� ي�ك���ن
 س��اك�ن�.25ع�ل�ي
ه�م
 س�خ�ط�ك� و�ل
ي�د
ر�ك
ه�م
 ح�م�وU غ�ض��ب�ك�.   ل�ت�ص���ر
 د�ار�ه��م
 خ�ر�اب��ا و�ف���ي خ�ي���ام�ه�م
 ل
�ن \لذ�ي ض�ر�ب
ت�ه� أ�ن
ت� ه�م
 ط�ر�د�وه� و�ب�و�ج�ع� \لذ�ين� ج�ر�ح
ت�ه�م
 ي�ت�ح�دث�ون�. 26  ا�ج
ع�ل
 إ�ث
ما ع�ل�ى إ�ث
م�ه�م
27ل

� ي�د
خ�ل�وا ف�ي ب�ر<ك�.  � ي�ك
ت�ب���وا. 28و�ل �ح
ي�اء� و�م�ع� \لص<د<يق�ين� ل  أ�م��ا أ�ن���ا ف�م�س
��ك�ين�29ل�ي�م
ح�و
ا م�ن
 س�ف
ر� \ل
 ف�ي�س
��ت�ط�اب�31أ�س���ب<ح� \س
��م� \لل��ه� ب�ت�س
��ب�يحN و�أ�ع�ظ<م��ه� ب�ح�م
�دN. 30و�ك�ئ�يب�. خ�ل�ص�ك� ي�ا \لله� ف�ل
ي�ر�ف<ع
ن���ي. 

 .Nل�ف
 ي�ر�ى ذ�ل�ك� \ل
و�د�ع�اء� ف�ي�ف
ر�ح�ون� و�ت�ح
ي�ا ق�ل�وب�ك�م
 ي���ا32ع�ن
د� \لرب< أ�ك
ث�ر� م�ن
 ث�و
ر� ب�ق�رN ذ�ي ق�ر�ونN و�أ�ظ
� ي�ح
ت�ق���ر� أ�س
��ر�اه�. 33ط�ال�ب�ي \لله�.  �ن \ل��رب س���ام�ع� ل�ل
م�س���اك�ين� و�ل �ر
ض�34ل  ت�س���ب<ح�ه� \لس��م�او�ات� و�\ل

�ن \لله� ي�خ�ل<ص� ص�ه
ي�و
ن� و�ي�ب
ن�ي م�د�ن� ي�ه�وذ�ا ف�ي�س
ك�ن�ون� ه�ن�اك� و�ي�ر�ث�ون�ه�ا.35\ل
ب�ح�ار� و�ك�لU م�ا ي�د�بU ف�يه�ا.   ل
و�ن�س
ل� ع�ب�يد�ه� ي�م
ل�ك�ون�ه�ا و�م�ح�بUو \س
م�ه� ي�س
ك�ن�ون� ف�يه�ا. 36



ا�ل
م�ز
م�ور� \لسب
ع�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�د�او�د� ل�لتذ
ك�ير�

 1 .
 ل�ي�خ
�ز� و�ي�خ
ج��ل
 ط���ال�ب�و ن�ف
س��ي. ل�ي�ر
ت��د إ�ل��ى2ا�لله�م إ�ل�ى ت�ن
ج�ي�ت�ي ي�ا ر�بU إ�ل�ى م�ع�ون�ت�ي أ�س
ر�ع
 و�ل
ي�ب
ت�ه�ج
 و�ي�ف
ر�ح
4ل�ي�ر
ج�ع
 م�ن
 أ�ج
ل� خ�ز
ي�ه�م� \ل
ق�ائ�ل�ون�: [ه�ه
 ه�ه
!] 3خ�ل
فN و�ي�خ
ج�ل� \ل
م�ش
ت�ه�ون� ل�ي ش�ر�ا. 

 [!Uب أ�م��ا أ�ن���ا ف�م�س
��ك�ين� و�ف�ق�ي�ر�. \لله��م5ب�ك� ك�لU ط�ال�ب�يك� و�ل
ي�ق�ل
 د�ائ�ما م�ح�بUو خ�ل�ص��ك�: [ل�ي�ت�ع�ظ�م� \ل��ر
 .
� ت�ب
ط�ؤ أ�س
ر�ع
 إ�ل�ي. م�ع�ين�ي و�م�ن
ق�ذ�ي أ�ن
ت�. ي�ا ر�بU ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\لسب
ع�ون�

� أ�خ
��ز�ى إ�ل���ى \ل��ده
ر�. 1   ب�ع���د
ل�ك� ن�ج<ن���ي و�أ�ن
ق���ذ
ن�ي. أ�م���ل
 إ�ل���ي أ�ذ
ن���ك�2ب�ك� ي�ا ر�بU \ح
ت�م�ي
��ت� ف�ل
�نك� ص�خ
ر�ت�ي و�ح�ص
ن�ي. 3و�خ�ل<ص
ن�ي.   ي���ا إ�ل�ه���ي4ك�ن
 ل�ي ص�خ
ر�ة� م�ل
ج�أN أ�د
خ�ل�ه� د�ائ�ما. أ�م�ر
ت� ب�خ�ل�ص�ي ل

�نك� أ�ن
ت� ر�ج���ائ�ي ي��ا س��ي<د�ي. \ل�رب م�تك�ل���ي5ن�ج<ن�ي م�ن
 ي�د� \لش<ر<ير� م�ن
 ك�ف< ف�اع�ل� \لشر< و�\لظال�م�.   ل
 ع�ل�ي
ك� \س
ت�ن�د
ت� م�ن� \ل
ب�ط
ن� و�أ�ن
��ت� م�خ
ر�ج���ي م���ن
 أ�ح
ش���اء� أ�م<��ي. ب���ك� ت�س
��ب�يح�ي د�ائ�م��ا.6م�ن
ذ� ص�ب�اي�. 

7 .Uق�و�ي
 ي�م
ت�ل�ئ� ف�م�ي م�ن
 ت�س
ب�يح�ك� \ل
ي�و
م� ك�له� م�ن
 م�ج
��د�ك�.8ص�ر
ت� ك�آي�ةN ل�ك�ث�ير�ين�. أ�ما أ�ن
ت� ف�م�ل
ج�إ�ي \ل
� ت�ت
ر�ك
ن�ي ع�ن
��د� ف�ن���اء� ق���وت�ي. 9 � ت�ر
ف�ض
ن�ي ف�ي ز�م�ن� \لشي
خ�وخ�ة�. ل �ن أ�ع
��د�ائ�ي ت�ق���او�ل�وا ع�ل���ي و�10ل ل

\لذ�ين� ي�ر
ص�د�ون� ن�ف
س�ي ت�آم�ر�وا م�عا  � م�ن
ق���ذ�11و� �نه� ل  ق�ائ�ل�ين�: [إ�ن \لله� ق�د
 ت�ر�ك�ه�. \�ل
ح�ق�وه� و�أ�م
س�ك�وه� ل
� ت�ب
ع��د
 ع�ن<��ي. ي��ا إ�ل�ه���ي إ�ل���ى م�ع���ون�ت�ي أ�س
�ر�ع
. 12ل�ه�].   ل�ي�خ
��ز� و�ي�ف
��ن� م�خ�اص���م�و ن�ف
س��ي.13ي�ا \لله� ل

 أ�م��ا أ�ن���ا ف���أ�ر
ج�و د�ائ�م��ا و�أ�ز�ي��د� ع�ل���ى ك���ل< ت�س
��ب�يح�ك�.14ل�ي�ل
ب�س� \ل
ع�ار� و�\ل
خ�ج�ل� \ل
م�ل
ت�م�س�ون� ل�ي ش�ر�ا. 
� أ�ع
�ر�ف� ل�ه���ا أ�ع
�د�ادا. 15 �ن<��ي ل  آت���ي ب�ج�ب���ر�وت� \لس��ي<د�16ف�م�ي ي�ح�د<ث� ب�ع�د
ل�ك� \ل
ي�و
م� ك�له� ب�خ�ل�ص���ك� ل

 و�أ�ي
ض��ا18ا�لله�م ق�د
 ع�لم
ت�ن���ي م�ن
��ذ� ص���ب�اي� و�إ�ل���ى \لن� أ�خ
ب���ر� ب�ع�ج�ائ�ب���ك�. 17\لرب<. أ�ذ
ك�ر� ب�رك� و�ح
د�ك�. 
.Nآت � ت�ت
ر�ك
ن�ي ح�ت��ى أ�خ
ب���ر� ب���ذ�ر�اع�ك� \ل
ج�ي��ل� \ل
م�ق
ب���ل� و�ب�ق�وت���ك� ك���ل  إ�ل�ى \لشي
خ�وخ�ة� و�\لشي
ب� ي�ا \لله� ل

 أ�ن
ت� \لذ�ي أ�ر�ي
ت�ن���ا ض���يق�ات20Nو�ب�رUك� إ�ل�ى \ل
ع�ل
ي�اء� ي�ا \لله� \لذ�ي ص�ن�ع
ت� \ل
ع�ظ�ائ�م�. ي�ا \لله� م�ن
 م�ث
ل�ك�! 19
�ر
ض� ت�ع���ود� ف�ت�ص
��ع�د�ن�ا.   ت�ز�ي��د� ع�ظ�م�ت���ي و�ت�ر
ج���ع�21ك�ث�ي��ر�ة6 و�ر�د�يئ�ة6 ت�ع���ود� ف�ت�ح
ي�ين���ا و�م���ن
 أ�ع
م���اق� \ل

 ت�ب
ت�ه�ج�23ف�أ�ن�ا أ�ي
ضا أ�ح
م�د�ك� ب�ر�ب�ابN ح�قك� ي�ا إ�ل�ه�ي. أ�ر�ن<م� ل�ك� ب�ال
ع�ود� ي�ا ق�دUوس� إ�س
ر�ائ�يل�. 22ف�ت�ع�ز<ين�ي. 
�نه�24ش�ف�ت�اي� إ�ذ
 أ�ر�ن<م� ل�ك� و�ن�ف
س�ي \لت�ي ف�د�ي
ت�ه�ا  �نه� ق�د
 خ�ز�ي� ل  و�ل�س�ان�ي أ�ي
ضا \ل
ي�و
م� ك�له� ي�ل
ه�ج� ب�ب�ر<ك�. ل

ق�د
 خ�ج�ل� \ل
م�ل
ت�م�س�ون� ل�ي ش�ر�ا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\لسب
ع�ون�
ل�س�ل�ي
م�ان�

 ي�د�ين� ش�ع
ب�ك� ب�ال
ع���د
ل� و�م�س���اك�ين�ك� ب���ال
ح�ق<.2ا�لله�م أ�ع
ط� أ�ح
ك�ام�ك� ل�ل
م�ل�ك� و�ب�رك� ل�ب
ن� \ل
م�ل�ك�. 1 
�ما ل�لشع
ب� و�\لك�ام� ب�ال
ب�ر<. 3  ي�ق
ض�ي ل�م�س�اك�ين� \لش��ع
ب�. ي�خ�ل<��ص� ب�ن���ي \ل
ب�ائ�س���ين�4ت�ح
م�ل� \ل
ج�ب�ال� س�ل

 ي�ن
�ز�ل� م�ث
��ل� \ل
م�ط��ر�6ي�خ
ش�ون�ك� م�ا د�ام�ت� \لشم
س� و�ق�دام� \ل
ق�م�ر� إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و
رN. 5و�ي�س
ح�ق� \لظال�م�. 
�ر
ض�.  �م� إ�ل���ى7ع�ل�ى \ل
ج�ز�از� و�م�ث
ل� \ل
غ�ي�وث� \لذار�ف�ة� ع�ل�ى \ل  ي�ش
ر�ق� ف�ي أ�يام�ه� \لص<د<يق� و�ك�ث
ر�ة� \لس��ل

�ر
ض�. 8أ�ن
 ي�ض
م�ح�ل \ل
ق�م�ر�.   أ�م���ام�ه� ت�ج
ث���و9و�ي�م
ل�ك� م�ن� \ل
ب�ح
ر� إ�ل�ى \ل
ب�ح
ر� و�م�ن� \لنه
ر� إ�ل���ى أ�ق�اص���ي \ل
 م�ل�وك� ت�ر
ش�يش� و�\ل
ج���ز�ائ�ر� ي�ر
س���ل�ون� ت�ق
د�م���ة6. م�ل���وك� ش���ب�ا10أ�ه
ل� \ل
ب�ر<ية� و�أ�ع
د�اؤ�ه� ي�ل
ح�س�ون� \لتUر�اب�. 

�م���م� ت�ت�ع�ب��د� ل���ه� 11و�س�ب�أN ي�ق���د<م�ون� ه�د�ي��ة6  �ن��ه� ي�ن�ج<��ي \ل
ف�ق�ي��ر�12و�ي�س
��ج�د� ل���ه� ك���لU \ل
م�ل���وك�. ك���لU \ل  ل
� م�ع�ين� ل�ه�.  �س
ك�ين� إ�ذ
 ل  ي�ش
ف�ق� ع�ل���ى \ل
م�ِ�س
��ك�ين� و�\ل
ب���ائ�س� و�ي�خ�ل<��ص� أ�ن
ف���س�13\ل
م�س
ت�غ�يث� و�\ل
مِ�

 و�ي�ع�يش� و�ي�ع
ط�يه� م�ن
15م�ن� \لظUل
م� و�\ل
خ�ط
ف� ي�ف
د�ي أ�ن
ف�س�ه�م
 و�ي�ك
ر�م� د�م�ه�م
 ف�ي ع�ي
ن�ي
ه�. 14\ل
ف�ق�ر�اء�. 
�ج
ل�ه� د�ائ�ما. \ل
ي�و
م� ك�له� ي�ب���ار�ك�ه�.  �ر
ض� ف���ي ر�ؤ�وس�16ذ�ه�ب� ش�ب�ا. و�ي�ص�ل<ي ل  ت�ك���ون� ح�ف
ن���ة� ب���ر� ف���ي \ل

�ر
ض�.   ي�ك���ون� \س
��م�ه�17\ل
ج�ب�ال�. ت�ت�م�اي�ل� م�ث
ل� ل�ب
ن�ان� ث�م�ر�ت�ه�ا و�ي�ز
ه���ر�ون� م���ن� \ل
م�د�ين���ة� م�ث
��ل� ع�ش
��ب� \ل
�ر
ض� ي�ط�و<ب���ون�ه�.   م�ب���ار�ك�18إ�ل�ى \لده
ر�. ق�دام� \لش��م
س� ي�م
ت���دU \س
��م�ه�. و�ي�ت�ب���ار�ك�ون� ب���ه�. ك���لU أ�م���م� \ل

 و�م�ب�ار�ك� \س
��م� م�ج
��د�ه� إ�ل���ى \ل��ده
ر� و�ل
ِ�ت�م
ت�ل���ئ�19\لربU \لله� إ�ل�ه� إ�س
ر�ائ�يل� \لصان�ع� \ل
ع�ج�ائ�ب� و�ح
د�ه�. 
�ر
ض� ك�لUه�ا م�ن
 م�ج
د�ه�. آم�ين� ث�م آم�ين�. ت�مت
 ص�ل�و�ات� د�او�د� ب
ن� ي�سى \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\لسب
ع�ون�
م�ز
م�ور�. لس�اف�

�ن
ق�ي�اء� \ل
ق�ل
ب�. 1  � ق�ل�ي��ل� ل�ز�ل�ق���ت
2إ�نم�ا ص�ال�ح� \لله� ل�س
ر�ائ�يل� ل  أ�ما أ�ن�ا ف�ك�اد�ت
 ت�ز�لU ق���د�م�اي�. ل���و
ل
�م�ة� \ل�ش
ر�ار�. 3خ�ط�و�ات�ي  �ن<ي غ�ر
ت� م�ن� \ل
م�ت�ك�ب<ر�ين� إ�ذ
 ر�أ�ي
ت� س�ل �ن��ه� ل�ي
س���ت
 ف���ي م���و
ت�ه�م
 ش���د�ائ�د�4ل  ل

� ي�ص�اب�ون�. 5و�ج�س
م�ه�م
 س�م�ين�.   ل�ذ�ل�ك� ت�ق�لد�وا \ل
ك�ب
ر�ي�اء�. ل�ب�س���وا6ل�ي
س�وا ف�ي ت�ع�ب� \لناس� و�م�ع� \ل
ب�ش�ر� ل
 .
 ي�س
�ت�ه
ز�ئ�ون� و�ي�ت�ك�لم��ون�8ج�ح�ظ�ت
 ع�ي�ون�ه�م
 م�ن� \لشح
م�. ج��او�ز�وا ت�ص��وUر�ات� \ل
ق�ل
�ب�. 7ك�ث�و
بN ظ�ل
م�ه�م

�ء� ي�ت�ك�لم�ون�.  �ر
ض�.9ب�الشر< ظ�ل
ما. م�ن� \ل
ع�ل  ج�ع�ل�وا أ�ف
و�اه�ه�م
 ف�ي \لسم�اء� و�أ�ل
س�ن�ت�ه�م
 ت�ت�م�شى ف���ي \ل
10 .
 و�ق���ال�وا: [ك�ي
��ف� ي�ع
ل���م� \لل��ه� و�ه���ل
11ل�ذ�ل�ك� ي�ر
ج�ع� ش�ع
ب�ه� إ�ل�ى ه�ن�ا و�ك�م�ي�اهN م�ر
و�ي�ةN ي�م
ت�صUون� م�ن
ه�م

�ء� ه�م� \ل�ش
ر�ار� و�م�س
ت�ر�يح�ين� إ�ل�ى \لده
ر� ي�ك
ث�ر�ون� ث�ر
و�ة6. 12ع�ن
د� \ل
ع�ل�ي< م�ع
ر�ف�ة�؟]   ح�ق���ا13ه�و�ذ�ا ه�ؤ�ل
 .6 و�غ�س�ل
ت� ب�النق�او�ة� ي�د�ي  ل���و
15و�ك�ن
ت� م�ص�ابا \ل
ي�و
م� ك�له� و�ت�أ�دب
ت� ك���ل ص���ب�احN. 14ق�د
 ز�كي
ت� ق�ل
ب�ي ب�اط�ل

 ف�ل�م��ا ق�ص���د
ت� م�ع
ر�ف��ة� ه���ذ�ا إ�ذ�ا ه���و� ت�ع���ب� ف���ي ع�ي
ن��ي.16ق�ل
ت� أ�ح�د<ث� ه�ك�ذ�ا ل�غ�د�ر
ت� ب�ج�ي��ل� ب�ن�ي��ك�. 
17 .
 ح�ق�ا ف�ي م�ز�ال���ق� ج�ع�ل
ت�ه���م
. أ�س
��ق�ط
ت�ه�م
 إ�ل���ى18ح�تى د�خ�ل
ت� م�ق�اد�س� \لله� و�\ن
ت�ب�ه
ت� إ�ل�ى آخ�ر�ت�ه�م

 ك�ح�ل
��مN ع�ن
��د� \لتي�ق��Uظ� ي���ا ر�ب20Uك�ي
ف� ص�ار�وا ل�ل
خ�ر�اب� ب�غ
ت�ة6! \ض
م�ح�لUوا ف�ن�وا م�ن� \ل��دو�اه�ي. 19\ل
ب�و�ار�. 
 .
�نه� ت�م�ر
م�ر� ق�ل
ب�ي و�\ن
ت�خ�س
��ت� ف���ي ك�ل
ي�ت���ي. 21ع�ن
د� \لتي�قUظ� ت�ح
ت�ق�ر� خ�ي�ال�ه�م � أ�ع
��ر�ف�.22ل  و�أ�ن���ا ب�ل�ي��د� و�ل

 ب�ر�أ
ي���ك� ت�ه
��د�ين�ي و�ب�ع
��د� إ�ل���ى24و�ل�ك�ن<ي د�ائ�ما م�ع�ك�. أ�م
س�ك
ت� ب�ي���د�ي \ل
ي�م
ن���ى. 23ص�ر
ت� ك�ب�ه�يمN ع�ن
د�ك�. 
�ر
ض�. 25م�ج
دN ت�أ
خ�ذ�ن�ي.  � أ�ر�ي��د� ش���ي
ئا ف���ي \ل  ق���د
 ف�ن���ي� ل�ح
م���ي26م�ن
 ل�ي ف�ي \لس��م�اء�؟ و�م�ع���ك� ل

�نه� ه�و�ذ�ا \ل
ب�ع�د�اء� ع�ن
ك� ي�ب�يد�ون�. ت�ه
ل���ك� ك���ل م���ن
27و�ق�ل
ب�ي. ص�خ
ر�ة� ق�ل
ب�ي و�ن�ص�يب�ي \لله� إ�ل�ى \لده
ر�.   ل
�خ
ب���ر� ب�ك���ل<28ي�ز
ن�ي ع�ن
ك�.   أ�ما أ�ن�ا ف�ال�ق
ت�ر�اب� إ�ل�ى \لله� ح�س���ن� ل���ي. ج�ع�ل
��ت� ب�الس��ي<د� \ل��رب< م�ل
ج���إ�ي ل�

ص�ن�ائ�ع�ك�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� و�\لسب
ع�ون�
ق�ص�يد�ة� لس�اف�

�ب�د�؟ ل�م�اذ�ا ي�د�خ<ن� غ�ض�ب�ك� ع�ل�ى غ�ن�م� م�ر
ع���اك�؟ 1   اذ
ك���ر
 ج�م�اع�ت���ك�2ل�م�اذ�ا ر�ف�ض
ت�ن�ا ي�ا \لله� إ�ل�ى \ل
 ار
ف���ع
3\لت�ي \ق
ت�ن�ي
ت�ه�ا م�ن
ذ� \ل
ق���د�م� و�ف���د�ي
ت�ه�ا س���ب
ط� م�ير�اث���ك� ج�ب���ل� ص���ه
ي�و
ن� ه���ذ�ا \ل��ذ�ي س���ك�ن
ت� ف�ي��ه�. 

�ب�د�ية�. \ل
ك�ل ق�د
 ح�طم� \ل
ع�د�وU ف���ي \ل
م�ق
��د�س�.   ق���د
 ز�م
ج���ر� م�ق���او�م�وك� ف���ي4خ�ط�و�ات�ك� إ�ل�ى \ل
خ�ر�ب� \ل
 .Nآي�ات 
 و�الن�6ي�ب�ان� ك���أ�نه� ر�اف���ع� ف���ؤ�وسN ع�ل���ى \ل�ش
��ج�ار� \ل
م�ش
��ت�ب�ك�ة�. 5و�س�ط� م�ع
ه�د�ك� ج�ع�ل�وا آي�ات�ه�م

 أ�ط
ل�ق���وا \لن��ار� ف���ي م�ق
د�س���ك�. د�نس���وا ل�ل�ر
ض�7م�ن
ق�وش�ات�ه� م�ع��ا ب���ال
ف�ؤ�وس� و�\ل
م�ع���او�ل� ي�ك
س���ر�ون�. 
�ر
ض�. 8م�س
ك�ن� \س
م�ك�.  �9ق�ال�وا ف�ي ق�ل�وب�ه�م
: [ل�ن�ف
ن�ينه�م
 م�عا]. أ�ح
ر�ق�وا ك�ل م�ع�اه�د� \لله� ف�ي \ل  آي�ات�ن�ا ل

� ب�ي
ن�ن�ا م�ن
 ي�ع
��ر�ف� ح�ت��ى م�ت���ى.  � ن�ب�ي ب�ع
د�. و�ل  ح�ت��ى م�ت���ى ي���ا \لل��ه� ي�ع�ي<��ر� \ل
م�ق���او�م� و�ي�ه�ي��ن�10ن�ر�ى. ل
 و�ا���12ل�م�اذ�ا ت�ر�دU ي�د�ك� و�ي�م�ين�ك�؟ أ�خ
ر�ج
ه�ا م�ن
 و�س�ط� ح�ض
ن�ك�. أ�ف
��ن�. 11\ل
ع�د�وU \س
م�ك� إ�ل�ى \ل
غ�اي�ة�؟ 

�ر
ض�.   أ�ن
��ت� ش���ق�ق
ت� \ل
ب�ح
��ر� ب�ق�وت���ك�. ك�س���ر
ت�13م�ل�ك�ي م�ن
ذ� \ل
ق���د�م� ف�اع���ل� \ل
خ�ل�ص� ف���ي و�س���ط� \ل
 أ�ن
ت� ر�ض�ض
ت� ر�ؤ�وس� ل�و�ي�اث�ان�. ج�ع�ل
ت�ه� ط�ع�اما ل�لشع
ب� ل�ه
ل� \ل
ب�ر<ية�.14ر�ؤ�وس� \لتن�ان�ين� ع�ل�ى \ل
م�ي�اه�. 

6. أ�ن
ت� ي�بس
ت� أ�ن
ه�ارا د�ائ�م�ة� \ل
ج�ر�ي�ان�. 15  ل�ك� \لنه�ار� و�ل���ك� أ�ي
ض��ا \للي
��ل�. أ�ن
��ت�16أ�ن
ت� ف�جر
ت� ع�ي
نا و�س�ي
ل
�ر
ض�. \لصي
ف� و�\لش<ت�اء� أ�ن
ت� خ�ل�ق
ت�ه�م���ا. 17ه�يأ
ت� \لنUور� و�\لشم
س�.   ا�ذ
ك���ر
18أ�ن
ت� ن�ص�ب
ت� ك�ل ت�خ�وم� \ل

6 ق�د
 أ�ه�ان� \س
م�ك�.  � ت�س�ل<م
 ل�ل
و�ح
ش� ن�ف
��س� ي�م�ام�ت��ك�.19ه�ذ�ا: أ�ن \ل
ع�د�و ق�د
 ع�ير� \لرب و�ش�ع
با ج�اه�ل  ل
�ب�د�.  � ت�ن
س� إ�ل�ى \ل �ت
 م���ن
 م�س���اك�ن�20ق�ط�يع� ب�ائ�س�يك� ل �ر
ض� \م
ت�ل� �ن م�ظ
ل�م��ات� \ل  ان
ظ�ر
 إ�ل�ى \ل
ع�ه
�د�. ل

� ي�ر
ج�ع�ن \ل
م�ن
س�ح�ق� خ�از�ي��ا. \ل
ف�ق�ي��ر� و�\ل
ب���ائ�س� ل�ي�س���ب<ح�ا \س
��م�ك�. 21\لظUل
م�.   ق���م
 ي���ا \لل��ه�. أ�ق���م
22ل
� ت�ن
س� ص�و
ت� أ�ض
د�اد�ك� ض�ج�يج� م�ق�او�م�يك� \لص��اع�د�23د�ع
و�اك�. \ذ
ك�ر
 ت�ع
ي�ير� \ل
ج�اه�ل� إ�ياك� \ل
ي�و
م� ك�له�.   ل

د�ائ�ما.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\لسب
ع�ون�
� ت�ه
ل�ك
]. م�ز
م�ور� لس�اف�. ت�س
ب�يح�ة� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ع�ل�ى [ل

�ن<��ي أ�ع�ي<��ن� م�يع���ادا. أ�ن���ا2ن�ح
م�د�ك� ي�ا \لله�. ن�ح
م�د�ك� و�\س
��م�ك� ق�ر�ي��ب�. ي�ح���د<ث�ون� ب�ع�ج�ائ�ب���ك�. 1   [ل
�ه
. 3ب�ال
م�س
ت�ق�يم�ات� أ�ق
ض�ي.  �ر
ض� و�ك�لU س�كان�ه�ا. أ�ن�ا و�ز�ن
ت� أ�ع
م�د�ت�ه�ا]. س�ل  ق�ل
ت� ل�ل
م�ف
ت�خ�ر�ي��ن�:4ذ�اب�ت� \ل

� ت�ت�ك�لم�وا ب�ع�ن�قN م�ت�ص���ل<بN].5[ل� ت�ف
ت�خ�ر�وا] و�ل�ل�ش
ر�ار�: [ل� ت�ر
ف�ع�وا ق�ر
نا.  � ت�ر
ف�ع�وا إ�ل�ى \ل
ع�ل�ى ق�ر
ن�ك�م
. ل  ل
� م�ن
 ب�ر<ية� \ل
ج�ب�ال�. 6 � م�ن� \ل
م�غ
ر�ب� و�ل � م�ن� \ل
م�ش
ر�ق� و�ل �نه� ل  و�ل�ك�ن \لله� ه�و� \ل
ق�اض�ي. ه�ذ�ا ي�ض�ع�ه�7ل

 ل�ن ف�ي ي�د� \لرب< ك�أ
سا و�خ�م
ر�ه�ا م�خ
ت�م�ر�ة�. م�لن�ة� ش�ر�ابا م�م
ز�وجا. و�ه�و� ي�س
ك�ب� م�ن
ه�ا.8و�ه�ذ�ا ي�ر
ف�ع�ه�. 
�ر
ض�.   أ�م�ا أ�ن��ا ف���أ�خ
ب�ر� إ�ل���ى \ل�ده
ر�. أ�ر�ن<�م� ل�ل��ه� ي�ع
ق��وب�.9ل�ك�ن
 ع�ك�ر�ه�ا ي�م�صUه� ي�ش
ر�ب�ه� ك�لU أ�ش
ر�ار� \ل

و�ك�ل ق�ر�ون� \ل�ش
ر�ار� أ�ع
ض�ب�. ق�ر�ون� \لص<د<يق� ت�ن
ت�ص�ب�.10



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\لسب
ع�ون�
�و
ت�ار�. م�ز
م�ور� لس�اف�. ت�س
ب�يح�ة� ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى ذ�و�ات� \�ل

 ك�ان�ت
 ف�ي س���ال�يم� م�ظ�لت���ه� و�م�س
��ك�ن�ه�2ا�لله� م�ع
ر�وف� ف�ي ي�ه�وذ�ا. \س
م�ه� ع�ظ�يم� ف�ي إ�س
ر�ائ�يل�. 1 
�ه
. 3ف�ي ص�ه
ي�و
ن�.   أ�ب
ه���ى أ�ن
��ت� أ�م
ج���د�4ه�ن�اك� س�ح�ق� \ل
ق�س�ي \ل
ب�ار�ق�ة�. \ل
م�ج�ن و�\لسي
ف� و�\ل
ق�ت�ال�. س�ل

 م���ن�6س�ل�ب� أ�ش�داء� \ل
ق�ل
ب�. ن�ام�وا س�ن�ت�ه�م
. ك�لU ر�ج�ال� \ل
ب�أ
س� ل�م
 ي�ج���د�وا أ�ي
��د�ي�ه�م
. 5م�ن
 ج�ب�ال� \لسل�ب�. 
 أ�ن
ت� م�ه�وب� أ�ن
ت�. ف�م�ن
 ي�ق���ف� ق���دام�ك� ح���ال� غ�ض���ب�ك�؟7\ن
ت�ه�ار�ك� ي�ا إ�ل�ه� ي�ع
ق�وب� ي�س�بخ� ف�ار�س� و�خ�ي
ل�. 

8 
�ر
ض� ف�ز�ع���ت
 و�س���ك�ت�ت  ع�ن
�د� ق�ي���ام� \لل�ه� ل�ل
ق�ض���اء� ل�ت�خ
ل�ي��ص� ك��ل<9م�ن� \لسم�اء� أ�س
م�ع
ت� ح�ك
م�ا. \ل
 .
�ه �ر
ض�. س�ل  ا�ن
��ذ�ر�وا11ل�ن غ�ض���ب� \ل�ن
س���ان� ي�ح
م���د�ك�. ب�ق�ي��ة� \ل
غ�ض���ب� ت�ت�م�ن
ط���ق� ب�ه���ا. 10و�د�ع�اء� \ل

 ي�ق
ط���ف� ر�وح� \لرUؤ�س���اء�. ه���و�12و�أ�و
ف�وا ل�لرب< إ�ل�ه�ك�م
 ي�ا ج�م�يع� \لذ�ين� ح�و
ل�ه�. ل�ي�ق�د<م�وا ه�د�ية6 ل�ل
م�ه�وب�. 
�ر
ض�.  م�ه�وب� ل�م�ل�وك� \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\لسب
ع�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى [ي�د�وث�ون�]. لس�اف�. م�ز
م�ور�

 1 . ف�ي ي�و
م� ض�يق�ي \ل
ت�م�س
ت� \لرب.2ص�و
ت�ي إ�ل�ى \لله� ف�أ�ص
ر�خ�. ص�و
ت�ي إ�ل�ى \لله� ف�أ�ص
غ�ى إ�ل�ي
 أ�ذ
ك�ر� \لله� ف�أ�ئ�نU. أ�ن�اج�ي ن�ف
س�ي ف�ي�غ
ش���ى3ي�د�ي ف�ي \للي
ل� \ن
ب�س�ط�ت
 و�ل�م
 ت�خ
د�ر
. أ�ب�ت
 ن�ف
س�ي \لتع
ز�ي�ة�. 

 .
�ه  ت�ف�ك��ر
ت� ف���ي أ�ي��ام� \ل
ق���د�م�5أ�م
س�ك
ت� أ�ج
ف�ان� ع�ي
ن���ي. \ن
ز�ع�ج
��ت� ف�ل���م
 أ�ت�ك�ل��م
. 4ع�ل�ى ر�وح�ي. س�ل
 ه���ل
 إ�ل���ى \ل��دUه�ور�7أ�ذ
ك�ر� ت�ر�نUم�ي ف�ي \للي
ل�. م�ع� ق�ل
ب�ي أ�ن�اج�ي و�ر�وح���ي ت�ب
ح���ث�. 6\لس<ن�ين� \لده
ر�ية�. 

� ي�ع�ود� ل�لر<ض�ا ب�ع
د�؟  �ب�د� ر�ح
م�ت�ه�؟ ه�ل� \ن
ق�ط�ع�ت
 ك�ل�م�ت���ه� إ�ل���ى د�و
ر8Nي�ر
ف�ض� \لربU و�ل  ه�ل� \ن
ت�ه�ت
 إ�ل�ى \ل
�ه
. 9ف�د�و
رN؟   ف�ق�ل
ت�: [ه�ذ�ا م���ا ي�ع�لUن���ي: ت�غ�ي��Uر�10ه�ل
 ن�س�ي� \لله� ر�أ
ف�ة6 أ�و
 ق�ف�ص� ب�ر�ج
ز�ه� م�ر�اح�م�ه�؟ س�ل

 و�أ�ل
ه���ج� ب�ج�م�ي��ع� أ�ف
ع�ال���ك�12أ�ذ
ك���ر� أ�ع
م��ال� \ل��رب< إ�ذ
 أ�ت���ذ�كر� ع�ج�ائ�ب��ك� م�ن
��ذ� \ل
ق���د�م� 11ي�م�ي��ن� \ل
ع�ل��ي<]. 
 أ�ن
��ت� \ل�ل���ه� \لص��ان�ع�14ا�لله�م ف�ي \ل
ق�د
س� ط�ر�يق�ك�. أ�يU إ�ل�هN ع�ظ�يم� م�ث
ل� \لل��ه�! 13و�ب�ص�ن�ائ�ع�ك� أ�ن�اج�ي. 

�ه
.15\ل
ع�ج�ائ�ب�. ع�رف
ت� ب�ي
ن� \لشUع�وب� ق�وت�ك�.   ف�ك�ك
ت� ب�ذ�ر�اع�ك� ش���ع
ب�ك� ب�ن���ي ي�ع
ق���وب� و�ي�وس���ف�. س���ل
 س�ك�ب�ت� \ل
غ�ي�وم� م�ي�اه��ا.17أ�ب
ص�ر�ت
ك� \ل
م�ي�اه� ي�ا \لله� أ�ب
ص�ر�ت
ك� \ل
م�ي�اه� ف�ف�ز�ع�ت
. \�ر
ت�ع�د�ت
 أ�ي
ضا \للUج�ج�. 16

 .
 ص���و
ت� ر�ع
��د�ك� ف���ي \لزو
ب�ع���ة�. \ل
ب���ر�وق� أ�ض���اء�ت�18أ�ع
ط�ت� \لسUح�ب� ص�و
تا. أ�ي
ض��ا س���ه�ام�ك� ط��ار�ت
�ر
ض�.   ف�ي \ل
ب�ح
ر� ط�ر�يق�ك� و�س�ب�ل�ك� ف�ي \ل
م�ي�اه� \ل
ك�ث�ير�ة� و�آث�ار�ك� ل�م
19\ل
م�س
ك�ون�ة�. \ر
ت�ع�د�ت
 و�ر�ج�ف�ت� \ل

 .
ه�د�ي
ت� ش�ع
ب�ك� ك�ال
غ�ن�م� ب�ي�د� م�وس�ى و�ه�ار�ون�.20ت�ع
ر�ف



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\لسب
ع�ون�
ق�ص�يد�ة� لس�اف�

�م� ف�م���ي. 1   أ�ف
ت���ح� ب�م�ث���لN ف�م���ي. أ�ذ�ي��ع�2ا�ص
غ� ي�ا ش�ع
ب�ي إ�ل�ى ش�ر�يع�ت�ي. أ�م�يل�وا آذ�ان�ك�م
 إ�ل���ى ك�ل
� ن�خ
ف���ي ع��ن
 ب�ن�يه��م
 إ�ل���ى \ل
ج�ي��ل�4الت�ي س�م�ع
ن�اه�ا و�ع�ر�ف
ن�اه�ا و�آب�اؤ�ن�ا أ�خ
ب�ر�ون�ا. 3أ�ل
غ�ازا م�ن
ذ� \ل
ق�د�م�.   ل

 أ�ق���ام� ش���ه�اد�ة6 ف���ي ي�ع
ق���وب� و�و�ض���ع�5\لخ�ر� م�خ
ب�ر�ين� ب�ت�س�اب�يح� \لرب< و�ق���وت�ه� و�ع�ج���ائ�ب�ه� \لت���ي ص���ن�ع�. 
 
 ل�ك�ي
 ي�ع
ل�م� \ل
ج�ي��ل� \لخ���ر�. ب�ن���ون�6ش�ر�يع�ة6 ف�ي إ�س
ر�ائ�يل� \لت�ي أ�و
ص�ى آب�اء�ن�ا أ�ن
 ي�ع�ر<ف�وا ب�ه�ا أ�ب
ن�اء�ه�م

 
� ي�ن
س�ون� أ�ع
م�ال� \لل��ه� ب���ل
7ي�ول�د�ون� ف�ي�ق�وم�ون� و�ي�خ
ب�ر�ون� أ�ب
ن�اء�ه�م  ف�ي�ج
ع�ل�ون� ع�ل�ى \لل�ه� \ع
ت�م�اد�ه�م و�ل
6 ل�م
 ي�ث�ب<ت
 ق�ل
ب�ه� و�ل�م
 ت�ك���ن
 ر�وح���ه�8ي�ح
ف�ظ�ون� و�ص�اي�اه�  6 ز�ائ�غا و�م�ار�دا ج�يل � ي�ك�ون�ون� م�ث
ل� آب�ائ�ه�م
 ج�يل  و�ل

 ل���م
 ي�ح
ف�ظ���وا10ب�ن�و أ�ف
ر�اي�م� \لناز�ع�ون� ف�ي \ل
ق�و
س� \لرام�ون� \ن
ق�ل�ب�وا ف���ي ي���و
م� \ل
ح���ر
ب�. 9أ�م�ين�ة6 ل�له�. 
 ق�دام� آب�ائ�ه�م
 ص���ن�ع�12و�ن�س�وا أ�ف
ع�ال�ه� و�ع�ج�ائ�ب�ه� \لت�ي أ�ر�اه�م
. 11ع�ه
د� \لله� و�أ�ب�وا \لسUل�وك� ف�ي ش�ر�يع�ت�ه� 

�د� ص�وع�ن�.   و�ه���د�اه�م
14ش�ق \ل
ب�ح
ر� ف�ع�بر�ه���م
 و�ن�ص���ب� \ل
م�ي���اه� ك�ن���د�. 13أ�ع
ج�وب�ة6 ف�ي أ�ر
ض� م�ص
ر� ب�ل
 .Nه� ب�ن�ور� ن�ار ش�ق ص�خ�ورا ف�ي \ل
ب�ر<ية� و�س�ق�اه�م
 ك�أ�نه� م�ن
 ل�ج���جN ع�ظ�يم���ةN.15ب�السح�اب� ن�ه�ارا و�\للي
ل� ك�ل

�ن
ه��ار�. 16  ث��م ع���اد�وا أ�ي
ض��ا ل�ي�خ
ط�ئ�وا إ�ل�ي
��ه� ل�ع�ص
��ي�ان�17أ�خ
ر�ج� م�ج�ار�ي� م�ن
 ص�خ
ر�ةN و�أ�ج
ر�ى م�ي�اه��ا ك�ال
�ر
ض� \لناش�ف�ة�.   ف�و�ق�ع���وا19و�ج�رب�وا \لله� ف�ي ق�ل�وب�ه�م
 ب�س�ؤ�ال�ه�م
 ط�ع�ام��ا ل�ش���ه
و�ت�ه�م
. 18\ل
ع�ل�ي< ف�ي \ل

 ه�و�ذ�ا ض�ر�ب� \لصخ
ر�ة� ف�ج�ر�ت� \ل
م�ي�اه�20ف�ي \لله�. ق�ال�وا: [ه�ل
 ي�ق
د�ر� \لله� أ�ن
 ي�ر�ت<ب� م�ائ�د�ة6 ف�ي \ل
ب�ر<ية�؟ 
�و
د�ي�ة�. ه�ل
 ي�ق
د�ر� أ�ي
ضا أ�ن
 ي�ع
ط�ي� خ�ب
زا أ�و
 ي�ه�ي<��ئ� ل�ح
م��ا ل�ش���ع
ب�ه�؟]   ل���ذ�ل�ك� س���م�ع� \ل��رب21Uو�ف�اض�ت� \ل

�نه�م
 ل�م
 ي�ؤ
م�ن�وا ب�الله� و�ل�م
22ف�غ�ض�ب� و�\ش
ت�ع�ل�ت
 ن�ار� ف�ي ي�ع
ق�وب� و�س�خ�ط� أ�ي
ضا ص�ع�د� ع�ل�ى إ�س
ر�ائ�يل�   ل
 و�أ�م
ط���ر� ع�ل�ي
ه���م
 م�ن���ا24ف�أ�م�ر� \لسح�اب� م�ن
 ف�و
ق� و�ف�ت�ح� م�ص�ار�يع� \لسم�او�ات� 23ي�تك�ل�وا ع�ل�ى خ�ل�ص�ه�. 

 .
�ك
ل� و�ب�ر \لسم�اء� أ�ع
ط�اه�م �ئ�ك�ة�. أ�ر
س���ل� ع�ل�ي
ه���م
 ز�ادا ل�لش<��ب�ع�. 25ل�ل  أ�ه���اج�26أ�ك�ل� \ل�ن
س�ان� خ�ب
ز� \ل
م�ل
 و�أ�م
ط�ر� ع�ل�ي
ه�م
 ل�ح
ما م�ث
ل� \لت��Uر�اب� و�ك�ر�م
��ل� \ل
ب�ح
��ر�27ر�يح�ا ش�ر
ق�ية6 ف�ي \لسم�اء� و�س�اق� ب�ق�وت�ه� ج�ن�وب�ية6 

 .Nن�ح�ة
 ف���أ�ك�ل�وا و�ش���ب�ع�وا ج���د�ا29و�أ�س
ق�ط�ه�ا ف�ي و�س�ط� م�ح�لت�ه�م
 ح�و�ال�ي
 م�س�اك�ن�ه�م
. 28ط�ي�ورا ذ�و�ات� أ�ج
 .
 ف�ص���ع�د� ع�ل�ي
ه���م
31ل�م
 ي�ز�وغ�وا ع�ن
 ش�ه
و�ت�ه�م
. ط�ع���ام�ه�م
 ب�ع
��د� ف���ي أ�ف
��و�اه�ه�م
 30و�أ�ت�اه�م
 ب�ش�ه
و�ت�ه�م

 ف�ي ه�ذ�ا ك�ل<ه� أ�خ
ط�أ�وا ب�ع
د� و�ل�م
 ي�ؤ
م�ن�وا32غ�ض�ب� \لله� و�ق�ت�ل� م�ن
 أ�س
م�ن�ه�م
. و�ص�ر�ع� م�خ
ت�ار�ي إ�س
ر�ائ�يل�. 
 إ�ذ
 ق�ت�ل�ه�م
 ط�ل�ب�وه� و�ر�ج�ع�وا و�ب�كر�وا إ�ل�ى \لله�34ف�أ�ف
ن�ى أ�يام�ه�م
 ب�ال
ب�اط�ل� و�س�ن�يه�م
 ب�الرUع
ب�. 33ب�ع�ج�ائ�ب�ه�. 

35 .
 ف�خ�اد�ع�وه� ب�أ�ف
و�اه�ه�م
 و�ك���ذ�ب�وا ع�ل�ي
��ه� ب�أ�ل
س���ن�ت�ه�م
.36و�ذ�ك�ر�وا أ�ن \لله� ص�خ
ر�ت�ه�م
 و�\لله� \ل
ع�ل�ي و�ل�يUه�م
� ي�ه
ل�ك�38أ�ما ق�ل�وب�ه�م
 ف�ل�م
 ت�ث�بت
 م�ع�ه� و�ل�م
 ي�ك�ون�وا أ�م�ن�اء� ف�ي ع�ه
د�ه�. 37  أ�ما ه�و� ف�ر�أ�وف� ي�غ
ف�ر� \ل�ث
م� و�ل

� ت�ع���ود�. 39و�ك�ث�يرا م�ا ر�د غ�ض�ب�ه� و�ل�م
 ي�ش
ع�ل
 ك�ل س���خ�ط�ه�.   ك���م
40ذ�ك���ر� أ�نه���م
 ب�ش���ر�. ر�ي��ح� ت���ذ
ه�ب� و�ل
 ل���م
42ر�ج�ع�وا و�ج�رب���وا \لل��ه� و�ع�ن��Uوا ق���دUوس� إ�س
��ر�ائ�يل�. 41ع�ص�وه� ف�ي \ل
ب�ر<ية� و�أ�ح
ز�ن�وه� ف�ي \ل
ق�ف
ر�! 

�د� ص���وع�ن� 43ي�ذ
ك�ر�وا ي�د�ه� ي�و
م� ف�د�اه�م
 م�ن� \ل
ع�د�و<   إ�ذ
44ح�ي
ث� ج�ع�ل� ف�ي م�ص
ر� آي�ات�ه� و�ع�ج�ائ�ب�ه� ف�ي ب�ل



� ي�ش
��ر�ب�وا.   أ�ر
س���ل� ع�ل�ي
ه���م
 ب�ع�وض��ا ف���أ�ك�ل�ه�م
 و�ض���ف�اد�ع�45ح�ول� خ�ل
ج�ان�ه�م
 إ�ل�ى د�مN و�م�ج�ار�ي�ه�م
 ل�ك���ي
 ل
 .
 أ�ه
ل�ك� ب�ال
ب�ر�د� ك�ر�وم�ه�م
 و�ج�مي
ز�ه�م
 ب�الصق�يع�.47أ�س
ل�م� ل�ل
ج�ر
د�م� غ�لت�ه�م
 و�ت�ع�ب�ه�م
 ل�ل
ج�ر�اد�. 46ف�أ�ف
س�د�ت
ه�م

 أ�ر
س���ل� ع�ل�ي
ه���م
 ح�م���و غ�ض���ب�ه� س���خ�طا و�ر�ج
��زا49و�د�ف�ع� إ�ل�ى \ل
ب�ر�د� ب�ه�ائ�م�ه�م
 و�م�و�اش���ي�ه�م
 ل�ل
ب���ر�وق�. 48
 .Nر�ار
�ئ�ك�ةN أ�ش 6 ل�غ�ض�ب�ه�. ل�م
 ي�م
ن�ع
 م�ن� \ل
م�و
ت� أ�ن
ف�س�ه�م
 ب�ل
 د�ف���ع� ح�ي���ات�ه�م
50و�ض�يقا ج�ي
ش� م�ل  م�هد� س�ب�يل

 و�س���اق� م�ث
��ل� \ل
غ�ن���م� ش���ع
ب�ه�52و�ض�ر�ب� ك�ل ب�ك
رN ف�ي م�ص
ر�. أ�و�ائ�ل� \ل
ق�د
ر�ة� ف�ي خ�ي�ام� ح���امN. 51ل�ل
و�ب�إ�. 
 و�ه�د�اه�م
 آم�ن�ين� ف�ل�م
 ي�ج
ز�ع�وا. أ�ما أ�ع
��د�اؤ�ه�م
 ف�غ�م�ر�ه���م� \ل
ب�ح
��ر�.53و�ق�اد�ه�م
 م�ث
ل� ق�ط�يعN ف�ي \ل
ب�ر<ية�. 

�م���م� م���ن
 ق���دام�ه�م
55و�أ�د
خ�ل�ه�م
 ف�ي ت�خ���وم� ق�د
س���ه� ه���ذ�ا \ل
ج�ب���ل� \ل��ذ�ي \ق
ت�ن�ت
��ه� ي�م�ين���ه�. 54  و�ط���ر�د� \ل
 ف�ج�رب���وا و�ع�ص���وا \لل��ه� \ل
ع�ل���ي56و�ق�س�م�ه�م
 ب�ال
ح�ب
ل� م�ير�اثا و�أ�س
ك�ن� ف�ي خ�ي�ام�ه�م
 أ�س
��ب�اط� إ�س
��ر�ائ�يل�. 

 أ�غ���اظ�وه�58ب�ل� \ر
ت�دUوا و�غ�د�ر�وا م�ث
��ل� آب���ائ�ه�م
. \ن
ح�ر�ف���وا ك�ق���و
سN م�خ
ط�ئ�ةN. 57و�ش�ه�اد�ات�ه� ل�م
 ي�ح
ف�ظ�وا 
 .
 و�ر�ف���ض� م�س
��ك�ن�60س�م�ع� \لل��ه� ف�غ�ض���ب� و�ر�ذ�ل� إ�س
��ر�ائ�يل� ج���د�ا 59ب�م�ر
ت�ف�ع�ات�ه�م
 و�أ�غ�ار�وه� ب�ت�م�اث�يل�ه�م

�ل���ه� ل�ي���د� \ل
ع���د�و<. 61ش�يل�وه� \ل
خ�ي
م�ة� \لت�ي ن�ص�ب�ه�ا ب�ي
ن� \لناس�.   و�د�ف���ع� إ�ل���ى62و�س�لم� ل�لسب
ي� ع�زه� و�ج�ل
 ك�ه�ن�ت���ه�64م�خ
ت���ار�وه� أ�ك�ل�ت
ه���م� \لن��ار� و�ع���ذ�ار�اه� ل���م
 ي�ح
م���د
ن�. 63\لسي
ف� ش�ع
ب�ه� و�غ�ض�ب� ع�ل���ى م�ير�اث���ه�. 

 ف�ض���ر�ب�66ف�اس
ت�ي
ق�ظ� \لربU ك�ن�ائ�مN ك�ج�بارN م�ع�ي<طN م�ن� \ل
خ�م
ر�. 65س�ق�ط�وا ب�السي
ف� و�أ�ر�ام�ل�ه� ل�م
 ي�ب
ك�ين�. 
 ب���ل�68و�ر�ف�ض� خ�ي
م�ة� ي�وس�ف� و�ل�م
 ي�خ
ت�ر
 س���ب
ط� أ�ف
ر�اي���م�. 67أ�ع
د�اء�ه� إ�ل�ى \ل
و�ر�اء�. ج�ع�ل�ه�م
 ع�ارا أ�ب�د�ي�ا. 

�ر
ض� \لت�ي أ�سس�ه�ا69\خ
ت�ار� س�ب
ط� ي�ه�وذ�ا ج�ب�ل� ص�ه
ي�و
ن� \لذ�ي أ�ح�به�.   و�ب�ن�ى م�ث
ل� م�ر
ت�ف�ع�اتN م�ق
د�س�ه� ك�ال
�ب�د�.   م���ن
 خ�ل
��ف� \ل
م�ر
ض���ع�ات� أ�ت���ى ب���ه�71و�اخ
ت�ار� د�او�د� ع�ب
د�ه� و�أ�خ���ذ�ه� م���ن
 ح�ظ���ائ�ر� \ل
غ�ن���م�. 70إ�ل�ى \ل

ف�ر�ع�اه�م
 ح�س�ب� ك�م�ال� ق�ل
ب�ه� و�ب�م�ه�ار�ة� ي�د�ي
ه� ه�د�اه�م
. 72ل�ي�ر
ع�ى ي�ع
ق�وب� ش�ع
ب�ه� و�إ�س
ر�ائ�يل� م�ير�اث�ه�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\لسب
ع�ون�
م�ز
م�ور�. لس�اف�

�م�م� ق�د
 د�خ�ل�وا م�ير�اث�ك�. ن�جس�وا ه�ي
ك�ل� ق�د
س�ك�. ج�ع�ل�وا أ�ور�ش�ل�يم� أ�ك
و�اما. 1   د�ف�ع�وا2ا�لله�م إ�ن \ل
�ر
ض�.   س�ف�ك�وا د�م�ه���م
 ك�ال
م���اء� ح���و
ل�3ج�ث�ث� ع�ب�يد�ك� ط�ع�اما ل�ط�ي�ور� \لسم�اء� ل�ح
م� أ�ت
ق�ي�ائ�ك� ل�و�ح�وش� \ل

 إ�ل�ى م�ت�ى ي�ا ر�ب5Uص�ر
ن�ا ع�ارا ع�ن
د� ج�ير�ان�ن�ا ه�ز
ءا و�س�خ
ر�ة6 ل�لذ�ين� ح�و
ل�ن�ا. 4أ�ور�ش�ل�يم� و�ل�ي
س� م�ن
 ي�د
ف�ن�. 
� ي�ع
ر�ف�ون���ك� و�ع�ل���ى6ت�غ
ض�ب� ك�ل \ل
غ�ض�ب� و�ت�تق�د� ك�النار� غ�ي
ر�ت�ك�؟  �م���م� \ل��ذ�ين� ل  أ�ف�ض
 ر�ج
ز�ك� ع�ل���ى \ل

�نه�م
 ق�د
 أ�ك�ل�وا ي�ع
ق�وب� و�أ�خ
ر�ب���وا م�س
��ك�ن�ه�. 7\ل
م�م�ال�ك� \لت�ي ل�م
 ت�د
ع� ب�اس
م�ك�.  � ت���ذ
ك�ر
 ع�ل�ي
ن���ا ذ�ن���وب�8ل  ل
�نن�ا ق�د
 ت�ذ�لل
ن�ا ج�د�ا.  �ول�ين�. ل�ت�ت�ق�دم
ن�ا م�ر�اح�م�ك� س�ر�يعا ل  أ�ع�نا ي�ا إ�ل�ه� خ�ل�ص�ن�ا م�ن
 أ�ج
��ل� م�ج
��د� \س
��م�ك�9\ل

�م�م�10و�ن�ج<ن�ا و�\غ
ف�ر
 خ�ط�اي�ان�ا م�ن
 أ�ج
ل� \س
م�ك�.  �م�م�: [أ�ي
ن� ه�و� إ�ل�ه�ه�م
؟] ل�ت�ع
ر�ف
 ع�ن
د� \ل  ل�م�اذ�ا ي�ق�ول� \ل
 ل�ي�د
خ�ل
 ق�دام�ك� أ�ن�ين� \ل�س�ير�. ك�ع�ظ�م�ة� ذ�ر�اع�ك� \س
ت�ب
ق� ب�ن�ي11ق�دام� أ�ع
ي�ن�ن�ا ن�ق
م�ة� د�م� ع�ب�يد�ك� \ل
م�ه
ر�اق�. 

 أ�م��ا13و�ر�د ع�ل�ى ج�ير�ان�ن�ا س�ب
ع�ة� أ�ض
ع�افN ف�ي أ�ح
ض�ان�ه�م� \ل
ع�ار� \لذ�ي ع�ي��ر�وك� ب��ه� ي���ا ر�بU. 12\ل
م�و
ت�. 
ن�ح
ن� ش�ع
ب�ك� و�غ�ن�م� ر�ع�اي�ت�ك� ن�ح
م�د�ك� إ�ل�ى \لده
ر�. إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و
رN ن�ح�د<ث� ب�ت�س
ب�يح�ك�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثم�ان�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى \�لسو
س�ن<. ش�ه�اد�ة�. لس�اف�. م�ز
م�ور�

 1 .
 ق���دام�2ي�ا ر�اع�ي� إ�س
ر�ائ�يل� \ص
غ� ي�ا ق�ائ�د� ي�وس�ف� ك�الضأ
ن� ي�ا ج�ال�سا ع�ل���ى \ل
ك�ر�وب�ي�م� أ�ش
��ر�ق
 ي�ا4ي�ا \لله� أ�ر
ج�ع
ن�ا و�أ�ن�ر
 ب�و�ج
ه�ك� ف�ن�خ
ل�ص�. 3أ�ف
ر�اي�م� و�ب�ن
ي�ام�ين� و�م�ن�سى أ�ي
ق�ظ
 ج�ب�ر�وت�ك� و�ه�ل�م ل�خ�ل�ص�ن�ا. 

�ة� ش�ع
ب�ك�؟   ق�د
 أ�ط
ع�م
ت�ه�م
 خ�ب
ز� \لدUم�وع� و�س�ق�ي
ت�ه�م� \لدUم�وع�5ر�بU إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� إ�ل�ى م�ت�ى ت�د�خ<ن� ع�ل�ى ص�ل
 ي�ا إ�ل�ه� \ل
ج�ن���ود� أ�ر
ج�ع
ن���ا و�أ�ن���ر
7ج�ع�ل
ت�ن�ا ن�ز�اعا ع�ن
د� ج�ير�ان�ن�ا و�أ�ع
د�اؤ�ن�ا ي�س
ت�ه
ز�ئ�ون� ب�ي
ن� أ�ن
ف�س�ه�م
. 6ب�ال
ك�ي
ل�. 

 ه�يأ
ت� ق�دام�ه�ا ف�أ�ص��ل�ت
 أ�ص���ول�ه�ا9ك�ر
م�ة6 م�ن
 م�ص
ر� ن�ق�ل
ت�. ط�ر�د
ت� أ�م�ما و�غ�ر�س
ت�ه�ا. 8ب�و�ج
ه�ك� ف�ن�خ
ل�ص�. 
�ر
ض�.  �ت� \ل  م�دت
 ق�ض
ب�ان�ه�ا إ�ل�ى \ل
ب�ح
ر� و�إ�ل�ى \لنه
ر�11غ�طى \ل
ج�ب�ال� ظ�لUه�ا و�أ�غ
ص�ان�ه�ا أ�ر
ز� \لله�. 10ف�م�ل�

 ي�ف
س�د�ه�ا \ل
خ�ن
ز�ير� م�ن� \ل
��و�ع
ر�13ف�ل�م�اذ�ا ه�د�م
ت� ج�د
ر�ان�ه�ا ف�ي�ق
ط�ف�ه�ا ك�لU ع�اب�ر�ي \لطر�يق�؟ 12ف�ر�وع�ه�ا. 
 ي�ا إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� \ر
ج�ع�ن. \طل�ع
 م�ن� \لسم�اء� و�\ن
ظ���ر
 و�ت�ع�ه��د
 ه���ذ�ه� \ل
ك�ر
م���ة�14و�ي�ر
ع�اه�ا و�ح
ش� \ل
ب�ر<ية�! 

 ه���ي� م�ح
ر�وق���ة� ب�ن���ارN م�ق
ط�وع���ة�.16و�ال
غ�ر
س� \لذ�ي غ�ر�س�ت
ه� ي�م�ين�ك� و�\ل�ب
ن� \لذ�ي \خ
ت�ر
ت�ه� ل�ن�ف
س�ك�. 15
 ل�ت�ك�ن
 ي�د�ك� ع�ل�ى ر�ج�ل� ي�م�ين�ك� و�ع�ل���ى \ب
��ن� آد�م� \ل��ذ�ي \خ
ت�ر
ت���ه� ل�ن�ف
س���ك�17م�ن� \ن
ت�ه�ار� و�ج
ه�ك� ي�ب�يد�ون�. 

� ن�ر
ت�د ع�ن
ك�. أ�ح
ي�ن�ا ف�ن�د
ع�و� ب�اس
م�ك�. 18 ي�ا ر�بU إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� أ�ر
ج�ع
ن�ا. أ�ن�ر
 ب�و�ج
ه�ك� ف�ن�خ
ل�ص�. 19ف�ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\لثم�ان�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى \ل
ج�ت<ية�. لس�اف�

 ار
ف�ع�وا ن�غ
م�ة6 و�ه�ات�وا د�ف���ا ع���ودا ح�ل
��وا م���ع� ر�ب���ابN.2ر�ن<م�وا ل�له� ق�وت�ن�ا. \ه
ت�ف�وا ل�ل�ه� ي�ع
ق�وب�. 1 
�ل� ل�ي�و
م� ع�يد�ن�ا. 3  ل�ن ه�ذ�ا ف�ر�يض�ة� ل�س
ر�ائ�يل� ح�ك
��م� ل�ل���ه�4ان
ف�خ�وا ف�ي ر�أ
س� \لشه
ر� ب�ال
ب�وق� ع�ن
د� \ل
ه�ل

 ج�ع�ل�ه� ش�ه�اد�ة6 ف�ي ي�وس�ف� ع�ن
د� خ�ر�وج���ه� ع�ل��ى أ�ر
ض� م�ص
�ر�. س��م�ع
ت� ل�س��انا ل��م
 أ�ع
ر�ف
�ه�.5ي�ع
ق�وب�. 
 ف�ي \لض<يق� د�ع���و
ت� ف�ن�جي
ت���ك�. \س
��ت�ج�ب
ت�ك� ف���ي7[أ�ب
ع�د
ت� م�ن� \ل
ح�م
ل� ك�ت�ف�ه�. ي�د�اه� ت�ح�ول�ت�ا ع�ن� \لسل<. 6

 .
�ه  [ا�س
م�ع
 ي�ا ش�ع
ب�ي ف�أ�ح�ذ<ر�ك�. ي�ا إ�س
��ر�ائ�يل� إ�ن
 س���م�ع
ت�8س�ت
ر� \لرع
د�. ج�رب
ت�ك� ع�ل�ى م�اء� م�ر�يب�ة�]. س�ل
� ت�س
ج�د
 ل�ل�هN أ�ج
ن�ب�ي�. 9ل�ي.  � ي�ك�ن
 ف�يك� إ�ل�ه� غ�ر�يب� و�ل  أ�ن�ا \ل��ربU إ�ل�ه���ك� \ل��ذ�ي أ�ص
��ع�د�ك� م���ن
 أ�ر
ض�10ل

�ه�.   ف�س�لم
ت�ه�م
 إ�ل�ى12ف�ل�م
 ي�س
م�ع
 ش�ع
ب�ي ل�ص�و
ت�ي و�إ�س
ر�ائ�يل� ل�م
 ي�ر
ض� ب�ي. 11م�ص
ر�. أ�ف
غ�ر
 ف�اك� ف�أ�م
ل�
 .
 ل���و
 س���م�ع� ل���ي ش���ع
ب�ي و�س���ل�ك� إ�س
��ر�ائ�يل� ف���ي13ق�س�او�ة� ق�ل�وب�ه�م
 ل�ي�س
ل�ك�وا ف�ي م�ؤ�ام�ر�ات� أ�ن
ف�س���ه�م

 م�ب
غ�ض�و \لرب< ي�ت�ذ�لل�ون�15س�ر�يعا ك�ن
ت� أ�خ
ض�ع� أ�ع
د�اء�ه�م
 و�ع�ل�ى م�ض�اي�ق�يه�م
 ك�ن
ت� أ�ر�دU ي�د�ي. 14ط�ر�ق�ي 
 و�ك�ان� أ�ط
ع�م�ه� م�ن
 ش�ح
م� \ل
ح�ن
ط���ة� و�م���ن� \لص��خ
ر�ة� ك�ن
��ت� أ�ش
��ب�ع�ك�16ل�ه� و�ي�ك�ون� و�ق
ت�ه�م
 إ�ل�ى \لده
ر�. 

ع�س�ل6].



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\لثم�ان�ون�
م�ز
م�ور� لس�اف�

 ح�تى م�ت�ى ت�ق
ض�ون� ج�و
را و�ت�ر
ف�ع���ون�2ا�لله� ق�ائ�م� ف�ي م�ج
م�ع� \لله�. ف�ي و�س�ط� \لل�ه�ة� ي�ق
ض�ي. 1 
 .
�ه  ن�جUوا \ل
م�ِ�س
��ك�ين�4ا�ق
ض�وا ل�لذل�يل� و�ل�ل
ي�ت�يم�. أ�ن
ص�ف�وا \ل
م�ِ�س
ك�ين� و�\ل
ب�ائ�س�. 3و�ج�وه� \ل�ش
ر�ار�؟ س�ل

� ي�ف
ه�م���ون�. ف���ي \لظUل
م���ة� ي�ت�م�ش��Uون�. ت�ت�ز�ع
��ز�ع� ك���ل5Uو�\ل
ف�ق�ير�. م�ن
 ي�د� \ل�ش
ر�ار� أ�ن
ق�ذ�وا.  � ي�ع
ل�م���ون� و�ل  ل
�ر
ض�.   ل�ك�ن
 م�ث
ل� \لناس� ت�م�وت�ون� و�ك�أ�ح�د� \لرUؤ�س�اء�7أ�ن�ا ق�ل
ت� إ�نك�م
 آل�ه�ة� و�ب�ن�و \ل
ع�ل�ي< ك�لUك�م
. 6أ�س�س� \ل

�م�م�.8ت�س
ق�ط�ون�.  �نك� أ�ن
ت� ت�م
ت�ل�ك� ك�ل \ل �ر
ض� ل ق�م
 ي�ا \لله�. د�ن� \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\لثم�ان�ون�
ت�س
ب�يح�ة�. م�ز
م�ور� لس�اف�

� ت�ه
د�أ
 ي�ا \لله� 1  � ت�س
ك�ت
 و�ل � ت�ص
م�ت
 ل  ف�ه�و�ذ�ا أ�ع
د�اؤ�ك� ي�ع�جUون� و�م�ب
غ�ض���وك� ق���د
 ر�ف�ع���وا2ا�لله�م ل
 ق��ال�وا: [ه�ل���م ن�ب��د
ه�م
 م���ن
 ب�ي
��ن�4ع�ل�ى ش�ع
ب�ك� م�ك�ر�وا م�ؤ�ام�ر�ة6 و�ت�ش�او�ر�وا ع�ل�ى أ�ح
م�ي��ائ�ك�. 3\لرأ
س�. 

� ي�ذ
ك�ر� \س
م� إ�س
ر�ائ�يل� ب�ع
د�].  �نه�م
 ت�آم�ر�وا ب�ال
ق�ل
ب� م�عا. ع�ل�ي
ك� ت�ع�اه���د�وا ع�ه
��دا. 5\لشUع�وب� و�ل  خ�ي���ام�6ل
 ج�ب�ال� و�ع�مUون� و�ع�م�ال�يق�. ف�ل�س
ط�ين� م���ع� س���كان� ص���ورN.7أ�د�وم� و�\ل�س
م�اعيل�ي<ين�. م�وآب� و�\ل
ه�اج�ر�يUون�. 

8 
�ه  ا�ف
ع�ل
 ب�ه�م
 ك�م���ا ب�م���د
ي�ان� ك�م���ا ب�س�يس���ر�ا9أ�شUور� أ�ي
ضا \تف�ق� م�ع�ه�م
. ص�ار�وا ذ�ر�اعا ل�ب�ن�ي ل�وطN. س�ل
 اج
ع���ل
 ش���ر�ف�اء�ه�م
11ب�اد�وا ف�ي ع�ي
ن� د�ورN. ص�ار�وا د�م
نا ل�ل�ر
ض�. 10ك�م�ا ب�ي�اب�ين� ف�ي و�\د�ي ق�يش�ون�. 

�ن
ف�س���ن�ا12م�ث
ل� غ�ر�ابN و�م�ث
ل� ذ�ئ
بN. و�م�ث
ل� ز�ب�ح� و�م�ث
ل� ص�ل
م�ناع� ك�ل أ�م�ر�ائ�ه�م�ِ�.   الذ�ين� ق���ال�وا: [ل�ن�م
ت�ل���ك
 ل
 ك�ن�ارN ت�ح
ر�ق� \ل
و�ع
ر� ك�ل�ه�ي��ب14Nي�ا إ�ل�ه�ي \ج
ع�ل
ه�م
 م�ث
ل� \ل
ج�ل< م�ث
ل� \ل
ق�ش< أ�م�ام� \لر<يح�. 13م�س�اك�ن� \لله�]. 


 و�ج�وه�ه�م
 خ�ز
يا ف�ي�ط
ل�ب�وا16ه�ك�ذ�ا \ط
ر�د
ه�م
 ب�ع�اص�ف�ت�ك� و�ب�ز�و
ب�ع�ت�ك� ر�و<ع
ه�م�ِ�. 15ي�ش
ع�ل� \ل
ج�ب�ال�.   ام
ل�
 .Uم�ك� ي�ا ر�ب
�ب�د� و�ل
ي�خ
ج�ل�وا و�ي�ب�يد�وا 17\س  و�ي�ع
ل�م�وا أ�نك� \س
م�ك� ي�ه
و�ه� و�ح
د�ك�18ل�ي�خ
ز�وا و�ي�ر
ت�اع�وا إ�ل�ى \ل

�ر
ض�.  \ل
ع�ل�يU ع�ل�ى ك�ل< \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� و�\لثم�ان�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى \ل
ج�ت<ية�. ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. م�ز
م�ور�

 ت�ش
ت�اق� ب�ل
 ت�ت�وق� ن�ف
س�ي إ�ل�ى د�ي�ار� \لرب<. ق�ل
ب�ي و�ل�ح
م���ي2م�ا أ�ح
ل�ى م�س�اك�ن�ك� ي�ا ر�ب \ل
ج�ن�ود�. 1 
 ا�ل
ع�ص
ف�ور� أ�ي
ضا و�ج�د� ب�ي
تا و�\لسUن�ون�ة� ع�ش�ا ل�ن�ف
س�ه�ا ح�ي
ث� ت�ض�ع� أ�ف
ر�اخ�ه�ا م�ذ�اب�ح�ك�3ي�ه
ت�ف�ان� ب�ال�ل�ه� \ل
ح�ي<. 

�ه
. 4ي�ا ر�ب \ل
ج�ن�ود� م�ل�ك�ي و�إ�ل�ه�ي.  �ن���اس5Nط�وب�ى ل�لساك�ن�ين� ف�ي ب�ي
ت�ك� أ�ب�دا ي�س���ب<ح�ون�ك�. س���ل  ط���وب�ى ل�
 .
 ع�اب�ر�ين� ف���ي و�\د�ي \ل
ب�ك���اء� ي�ص���ي<ر�ون�ه� ي�ن
ب�وع��ا. أ�ي
ض��ا ب�ب�ر�ك���ات6Nع�زUه�م
 ب�ك�. ط�ر�ق� ب�ي
ت�ك� ف�ي ق�ل�وب�ه�م

 ي���ا ر�بU إ�ل���ه� \ل
ج�ن���ود�8ي�ذ
ه�ب�ون� م�ن
 ق�وةN إ�ل�ى ق�وةN. ي�ر�و
ن� ق�دام� \لله� ف���ي ص���ه
ي�و
ن�. 7ي�غ�طUون� م�ور�ة�. 
 .
�ه �ت�ي و�\ص
غ� ي�ا إ�ل�ه� ي�ع
ق�وب�. س�ل  ي�ا م�ج�نن�ا \ن
ظ�ر
 ي���ا \لل��ه� و�\ل
ت�ف���ت
 إ�ل���ى و�ج
��ه� م�س���يح�ك�.9\س
م�ع
 ص�ل

�ن ي�و
ما و�\ح�دا ف�ي د�ي�ار�ك� خ�ي
ر� م�ن
 أ�ل
فN. \خ
ت�ر
ت� \ل
و�ق�وف� ع�ل���ى \ل
ع�ت�ب���ة� ف���ي ب�ي
��ت� إ�ل�ه���ي ع�ل���ى10  ل
� ي�م
ن���ع�11\لسك�ن� ف�ي خ�ي�ام� \ل�ش
ر�ار�.  �ن \لرب \لله� ش�م
س� و�م�ج�ن�. \لربU ي�ع
ط�ي ر�ح
م�ة6 و�م�ج
دا. ل  ل

ي�ا ر�ب \ل
ج�ن�ود� ط�وب�ى ل�ل�ن
س�ان� \ل
م�تك�ل� ع�ل�ي
ك�!12خ�ي
را ع�ن� \لسال�ك�ين� ب�ال
ك�م�ال�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\لثم�ان�ون�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. م�ز
م�ور�

 غ�ف��ر
ت� إ�ث
�م� ش��ع
ب�ك�. س���ت�ر
ت� ك���ل2ر�ض�يت� ي�ا ر�بU ع�ل���ى أ�ر
ض��ك�. أ�ر
ج�ع
��ت� س���ب
ي� ي�ع
ق��وب�. 1 
 .
�ه  أ�ر
ج�ع
ن���ا ي���ا إ�ل���ه� خ�ل�ص���ن�ا و�\ن
��ف�4ح�ج�ز
ت� ك�ل ر�ج
ز�ك�. ر�ج�ع
ت� ع�ن
 ح�م�و< غ�ض���ب�ك�. 3خ�ط�يت�ه�م
. س�ل

� ت�ع���ود� أ�ن
��ت�6ه�ل
 إ�ل�ى \لده
ر� ت�س
خ�ط� ع�ل�ي
ن�ا؟ ه�ل
 ت�ط�يل� غ�ض���ب�ك� إ�ل���ى د�و
رN ف���د�و
رN؟ 5غ�ض�ب�ك� ع�نا.   أ�ل
 إ�ن<ي أ�س
��م�ع� م���ا ي�ت�ك�ل��م� ب���ه� \لل��ه�8أ�ر�ن�ا ي�ا ر�بU ر�ح
م�ت�ك� و�أ�ع
ط�ن�ا خ�ل�ص�ك�. 7ف�ت�ح
ي�ين�ا ف�ي�ف
ر�ح� ب�ك� ش�ع
ب�ك�؟ 

� ي�ر
ج�ع�ن إ�ل���ى \ل
ح�م�اق���ة�.  �ت
ق�ي�ائ�ه� ف�ل �م� ل�ش�ع
ب�ه� و�ل �نه� ي�ت�ك�لم� ب�السل  ل�ن خ�ل�ص���ه� ق�ر�ي��ب� م���ن
9\لربU. ل
�ث�م��ا. 10خ�ائ�ف�يه� ل�ي�س
ك�ن� \ل
م�ج
د� ف�ي أ�ر
ض�ن�ا.  �م� ت�ل  ال
ح���قU م��ن�11الرح
م�ة� و�\ل
ح�قU \ل
ت�ق�ي�ا. \ل
ب���رU و�\لس��ل

�ر
ض� ي�ن
ب�ت� و�\ل
ب�رU م�ن� \لسم�اء� ي�طل�ع�.   ال
ب���ر13Uأ�ي
ضا \لربU ي�ع
ط�ي \ل
خ�ي
ر� و�أ�ر
ض���ن�ا ت�ع
ط���ي غ�لت�ه���ا. 12\ل
ق�دام�ه� ي�س
ل�ك� و�ي�ط�أ� ف�ي ط�ر�يق� خ�ط�و�ات�ه�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\لثم�ان�ون�
�ة� ل�د�او�د� ص�ل

�ن<ي م�ِ�س
ك�ين� و�ب�ائ�س� أ�ن�ا. 1  �ن<��ي ت�ق���ي�. ي���ا2أ�م�ل
 ي�ا ر�بU أ�ذ
ن�ك�. \س
ت�ج�ب
 ل�ي ل  اح
ف�ظ
 ن�ف
س�ي ل
�ن<ي إ�ل�ي
ك� أ�ص
ر�خ� \ل
ي�و
م� ك�له�. 3إ�ل�ه�ي خ�ل<ص
 أ�ن
ت� ع�ب
د�ك� \ل
م�تك�ل� ع�ل�ي
ك�.   ف���ر<ح
 ن�ف
��س�4ار
ح�م
ن�ي ي�ا ر�بU ل
�نن�ي إ�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU أ�ر
ف�ع� ن�ف
س�ي.  �نك� أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ص�ال�ح� و�غ�ف�ور� و�ك�ث�ير� \لرح
م�ة� ل�ك�ل< \لداع�ين�5ع�ب
د�ك� ل  ل

�ت�ي و�أ�ن
ص�ت
 إ�ل�ى ص�و
ت� ت�ض���رUع�ات�ي. 6إ�ل�ي
ك�.  �ن��ك�7ا�ص
غ� ي�ا ر�بU إ�ل�ى ص�ل  ف���ي ي���و
م� ض���يق�ي أ�د
ع���وك� ل
� م�ث
ل� أ�ع
م�ال�ك�. 8ت�س
ت�ج�يب� ل�ي.  � م�ث
ل� ل�ك� ب�ي
ن� \لل�ه�ة� ي�ا ر�بU و�ل �م���م� \ل��ذ�ين� ص���ن�ع
ت�ه�م
 ي���أ
ت�ون�9ل  ك�لU \ل

�نك� ع�ظ�يم� أ�ن
ت� و�ص�ان�ع� ع�ج�ائ�ب�. أ�ن
ت� \لله� و�ح
��د�ك�.10و�ي�س
ج�د�ون� أ�م�ام�ك� ي�ا ر�بU و�ي�م�ج<د�ون� \س
م�ك�.   ل
 أ�ح
م�د�ك� ي�ا ر�بU إ�ل�ه�ي م�ن
12ع�ل<م
ن�ي ي�ا ر�بU ط�ر�يق�ك� أ�س
ل�ك
 ف�ي ح�ق<ك�. و�ح<د
 ق�ل
ب�ي ل�خ�و
ف� \س
م�ك�. 11

�ن ر�ح
م�ت���ك� ع�ظ�يم��ة� ن�ح
��و�ي و�ق���د
 ن�جي
��ت� ن�ف
س���ي م���ن�13ك�ل< ق�ل
ب�ي و�أ�م�ج<��د� \س
��م�ك� إ�ل���ى \ل��ده
ر�.   ل
 ا�لله�م \ل
م�ت�ك�ب<ر�ون� ق�د
 ق�ام�وا ع�ل�ي و�ج�م�اع�ة� \ل
ع�ت�اة� ط�ل�ب�وا ن�ف
س�ي و�ل���م
 ي�ج
ع�ل���وك�14\ل
ه�او�ي�ة� \لسUف
ل�ى. 

 .
 ال
ت�ف���ت
 إ�ل���ي16أ�ما أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�إ�ل�ه� ر�ح�يم� و�ر�أ�وف� ط�و�يل� \لرUوح� و�ك�ث�ير� \لرح
م�ة� و�\ل
ح�ق<. 15أ�م�ام�ه�م
 اص
ن�ع
 م�ع���ي آي���ة6 ل�ل
خ�ي
��ر� ف�ي���ر�ى ذ�ل���ك� م�ب
غ�ض���ي17و�\ر
ح�م
ن�ي. أ�ع
ط� ع�ب
د�ك� ق�وت�ك� و�خ�ل<ص� \ب
ن� أ�م�ت�ك�. 

�نك� أ�ن
ت� ي�ا ر�بU أ�ع�ن
ت�ن�ي و�ع�زي
ت�ن�ي. ف�ي�خ
ز�وا ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\لثم�ان�ون�
Nب�يح�ة
ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. م�ز
م�ور� ت�س

 الربU أ�ح�ب أ�ب
و�اب� ص�ه
ي�و
ن� أ�ك
ث�ر� م�ن
 ج�م�يع� م�س�اك�ن� ي�ع
ق�وب�.2أ�س�اس�ه� ف�ي \ل
ج�ب�ال� \ل
م�ق�دس�ة�. 1 
3 
�ه  أ�ذ
ك�ر� ر�ه�ب� و�ب�اب�ل� ع�ار�ف�ت�ي. ه���و�ذ�ا ف�ل�س
��ط�ين� و�ص���ور� م���ع�4ق�د
 ق�يل� ب�ك� أ�م
ج�اد� ي�ا م�د�ين�ة� \لله�. س�ل

 و�ل�ص�ه
ي�و
ن� ي�ق�ال�: [ه�ذ�ا \ل�ن
س�ان� و�ه���ذ�ا \ل�ن
س���ان� و�ل���د� ف�يه���ا و�ه���ي� \ل
ع�ل���ي5Uك�وش�. ه�ذ�ا و�ل�د� ه�ن�اك�. 
�ه
. 6ي�ث�ب<ت�ه�ا].   و�م�غ�نUون� ك�ع�از�ف�ين� ك�لU \لسUكان�7الربU ي�ع�دU ف�ي ك�ت�اب�ة� \لشUع�وب� أ�ن ه�ذ�ا و�ل�د� ه�ن�اك�. س�ل
ف�يك�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\لثم�ان�ون�
�ز
ر�اح�ي< ت�س
ب�يح�ة�. م�ز
م�ور� ل�ب�ن�ي ق�ور�ح�. ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين� ع�ل�ى \ل
ع�ود� ل�ل
غ�ن�اء�. ق�ص�يد�ة� ل�ه�ي
م�ان� \ل

�ت�ي. أ�م���ل
 أ�ذ
ن���ك� إ�ل���ى2ي�ا ر�بU إ�ل�ه� خ�ل�ص�ي ب�النه�ار� و�\للي
ل� ص�ر�خ
ت� أ�م�ام�ك� 1   ف�ل
ت�أ
ت� ق�دام�ك� ص�ل
�ن��ه� ق���د
 ش���ب�ع�ت
 م���ن� \ل
م�ص���ائ�ب� ن�ف
س���ي و�ح�ي���ات�ي إ�ل���ى \ل
ه�او�ي���ة� د�ن���ت
. 3ص�ر�اخ�ي   ح�س���ب
ت� م�ث
��ل�4ل

� ق�وة� ل�ه�.  �م
و�ات� ف�ر�اش�ي م�ث
ل� \ل
ق�ت
ل�ى \ل
م�ض
��ط�ج�ع�ين�5\ل
م�ن
ح�د�ر�ين� إ�ل�ى \ل
ج�ب<. ص�ر
ت� ك�ر�ج�لN ل  ب�ي
ن� \ل
� ت�ذ
ك�ر�ه�م
 ب�ع
د� و�ه�م
 م�ن
 ي���د�ك� \ن
ق�ط�ع���وا.   و�ض���ع
ت�ن�ي ف���ي \ل
ج���ب< \ل�س
��ف�ل� ف���ي6ف�ي \ل
ق�ب
ر� \لذ�ين� ل

 .Nم�اق
�ه
. 7ظ�ل�م�اتN ف�ي أ�ع  أ�ب
ع���د
ت� ع�ن<��ي م�ع���ار�ف�ي.8ع�ل�ي \س
ت�ق�ر غ�ض�ب�ك� و�ب�ك�ل< ت�يار�ات�ك� ذ�لل
ت�ن�ي. س�ل
 ع�ي
ن���ي ذ�اب���ت
 م���ن� \ل��ذUل<. د�ع�و
ت���ك� ي���ا ر�بU ك���ل ي���و
مN.9ج�ع�ل
ت�ن�ي ر�ج
سا ل�ه�م
. أ�غ
ل�ق� ع�ل�ي ف�م�ا أ�خ
��ر�ج�. 

 .�ه
. 10ب�س�ط
ت� إ�ل�ي
ك� ي�د�ي �خ�يل���ة� ت�ق���وم� ت�م�ج<��د�ك�؟ س���ل  ه���ل
11أ�ف�ل�ع�لك� ل�ل�م
و�ات� ت�ص
ن�ع� ع�ج�ائ�ب� أ�م� \ل
 ه�ل
 ت�ع
ر�ف� ف�ي \لظUل
م�ة� ع�ج�ائ�ب���ك� و�ب���رUك� ف���ي12ي�ح�دث� ف�ي \ل
ق�ب
ر� ب�ر�ح
م�ت�ك� أ�و
 ب�ح�ق<ك� ف�ي \ل
ه�ل�ك�؟ 

�ت�ي ت�ت�ق���دم�ك�. 13أ�ر
ض� \لن<س
ي�ان�؟   ل�م���اذ�ا ي���ا ر�ب14Uأ�ما أ�ن�ا ف�إ�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU ص�ر�خ
ت� و�ف���ي \ل
غ���د�اة� ص���ل
 أ�ن�ا م�ِ�س
ك�ين� و�م�س�ل<م� \لرUوح� م�ن
��ذ� ص���ب�اي�. \ح
ت�م�ل
��ت�15ت�ر
ف�ض� ن�ف
س�ي؟ ل�م�اذ�ا ت�ح
ج�ب� و�ج
ه�ك� ع�ن<ي؟ 

 أ�ح���اط�ت
 ب���ي ك�ال
م�ي���اه� \ل
ي���و
م� ك�ل��ه�.17ع�ل�ي ع�ب�ر� س�خ�ط�ك�. أ�ه
و�ال���ك� أ�ه
ل�ك�ت
ن���ي. 16أ�ه
و�ال�ك�. ت�ح�ير
ت�. 
أ�ب
ع�د
ت� ع�ن<ي م�ح�ب�ا و�ص�اح�با. م�ع�ار�ف�ي ف�ي \لظUل
م�ة�.18\ك
ت�ن�ف�ت
ن�ي م�عا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\لثم�ان�ون�
�ز
ر�اح�ي< �ي
ث�ان� \ل ق�ص�يد�ة� ل

�ن<��ي ق�ل
��ت�: [إ�ن2ب�م�ر�اح�م� \لرب< أ�غ�ن<ي إ�ل�ى \لده
ر�. ل�د�و
رN ف���د�و
رN أ�خ
ب���ر� ع���ن
 ح�ق<��ك� ب�ف�م���ي. 1   ل
 [ق�ط�ع
ت� ع�ه
دا م�ع� م�خ
ت�ار�ي. ح�ل�ف
��ت� ل���د�او�د�3\لرح
م�ة� إ�ل�ى \لده
ر� ت�ب
ن�ى. \�لسم�او�ات� ت�ث
ب�ت� ف�يه�ا ح�قك�]. 

�ه
. 4ع�ب
د�ي.   و�الس��م�او�ات� ت�ح
م���د�5إ�ل�ى \ل��ده
ر� أ�ث�ب<��ت� ن�س
��ل�ك� و�أ�ب
ن���ي إ�ل���ى د�و
رN ف���د�و
رN ك�ر
س���يك�]. س���ل
�نه� م�ن
 ف�ي \لسم�اء� ي�ع�اد�ل� \لرب. م�ن
 ي�ش
ب�ه�6ع�ج�ائ�ب�ك� ي�ا ر�بU و�ح�قك� أ�ي
ضا ف�ي ج�م�اع�ة� \ل
ق�د<يس�ين�.   ل

 إ�ل�ه� م�ه�وب� ج�د�ا ف�ي م�ؤ�ام�ر�ة� \ل
ق�د<يس�ين� و�م�خ�وف� ع�ن
��د� ج�م�ي��ع� \ل��ذ�ين� ح���و
ل�ه�.7\لرب ب�ي
ن� أ�ب
ن�اء� \لله�؟ 
 أ�ن
��ت� م�ت�س���ل<ط� ع�ل���ى ك�ب
ر�ي���اء� \ل
ب�ح
�ر�.9ي�ا ر�بU إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� م�ن
 م�ث
ل�ك� ق�و�ي� ر�ب� و�ح�ق�Uك� م���ن
 ح�و
ل���ك�؟ 8

 أ�ن
ت� س�ح�ق
ت� ر�ه�ب� م�ث
ل� \ل
ق�ت�يل�. ب���ذ�ر�اع� ق�وت���ك� ب���دد
ت� أ�ع
��د�اء�ك�.10ع�ن
د� \ر
ت�ف�اع� ل�ج�ج�ه� أ�ن
ت� ت�س�ك<ن�ه�ا. 
�ر
ض�. \ل
م�س
ك�ون�ة� و�م�ل
ؤ�ه�ا أ�ن
ت� أ�سس
ت�ه�م�ا. 11  الش<م�ال� و�\ل
ج�ن�وب� أ�ن
��ت�12ل�ك� \لسم�او�ات�. ل�ك� أ�ي
ضا \ل

 ل���ك� ذ�ر�اع� \ل
ق���د
ر�ة�. ق�و�ي��ة� ي���د�ك�. م�ر
ت�ف�ع��ة� ي�م�ين���ك�.13خ�ل�ق
ت�ه�م���ا. ت���اب�ور� و�ح�ر
م���ون� ب�اس
��م�ك� ي�ه
ت�ف���ان�. 
�م�ان���ة� ت�ت�ق���دم�ان� أ�م���ام� و�ج
ه���ك�. 14  ط���وب�ى ل�لش��ع
ب�15ال
ع�د
ل� و�\ل
ح�قU ق�اع�د�ة� ك�ر
س�ي<ك�. \لرح
م���ة� و�\ل

 ب�اس
م�ك� ي�ب
ت�ه�ج�ون� \ل
ي�و
م� ك�له� و�ب�ع���د
ل�ك� ي�ر
ت�ف�ع���ون�.16\ل
ع�ار�ف�ين� \ل
ه�ت�اف�. ي�ا ر�بU ب�ن�ور� و�ج
ه�ك� ي�س
ل�ك�ون�. 
�نك� أ�ن
ت� ف�خ
ر� ق�وت�ه�م
 و�ب�ر�ض�اك� ي�ن
ت�ص���ب� ق�ر
ن�ن��ا. 17 �ن \ل�رب م�ج�نUن���ا و�ق��دUوس� إ�س
�ر�ائ�يل� م�ل�ك�ن��ا.18ل  ل
 ح�ين�ئ�ذN ك�لم
ت� ب�ر�ؤ
ي�ا ت�ق�يك� و�ق�ل
ت� ج�ع�ل
��ت�: [ع�و
ن��ا ع�ل���ى ق���و�ي�. ر�ف�ع
��ت� م�خ
ت���ارا م���ن
 ب�ي
��ن� \لش��ع
ب�.19
 الذ�ي ت�ث
ب���ت� ي���د�ي م�ع���ه�. أ�ي
ض��ا ذ�ر�اع���ي ت�ش���د<د�ه�.21و�ج�د
ت� د�او�د� ع�ب
د�ي. ب�د�ه
ن� ق�د
س�ي م�س�ح
ت�ه�. 20
� ي�ذ�ل<ل�ه�. 22 � ي�ر
غ�م�ه� ع�د�و� و�\ب
ن� \ل�ث
م� ل  أ�م��ا24و�أ�س
ح�ق� أ�ع
د�اء�ه� أ�م�ام� و�ج
ه���ه� و�أ�ض
�ر�ب� م�ب
غ�ض���يه�. 23ل

�ن
ه��ار� ي�م�ين���ه�.25أ�م�ان�ت�ي و�ر�ح
م�ت�ي ف�م�ع�ه� و�ب�اس
م�ي ي�ن
ت�ص�ب� ق�ر
ن�ه�.   و�أ�ج
ع�ل� ع�ل�ى \ل
ب�ح
��ر� ي��د�ه� و�ع�ل��ى \ل
 أ�ن��ا أ�ي
ض��ا أ�ج
ع�ل��ه� ب�ك
�را أ�ع
ل���ى م���ن
 م�ل���وك�27ه�و� ي�د
ع�ون�ي: أ�ب�ي أ�ن
ت�. إ�ل�ه�ي و�ص���خ
ر�ة� خ�ل�ص��ي. 26

�ر
ض�.  �ب���د� ن�س
��ل�ه� و�ك�ر
س���يه�29إ�ل�ى \لده
ر� أ�ح
ف�ظ� ل�ه� ر�ح
م�ت�ي. و�ع�ه
د�ي ي�ث�بت� ل�ه�. 28\ل  و�أ�ج
ع�ل� إ�ل���ى \ل
 إ�ن
 ن�ق�ض�وا ف�ر�ائ�ض�ي و�ل�م
31إ�ن
 ت�ر�ك� ب�ن�وه� ش�ر�يع�ت�ي و�ل�م
 ي�س
ل�ك�وا ب�أ�ح
ك�ام�ي 30م�ث
ل� أ�يام� \لسم�او�ات�. 

�33أ�ف
ت�ق�د� ب�ع�صا م�ع
ص�ي�ت�ه�م
 و�ب�ض�ر�ب�اتN إ�ث
م�ه�م
. 32ي�ح
ف�ظ�وا و�ص�اي�اي�  � أ�ن
ز�ع�ه���ا ع�ن
��ه� و�ل  أ�ما ر�ح
م�ت���ي ف�ل
� أ�غ�ي<ر� م�ا خ�ر�ج� م�ن
 ش�ف�ت�ي. 34أ�ك
ذ�ب� م�ن
 ج�ه�ة� أ�م�ان�ت�ي.  � أ�ن
ق�ض� ع�ه
د�ي و�ل  م�رة6 ح�ل�ف
��ت� ب�ق�د
س���ي35ل

� أ�ك
ذ�ب� ل�د�او�د�.   م�ث
ل� \ل
ق�م�ر� ي�ث�بت� إ�ل�ى37ن�س
ل�ه� إ�ل�ى \لده
ر� ي�ك�ون� و�ك�ر
س�يUه� ك�الشم
س� أ�م�ام�ي. 36أ�ن<ي ل
 
�ه  ل�ك�ن��ك� ر�ف�ض
��ت� و�ر�ذ�ل
��ت�. غ�ض���ب
ت� ع�ل���ى م�س���يح�ك�.38\لده
ر�. و�\لشاه�د� ف�ي \لسم�اء� أ�م�ي��ن�]. س���ل

 ه�د�م
ت� ك���ل ج��د
ر�ان�ه�. ج�ع�ل
��ت� ح�ص��ون�ه� خ�ر�اب��ا.40ن�ق�ض
ت� ع�ه
د� ع�ب
د�ك�. ن�جس
ت� ت�اج�ه� ف�ي \لتUر�اب�. 39
 ر�ف�ع
ت� ي�م�ي��ن� م�ض���اي�ق�يه�. ف�رح
��ت� ج�م�ي��ع�42أ�ف
س�د�ه� ك�لU ع�اب�ر�ي \لطر�يق�. ص�ار� ع�ارا ع�ن
د� ج�ير�ان�ه�. 41

 أ�ب
ط�ل
��ت� ب�ه���اء�ه� و�أ�ل
ق�ي
��ت� ك�ر
س���يه� إ�ل��ى44أ�ي
ضا ر�د�د
ت� ح�د س�ي
ف�ه� و�ل�م
 ت�ن
ص�ر
ه� ف�ي \ل
ق�ت�ال�. 43أ�ع
د�ائ�ه�. 
�ر
ض�.  �ه
. 45\ل  ح�تى م�ت�ى ي�ا ر�بU ت�خ
ت�ب�ئ� ك���ل \ل�خ
ت�ب���اء�؟46ق�صر
ت� أ�يام� ش�ب�اب�ه�. غ�طي
ت�ه� ب�ال
خ�ز
ي�. س�ل



 اذ
ك���ر
 ك�ي
��ف� أ�ن���ا ز�ائ�ل�. إ�ل���ى أ�ي< ب�اط���لN خ�ل�ق
��ت� ج�م�ي��ع� ب�ن���ي آد�م�؟47ح�تى م�ت�ى ي�تق�د� ك�النار� غ�ض�ب�ك�؟ 
48 .
�ه � ي�ر�ى \ل
م�و
ت�؟ أ�ي� ي�ن�ج<ي ن�ف
س��ه� م��ن
 ي��د� \ل
ه�او�ي��ة�؟ س��ل  أ�ي
�ن� م�ر�اح�م��ك�49أ�يU إ�ن
س�انN ي�ح
ي�ا و�ل

�و�ل� ي�ا ر�بU \لت�ي ح�ل�ف
ت� ب�ه�ا ل�د�او�د� ب�أ�م�ان�ت�ك�؟   اذ
ك�ر
 ي�ا ر�بU ع�ار� ع�ب�يد�ك� \لذ�ي أ�ح
ت�م�ل�ه� ف���ي ح�ض
��ن�ي50\ل
�م�م� ك�ل<ه�ا   م�ب���ار�ك� \ل�رب52Uالذ�ي ب�ه� ع�ير� أ�ع
د�اؤ�ك� ي�ا ر�بU \لذ�ين� ع�ي�ر�وا آث��ار� م�س��يح�ك�. 51م�ن
 ك�ث
ر�ة� \ل

إ�ل�ى \لده
ر�. آم�ين� ف�آم�ين�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لت<س
ع�ون�
�ة� ل�م�وس�ى ر�ج�ل� \لله� ص�ل

 1 .Nر
�ر
ض� و�2ي��ا ر�بU م�ل
ج���أ6 ك�ن
��ت� ل�ن���ا ف���ي د�و
رN ف��د�و م��ن
 ق�ب
��ل� أ�ن
 ت�ول���د� \ل
ج�ب��ال� أ�و
 أ�ب
�د�أ
ت� \ل
�ب�د� أ�ن
ت� \لله�.  �ز�ل� إ�ل�ى \ل \ل
م�س
ك�ون�ة� م�ن
ذ� \ل  ت�ر
ج�ع� \ل�ن
س�ان� إ�ل�ى \ل
غ�ب���ار� و�ت�ق���ول�: [ار
ج�ع���وا ي���ا ب�ن���ي3و�

�ن أ�ل
ف� س�ن�ةN ف�ي ع�ي
ن�ي
ك� م�ث
ل� ي�و
م� أ�م
س� ب�ع
د� م�ا ع�ب�ر� و�ك�ه�ز�يعN م�ن� \للي
ل�. 4آد�م�].   ج�ر�ف
ت�ه���م
. ك�س���ن�ة5Nل
�نن�ا ق���د
 ف�ن�ين���ا7ب�ال
غ�د�اة� ي�ز
ه�ر� ف�ي�ز�ول�. ع�ن
د� \ل
م�س�اء� ي�ج�زU ف�ي�ي
ب�س�. 6ي�ك�ون�ون�. ب�ال
غ�د�اة� ك�ع�ش
بN ي�ز�ول�.   ل

�ن ك���ل أ�يام�ن���ا9ق�د
 ج�ع�ل
ت� آث�ام�ن�ا أ�م�ام�ك� خ�ف�يات�ن�ا ف���ي ض���وء� و�ج
ه���ك�. 8ب�س�خ�ط�ك� و�ب�غ�ض�ب�ك� \ر
ت�ع�ب
ن�ا.   ل
 .Nة أ�يام� س���ن�ين�ا ه���ي� س��ب
ع�ون� س��ن�ة6 و�إ�ن
 ك���ان�ت
 م��ع� \ل
ق���وة�10ق�د� \ن
ق�ض�ت
 ب�ر�ج
ز�ك�. أ�ف
ن�ي
ن�ا س�ن�ين�ا ك�ق�ص

�نه���ا ت�ق
��ر�ض� س���ر�يعا ف�ن�ط�ي��ر�.   م���ن
 ي�ع
��ر�ف� ق���وة� غ�ض���ب�ك�11ف�ث�م�ان�ون� س�ن�ة6 و�أ�ف
خ�ر�ه�ا ت�ع���ب� و�ب�ل�ي��ة� ل
 ا�ر
ج�ع
 ي�ا ر�بU. ح�تى م�ت�ى؟13إ�ح
ص�اء� أ�يام�ن�ا ه�ك�ذ�ا ع�ل<م
ن�ا ف�ن�ؤ
ت�ى ق�ل
ب� ح�ك
م�ةN. 12و�ك�خ�و
ف�ك� س�خ�ط�ك�. 

�ي��ام�15أ�ش
ب�ع
ن�ا ب�ال
غ�د�اة� م�ن
 ر�ح
م�ت�ك� ف�ن�ب
ت�ه�ج� و�ن�ف
��ر�ح� ك���ل أ�يام�ن���ا. 14و�ت�ر�أف
 ع�ل�ى ع�ب�يد�ك�.   ف�ر<ح
ن���ا ك�ال
�ل�ك� ل�ب�ن�يه���م
. 16\لت�ي ف�يه�ا أ�ذ
ل�ل
ت�ن�ا ك�الس<ن�ين� \لت�ي ر�أ�ي
ن�ا ف�يه�ا ش�ر�ا.   و�ل
ت�ك���ن
17ل�ي�ظ
ه�ر
 ف�ع
ل�ك� ل�ع�ب�يد�ك� و�ج�ل

ن�ع
م�ة� \لرب< إ�ل�ه�ن�ا ع�ل�ي
ن�ا و�ع�م�ل� أ�ي
د�ين�ا ث�ب<ت
 ع�ل�ي
ن�ا و�ع�م�ل� أ�ي
د�ين�ا ث�ب<ت
ه�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
ح�اد�ي و�\لت<س
ع�ون�

 أ�ق���ول� ل�ل��رب<: [م�ل
ج���إ�ي و�ح�ص
��ن�ي. إ�ل�ه���ي2ا�لساك�ن� ف�ي س�ت
ر� \ل
ع�ل�ي< ف�ي ظ�ل< \ل
ق�د�ير� ي�ب�ي��ت�. 1 
�نه� ي�ن�ج<يك� م�ن
 ف�خ< \لصياد� و�م�ن� \ل
و�ب���إ� \ل
خ�ط���ر�. 3ف�أ�تك�ل� ع�ل�ي
ه�].   ب�خ���و�اف�يه� ي�ظ�ل<ل���ك� و�ت�ح
��ت� أ�ج
ن�ح�ت���ه�4ل

� م�ن
 س�ه
مN ي�ط�ير� ف���ي \لنه���ار� 5ت�ح
ت�م�ي. ت�ر
س� و�م�ج�ن� ح�قUه�.  � ت�خ
ش�ى م�ن
 خ�و
ف� \للي
ل� و�ل � م���ن
6ل  و�ل
� م�ن
 ه�ل�كN ي�ف
س�د� ف�ي \لظه�ير�ة�.   ي�س
ق�ط� ع�ن
 ج�ان�ب�ك� أ�ل
��ف� و�ر�ب���و�ات� ع���ن
7و�ب�أN ي�س
ل�ك� ف�ي \لدUج�ى و�ل

� ي�ق
ر�ب�.  �نك� ق�ل
ت�: [أ�ن
ت� ي�ا ر�بU م�ل
ج�إ�ي].9إ�نم�ا ب�ع�ي
ن�ي
ك� ت�ن
ظ�ر� و�ت�ر�ى م�ج�از�اة� \ل�ش
ر�ار�. 8ي�م�ين�ك�. إ�ل�ي
ك� ل  ل
� ت�د
ن�و ض�ر
ب�ة� م�ن
 خ�ي
م�ت��ك�. 10ج�ع�ل
ت� \ل
ع�ل�ي م�س
ك�ن�ك�  �ق�يك� ش�ر� و�ل � ي�ل �ئ�ك�ت��ه� ب��ك�11ل �ن�ه� ي�وص���ي م�ل  ل

 ت�ص
د�م� ب�ح�ج�رN ر�ج
ل�ك�. 12ل�ك�ي
 ي�ح
ف�ظ�وك� ف�ي ك�ل< ط�ر
ق�ك�.  �ي
د�ي ي�ح
م�ل�ون�ك� ل�ئ�ل  ع�ل�ى \ل�س�د�13ع�ل�ى \ل
�ن��ه� ع���ر�ف� \س
��م�ي.14و�\لص<ل< ت�ط���أ�. \لش<��ب
ل� و�\لثUع
ب���ان� ت��د�وس�.  �ن�ه� ت�ع�ل��ق� ب���ي أ�ن�ج<ي��ه�. أ�ر�ف<ع���ه� ل  ل

�يام� أ�ش
��ب�ع�ه� و�أ�ر�ي��ه�16ي�د
ع�ون�ي ف�أ�س
ت�ج�يب� ل�ه�. م�ع�ه� أ�ن�ا ف�ي \لض<يق�. أ�ن
ق�ذ�ه� و�أ�م�ج<د�ه�. 15  م�ن
 ط�ول� \ل
خ�ل�ص�ي.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثان�ي و�\لت<س
ع�ون�
م�ز
م�ور� ت�س
ب�يح�ةN. ل�ي�و
م� \�لسب
ت�

 1 .Uع�ل���ي
 أ�ن
 ي�خ
ب���ر� ب�ر�ح
م�ت���ك� ف���ي \ل
غ���د�اة�2ح�س�ن� ه�و� \ل
ح�م
د� ل�ل��رب< و�\لتر�ن��Uم� ل�س
��م�ك� أ�يUه���ا \ل
 Nل�ة
�نك� ف�رح
ت�ن���ي ي���ا ر�ب4Uع�ل�ى ذ�ات� ع�ش
ر�ة� أ�و
ت�ارN و�ع�ل�ى \لرب�اب� ع�ل�ى ع�ز
ف� \ل
ع�ود�. 3و�أ�م�ان�ت�ك� ك�ل ل�ي  ل

�6م�ا أ�ع
ظ�م� أ�ع
م�ال�ك� ي�ا ر�بU و�أ�ع
م�ق� ج�د�ا أ�ف
ك�ار�ك�. 5ب�ص�ن�ائ�ع�ك�. ب�أ�ع
م�ال� ي�د�ي
ك� أ�ب
ت�ه�ج�.   الرج���ل� \ل
ب�ل�ي��د� ل
� ي�ف
ه�م� ه�ذ�ا.   إ�ذ�ا ز�ه�ا \ل�ش
ر�ار� ك�ال
ع�ش
ب� و�أ�ز
ه�ر� ك�لU ف�اع�ل�ي \ل�ث
��م� ف�ل�ك���ي
 ي�ب���اد�وا7ي�ع
ر�ف� و�\ل
ج�اه�ل� ل

�ب�د�. 8إ�ل�ى \لده
ر�.  �ن�ه� ه���و�ذ�ا أ�ع
�د�اؤ�ك�9أ�ما أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�م�ت�ع�الN إ�ل�ى \ل �نه� ه���و�ذ�ا أ�ع
��د�اؤ�ك� ي��ا ر�بU ل  ل
 و�ت�ن
ص���ب� م�ث
��ل� \ل
ب�ق���ر� \ل
و�ح
ش���ي< ق�ر
ن���ي. ت���د�هن
ت� ب�ز�ي
��تN ط��ر�ي�.10ي�ب�يد�ون�. ي�ت�ب�دد� ك�لU ف�اع�ل�ي \ل�ث
�م�. 

�ر
ز�12و�ت�ب
ص�ر� ع�ي
ن�ي ب�م�ر�اق�ب�ي و�ب�ال
ق�ائ�م�ين� ع�ل�ي ب�الشر< ت�س
م�ع� أ�ذ�ن�اي�. 11  ا�لص<د<يق� ك�النخ
ل�ة� ي�ز
ه���و ك���ال
 أ�ي
ضا ي�ث
م�ر�ون� ف�ي \لشي
ب�ة�.14م�غ
ر�وس�ين� ف�ي ب�ي
ت� \لرب< ف�ي د�ي�ار� إ�ل�ه�ن�ا ي�ز
ه�ر�ون�. 13ف�ي ل�ب
ن�ان� ي�ن
م�و. 

� ظ�ل
م� ف�يه�.15ي�ك�ون�ون� د�س�اما و�خ�ض
را  ل�ي�خ
ب�ر�وا ب�أ�ن \لرب م�س
ت�ق�يم�. ص�خ
ر�ت�ي ه�و� و�ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثال�ث� و�\لت<س
ع�ون�

 1�  ا�لربU ق�د
 م�ل�ك�. ل�ب�س� \ل
ج�ل�ل�. ل�ب���س� \ل��ربU \ل
ق���د
ر�ة�. \�ت��ز�ر� ب�ه���ا. أ�ي
ض��ا ت�ث�بت���ت� \ل
م�س
��ك�ون�ة�. ل
�ز�ل� أ�ن
ت�. 2ت�ت�ز�ع
ز�ع�.  �ن
ه���ار� ص���و
ت�ه�ا.3ك�ر
س�يUك� م�ث
ب�ت�ة� م�ن
ذ� \ل
ق�د�م�. م�ن
ذ� \ل �ن
ه�ار� ي�ا ر�بU ر�ف�ع���ت� \ل  ر�ف�ع�ت� \ل

�ن
ه�ار� ع�ج�يج�ه�ا.   م�ن
 أ�ص
و�ات� م�ي�اهN ك�ث�ير�ةN م�ن
 غ�م��ار� أ�م
��و�اج� \ل
ب�ح
��ر� \ل�ربU ف��ي \ل
ع�ل��ى أ�ق
�د�ر�.4ت�ر
ف�ع� \ل
�يام�.5 ش�ه�اد�ات�ك� ث�اب�ت�ة� ج�د�ا. ب�ب�ي
ت�ك� ت�ل�يق� \ل
ق�د�اس�ة� ي�ا ر�بU إ�ل�ى ط�ول� \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لراب�ع� و�\لت<س
ع�ون�

�ر
ض�. ج���از� ص���ن�يع�2ي���ا إ�ل���ه� \لنق�م���ات� ي���ا ر�بU ي���ا إ�ل���ه� \لنق�م���ات� أ�ش
��ر�ق�. 1   ار
ت�ف���ع
 ي���ا د�ي��ان� \ل
 ي�ب�قUون� ي�ت�ك�لم�ون� ب�و�ق�اح�ةN.4ح�تى م�ت�ى \ل
خ�ط�اة� ي�ا ر�بU ح�تى م�ت�ى \ل
خ�ط�اة� ي�ش
م�ت�ون�؟ 3\ل
م�س
ت�ك
ب�ر�ين�. 

�ر
م�ل���ة� و�\ل
غ�ر�ي��ب�6ي�س
ح�ق�ون� ش�ع
ب�ك� ي�ا ر�بU و�ي�ذ�لUون� م�ير�اث�ك�. 5ك�لU ف�اع�ل�ي \ل�ث
م� ي�ف
ت�خ�ر�ون�.   ي�ق
ت�ل�ون� \ل
� ي�ل�ح��ظ�]. 7و�ي�م�يت�ون� \ل
ي�ت�يم�.  � ي�ب
ص���ر� و�إ�ل��ه� ي�ع
ق���وب� ل  ا�ف
ه�م��وا أ�يUه��ا \ل
ب�ل���د�اء� ف���ي8و�ي�ق�ول�ون�: [الربU ل

�ء� م�ت���ى ت�ع
ق�ل���ون�؟  � ي�ب
ص���ر�؟9\لش��ع
ب� و�ي���ا ج�ه�ل � ي�س
��م�ع�؟ \لص��ان�ع� \ل
ع�ي
��ن� أ�ل �ذ�ن�ِ� أ�ل  ال
غ���ار�س� \ل
� ي�ب�ك<ت�؟ \ل
م�ع�ل<م� \ل�ن
س�ان� م�ع
ر�ف�ة6. 10 �م�م� أ�ل  الربU ي�ع
ر�ف� أ�ف
ك�ار� \ل�ن
س�ان� أ�نه���ا ب�اط�ل���ة�.11ال
م�ؤ�د<ب� \ل
 ل�ت�ر�يح�ه� م���ن
 أ�ي�ام� \لش�ر< ح�ت�ى ت�ح
ف��ر�13ط�وب�ى ل�لرج�ل� \لذ�ي ت�ؤ�د<ب�ه� ي�ا ر�بU و�ت�ع�ل<م�ه� م�ن
 ش�ر�يع�ت�ك� 12

� ي�ت
ر�ك� م�ير�اث�ه�. 14ل�لش<ر<ير� ح�ف
ر�ة�.  � ي�ر
ف�ض� ش�ع
ب�ه� و�ل �ن \لرب ل �نه� إ�ل�ى \ل
ع���د
ل� ي�ر
ج���ع� \ل
ق�ض���اء�15ل  ل
 م�ن
 ي�ق�وم� ل�ي ع�ل�ى \ل
م�س���يئ�ين�؟ م���ن
 ي�ق���ف� ل���ي ض���د ف�ع�ل���ة�16و�ع�ل�ى أ�ث�ر�ه� ك�لU م�س
ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل�وب�. 

� أ�ن \لرب م�ع�ين���ي ل�س��ك�ن�ت
 ن�ف
س���ي س��ر�يعا أ�ر
ض� \لس�Uك�وت�. 17\ل�ث
م�؟   إ�ذ
 ق�ل
�ت�: [ق��د
 ز�ل��ت
18ل�و
ل
 ه�ل
20ع�ن
د� ك�ث
ر�ة� ه�م�وم�ي ف�ي د�اخ�ل�ي ت�ع
ز�ي�ات�ك� ت�ل�ذ<ذ� ن�ف
س�ي. 19ق�د�م�ي] ف�ر�ح
م�ت�ك� ي�ا ر�بU ت�ع
ض�د�ن�ي. 

 ي�ز
د�ح�م���ون� ع�ل���ى ن�ف
��س� \لص<��د<يق�21ي�ع�اه�د�ك� ك�ر
س���يU \ل
م�ف�اس���د� \ل
م�خ
ت�ل���ق� إ�ث
م��ا ع�ل���ى ف�ر�يض���ةN؟ 
 و�ي�ر�دU ع�ل�ي
ه���م
 إ�ث
م�ه���م
23ف�ك�ان� \لربU ل�ي ص�ر
حا و�إ�ل�ه�ي ص�خ
ر�ة� م�ل
ج�إ�ي 22و�ي�ح
ك�م�ون� ع�ل�ى د�مN ز�ك�ي�. 

و�ب�ش�ر<ه�م
 ي�ف
ن�يه�م
. ي�ف
ن�يه�م� \لربU إ�ل�ه�ن�ا.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
خ�ام�س� و�\لت<س
ع�ون�

 ل�ن3ن�ت�ق�دم� أ�م�ام�ه� ب�ح�م
��دN و�ب�ت�ر
ن�يم���اتN ن�ه
ت���ف� ل���ه�. 2ه�ل�م ن�ر�ن<م� ل�لرب< ن�ه
ت�ف� ل�ص�خ
ر�ة� خ�ل�ص�ن�ا. 1 
�ر
ض� و�خ�ز�ائ�ن� \ل
ج�ب�ال� ل�ه�. 4\لرب إ�ل�ه� ع�ظ�يم� م�ل�ك� ك�ب�ير� ع�ل�ى ك�ل< \لل�ه�ة�.   الذ�ي5الذ�ي ب�ي�د�ه� م�ق�اص�ير� \ل
�ن��ه�7ه�ل�م ن�س
ج�د� و�ن�ر
ك�ع� و�ن�ج
ث�و أ�م���ام� \ل��رب< خ�ال�ق�ن���ا 6ل�ه� \ل
ب�ح
ر� و�ه�و� ص�ن�ع�ه� و�ي�د�اه� س�ب�ك�ت�ا \ل
ي�اب�س�ة�.   ل

� ت�ق�س�Uوا ق�ل��وب�ك�م
 ك�م��ا ف���ي8ه�و� إ�ل�ه�ن�ا و�ن�ح
ن� ش�ع
ب� م�ر
ع�اه� و�غ�ن�م� ي�د�ه�. \ل
ي�و
م� إ�ن
 س�م�ع
ت�م
 ص�و
ت�ه�   ف�ل
 أ�ر
ب�ع�ي��ن�10ح�ي
ث� ج�رب�ن�ي آب�اؤ�ك�م�. \خ
ت�ب�ر�ون�ي. أ�ب
ص�ر�وا أ�ي
ضا ف�ع
ل�ي 9م�ر�يب�ة� م�ث
ل� ي�و
م� م�سة� ف�ي \ل
ب�ر<ية� 

 ف�أ�ق
س���م
ت� ف���ي11س�ن�ة6 م�ق�تU ذ�ل�ك� \ل
ج�يل� و�ق�ل
ت�: [ه�م
 ش�ع
ب� ض�ال� ق�ل
ب�ه�م
 و�ه�م
 ل�م
 ي�ع
ر�ف�وا س�ب�ل�ي]. 
� ي�د
خ�ل�ون� ر�اح�ت�ي! غ�ض�ب�ي ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساد�س� و�\لت<س
ع�ون�

�ر
ض�. 1   ر�ن<م�وا ل�لرب< ب�ار�ك�وا \س
م�ه� ب�ش<��ر�وا2ر�ن<م�وا ل�لرب< ت�ر
ن�يم�ة6 ج�د�يد�ة6. ر�ن<م�ي ل�لرب< ي�ا ك�ل \ل
�م�م� ب�م�ج
د�ه� ب�ي
ن� ج�م�يع� \لش��Uع�وب� ب�ع�ج���ائ�ب�ه�. 3م�ن
 ي�و
مN إ�ل�ى ي�و
مN ب�خ�ل�ص�ه�.  �ن \ل��رب4ح�د<ث�وا ب�ي
ن� \ل  ل

�ن ك���ل آل�ه���ة� \لش��Uع�وب� أ�ص
��ن�ام� أ�م��ا \ل��ربU ف�ق���د
5ع�ظ�يم� و�ح�م�يد� ج�د�ا م�ه�وب� ه�و� ع�ل�ى ك�ل< \لل�ه���ة�.   ل
 ق���د<م�وا ل�ل��رب< ي���ا ق�ب���ائ�ل�7م�ج
��د� و�ج�ل�ل� ق���دام�ه�. \ل
ع���زU و�\ل
ج�م���ال� ف���ي م�ق
د�س���ه�. 6ص�ن�ع� \لسم�او�ات�. 

 ق���د<م�وا ل�ل��رب< م�ج
��د� \س
��م�ه�. ه���ات�وا ت�ق
د�م���ة6 و�\د
خ�ل���وا د�ي���ار�ه�.8\لشUع�وب� ق�د<م�وا ل�لرب< م�ج
دا و�ق���وة6. 
�ر
ض�. 9 �م���م�: [ال��ربU ق���د
10اس
ج�د�وا ل�لرب< ف�ي ز�ين�ةN م�ق�دس�ةN. \ر
ت�ع�د�ي ق�دام�ه� ي�ا ك�ل \ل  ق�ول�وا ب�ي
ن� \ل

� ت�ت�ز�ع
ز�ع�. ي�د�ين� \لشUع�وب� ب�ال�س
ت�ق�ام�ة�].   ل�ت�ف
ر�ح� \لسم�او�ات� و�ل
ت�ب
ت�ه�ج�11م�ل�ك�. أ�ي
ضا ت�ث�بت�ت� \ل
م�س
ك�ون�ة� ف�ل
�ر
ض� ل�ي�ع�ج \ل
ب�ح
��ر� و�م�ل
��ؤ�ه�.   ل�ي�ج
��ذ�ل� \ل
ح�ق
��ل� و�ك���لU م���ا ف�ي��ه�. ل�ت�ت�ر�ن��م
 ح�ين�ئ�ذN ك���لU أ�ش
��ج�ار� \ل
��و�ع
ر�12\ل

�ر
ض�. ي�د�ين� \ل
م�س
ك�ون�ة� ب�ال
ع�د
ل� و�\لشUع�وب� ب�أ�م�ان�ت�ه�13 �نه� ج�اء�. ج�اء� ل�ي�د�ين� \ل أ�م�ام� \لرب< ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \لساب�ع� و�\لت<س
ع�ون�

�ر
ض� و�ل
ت�ف
ر�ح� \ل
ج�ز�ائ�ر� \ل
ك�ث�ير�ة�. 1   السح�اب� و�\لضب�اب� ح�و
ل�ه�. \ل
ع���د
ل�2ا�لربU ق�د
 م�ل�ك� ف�ل
ت�ب
ت�ه�ج� \ل
 أ�ض���اء�ت
 ب�ر�وق���ه� \ل
م�س
��ك�ون�ة�.4ق�دام�ه� ت�ذ
ه�ب� ن�ار� و�ت�ح
ر�ق� أ�ع
��د�اء�ه� ح���و
ل�ه�. 3و�\ل
ح�قU ق�اع�د�ة� ك�ر
س�ي<ه�. 
 .
�ر
ض� و�\ر
ت�ع�د�ت �ر
ض� ك�ل<ه���ا. 5ر�أ�ت� \ل  أ�خ
ب���ر�ت�6ذ�اب�ت� \ل
ج�ب�ال� م�ث
ل� \لشم
ع� ق�دام� \لرب< ق�دام� س���ي<د� \ل

 ي�خ
��ز�ى ك���لU ع�اب���د�ي ت�م
ث���الN م�ن
ح���وتN \ل
م�ف
ت�خ�ر�ي��ن�7\لسم�او�ات� ب�ع�د
ل�ه� و�ر�أ�ى ج�م�يع� \لشUع�وب� م�ج
د�ه�. 
 س�م�ع�ت
 ص�ه
ي�و
ن� ف�ف�ر�ح�ت
 و�\ب
ت�ه�ج�ت
 ب�ن���ات� ي�ه���وذ�ا م���ن
 أ�ج
��ل�8ب�ال�ص
ن�ام�. \س
ج�د�وا ل�ه� ي�ا ج�م�يع� \لل�ه�ة�. 

 .Uك�ام�ك� ي�ا ر�ب
�ر
ض�. ع�ل�و
ت� ج�د�ا ع�ل�ى ك�ل< \لل�ه�ة�. 9أ�ح �نك� أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ع�ل�ي� ع�ل�ى ك�ل< \ل  ي�ا م�ح�ب<ي10ل
 .
 ن�ور� ق���د
 ز�ر�ع� ل�لص<��د<يق�11\لرب< أ�ب
غ�ض�وا \لشر. ه�و� ح�اف�ظ� ن�ف�وس� أ�ت
ق�ي�ائ�ه�. م�ن
 ي�د� \ل�ش
ر�ار� ي�ن
ق�ذ�ه�م

اف
ر�ح�وا أ�يUه�ا \لص<د<يق�ون� ب�الرب< و�\ح
م�د�وا ذ�ك
ر� ق�د
س�ه�.12و�ف�ر�ح� ل�ل
م�س
ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل
ب�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \لثام�ن� و�\لت<س
ع�ون�

�نه� ص�ن�ع� ع�ج�ائ�ب�. خ�لص�ت
ه� ي�م�ين���ه� و�ذ�ر�اع� ق�د
س���ه�. 1   أ�ع
ل���ن� \ل��رب2Uر�ن<م�وا ل�لرب< ت�ر
ن�يم�ة6 ج�د�يد�ة6 ل
�م�م� ك�ش�ف� ب�ره�.  �ر
ض�3خ�ل�ص�ه�. ل�ع�ي�ون� \ل  ذ�ك�ر� ر�ح
م�ت�ه� و�أ�م�ان�ت�ه� ل�ب�ي
��ت� إ�س
��ر�ائ�يل�. ر�أ�ت
 ك���لU أ�ق�اص���ي \ل

�ر
ض�. \ه
ت�ف���وا و�ر�ن<م���وا و�غ�ن��Uوا. 4خ�ل�ص� إ�ل�ه�ن�ا.   ر�ن<م���وا ل�ل��رب< ب�ع��ودN. ب�ع���ود5Nا�ه
ت�ف�ي ل�لرب< ي�ا ك���ل \ل
 .Nت� ن�ش�يد
�ب
و�اق� و�ص�و
ت� \لصUور� \ه
ت�ف�وا ق�دام� \ل
م�ل�ك� \لرب<. 6و�ص�و  ل�ي�ع�ج \ل
ب�ح
ر� و�م�ل
ؤ�ه� \ل
م�س
ك�ون�ة�7ب�ال

�ي�اد�ي \ل
ج�ب�ال� ل�ت�ر�ن<م
 م�عا 8و�\لساك�ن�ون� ف�يه�ا.  �ن
ه�ار� ل�ت�ص�ف<ق
 ب�ال �ر
ض�.9ال �نه� ج�اء� ل�ي�د�ين� \ل  أ�م�ام� \لرب< ل
ي�د�ين� \ل
م�س
ك�ون�ة� ب�ال
ع�د
ل� و�\لشUع�وب� ب�ال�س
ت�ق�ام�ة�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \لتاس�ع� و�\لت<س
ع�ون�

�ر
ض�. 1   الربU ع�ظ�يم�2ا�لربU ق�د
 م�ل�ك�. ت�ر
ت�ع�د� \لشUع�وب�. ه�و� ج�ال�س� ع�ل�ى \ل
ك�ر�وب�يم�. ت�ت�ز�ل
ز�ل� \ل
 ي�ح
م���د�ون� \س
��م�ك� \ل
ع�ظ�ي��م� و�\ل
م�ه���وب�. ق���دUوس� ه���و�.3ف�ي ص�ه
ي�و
ن� و�ع�الN ه�و� ع�ل�ى ك�ل< \لشUع�وب�. 

6 ف���ي ي�ع
ق��وب�. 4  ع�ل��Uوا5و�ع�زU \ل
م�ل�ك� أ�ن
 ي�ح�ب \ل
ح�ق. أ�ن
ت� ث�بت \ل�س
ت�ق�ام�ة�. أ�ن
ت� أ�ج
ر�ي
��ت� ح�ق���ا و�ع��د
ل
 م�وس�ى و�ه�ار�ون� ب�ي
ن� ك�ه�ن�ت�ه� و�ص�م�وئ�يل� ب�ي
ن�6\لرب إ�ل�ه�ن�ا و�\س
ج�د�وا ع�ن
د� م�و
ط�ئ� ق�د�م�ي
ه�. ق�دUوس� ه�و�. 
 .
 ب�ع�م�ود� \لسح�اب� ك�لم�ه�م
. ح�ف�ظ�وا ش���ه�اد�ات�ه�7\لذ�ين� ي�د
ع�ون� ب�اس
م�ه�. د�ع�وا \لرب و�ه�و� \س
ت�ج�اب� ل�ه�م

 .
 أ�يUه�ا \لربU إ�ل�ه�ن�ا أ�ن
ت� \س
ت�ج�ب
ت� ل�ه�م
. إ�ل�ها غ�ف�ورا ك�ن
ت� ل�ه�م
 و�م�ن
ت�ق�م��ا ع�ل���ى8و�\ل
ف�ر�يض�ة� \لت�ي أ�ع
ط�اه�م
 .
�ن \لرب إ�ل�ه�ن�ا ق�دUوس�.9أ�ف
ع�ال�ه�م ع�لUوا \لرب إ�ل�ه�ن�ا و�\س
ج�د�وا ف�ي ج�ب�ل� ق�د
س�ه� ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة�
Nد
م�ز
م�ور� ح�م

�ر
ض�. 1   اع
ل�م���وا3اع
ب�د�وا \لرب ب�ف�ر�حN. \د
خ�ل���وا إ�ل���ى ح�ض
��ر�ت�ه� ب�ت�ر�ن��UمN. 2ا�ه
ت�ف�ي ل�لرب< ي�ا ك�ل \ل
 اد
خ�ل�وا أ�ب
و�اب�ه� ب�ح�م
دN د�ي�ار�ه� ب�التس
�ب�يح�.4أ�ن \لرب ه�و� \لله�. ه�و� ص�ن�ع�ن�ا و�ل�ه� ن�ح
ن� ش�ع
ب�ه� و�غ�ن�م� م�ر
ع�اه�. 

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه� و�إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و
رN أ�م�ان�ت�ه�. 5\ح
م�د�وه� ب�ار�ك�وا \س
م�ه�  �ن \لرب ص�ال�ح�. إ�ل�ى \ل ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
و�اح�د�
ل�د�او�د�. م�ز
م�ور�

 أ�ت�ع�قل� ف�ي ط�ر�يقN ك�ام�لN. م�ت�ى ت�أ
ت�ي إ�ل���ي؟ أ�س
��ل�ك�2ر�ح
م�ة6 و�ح�ك
ما أ�غ�ن<ي. ل�ك� ي�ا ر�بU أ�ر�ن<م�. 1 
�3ف�ي ك�م�ال� ق�ل
ب�ي ف�ي و�س�ط� ب�ي
ت���ي.  � أ�ض���ع� ق���دام� ع�ي
ن���ي أ�م
��را ر�د�يئا. ع�م���ل� \لزي�غ���ان� أ�ب
غ�ض
��ت�. ل  ل

� أ�ع
ر�ف�ه�. 4ي�ل
ص�ق� ب�ي.   الذ�ي ي�غ
ت���اب� ص���اح�ب�ه� س���ر�ا ه���ذ�ا أ�ق
ط�ع���ه�.5ق�ل
ب� م�ع�وج� ي�ب
ع�د� ع�ن<ي. \لش<ر<ير� ل
� أ�ح
ت�م�ل�ه�.  �ر
ض� ل�ك�ي
 أ�ج
ل�س�ه�م
 م�ع�ي. \لس��ال�ك�6م�س
ت�ك
ب�ر� \ل
ع�ي
ن� و�م�ن
ت�ف�خ� \ل
ق�ل
ب� ل  ع�ي
ن�اي� ع�ل�ى أ�م�ن�اء� \ل

6 ه�و� ي�خ
د�م�ن�ي.  � ي�ث
ب���ت� أ�م���ام�7ط�ر�يقا ك�ام�ل � ي�س
ك�ن� و�س�ط� ب�ي
ت���ي ع�ام���ل� غ���ش�. \ل
م�ت�ك�ل<��م� ب�ال
ك���ذ�ب� ل  ل
 .�ق
ط�ع� م�ن
 م�د�ين�ة� \لرب< ك�ل ف�اع�ل�ي \ل�ث
م�.8ع�ي
ن�ي �ر
ض� ل ب�اك�را أ�ب�يد� ج�م�يع� أ�ش
ر�ار� \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثان�ي
�ة� ل�م�س
ك�ينN إ�ذ�ا أ�ع
ي�ا و�س�ك�ب� ش�ك
و�اه� ق�دام� \لله� ص�ل

�ت�ي و�ل
ي�د
خ�ل
 إ�ل�ي
ك� ص�ر�اخ�ي. 1  � ت�ح
ج�ب
 و�ج
ه�ك� ع�ن<��ي ف���ي ي���و
م� ض���يق�ي.2ي�ا ر�بU \س
ت�م�ع
 ص�ل  ل
�ن أ�يام�ي ق�د
 ف�ن�ي�ت
 ف���ي د�خ���انN و�ع�ظ���ام�ي3أ�م�ل
 إ�ل�ي أ�ذ�ن�ك� ف�ي ي�و
م� أ�د
ع�وك�. \س
ت�ج�ب
 ل�ي س�ر�يعا.   ل

 .
 م���ن
 ص���و
ت�5م�ل
ف�وح� ك�ال
ع�ش
ب� و�ي�اب�س� ق�ل
ب�ي ح�تى س�ه�و
ت� ع�ن
 أ�ك
��ل� خ�ب
��ز�ي. 4م�ث
ل� و�ق�يدN ق�د
 ي�ب�س�ت
 س��ه�د
ت� و�ص��ر
ت�7أ�ش
ب�ه
ت� ق�وق� \ل
ب�ر<ية�. ص�ر
ت� م�ث
�ل� ب�وم��ة� \ل
خ��ر�ب�. 6ت�ن�هUد�ي ل�ص�ق� ع�ظ
م�ي ب�ل�ح
م�ي. 

 إ�ن<��ي ق���د
9ال
ي�و
م� ك�له� ع�ير�ن�ي أ�ع
د�ائ�ي�. \ل
ح�ن�ق�ون� ع�ل�ي ح�ل�ف�وا ع�ل�ي. 8ك�ع�ص
ف�ورN م�ن
ف�ر�دN ع�ل�ى \لسط
ح�. 
 Nت� ش��ر�اب�ي ب���د�م�وع��
�ن�ك� ح�م�ل
ت�ن���ي10أ�ك�ل
��ت� \لرم���اد� م�ث
��ل� \ل
خ�ب
��ز� و�م�ز�ج  ب�س���ب�ب� غ�ض���ب�ك� و�س���خ�ط�ك� ل

 أ�ما أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�إ�ل�ى \ل��ده
ر� ج���ال�س�12أ�يام�ي ك�ظ�ل� م�ائ�لN و�أ�ن�ا م�ث
ل� \ل
ع�ش
ب� ي�ب�س
ت�. 11و�ط�ر�ح
ت�ن�ي. 
 .Nر
�نه� ج���اء� \ل
م�يع���اد�. 13و�ذ�ك
ر�ك� إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و �نه� و�ق
ت� \لرأ
ف�ة� ل  ل�ن14أ�ن
ت� ت�ق�وم� و�ت�ر
ح�م� ص�ه
ي�و
ن� ل

�ر
ض�15ع�ب�يد�ك� ق�د
 س�رUوا ب�ح�ج�ار�ت�ه�ا و�ح�نUوا إ�ل�ى ت�ر�اب�ه�ا.  �م���م� \س
��م� \ل��رب< و�ك���لU م�ل���وك� \ل  ف�ت�خ
ش�ى \ل
�ة� \ل
م�ض
ط�ر< و�ل�م
 ي�ر
ذ�ل
 د�ع��اء�ه�م
.17إ�ذ�ا ب�ن�ى \لربU ص�ه
ي�و
ن� ي�ر�ى ب�م�ج
د�ه�. 16م�ج
د�ك�.   ال
ت�ف�ت� إ�ل�ى ص�ل

18 .�نه� أ�ش
ر�ف� م�ن
 ع�ل
و� ق�د
س�ه�. \لرب19Uي�ك
ت�ب� ه�ذ�ا ل�لدو
ر� \لخ�ر� و�ش�ع
ب� س�و
ف� ي�خ
ل�ق� ي�س�ب<ح� \لرب  ل
�ر
ض� ن�ظ�ر�   ل�ك���ي
 ي�ح���دث� ف���ي21ل�ي�س
م�ع� أ�ن�ي��ن� \ل�س���ير� ل�ي�ط
ل���ق� ب�ن���ي \ل
م���و
ت� 20م�ن� \لسم�اء� إ�ل�ى \ل

 ع�ن
د� \ج
ت�م�اع� \لشUع�وب� م�عا و�\ل
م�م�ال�ك� ل�ع�ب�اد�ة� \لرب<.22ص�ه
ي�و
ن� ب�اس
م� \لرب< و�ب�ت�س
ب�يح�ه� ف�ي أ�ور�ش�ل�يم� 
� ت�ق
ب�ض
ن�ي ف�ي ن�ص
ف� أ�ي��ام�ي. إ�ل���ى24ض�عف� ف�ي \لطر�يق� ق�وت�ي. ق�صر� أ�يام�ي. 23  أ�ق�ول�: [ي�ا إ�ل�ه�ي ل

�ر
ض� و�\لسم�او�ات� ه�ي� ع�م�ل� ي�د�ي
ك�. 25د�ه
ر� \لدUه�ور� س�ن�وك�.   ه�ي� ت�ب�يد� و�أ�ن
ت�26م�ن
 ق�د�مN أ�سس
ت� \ل
 أ�ب
ن���اء� ع�ب�ي��د�ك�28و�أ�ن
ت� ه�و� و�س�ن�وك� ل���ن
 ت�ن
ت�ه���ي�. 27ت�ب
ق�ى و�ك�لUه�ا ك�ث�و
بN ت�ب
ل�ى ك�ر�د�اءN ت�غ�ي<ر�ه�ن ف�ت�ت�غ�ير�. 

ي�س
ك�ن�ون� و�ذ�ر<يت�ه�م
 ت�ث�بت� أ�م�ام�ك�]. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثال�ث�
ل�د�او�د�

 ب�ار�ك�ي ي�ا ن�ف
س�ي \لرب2ب�ار�ك�ي ي�ا ن�ف
س�ي \لرب و�ك�لU م�ا ف�ي ب�اط�ن�ي ل�ي�ب�ار�ك� \س
م�ه� \ل
ق�دUوس�. 1 
� ت�ن
س�ي
 ك�ل ح�س�ن�ات�ه�.   ال��ذ�ي ي�ف
��د�ي م���ن�4الذ�ي ي�غ
ف�ر� ج�م�يع� ذ�ن�وب�ك�. \لذ�ي ي�ش
ف�ي ك�ل أ�م
ر�اض�ك�. 3و�ل

 ال��ذ�ي ي�ش
�ب�ع� ب��ال
خ�ي
ر� ع�م
�ر�ك� ف�ي�ت�ج���دد� م�ث
��ل� \لنس
�ر�5\ل
ح�ف
ر�ة� ح�ي�ات�ك�. \لذ�ي ي�ك�ل<ل�ك� ب�الرح
م�ة� و�\لرأ
ف�ة�. 
 ع�رف� م�وس�ى ط�ر�ق�ه� و�ب�ن��ي إ�س
�ر�ائ�يل�7ا�لربU م�ج
ر�ي \ل
ع�د
ل� و�\ل
ق�ض�اء� ل�ج�م�يع� \ل
م�ظ
ل�وم�ين�. 6ش�ب�اب�ك�. 
� ي�ح
ق���د� إ�ل���ى9الربU ر�ح�يم� و�ر�أ�وف� ط�و�يل� \لرUوح� و�ك�ث�ير� \لرح
م���ة�. 8أ�ف
ع�ال�ه�.  �ب���د� و�ل � ي�ح���اك�م� إ�ل���ى \ل  ل
�نه� م�ث
ل� \ر
ت�ف�اع� \لس��م�او�ات�11ل�م
 ي�ص
ن�ع
 م�ع�ن�ا ح�س�ب� خ�ط�اي�ان�ا و�ل�م
 ي�ج�از�ن�ا ح�س�ب� آث�ام�ن�ا. 10\لده
ر�.   ل

�ر
ض� ق�و�ي�ت
 ر�ح
م�ت�ه� ع�ل�ى خ���ائ�ف�يه�.   ك�ب�ع
��د� \ل
م�ش
��ر�ق� م���ن� \ل
م�غ
��ر�ب� أ�ب
ع���د� ع�ن��ا م�ع�اص���ي�ن�ا.12ف�و
ق� \ل
�نه� ي�ع
��ر�ف� ج�ب
ل�ت�ن��ا. ي���ذ
ك�ر� أ�نن���ا ت��ر�اب�14ك�م�ا ي�ت�ر�أف� \ل�ب� ع�ل�ى \ل
ب�ن�ين� ي�ت�ر�أف� \لربU ع�ل�ى خ�ائ�ف�يه�. 13  ل

� ي�ك�ون�16ال�ن
س�ان� م�ث
ل� \ل
ع�ش
ب� أ�يام�ه�. ك�ز�ه
ر� \ل
ح�ق
ل� ك�ذ�ل�ك� ي�ز
ه�ر�. 15ن�ح
ن�.  �ن ر�يحا ت�ع
ب�ر� ع�ل�ي
ه� ف�ل  ل
� ي�ع
ر�ف�ه� م�و
ض�ع�ه� ب�ع
د�.  �ب���د� ع�ل���ى خ���ائ�ف�يه� و�ع���د
ل�ه� ع�ل���ى ب�ن���ي17و�ل  أ�ما ر�ح
م�ة� \لرب< ف�إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل

 ا�ل��ربU ف��ي \لس�م�او�ات� ث�ب��ت� ك�ر
س��يه�19ل�ح���اف�ظ�ي ع�ه
�د�ه� و�ذ�اك���ر�ي و�ص��اي�اه� ل�ي�ع
م�ل�وه��ا. 18\ل
ب�ن�ي��ن� 
�ئ�ك�ت�ه� \ل
م�ق
ت�د�ر�ين� ق�وة6 \ل
ف�اع�ل�ين� أ�م
ر�ه� ع�ن
��د� س���م�اع�20و�م�م
ل�ك�ت�ه� ع�ل�ى \ل
ك�ل< ت�س�ود�.   ب�ار�ك�وا \لرب ي�ا م�ل

�م�ه�.   ب�ار�ك�وا \لرب ي���ا ج�م�ي��ع�22ب�ار�ك�وا \لرب ي�ا ج�م�يع� ج�ن�ود�ه� خ�دام�ه� \ل
ع�ام�ل�ين� م�ر
ض�ات�ه�. 21ص�و
ت� ك�ل
.أ�ع
م�ال�ه�. ف�ي ك�ل< م�و�اض�ع� س�ل
ط�ان�ه� ب�ار�ك�ي ي�ا ن�ف
س�ي� \لرب



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لراب�ع�

6 ل�ب�س
ت�. 1  �ل ب��س� \لن��Uور�2ب�ار�ك�ي ي�ا ن�ف
س�ي \لرب. ي�ا ر�بU إ�ل�ه�ي ق�د
 ع�ظ�م
ت� ج�د�ا. م�ج
دا و�ج�ل  الل
 .Nة�ل�ي�ه� ب�ال
م�ي�اه�. \ل
ج�اع���ل� \لس��ح�اب� م�ر
ك�ب�ت���ه�. \ل
م�اش���ي3ك�ث�و
بN \ل
ب�اس�ط� \لسم�او�ات� ك�ش�ق  ال
م�س�ق<ف� ع�ل

�ئ�ك�ت���ه� ر�ي�اح��ا و�خ���دام�ه� ن���ارا م�ل
ت�ه�ب���ة6. 4ع�ل���ى أ�ج
ن�ح���ة� \لر<ي��ح�.  �ر
ض� ع�ل���ى5الص��ان�ع� م�ل  ال
م�ؤ�س<��س� \ل
�ب�د�.  � ت�ت�ز�ع
ز�ع� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل  م���ن�7ك�س�و
ت�ه�ا \ل
غ�م
ر� ك�ث�و
بN. ف�و
ق� \ل
ج�ب�ال� ت�ق���ف� \ل
م�ي���اه�. 6ق�و�اع�د�ه�ا ف�ل

 .Uد�ك� ت�ف�ر
 ت�ص
ع�د� إ�ل�ى \ل
ج�ب�ال�. ت�ن
ز�ل� إ�ل�ى \ل
ب�ق���اع� إ�ل���ى \ل
م�و
ض���ع� \ل��ذ�ي8\ن
ت�ه�ار�ك� ت�ه
ر�ب� م�ن
 ص�و
ت� ر�ع
�ر
ض�. 9أ�سس
ت�ه� ل�ه�ا.  � ت�ر
ج�ع� ل�ت�غ�ط<ي� \ل � ت�ت�ع�داه�. ل �و
د�ي���ة�.10و�ض�ع
ت� ل�ه�ا ت�خ�ما ل  ا�ل
م�ف�ج<ر� ع�ي�ونا ف�ي \ل

 ف�و
ق�ه���ا ط�ي���ور� \لس��م�اء�12ت�س
ق�ي ك�ل ح�ي�و�ان� \ل
ب���ر<. ت�ك
س���ر� \ل
ف���ر�اء� ظ�م�أ�ه���ا. 11ب�ي
ن� \ل
ج�ب�ال� ت�ج
ر�ي. 
�غ
ص�ان� ت�س�م<ع� ص�و
تا.  �ل�ي�ه�. م���ن
 ث�م��ر� أ�ع
م�ال��ك� ت�ش
�ب�ع�13ت�س
ك�ن�. م�ن
 ب�ي
ن� \ل  الساق�ي \ل
ج�ب�ال� م�ن
 ع�ل

�ر
ض�.  �ر
ض� 14\ل  و�خ�م
رN ت�ف�ر<ح�15ال
م�ن
ب�ت� ع�ش
با ل�ل
ب�ه�ائ�م� و�خ�ض
ر�ة6 ل�خ�د
م�ة� \ل�ن
س�ان� ل�خ
ر�اج� خ�ب
زN م�ن� \ل
 ت�ش
��ب�ع� أ�ش
��ج�ار� \ل��رب< أ�ر
ز�16ق�ل
ب� \ل�ن
س�ان� ل�ل
م�اع� و�ج
ه�ه� أ�ك
ث�ر� م�ن� \لزي
ت� و�خ�ب
زN ي�س
ن�د� ق�ل
ب� \ل�ن
س�ان�. 

 ال
ج�ب���ال� \ل
ع�ال�ي���ة�18ح�ي
ث� ت�ع�ش<ش� ه�ن�اك� \ل
ع�ص�اف�ير�. أ�ما \للق
ل�ق� ف�السر
و� ب�ي
ت���ه�. 17ل�ب
ن�ان� \لذ�ي ن�ص�ب�ه�. 
 ت�ج
ع�ل� ظ�ل
م�ة206ص�ن�ع� \ل
ق�م�ر� ل�ل
م�و�اق�يت�. \لشم
س� ت�ع
ر�ف� م�غ
ر�ب�ه�ا. 19ل�ل
و�ع�ول�. \لصUخ�ور� م�ل
ج�أ� ل�ل
و�ب�ار�. 

 ال�ش
ب�ال� ت�ز�م
ج�ر� ل�ت�خ
ط�ف� و�ل�ت�ل
ت�م���س� م���ن� \لل��ه� ط�ع�ام�ه���ا.21ف�ي�ص�ير� ل�ي
ل�. ف�يه� ي�د�بU ك�لU ح�ي�و�ان� \ل
و�ع
ر�. 
 ال�ن
س�ان� ي�خ
ر�ج� إ�ل��ى ع�م�ل��ه� و�إ�ل���ى ش��غ
ل�ه� إ�ل��ى23ت�ش
ر�ق� \لشم
س� ف�ت�ج
ت�م�ع� و�ف�ي م�آو�يه�ا ت�ر
ب�ض�. 22

�ر
ض� م���ن
 غ�ن���اك�. 24\ل
م�س�اء�.   ه���ذ�ا25م�ا أ�ع
ظ�م� أ�ع
م�ال�ك� ي���ا ر�بU! ك�له���ا ب�ح�ك
م���ةN ص���ن�ع
ت�. م�لن���ة� \ل
 .Nم���ع� ك�ب���ار Nص���غ�ار� ح�ي���و�ان .Nع�د�د �  ه�ن���اك� ت�ج
��ر�ي26\ل
ب�ح
ر� \ل
ك�ب�ير� \ل
و�اس�ع� \ل�ط
ر�اف�. ه�ن�اك� د�باب�ات� ب�ل

 ت�ع
ط�يه���ا28ك�لUه�ا إ�ياك� ت�ت�ر�جى ل�ت�ر
ز�ق�ه�ا ق�وت�ه�ا ف���ي ح�ين���ه�. 27\لسUف�ن�. ل�و�ي�اث�ان� ه�ذ�ا خ�ل�ق
ت�ه� ل�ي�ل
ع�ب� ف�يه�. 
 ت�ح
ج�ب� و�ج
ه�ك� ف�ت�ر
ت�اع�. ت�ن
ز�ع� أ�ر
و�اح�ه�ا ف�ت�م�وت� و�إ�ل�ى ت�ر�اب�ه�ا ت�ع�ود�.29ف�ت�ل
ت�ق�ط�. ت�ف
ت�ح� ي�د�ك� ف�ت�ش
ب�ع� خ�ي
را. 

�ر
ض�. 30  ي�ك���ون� م�ج
��د� \ل�رب< إ�ل���ى \ل��ده
ر�. ي�ف
��ر�ح� \ل��رب31Uت�ر
س�ل� ر�وح�ك� ف�ت�خ
ل�ق�. و�ت�ج���د<د� و�ج
��ه� \ل
�ر
ض� ف�ت�ر
ت�ع�د�. ي�م�سU \ل
ج�ب�ال� ف�ت�د�خ<ن�. 32ب�أ�ع
م�ال�ه�.   أ�غ�ن<ي ل�لرب< ف���ي ح�ي���ات�ي. أ�ر�ن<��م�33الناظ�ر� إ�ل�ى \ل

�ر
ض� و�\ل�ش
��ر�ار�35ف�ي�ل�ذU ل�ه� ن�ش�يد�ي و�أ�ن�ا أ�ف
ر�ح� ب�الرب<. 34ل�ل�ه�ي م�ا د�م
ت� م�و
ج�ودا   ل�ت�ب�د� \ل
خ�ط�اة� م�ن� \ل
� ي�ك�ون�وا ب�ع
د�. ب�ار�ك�ي ي�ا ن�ف
س�ي \لرب. ه�ل<ل�وي�ا.  ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
خ�ام�س�

�م�م� ب�أ�ع
م�ال�ه�. 1   غ�نUوا ل�ه�. ر�ن<م�وا ل�ه�. أ�ن
ش�د�وا ب�ك�ل<2ا�ح
م�د�وا \لرب. \د
ع�وا ب�اس
م�ه�. ع�ر<ف�وا ب�ي
ن� \ل
 ا�ط
ل�ب���وا \ل��رب و�ق���د
ر�ت�ه�.4اف
ت�خ�ر�وا ب�اس
م�ه� \ل
ق�دUوس�. ل�ت�ف
ر�ح
 ق�ل�وب� \لذ�ين� ي�ل
ت�م�س�ون� \لرب. 3ع�ج�ائ�ب�ه�. 

 ي���ا ذ�ر<ي��ة� إ�ب
ر�اه�ي��م� ع�ب
��د�ه� ي���ا6اذ
ك�ر�وا ع�ج�ائ�ب�ه� \لت�ي ص�ن�ع� آي�ات�ه� و�أ�ح
ك�ام� ف�م�ه� 5\ل
ت�م�س�وا و�ج
ه�ه� د�ائ�ما. 
�ر
ض� أ�ح
ك���ام�ه�. 7ب�ن�ي ي�ع
ق�وب� م�خ
ت�ار�يه�.  �م��ا8ه�و� \لربU إ�ل�ه�ن�ا ف�ي ك�ل< \ل  ذ�ك���ر� إ�ل���ى \ل��ده
ر� ع�ه
��د�ه� ك�ل

 Nر
 ف�ث�بت���ه� ل�ي�ع
ق���وب� ف�ر�يض���ة106الذ�ي ع�اه�د� ب���ه� إ�ب
ر�اه�ي��م� و�ق�س���م�ه� ل�س
��ح�اق� 9أ�و
ص�ى ب�ه� إ�ل�ى أ�ل
ف� د�و
6: [ل�ك� أ�ع
ط�ي أ�ر
ض� ك�ن
ع�ان� ح�ب
ل� م�ير�اث�ك�م
]. 11و�ل�س
ر�ائ�يل� ع�ه
دا أ�ب�د�ي�ا   إ�ذ
 ك�ان�وا ع�د�دا ي�ح
ص���ى12ق�ائ�ل
 ف�ل���م
 ي���د�ع
 إ�ن
س���انا14ذ�ه�ب�وا م�ن
 أ�مةN إ�ل�ى أ�مةN م�ن
 م�م
ل�ك�ةN إ�ل�ى ش�ع
بN آخ���ر�. 13ق�ل�يل�ين� و�غ�ر�ب�اء� ف�يه�ا. 

 
� ت�س�يئ�وا إ�ل�ى أ�ن
ب�ي���ائ�ي]. 15ي�ظ
ل�م�ه�م
 ب�ل
 و�بخ� م�ل�وكا م�ن
 أ�ج
ل�ه�م � ت�م�سUوا م�س�ح�ائ�ي و�ل 6: [ل  د�ع���ا16ق�ائ�ل
�ر
ض�. ك�س�ر� ق�و�ام� \ل
خ�ب
ز� ك�له�.  6. ب�ي��ع� ي�وس���ف� ع�ب
��دا. 17ب�ال
ج�وع� ع�ل�ى \ل  آذ�وا18أ�ر
س���ل� أ�م���ام�ه�م
 ر�ج�ل

 أ�ر
س���ل�20إ�ل�ى و�ق
ت� م�ج�يء� ك�ل�م�ت�ه�. ق�و
ل� \لرب< \م
ت�ح�ن���ه�. 19ب�ال
ق�ي
د� ر�ج
ل�ي
ه�. ف�ي \ل
ح�د�يد� د�خ�ل�ت
 ن�ف
س�ه� 
 أ�ق�ام�ه� س�ي<دا ع�ل�ى ب�ي
ت�ه� و�م�س���لطا ع�ل���ى ك���ل< م�ل
ك���ه�21\ل
م�ل�ك� ف�ح�له�. أ�ر
س�ل� س�ل
ط�ان� \لشع
ب� ف�أ�ط
ل�ق�ه�. 

 ف�ج���اء� إ�س
��ر�ائ�يل� إ�ل���ى م�ص
��ر� و�ي�ع
ق���وب�23ل�ي�أ
س�ر� ر�ؤ�س�اء�ه� ح�س�ب� إ�ر�اد�ت�ه� و�ي�ع�ل<م� م�ش�اي�خ�ه� ح�ك
م�ة6. 22
 .Nض� ح�ام
 ح�ول� ق�ل���وب�ه�م
 ل�ي�ب
غ�ض���وا25ج�ع�ل� ش�ع
ب�ه� م�ث
م�را ج�د�ا و�أ�ع�زه� ع�ل�ى أ�ع
د�ائ�ه�. 24ت�غ�رب� ف�ي أ�ر

 أ�ق�ام���ا ب�ي
ن�ه���م
 ك�ل�م�27أ�ر
س�ل� م�وس�ى ع�ب
د�ه� و�ه�ار�ون� \ل��ذ�ي \خ
ت���ار�ه�. 26ش�ع
ب�ه� ل�ي�ح
ت�ال�وا ع�ل�ى ع�ب�يد�ه�. 
 .Nض� ح�ام
�م�ه�. 28آي�ات�ه� و�ع�ج�ائ�ب� ف�ي أ�ر  ح�ول� م�ي�اه�ه�م
 إ�ل�ى29أ�ر
س�ل� ظ�ل
م�ة6 ف�أ�ظ
ل�م�ت
 و�ل�م
 ي�ع
ص�وا ك�ل

 .
 أ�م���ر� ف�ج���اء� \ل��ذUبان�31أ�ف�اض�ت
 أ�ر
ض�ه�م
 ض�ف�اد�ع� ح�تى ف�ي م�خ�اد�ع� م�ل�وك�ه�م
. 30د�مN و�ق�ت�ل� أ�س
م�اك�ه�م
 .
 ض�ر�ب� ك�ر�وم�ه�م
33ج�ع�ل� أ�م
ط�ار�ه�م
 ب�ر�دا و�ن�ارا م�ل
ت�ه�ب�ة6 ف�ي أ�ر
ض�ه�م
. 32و�\ل
ب�ع�وض� ف�ي ك�ل< ت�خ�وم�ه�م

 .
� ع�د�دN 34و�ت�ين�ه�م
 و�ك�سر� ك�ل أ�ش
ج�ار� ت�خ�وم�ه�م  ف�أ�ك�ل� ك�ل ع�ش
بN ف���ي35أ�م�ر� ف�ج�اء� \ل
ج�ر�اد� و�غ�و
غ�اء� ب�ل
 .
�د�ه�م
. و�أ�ك�ل� أ�ث
م�ار� أ�ر
ض�ه�م  ف���أ�خ
ر�ج�ه�م
 ب�ف�ض��ة37Nق�ت�ل� ك�ل ب�ك
رN ف�ي أ�ر
ض�ه�م
 أ�و�ائ�ل� ك�ل< ق�وت�ه�م
. 36ب�ل

�ن ر�ع
ب�ه���م
 س���ق�ط� ع�ل�ي
ه���م
.38و�ذ�ه�بN و�ل�م
 ي�ك�ن
 ف���ي أ�س
��ب�اط�ه�م
 ع���اث�ر�.   ف�ر�ح���ت
 م�ص
��ر� ب�خ�ر�وج�ه���م
 ل
 س�أ�ل�وا ف�أ�ت�اه�م
 ب�الس��ل
و�ى و�خ�ب
��ز� \لس��م�اء� أ�ش
��ب�ع�ه�م
.40ب�س�ط� س�ح�ابا س�ج
فا و�ن�ارا ل�ت�ض�يء� \للي
ل�. 39
�نه� ذ�ك�ر� ك�ل�م�ة� ق�د
س�ه� م���ع� إ�ب
ر�اه�ي��م�42ش�ق \لصخ
ر�ة� ف�ان
ف�ج�ر�ت� \ل
م�ي�اه�. ج�ر�ت
 ف�ي \ل
ي�اب�س�ة� ن�ه
را. 41  ل

�م���م�. و�ت�ع���ب� \لش��Uع�وب�44ف�أ�خ
ر�ج� ش�ع
ب�ه� ب�اب
ت�ه�اجN و�م�خ
ت�ار�يه� ب�ت�ر�ن��UمN. 43ع�ب
د�ه�   و�أ�ع
ط���اه�م
 أ�ر�اض���ي� \ل
ل�ك�ي
 ي�ح
ف�ظ�وا ف�ر�ائ�ض�ه� و�ي�ط�يع�وا ش�ر�ائ�ع�ه�. ه�ل<ل�وي�ا.45و�ر�ث�وه� 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساد�س�

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 1  �ن إ�ل�ى \ل �نه� ص�ال�ح� ل  م�ن
 ي�ت�ك�لم� ب�ج�ب���ر�وت� \ل��رب<؟ م���ن
2ه�ل<ل�وي�ا. \�ح
م�د�وا \لرب ل
 اذ
ك�ر
ن�ي ي�ا ر�بU ب�ر�ض���ا4ط�وب�ى ل�ل
ح�اف�ظ�ين� \ل
ح�ق و�ل�لصان�ع� \ل
ب�ر ف�ي ك�ل< ح�ينN. 3ي�خ
ب�ر� ب�ك�ل< ت�س�اب�يح�ه�؟ 

�ف
ت�خ�ر� م���ع� م�ير�اث���ك�. 5ش�ع
ب�ك�. ت�ع�هد
ن�ي ب�خ�ل�ص�ك�  �ف
ر�ح� ب�ف�ر�ح� أ�مت�ك�. ل �ر�ى خ�ي
ر� م�خ
ت�ار�يك�. ل  أ�خ
ط�أ
ن���ا6ل
 آب�اؤ�ن�ا ف�ي م�ص
ر� ل�م
 ي�ف
ه�م�وا ع�ج�ائ�ب�ك�. ل�م
 ي�ذ
ك�ر�وا ك�ث
��ر�ة� م�ر�اح�م���ك� ف�ت�م���رد�وا7م�ع� آب�ائ�ن�ا. أ�س�أ
ن�ا و�أ�ذ
ن�ب
ن�ا. 

 .Nر� س�وف
 و�ان
ت�ه��ر� ب�ح
�ر� س��وف9Nف�خ�لص�ه�م
 م��ن
 أ�ج
��ل� \س
�م�ه� ل�ي�ع��ر<ف� ب�ج�ب�ر�وت��ه�. 8ع�ن
د� \ل
ب�ح
ر� ع�ن
د� ب�ح
 و�خ�لص���ه�م
 م���ن
 ي���د� \ل
م�ب
غ���ض� و�ف���د�اه�م
 م���ن
 ي���د� \ل
ع���د�و<.10ف�ي�ب�س� و�س�ير�ه�م
 ف�ي \للUج���ج� ك�ال
ب�ر<ي��ة�. 

�م�ه�. غ�ن��Uوا ب�ت�س
��ب�يح�ه�. 12و�غ�طت� \ل
م�ي�اه� م�ض�اي�ق�يه�م
. و�\ح�د� م�ن
ه�م
 ل�م
 ي�ب
ق�. 11  أ�س
��ر�ع�وا13ف�آم�ن�وا ب�ك�ل
 ب�ل� \ش
ت�ه�وا ش���ه
و�ة6 ف���ي \ل
ب�ر<ي��ة� و�ج�رب���وا \لل��ه� ف���ي \ل
ق�ف
��ر�.14ف�ن�س�وا أ�ع
م�ال�ه�. ل�م
 ي�ن
ت�ظ�ر�وا م�ش�ور�ت�ه�. 

15 .
6 ف���ي أ�ن
ف�س���ه�م  و�ح�س���د�وا م�وس���ى ف���ي \ل
م�ح�ل��ة� و�ه���ار�ون�16ف�أ�ع
ط�اه�م
 س�ؤ
ل�ه�م
 و�أ�ر
س�ل� ه�ز�ال
�ر
ض� و�\ب
ت�ل�ع�ت
 د�اث�ان� و�ط�ب�ق�ت
 ع�ل�ى ج�م�اع�ة� أ�ب�ير�ام� 17ق�دUوس� \لرب<.   و�اش
ت�ع�ل�ت
 ن�ار� ف���ي18ف�ت�ح�ت� \ل

6 ف���ي ح���ور�يب� و�س���ج�د�وا ل�ت�م
ث���الN م�س
��ب�وك19Nج�م���اع�ت�ه�م
. \لله�ي��ب� أ�ح
��ر�ق� \ل�ش
��ر�ار�.   ص���ن�ع�وا ع�ج
ل
20 .Nب��
 ن�س���وا \لل��ه� م�خ�ل<ص���ه�م� \لص��ان�ع� ع�ظ���ائ�م� ف���ي م�ص
��ر�21و�أ�ب
د�ل�وا م�ج
د�ه�م
 ب�م�ث�ال� ث�و
رN آك�ل� ع�ش
22 Nر� س�وف
� م�وس���ى م�خ
ت���ار�ه�23و�ع�ج�ائ�ب� ف�ي أ�ر
ض� ح�امN و�م�خ�او�ف� ع�ل�ى ب�ح �ك�ه�م
. ل�و
ل  ف�ق�ال� ب�إ�ه
ل

 .
�ف�ه�م �ر
ض� \لشه�ية�. ل�م
 ي�ؤ
م�ن�وا ب�ك�ل�م�ت���ه�.24و�ق�ف� ف�ي \لثغ
ر� ق�دام�ه� ل�ي�ص
ر�ف� غ�ض�ب�ه� ع�ن
 إ�ت
ل  و�ر�ذ�ل�وا \ل
 ف�ر�ف�ع� ي�د�ه� ع�ل�ي
ه�م
 ل�ي�س
ق�ط�ه�م
 ف���ي \ل
ب�ر<ي��ة�26ب�ل
 ت�م�ر
م�ر�وا ف�ي خ�ي�ام�ه�م
. ل�م
 ي�س
م�ع�وا ل�ص�و
ت� \لرب< 25
�ر�اض���ي. 27 �م�م� و�ل�ي�ب�د<د�ه�م
 ف���ي \ل  و�ت�ع�لق���وا ب�ب�ع
��ل� ف�غ���ور� و�أ�ك�ل���وا ذ�ب���ائ�ح�28و�ل�ي�س
ق�ط� ن�س
ل�ه�م
 ب�ي
ن� \ل

 ف�و�ق���ف� ف�ين�ح���اس� و�د�ان� ف���ام
ت�ن�ع� \ل
و�ب���أ�.30و�أ�غ���اظ�وه� ب�أ�ع
م���ال�ه�م
 ف���اق
ت�ح�م�ه�م� \ل
و�ب���أ�. 29\ل
م���و
ت�ى. 
�ب�د�. 31  و�أ�س
خ�ط�وه� ع�ل�ى م�اء� م�ر�يب�ة� ح�تى ت�أ�ذى م�وس�ى32ف�ح�س�ب� ل�ه� ذ�ل�ك� ب�ر�ا إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و
رN إ�ل�ى \ل

 .
�نه�م
 أ�م�رUوا ر�وح�ه� ح�تى ف�ر�ط� ب�ش�ف�ت�ي
ه�. 33ب�س�ب�ب�ه�م �م�م� \لذ�ين� ق���ال� ل�ه���م� \ل��رب34Uل  ل�م
 ي�س
ت�أ
ص�ل�وا \ل
 
�م�م� و�ت�ع�لم�وا أ�ع
م�ال�ه�م
 35ع�ن
ه�م  و�ذ�ب�ح�وا37و�ع�ب�د�وا أ�ص
ن�ام�ه�م
 ف�ص�ار�ت
 ل�ه�م
 ش�ر�كا. 36ب�ل� \خ
ت�ل�ط�وا ب�ال

�و
ث�ان�   و�أ�ه
ر�ق�وا د�ما ز�ك�ي���ا د�م� ب�ن�يه���م
 و�ب�ن���ات�ه�م� \ل��ذ�ين� ذ�ب�ح���وه�م
 ل�ص
��ن�ام� ك�ن
ع���ان�38ب�ن�يه�م
 و�ب�ن�ات�ه�م
 ل�ل
�ر
ض� ب�الد<م�اء�   ف�ح�م���ي� غ�ض���ب� \ل��رب< ع�ل���ى40و�ت�ن�جس�وا ب�أ�ع
م�ال�ه�م
 و�ز�ن�وا ب�أ�ف
ع���ال�ه�م
. 39و�ت�د�نس�ت� \ل

�م�م� و�ت�س�لط� ع�ل�ي
ه���م
 م�ب
غ�ض���وه�م
. 41ش�ع
ب�ه� و�ك�ر�ه� م�ير�اث�ه�   و�ض���غ�ط�ه�م
 أ�ع
��د�اؤ�ه�م
42و�أ�س
ل�م�ه�م
 ل�ي�د� \ل
 
 م���راتN ك�ث�ي��ر�ة6 أ�ن
ق���ذ�ه�م
. أ�م��ا ه���م
 ف�ع�ص���وه� ب�م�ش���ور�ت�ه�م
 و�\ن
ح�ط��Uوا ب���إ�ث
م�ه�م
.43ف�ذ�لUوا ت�ح
ت� ي���د�ه�م

44 
 و�ذ�ك���ر� ل�ه���م
 ع�ه
��د�ه� و�ن���د�م� ح�س���ب� ك�ث
��ر�ة� ر�ح
م�ت���ه�.45ف�ن�ظ���ر� إ�ل���ى ض���يق�ه�م
 إ�ذ
 س���م�ع� ص���ر�اخ�ه�م
46 .
�م���م�47و�أ�ع
ط�اه�م
 ن�ع
م�ة6 ق�دام� ك�ل< \لذ�ين� س�ب�وه�م  خ�ل<ص
ن�ا أ�يUه�ا \لربU إ�ل�ه�ن�ا و�\ج
م�ع
ن���ا م���ن
 ب�ي
��ن� \ل

�ب�د�. و�ي�ق���ول�48ل�ن�ح
م�د� \س
م� ق�د
س�ك� و�ن�ت�ف�اخ�ر� ب�ت�س
ب�يح�ك�.  �ز�ل� و�إ�ل�ى \ل  م�ب�ار�ك� \لربU إ�ل�ه� إ�س
ر�ائ�يل� م�ن� \ل
ك�لU \لشع
ب�: [آم�ين�]. ه�ل<ل�وي�ا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساب�ع�

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 1  �ن إ�ل�ى \ل �نه� ص�ال�ح� ل  ل�ي�ق�ل
 م�ف
د�يUو \لرب< \لذ�ين� ف�د�اه�م
 م���ن
 ي���د�2ا�ح
م�د�وا \لرب ل
 ت���اه�وا ف���ي4و�م�ن� \ل
ب�ل
د�ان� ج�م�ع�ه�م
 م�ن� \ل
م�ش
ر�ق� و�م�ن� \ل
م�غ
ر�ب� م�ن� \لش<م�ال� و�م�ن� \ل
ب�ح
��ر�. 3\ل
ع�د�و< 

 .Nي�ج�د�وا م�د�ين�ة� س�ك�ن 
� ط�ر�يقN. ل�م  ج�ي���اع� ع�ط���اش� أ�ي
ض��ا أ�ع
ي���ت
 أ�ن
ف�س���ه�م
 ف�يه���م
.5\ل
ب�ر<ية� ف�ي ق�ف
رN ب�ل
6 
 و�ه���د�اه�م
 ط�ر�يق��ا م�س
��ت�ق�يما ل�ي���ذ
ه�ب�وا7ف�ص�ر�خ�وا إ�ل�ى \لرب< ف�ي ض�يق�ه�م
 ف�أ�ن
ق�ذ�ه�م
 م�ن
 ش�د�ائ�د�ه�م

 .Nم�ت�ه� و�ع�ج�ائ�ب�ه� ل�ب�ن���ي آد�م�. 8إ�ل�ى م�د�ين�ة� س�ك�ن
�ن��ه� أ�ش
��ب�ع� ن�ف
س��ا م�ش
��ت�ه�ي�ة96ف�ل
ي�ح
م�د�وا \لرب ع�ل�ى ر�ح  ل
� ن�ف
سا ج�ائ�ع�ة6 خ�ب
زا  �نه���م
11ال
ج�ل�وس� ف�ي \لظUل
م�ة� و�ظ�ل�ل� \ل
م�و
ت� م�وث�ق�ين� ب�الذUل< و�\ل
ح�د�يد�. 10و�م�ل�  ل

� م�ع�ي�ن�.  �م� \لله� و�أ�ه�ان�وا م�ش�ور�ة� \ل
ع�ل�ي< ف��أ�ذ�ل ق�ل��وب�ه�م
 ب�ت�ع��بN. ع�ث��ر�وا و�ل  ث��م ص���ر�خ�وا13ع�ص�وا ك�ل
 .
 أ�خ
ر�ج�ه�م
 م�ن� \لظUل
م���ة� و�ظ�ل�ل� \ل
م���و
ت� و�ق�ط��ع�14إ�ل�ى \لرب< ف�ي ض�يق�ه�م
 ف�خ�لص�ه�م
 م�ن
 ش�د�ائ�د�ه�م

 .
�نه� ك�سر� م�ص�ار�يع� ن�ح�اسN و�ق�طع�16ف�ل
ي�ح
م�د�وا \لرب ع�ل�ى ر�ح
م�ت�ه� و�ع�ج�ائ�ب�ه� ل�ب�ن�ي آد�م�. 15ق�ي�ود�ه�م  ل
 .Nون�. 17ع�و�ار�ض� ح�د�يدUي���ذ�ل 
 ك�ر�ه���ت
 أ�ن
ف�س���ه�م
 ك���ل18و�ال
ج�هال� م�ن
 ط�ر�يق� م�ع
ص�ي�ت�ه�م
 و�م�ن
 آث���ام�ه�م

 ف�ص�ر�خ�وا إ�ل�ى \لرب< ف�ي ض�يق�ه�م
 ف�خ�لص�ه�م
 م���ن
 ش���د�ائ�د�ه�م
.19ط�ع�امN و�\ق
ت�ر�ب�وا إ�ل�ى أ�ب
و�اب� \ل
م�و
ت�. 
20 .
 ف�ل
ي�ح
م�د�وا \لرب ع�ل�ى ر�ح
م�ت�ه� و�ع�ج���ائ�ب�ه� ل�ب�ن���ي21أ�ر
س�ل� ك�ل�م�ت�ه� ف�ش�ف�اه�م
 و�ن�جاه�م
 م�ن
 ت�ه
ل�ك�ات�ه�م

 ا�لن��از�ل�ون� إ�ل���ى \ل
ب�ح
��ر� ف���ي \لس��Uف�ن�23و�ل
ي�ذ
ب�ح�وا ل�ه� ذ�ب�ائ�ح� \ل
ح�م
��د� و�ل
ي�ع���دUوا أ�ع
م���ال�ه� ب�ت�ر�ن��UمN. 22آد�م� 
6 ف�ي \ل
م�ي�اه� \ل
ك�ث�ير�ة�   أ�م�ر� ف�أ�ه����اج�25ه�م
 ر�أ�وا أ�ع
م�ال� \لرب< و�ع�ج�ائ�ب�ه� ف�ي \ل
ع�م
ق�. 24\ل
ع�ام�ل�ون� ع�م�ل

�ع
م�اق�. ذ�اب�ت
 أ�ن
ف�س���ه�م
26ر�يحا ع�اص�ف�ة6 ف�ر�ف�ع�ت
 أ�م
و�اج�ه�.   ي�ص
ع�د�ون� إ�ل�ى \لسم�او�ات� ي�ه
ب�ط�ون� إ�ل�ى \ل
 ف�ي�ص
��ر�خ�ون� إ�ل���ى \ل��رب<28ي�ت�م�اي�ل�ون� و�ي�ت�ر�نح�ون� م�ث
ل� \لسك
ر�ان� و�ك�لU ح�ك
م�ت�ه�م� \ب
ت�ل�ع�ت
. 27ب�الشق�اء�. 

 .
 ي�ه���د<ئ� \ل
ع�اص���ف�ة� ف�ت�س
��ك�ن� و�ت�س
��ك�ت� أ�م
و�اج�ه���ا.29ف���ي ض���يق�ه�م
 و�م���ن
 ش���د�ائ�د�ه�م
 ي�خ�ل<ص���ه�م
�نه�م
 ه�د�أ�وا ف�ي�ه
د�يه�م
 إ�ل�ى \ل
م�ر
ف�إ� \لذ�ي ي�ر�ي��د�ون�ه�. 30  ف�ل
ي�ح
م���د�وا \ل��رب ع�ل���ى ر�ح
م�ت���ه�31ف�ي�ف
ر�ح�ون� ل

 و�ل
ي�ر
ف�ع���وه� ف���ي م�ج
م���ع� \لش��ع
ب� و�ل
ي�س���ب<ح�وه� ف���ي م�ج
ل���س� \ل
م�ش���اي�خ�.32و�ع�ج���ائ�ب�ه� ل�ب�ن���ي آد�م�. 
�ن
ه�ار� ق�ف�ارا و�م�ج�ار�ي� \ل
م�ي�اه� م�ع
ط�ش�ة6 33 �ر
ض� \ل
م�ث
م�ر�ة� س���ب�خ�ة6 م���ن
 ش���ر< \لس��اك�ن�ين�34ي�ج
ع�ل� \ل  و�ال

 و�ي�س
ك�ن� ه�ن�اك� \ل
ج�ي�اع� ف�ي�ه�ي<ئ�ون� م�د�ين���ة�36ي�ج
ع�ل� \ل
ق�ف
ر� غ�د�ير� م�ي�اهN و�أ�ر
ضا ي�ب�سا ي�ن�اب�يع� م�ي�اهN. 35ف�يه�ا. 
 .N37س�ك�ن .Nة��6 و�ي�غ
ر�س�ون� ك�ر�وما ف�ت�ص
��ن�ع� ث�م���ر� غ�ل �38و�ي�ز
ر�ع�ون� ح�ق�ول  و�ي�ب���ار�ك�ه�م
 ف�ي�ك
ث���ر�ون� ج���د�ا و�ل

 .
 ي�س
��ك�ب� ه�و�ان��ا ع�ل���ى ر�ؤ�س���اء�40ث�م ي�ق�لUون� و�ي�ن
ح�ن�ون� م�ن
 ض�غ
ط� \لشر< و�\ل
ح�ز
ن�. 39ي�ق�ل<ل� ب�ه�ائ�م�ه�م
 Nط�ر�يق �  و�ي�ع�ل<ي \ل
م�س
ك�ين� م�ن� \لذUل< و�ي�ج
ع�ل� \ل
ق�ب���ائ�ل� م�ث
��ل� ق�ط
ع���ان� \ل
غ�ن���م�.41و�ي�ض�لUه�م
 ف�ي ت�يهN ب�ل

 م�ن
 ك�ان� ح�ك�يما ي�ح
ف���ظ� ه��ذ�ا و�ي�ت�ع�ق�ل�43ي�ر�ى ذ�ل�ك� \ل
م�س
ت�ق�يم�ون� ف�ي�ف
ر�ح�ون� و�ك�لU إ�ث
مN ي�س�دU ف�اه�. 42
م�ر�اح�م� \لرب<. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثام�ن�
ت�س
ب�يح�ة�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 اس
��ت�ي
ق�ظ�ي أ�يت�ه���ا \لرب���اب� و�\ل
ع���ود�. أ�ن���ا2ث�اب�ت� ق�ل
ب�ي ي�ا \لله�. أ�غ�ن<��ي و�أ�ر�ن<��م�. ك���ذ�ل�ك� م�ج
��د�ي. 1 
�م���م�. 3أ�س
ت�ي
ق�ظ� س�ح�را.  �ن ر�ح
م�ت���ك� ق���د
 ع�ظ�م���ت
4أ�ح
م�د�ك� ب�ي
ن� \لشUع�وب� ي�ا ر�بU و�أ�ر�ن<م� ل�ك� ب�ي
��ن� \ل  ل

�ر
ض�5ف�و
ق� \لسم�او�ات� و�إ�ل�ى \ل
غ�م�ام� ح�قUك�.   ار
ت�ف�ع� \لله���م ع�ل���ى \لس��م�او�ات� و�ل
ي�ر
ت�ف���ع
 ع�ل���ى ك���ل< \ل
 ا�لله� ق�د
 ت�ك�ل��م� ب�ق�د
س���ه�. أ�ب
ت�ه���ج� أ�ق
س���م�7ل�ك�ي
 ي�ن
ج�و� أ�ح�باؤ�ك�. خ�ل<ص
 ب�ي�م�ين�ك� و�\س
ت�ج�ب
 ل�ي. 6م�ج
د�ك�. 

 ل�ي ج�ل
ع�اد� ل�ي م�ن�سى. أ�ف
ر�اي���م� خ���وذ�ة� ر�أ
س���ي. ي�ه���وذ�ا ص���و
ل�ج�ان�ي.8ش�ك�يم� و�أ�ق�يس� و�\د�ي� س�كUوت�. 
9 . م�ن
 ي�ق�ود�ن�ي إ�ل�ى \ل
م�د�ين�ة�10م�وآب� م�ر
ح�ض�ت�ي. ع�ل�ى أ�د�وم� أ�ط
ر�ح� ن�ع
ل�ي. ي�ا ف�ل�س
ط�ين� \ه
ت�ف�ي ع�ل�ي

� ت�خ
��ر�ج� ي���ا \لل��ه� م���ع�11\ل
م�ح�صن�ة�؟ م�ن
 ي�ه
د�ين�ي إ�ل�ى أ�د�وم�؟   أ�ل�ي
��س� أ�ن
��ت� ي���ا \لل��ه� \ل��ذ�ي ر�ف�ض
��ت�ن�ا و�ل
 ب���الله� ن�ص
��ن�ع� ب�ب���أ
سN و�ه���و�13أ�ع
ط�ن�ا ع�و
نا ف�ي \لض<يق� ف�ب�اط���ل� ه���و� خ�ل�ص� \ل�ن
س���ان�. 12ج�ي�وش�ن�ا؟ 

ي�د�وس� أ�ع
د�اء�ن�ا.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لتاس�ع�
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�د�او�د�. م�ز
م�ور�

 1 
� ت�س
ك�ت �نه� ق�د� \ن
ف�ت�ح� ع�ل�ي ف���م� \لش<��ر<ير� و�ف���م� \ل
غ���ش<. ت�ك�لم���وا م�ع���ي2ي�ا إ�ل�ه� ت�س
ب�يح�ي ل  ل
 N3ب�ل�س�ان� ك�ذ�ب .Nس�ب�ب � �م� ب�غ
ضN أ�ح�اط�وا ب�ي و�ق�ات�ل�ون�ي ب�ل  ب���د�ل� م�ح�بت���ي ي�خ�اص���م�ون�ن�ي. أ�م��ا أ�ن���ا4ب�ك�ل

�ة6.   ف�أ�ق�م
 أ�ن
ت� ع�ل�ي
ه� ش�ر<يرا و�ل
ي�ق���ف
 ش���ي
ط�ان�6و�ض�ع�وا ع�ل�ي ش�ر�ا ب�د�ل� خ�ي
رN و�ب�غ
ضا ب�د�ل� ح�ب<ي. 5ف�ص�ل
�ت�ه� ف�ل
ت�ك�ن
 خ�ط�ية6. 7ع�ن
 ي�م�ين�ه�.   ل�ت�ك�ن
 أ�يام�ه� ق�ل�يل�ة6 و�و�ظ�يف�ت�ه� ل�ي�أ
خ���ذ
ه�ا8إ�ذ�ا ح�وك�م� ف�ل
ي�خ
ر�ج
 م�ذ
ن�با و�ص�ل

 ل�ي�ت�ه
 ب�ن�وه� ت�ي�ه�انا و�ي�س
ت�ع
ط�وا و�ي�ل
ت�م�س�وا خ�ي
را م���ن
 خ�ر�ب�ه���م
.10ل�ي�ك�ن
 ب�ن�وه� أ�ي
ت�اما و�\م
ر�أ�ت�ه� أ�ر
م�ل�ة6. 9آخ�ر�. 
� ي�ك���ن
 م�ت�ر�غ<��ف�12ل�ي�ص
ط�د� \ل
م�ر�اب�ي ك�ل م�ا ل�ه� و�ل
ي�ن
ه�ب� \ل
غ�ر�ب�اء� ت�ع�ب�ه�. 11 � ي�ك�ن
 ل�ه� ب�اس�ط� ر�ح
م���ة6 و�ل  ل

�14ل�ت�ن
ق�ر�ض
 ذ�ر<يت�ه�. ف�ي \ل
ج�يل� \ل
ق�اد�م� ل�ي�م
ح� \س
م�ه�م
. 13ع�ل�ى ي�ت�ام�اه�.   ل�ي�ذ
ك�ر
 إ�ث
م� آب�ائ�ه� ل�د�ى \لرب< و�ل
�ر
ض� ذ�ك
ر�ه���م
. 15ت�م
ح� خ�ط�ية� أ�م<ه�.   م���ن
 أ�ج
��ل� أ�ن��ه� ل���م
16ل�ت�ك�ن
 أ�م�ام� \لرب< د�ائ�ما و�ل
ي�ق
ر�ض
 م���ن� \ل

 و�أ�ح�ب \للع
ن���ة�17ي�ذ
ك�ر
 أ�ن
 ي�ص
ن�ع� ر�ح
م�ة6 ب�ل
 ط�ر�د� إ�ن
س�انا م�ِ�س
ك�ينا و�ف�ق�يرا و�\ل
م�ن
س�ح�ق� \ل
ق�ل
ب� ل�ي�م�يت�ه�. 
 و�ل�ب�س� \للع
ن�ة� م�ث
ل� ث�و
ب�ه� ف�د�خ�ل�ت
 ك�م�ي�اهN ف�ي ح�ش�اه� و�ك�ز�ي
ت18Nف�أ�ت�ت
ه� و�ل�م
 ي�س�ر ب�ال
ب�ر�ك�ة� ف�ت�ب�اع�د�ت
 ع�ن
ه�. 

 ه�ذ�ه� أ�ج
ر�ة� م�ب
غ�ض�ي م�ن
20ل�ت�ك�ن
 ل�ه� ك�ث�و
بN ي�ت�ع�طف� ب�ه� و�ك�م�ن
ط�ق�ةN ي�ت�ن�طق� ب�ه�ا د�ائ�ما. 19ف�ي ع�ظ�ام�ه�. 
 أ�ما أ�ن
ت� ي�ا ر�بU \لس��ي<د� ف�اص
��ن�ع
 م�ع���ي م���ن
 أ�ج
��ل�21ع�ن
د� \لرب< و�أ�ج
ر�ة� \ل
م�ت�ك�ل<م�ين� ش�ر�ا ع�ل�ى ن�ف
س�ي. 

�ن ر�ح
م�ت�ك� ط�ي<ب�ة� ن�ج<ن�ي.   ك�ظ�ل�23ف�إ�ن<ي ف�ق�ير� و�م�س
ك�ين� أ�ن�ا و�ق�ل
ب�ي م�ج
ر�وح� ف�ي د�اخ�ل�ي. 22\س
م�ك�. ل
 .Nت� ك�ج�ر�اد�ة
 ر�ك
ب�ت�اي� \ر
ت�ع�ش���ت�ا م���ن� \لص��و
م� و�ل�ح
م���ي ه���ز�ل� ع���ن
 س���م�نN.24ع�ن
د� م�ي
ل�ه� ذ�ه�ب
ت�. \ن
ت�ف�ض

25 .
 أ�ع�ن<��ي ي���ا ر�بU إ�ل�ه���ي. خ�ل<ص
��ن�ي26و�أ�ن�ا ص�ر
ت� ع�ارا ع�ن
د�ه�م
. ي�ن
ظ�ر�ون� إ�ل�ي و�ي�ن
غ�ض�ون� ر�ؤ�وس���ه�م
 أ�ما ه�م
 ف�ي�ل
ع�ن���ون� و�أ�م��ا28و�ل
ي�ع
ل�م�وا أ�ن ه�ذ�ه� ه�ي� ي�د�ك�. أ�ن
ت� ي�ا ر�بU ف�ع�ل
ت� ه�ذ�ا. 27ح�س�ب� ر�ح
م�ت�ك�. 

6 و�ل
ي�ت�ع�طف���وا ب�خ�ز
ي�ه���م
29أ�ن
ت� ف�ت�ب�ار�ك�. ق���ام�وا و�خ���ز�وا أ�م��ا ع�ب
��د�ك� ف�ي�ف
��ر�ح�.   ل�ي�ل
ب���س
 خ�ص���م�ائ�ي خ�ج�ل
�ن��ه� ي�ق���وم� ع���ن
 ي�م�ي��ن�31أ�ح
م���د� \ل��رب ج���د�ا ب�ف�م���ي و�ف���ي و�س���ط� ك�ث�ير�ي��ن� أ�س���ب<ح�ه�. 30ك���الر<د�اء�.   ل

\ل
م�ِ�س
ك�ين� ل�ي�خ�ل<ص�ه� م�ن� \ل
ق�اض�ين� ع�ل�ى ن�ف
س�ه�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
ع�اش�ر�
ل�د�او�د�. م�ز
م�ور�

 ي�ر
س���ل� \ل��رب2Uق�ال� \لربU ل�ر�ب<ي: [\ج
ل�س
 ع�ن
 ي�م�ين�ي ح�تى أ�ض�ع� أ�ع
د�اء�ك� م�و
ط�ئا ل�ق���د�م�ي
ك�]. 1 
 ش�ع
ب�ك� م�ن
ت���د�ب� ف���ي ي���و
م� ق�وت���ك� ف���ي ز�ين���ة3Nق�ض�يب� ع�ز<ك� م�ن
 ص�ه
ي�و
ن�. ت�س�لط
 ف�ي و�س�ط� أ�ع
د�ائ�ك�. 

�ب���د� ع�ل���ى4م�ق�دس�ةN م�ن
 ر�ح�م� \ل
ف�ج
ر�. ل�ك� ط�لU ح�د�اث�ت�ك�.   أ�ق
س�م� \لربU و�ل�ن
 ي�ن
د�م�: [أ�ن
ت� ك�اه�ن� إ�ل���ى \ل
� ج�ث�ث��ا6الربU ع�ن
 ي�م�ين�ك� ي�ح�ط<م� ف�ي ي�و
م� ر�ج
ز�ه� م�ل�وكا. 5ر�ت
ب�ة� م�ل
ك�ي ص�اد�ق�].  �م���م�. م�ل�  ي�د�ين� ب�ي
��ن� \ل

م�ن� \لنه
ر� ي�ش
ر�ب� ف�ي \لطر�يق� ل�ذ�ل�ك� ي�ر
ف�ع� \لرأ
س�. 7أ�ر
ضا و�\س�ع�ة6. س�ح�ق� ر�ؤ�وس�ه�ا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
ح�اد�ي ع�ش�ر�

 1 .
 ع�ظ�يم�ة� ه�ي� أ�ع
م�ال�2ه�ل<ل�وي�ا. أ�ح
م�د� \لرب ب�ك�ل< ق�ل
ب�ي ف�ي م�ج
ل�س� \ل
م�س
ت�ق�يم�ين� و�ج�م�اع�ت�ه�م
�ب���د�. 3\لرب<. م�ط
ل�وب�ة� ل�ك�ل< \ل
م�س
ر�ور�ين� ب�ه�ا.   ص���ن�ع� ذ�ك
��را4ج�ل�ل� و�ب�ه�اء� ع�م�ل���ه� و�ع���د
ل�ه� ق���ائ�م� إ�ل���ى \ل

 .Uب�ب���د� ع�ه
��د�ه�. 5ل�ع�ج�ائ�ب�ه�. ح�نان� و�ر�ح�يم� ه�و� \لر  أ�خ
ب���ر� ش���ع
ب�ه�6أ�ع
ط�ى خ�ائ�ف�يه� ط�ع�اما. ي�ذ
ك�ر� إ�ل���ى \ل
�م�م�.   ث�اب�ت��ة� م���د�ى8أ�ع
م�ال� ي�د�ي
ه� أ�م�ان�ة� و�ح��ق�. ك���لU و�ص���اي�اه� أ�م�ين��ة� 7ب�ق�وة� أ�ع
م�ال�ه� ل�ي�ع
ط�ي�ه�م
 م�ير�اث� \ل

�ب�د� م�ص
ن�وع�ة� ب�ال
ح�ق< و�\ل�س
ت�ق�ام�ة�.  �ب���د� ع�ه
��د�ه�. ق���دUوس�9\لده
ر� و�\ل  أ�ر
س�ل� ف�د�اء6 ل�ش�ع
ب�ه�. أ�ق�ام� إ�ل�ى \ل
�ب�د�.10و�م�ه�وب� \س
م�ه�.  ر�أ
س� \ل
ح�ك
م�ة� م�خ�اف�ة� \لرب<. ف�ط
ن�ة� ج�ي<د�ة� ل�ك�ل< ع�ام�ل�يه�ا. ت�س
ب�يح�ه� ق�ائ�م� إ�ل�ى \ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثان�ي ع�ش�ر�

 ن�س
��ل�ه� ي�ك��ون� ق�و�ي���ا ف���ي2ه�ل<ل�وي�ا. ط�وب�ى ل�لرج�ل� \ل
م�تق�ي \لربِ� \ل
م�س
ر�ور� ج���د�ا ب�و�ص��اي�اه�. 1 
�ر
ض�. ج�يل� \ل
م�س
ت�ق�يم�ين� ي�ب�ار�ك�.  �ب���د�. 3\ل  ن���ور� أ�ش
��ر�ق� ف���ي4ر�غ
د� و�غ�ن6ى ف�ي ب�ي
ت�ه� و�ب�رUه� ق�ائ�م� إ�ل�ى \ل

 س�ع�يد� ه�و� \لرج�ل� \لذ�ي ي�ت�ر�أف� و�ي�ق
��ر�ض�. ي���د�ب<ر�5\لظUل
م�ة� ل�ل
م�س
ت�ق�يم�ين�. ه�و� ح�نان� و�ر�ح�يم� و�ص�د<يق�. 
� ي�ت�ز�ع
ز�ع� إ�ل�ى \لده
ر�. \لص<د<يق� ي�ك�ون� ل�ذ�ك
رN أ�ب�د�ي�. 6أ�م�ور�ه� ب�ال
ح�ق<.  �نه� ل � ي�خ
ش�ى م�ن
 خ�ب�ر� س�وءN.7ل  ل

6 ع�ل��ى \ل�رب<.  � ي�خ���اف� ح�ت�ى ي��ر�ى ب�م�ض��اي�ق�يه�. 8ق�ل
ب��ه� ث��اب�ت� م�تك�ل  ف��رق� أ�ع
ط��ى9ق�ل
ب��ه� م�م�ك�ن� ف�ل
�ب�د�. ق�ر
ن�ه� ي�ن
ت�ص�ب� ب�ال
م�ج
��د�.   الش<��ر<ير� ي���ر�ى ف�ي�غ
ض���ب�. ي�ح���ر<ق� أ�س
��ن�ان�ه�10\ل
م�س�اك�ين�. ب�رUه� ق�ائ�م� إ�ل�ى \ل

و�ي�ذ�وب�. ش�ه
و�ة� \لش<ر<ير� ت�ب�يد�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثال�ث� ع�ش�ر�

 ل�ي�ك���ن� \س
��م� \ل��رب< م�ب�ار�ك��ا م���ن� \لن�2ه�ل<ل�وي�ا. س�ب<ح�وا ي�ا ع�ب�يد� \لرب<. س�ب<ح�وا \س
��م� \ل��رب<. 1 
�ب�د�.  �م��م�.4م�ن
 م�ش
ر�ق� \لشم
س� إ�ل�ى م�غ
ر�ب�ه�ا \س
م� \لرب< م�س�بح�. 3و�إ�ل�ى \ل  الربU ع��الN ف���و
ق� ك���ل< \ل

�ع���ال�ي 5ف�و
ق� \لسم�او�ات� م�ج
��د�ه�.   الن��اظ�ر� \ل�س���اف�ل� ف���ي6م���ن
 م�ث
��ل� \ل��رب< إ�ل�ه�ن���ا \لس��اك�ن� ف���ي \ل
�ر
ض�   ل�ي�ج
ل�س���ه�8ال
م�ق�يم� \ل
م�ِ�س
ك�ين� م�ن� \لتUر�اب� \لراف�ع� \ل
ب���ائ�س� م���ن� \ل
م�ز
ب�ل���ة� 7\لسم�او�ات� و�ف�ي \ل

�دN ف�ر
ح�ان�ة6! ه�ل<ل�وي�ا. 9م�ع� أ�ش
ر�افN م�ع� أ�ش
ر�اف� ش�ع
ب�ه�.  ال
م�س
ك�ن� \ل
ع�اق�ر�ِ� ف�ي ب�ي
تN أ�م أ�و
ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لراب�ع� ع�ش�ر�

 ك���ان� ي�ه���وذ�ا م�ق
د�س���ه�2ع�ن
د� خ�ر�وج� إ�س
ر�ائ�يل� م�ن
 م�ص
��ر� و�ب�ي
��ت� ي�ع
ق���وب� م���ن
 ش���ع
بN أ�ع
ج���م� 1 
�ر
د�نU ر�ج�ع� إ�ل�ى خ�ل
فN. 3و�إ�س
ر�ائ�يل� م�ح�ل س�ل
ط�ان�ه�.   ال
ج�ب�ال� ق�ف�ز�ت
 م�ث
ل� \ل
ك�ب�اش�4ال
ب�ح
ر� ر�آه� ف�ه�ر�ب�. \ل

�ر
د�نU ق�د
 ر�ج�ع
ت� إ�ل�ى خ�ل
ف5Nو�\لك�ام� م�ث
ل� ح�م
ل�ن� \ل
غ�ن�م�.   م�ا ل�ك� أ�يUه�ا \ل
ب�ح
ر� ق�د
 ه�ر�ب
ت� و�م�ا ل�ك� أ�يUه�ا \ل
�ر
ض�7و�م�ا ل�ك�ن أ�يت�ه�ا \ل
ج�ب�ال� ق�د
 ق�ف�ز
ت�ن م�ث
ل� \ل
ك�ب�اش� و�أ�يت�ه�ا \لت<ل�ل� م�ث
��ل� ح�م
ل�ن� \ل
غ�ن���م�؟ 6  أ�يت�ه���ا \ل

 ال
م�ح�و<ل� \لصخ
ر�ة� إ�ل�ى غ�د
ر�ان� م�ي���اهN \لص��وان� إ�ل���ى8ت�ز�ل
ز�ل�ي م�ن
 ق�دام� \لرب< م�ن
 ق�دام� إ�ل�ه� ي�ع
ق�وب�! 
.Nي�ن�اب�يع� م�ي�اه



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
خ�ام�س� ع�ش�ر�

 ل�م�اذ�ا2ل�ي
س� ل�ن�ا ي�ا ر�بU ل�ي
س� ل�ن�ا ل�ك�ن
 ل�س
م�ك� أ�ع
ط� م�ج
دا م�ن
 أ�ج
ل� ر�ح
م�ت�ك� م�ن
 أ�ج
ل� أ�م�ان�ت�ك�. 1 
�م�م�: [أ�ي
ن� ه�و� إ�ل�ه�ه�م
؟]   أ�ص
��ن�ام�ه�م
 ف�ض��ة� و�ذ�ه���ب�4إ�ن إ�ل�ه�ن�ا ف�ي \لسم�اء�. ك�لم�ا ش�اء� ص�ن�ع�. 3ي�ق�ول� \ل

� ت�ب
ص�ر�. 5ع�م�ل� أ�ي
د�ي \لناس�.  � ت�ت�ك�لم�. ل�ه�ا أ�ع
ي�ن� و�ل �6ل�ه�ا أ�ف
و�اه� و�ل � ت�س
م�ع�. ل�ه�ا م�ن���اخ�ر� و�ل  ل�ه�ا آذ�ان� و�ل
 .Uط�ق� ب�ح�ن�اج�ر�ه�ا. 7ت�ش�م
� ت�ن � ت�م
ش�ي و�ل � ت�ل
م�س�. ل�ه�ا أ�ر
ج�ل� و�ل  م�ث
ل�ه�ا ي�ك�ون� ص���ان�ع�وه�ا ب���ل
8ل�ه�ا أ�ي
دN و�ل

 ي�ا ب�ي
ت� ه�ار�ون� \تك�ل���وا10ي�ا إ�س
ر�ائ�يل� \تك�ل
 ع�ل�ى \لرب<. ه�و� م�ع�ين�ه�م
 و�م�ج�نUه�م
. 9ك�لU م�ن
 ي�تك�ل� ع�ل�ي
ه�ا. 
 .
 ي�ا م�تق���ي \ل��رب< \تك�ل���وا ع�ل��ى \ل��رب<. ه���و� م�ع�ين�ه��م
 و�م�ج�نUه���م
.11ع�ل�ى \لرب<. ه�و� م�ع�ين�ه�م
 و�م�ج�نUه�م

 ي�ب�ار�ك� م�تق�ي \لرب< \لص<��غ�ار�13الربU ق�د
 ذ�ك�ر�ن�ا ف�ي�ب�ار�ك�. ي�ب�ار�ك� ب�ي
ت� إ�س
ر�ائ�يل�. ي�ب�ار�ك� ب�ي
ت� ه�ار�ون�. 12
 أ�ن
ت�م
 م�ب�ار�ك�ون� ل�لرب< \لصان�ع� \لس��م�او�ات�15ل�ي�ز�د� \لربU ع�ل�ي
ك�م
. ع�ل�ي
ك�م
 و�ع�ل�ى أ�ب
ن�ائ�ك�م
. 14م�ع� \ل
ك�ب�ار�. 
�ر
ض�.  �ر
ض� ف�أ�ع
ط�اه���ا ل�ب�ن���ي آد�م�. 16و�\ل �م
��و�ات�17الس��م�او�ات� س���م�او�ات� ل�ل��رب< أ�م��ا \ل  ل�ي
��س� \ل

� م�ن
 ي�ن
ح�د�ر� إ�ل���ى أ�ر
ض� \لس��Uك�وت�.   أ�م��ا ن�ح
��ن� ف�ن�ب���ار�ك� \ل��رب م���ن� \لن� و�إ�ل���ى18ي�س�ب<ح�ون� \لرب و�ل
\لده
ر�. ه�ل<ل�وي�ا.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساد�س� ع�ش�ر�

�ن \لرب ي�س
م�ع� ص�و
ت�ي ت�ض�رUع�ات�ي. 1  �نه� أ�م���ال� أ�ذ
ن���ه� إ�ل���ي ف���أ�د
ع�وه� م���دة� ح�ي���ات�ي.2أ�ح
ب�ب
ت� ل  ل
 و�ب�اس
م� \ل��رب< د�ع���و
ت�: [آه�4اك
ت�ن�ف�ت
ن�ي ح�ب�ال� \ل
م�و
ت�. أ�ص�اب�ت
ن�ي ش�د�ائ�د� \ل
ه�او�ي�ة�. ك�اب�د
ت� ض�يقا و�ح�ز
نا. 3

 الربU ح�اف�ظ� \ل
ب�س�ط�اء�. ت���ذ�لل
ت� ف�خ�لص���ن�ي.6الربU ح�نان� و�ص�د<يق� و�إ�ل�ه�ن�ا ر�ح�يم�. 5ي�ا ر�بU ن�ج< ن�ف
س�ي]. 
�ن \ل��رب ق���د
 أ�ح
س���ن� إ�ل�ي
�ك�. 7 �ن�ك� أ�ن
ق��ذ
ت� ن�ف
س���ي م���ن� \ل
م��و
ت�8ار
ج�ع�ي ي�ا ن�ف
س�ي إ�ل�ى ر�اح�ت�ك� ل  ل

�ح
ي���اء�. 9و�ع�ي
ن�ي م�ن� \لدم
ع�ة� و�ر�ج
ل�ي م�ن� \لزل�ق�.   آم�ن
��ت� ل���ذ�ل�ك�10أ�س
ل�ك� ق���دام� \ل��رب< ف���ي أ�ر
ض� \ل
 م�اذ�ا أ�ر�دU ل�لرب< م�ن
 أ�ج
ل� ك�ل<12أ�ن�ا ق�ل
ت� ف�ي ح�ي
ر�ت�ي: [ك�لU إ�ن
س�انN ك�اذ�ب�]. 11ت�ك�لم
ت�. أ�ن�ا ت�ذ�لل
ت� ج�د�ا. 

 أ�وف���ي ن���ذ�ور�ي ل�ل��رب< م�ق�اب���ل� ك���ل<14ك�أ
س� \ل
خ�ل�ص� أ�ت�ن�او�ل� و�ب�اس
م� \لرب< أ�د
ع���و. 13ح�س�ن�ات�ه� ل�ي؟ 
�ن<�ي ع�ب
��د�ك�. أ�ن��ا ع�ب
��د�ك� \ب
��ن� أ�م�ت��ك�.16ع�ز�يز� ف�ي ع�ي
ن�ي� \لرب< م�و
ت� أ�ت
ق�ي�ائ�ه�. 15ش�ع
ب�ه�.   آه� ي��ا ر�بU. ل

 أ�وف�ي ن�ذ�ور�ي ل�لرب< م�ق�اب���ل� ش���ع
ب�ه�18ف�ل�ك� أ�ذ
ب�ح� ذ�ب�يح�ة� ح�م
دN و�ب�اس
م� \لرب< أ�د
ع�و. 17ح�ل�ل
ت� ق�ي�ود�ي. 
ف�ي د�ي�ار� ب�ي
ت� \لرب< ف�ي و�س�ط�ك� ي�ا أ�ور�ش�ل�يم�. ه�ل<ل�وي�ا.19



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساب�ع� ع�ش�ر�

�م�م�. ح�م<د�وه� ي�ا ك�ل \لشUع�وب�. 1  �ن ر�ح
م�ت�ه� ق�د
 ق���و�ي�ت
 ع�ل�ي
ن���ا و�أ�م�ان���ة�2س�ب<ح�وا \لرب ي�ا ك�ل \ل  ل
\لرب< إ�ل�ى \لده
ر�. ه�ل<ل�وي�ا.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثام�ن� ع�ش�ر�

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 1  �ن إ�ل�ى \ل �نه� ص�ال�ح� ل �ب��د� ر�ح
م�ت���ه�].2ا�ح
م�د�وا \لرب ل  ل�ي�ق�ل
 إ�س
��ر�ائ�يل�: [إ�ن إ�ل���ى \ل
�ب��د� ر�ح
م�ت���ه�]. 3 �ب��د� ر�ح
م�ت��ه�]. 4ل�ي�ق�ل
 ب�ي
ت� ه�ار�ون�: [إ�ن إ�ل�ى \ل  م���ن�5ل�ي�ق���ل
 م�تق���و \ل�رب<: [إ�ن إ�ل���ى \ل

� أ�خ�اف�. م�اذ�ا ي�ص
ن�ع� ب�ي \ل�ن
س�ان�؟ 6\لض<يق� د�ع�و
ت� \لرب ف�أ�ج�اب�ن�ي م�ن� \لرUح
ب�.   ال��رب7UالربU ل�ي ف�ل
 ال�ح
ت�م���اء�9ال�ح
ت�م�اء� ب�الرب< خ�ي
ر� م�ن� \لتو�ك��Uل� ع�ل���ى إ�ن
س���انN. 8ل�ي ب�ي
ن� م�ع�ين�ي و�أ�ن�ا س�أ�ر�ى ب�أ�ع
د�ائ�ي. 

�م�م� أ�ح�اط�وا ب�ي. ب�اس
م� \لرب< أ�ب�ي��د�ه�م
. 10ب�الرب< خ�ي
ر� م�ن� \لتو�كUل� ع�ل�ى \لرUؤ�س�اء�.   أ�ح���اط�وا11ك�لU \ل
 .
 أ�ح�اط�وا ب���ي م�ث
��ل� \لنح
��ل�. \ن
ط�ف���أ�وا ك�ن���ار� \لش��و
ك�. ب�اس
��م�12ب�ي و�\ك
ت�ن�ف�ون�ي. ب�اس
م� \لرب< أ�ب�يد�ه�م

 .
 ق�وت�ي و�ت�ر�نUم�ي \لربU و�ق�د
 ص���ار�14د�ح�ر
ت�ن�ي د�ح�ورا ل�س
ق�ط�. أ�ما \لربU ف�ع�ض�د�ن�ي. 13\لرب< أ�ب�يد�ه�م
 ي�م�ي��ن�16ص�و
ت� ت�ر�نUمN و�خ�ل�صN ف�ي خ�ي�ام� \لص<د<يق�ين�. ي�م�ي��ن� \ل��رب< ص���ان�ع�ة� ب�ب���أ
سN. 15ل�ي خ�ل�صا. 

 .Nس
� أ�م�وت� ب���ل
 أ�ح
ي���ا و�أ�ح���د<ث� ب�أ�ع
م���ال� \ل��رب<. 17\لرب< م�ر
ت�ف�ع�ة�. ي�م�ين� \لرب< ص�ان�ع�ة� ب�ب�أ  ت�أ
د�يب��ا18ل
 ا�ف
ت�ح���وا ل���ي أ�ب
��و�اب� \ل
ب��ر<. أ�د
خ���ل
 ف�يه��ا و�أ�ح
م���د� \ل�رب.19أ�دب�ن�ي \لربU و�إ�ل�ى \ل
م��و
ت� ل���م
 ي�س
�ل�م
ن�ي. 

�نك� \س
ت�ج�ب
ت� ل���ي و�ص���ر
ت� ل���ي خ�ل�ص��ا.21ه�ذ�ا \ل
ب�اب� ل�لرب<. \لص<د<يق�ون� ي�د
خ�ل�ون� ف�يه�. 20  أ�ح
م�د�ك� ل
 م�ن
 ق�ب�ل� \لرب< ك���ان� ه���ذ�ا و�ه���و� ع�ج�ي��ب�23ال
ح�ج�ر� \لذ�ي ر�ف�ض�ه� \ل
ب�ناؤ�ون� ق�د
 ص�ار� ر�أ
س� \لزاو�ي�ة�. 22

 آه� ي���ا ر�بU خ�ل<��ص
! آه� ي���ا ر�ب25Uه�ذ�ا ه�و� \ل
ي�و
م� \لذ�ي ص�ن�ع�ه� \لربU. ن�ب
ت�ه�ج� و�ن�ف
ر�ح� ف�يه�. 24ف�ي أ�ع
ي�ن�ن�ا. 
 !
 ال��ربU ه���و� \لل�ه� و�ق���د
 أ�ن��ار� ل�ن���ا.27م�ب�ار�ك� \لت�ي ب�اس
م� \ل��رب<. ب�ار�ك
ن���اك�م
 م���ن
 ب�ي
��ت� \ل��رب<. 26أ�ن
ق�ذ

 اح
م�د�وا \ل��رب29إ�ل�ه�ي أ�ن
ت� ف�أ�ح
م�د�ك�. إ�ل�ه�ي ف�أ�ر
ف�ع�ك�. 28أ�و
ث�ق�وا \لذب�يح�ة� ب�ر�ب�طN إ�ل�ى ق�ر�ون� \ل
م�ذ
ب�ح�. 
�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. �ن إ�ل�ى \ل �نه� ص�ال�ح� ل ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لتاس�ع� ع�ش�ر�

 ط�وب�ى ل�ح�اف�ظ�ي ش�ه�اد�ات�ه�. م�ن
 ك�ل<2ط�وب�ى ل�ل
ك�ام�ل�ين� ط�ر�يقا \لسال�ك�ين� ف�ي ش�ر�يع�ة� \لرب<. 1 
� ي�ر
ت�ك�ب�ون� إ�ث
ما. ف�ي ط�ر�ق�ه� ي�س
ل�ك�ون�. 3ق�ل�وب�ه�م
 ي�ط
ل�ب�ون�ه�.   أ�ن
ت� أ�و
ص�ي
ت� ب�و�ص���اي�اك� أ�ن
 ت�ح
ف���ظ�4أ�ي
ضا ل

� أ�خ
��ز�ى إ�ذ�ا ن�ظ���ر
ت� إ�ل���ى ك���ل< و�ص���اي�اك�.6ل�ي
ت� ط�ر�ق�ي ت�ث�بت� ف���ي ح�ف
��ظ� ف�ر�ائ�ض���ك�. 5ت�م�اما.   ح�ين�ئ�ذN ل
� ت�ت
ر�ك
ن�ي إ�ل�ى \ل
غ�اي�ة�.8أ�ح
م�د�ك� ب�اس
ت�ق�ام�ة� ق�ل
بN ع�ن
د� ت�ع�لUم�ي أ�ح
ك�ام� ع�د
ل�ك�. 7 و�ص�اي�اك� أ�ح
ف�ظ�. ل

ب
�م�ك�. 9  � ت�ض�لن�ي ع�ن
10ب�م� ي�ز�ك<ي \لشابU ط�ر�يق�ه�؟ ب�ح�ف
ظ�ه� إ�ياه� ح�س�ب� ك�ل  ب�ك�ل< ق�ل
ب�ي ط�ل�ب
ت�ك�. ل

� أ�خ
ط�ئ� إ�ل�ي
ك�. 11و�ص�اي�اك�.  �م�ك� ف�ي ق�ل
ب�ي ل�ك�ي
ل  م�ب�ار�ك� أ�ن
��ت� ي���ا ر�بU. ع�ل<م
ن���ي ف�ر�ائ�ض���ك�.12خ�بأ
ت� ك�ل
 ب�ط�ر�ي��ق� ش���ه�اد�ات�ك� ف�ر�ح
��ت� ك�م���ا ع�ل���ى ك���ل< \ل
غ�ن���ى.14ب�ش���ف�ت�ي ح�س���ب
ت� ك���ل أ�ح
ك���ام� ف�م���ك�. 13
�ح�ظ� س�ب�ل�ك�. 15 �م�ك�.16ب�و�ص�اي�اك� أ�ل
ه�ج� و�أ�ل � أ�ن
س�ى ك�ل ب�ف�ر�ائ�ض�ك� أ�ت�ل�ذذ�. ل

ج
 اك
ش���ف
 ع��ن
 ع�ي
ن���ي ف��أ�ر�ى ع�ج���ائ�ب� م��ن
18أ�ح
س�ن
 إ�ل��ى ع�ب
�د�ك� ف�أ�ح
ي���ا و�أ�ح
ف���ظ� أ�م
�ر�ك�. 17 

� ت�خ
��ف� ع�ن<��ي و�ص���اي�اك�. 19ش�ر�يع�ت�ك�.  �ر
ض�. ل  ان
س���ح�ق�ت
 ن�ف
س���ي ش���و
قا إ�ل���ى20غ�ر�يب� أ�ن���ا ف���ي \ل
 .Nك�ام�ك� ف�ي ك�ل< ح�ين
�ع�ي��ن� \لض��ال<ين� ع���ن
 و�ص���اي�اك�. 21أ�ح  د�ح
��ر�ج
 ع�ن<��ي22ان
ت�ه�ر
ت� \ل
م�ت�ك�ب<ر�ين� \ل
م�ل

�ن<ي ح�ف�ظ
ت� ش�ه�اد�ات�ك�.   ج�ل�س� أ�ي
ضا ر�ؤ�س�اء� ت�ق�او�ل�وا ع�ل���ي. أ�م��ا ع�ب
��د�ك� ف�ي�ن���اج�ي23\ل
ع�ار� و�\ل�ه�ان�ة� ل
أ�ي
ضا ش�ه�اد�ات�ك� ه�ي� ل�ذت�ي أ�ه
ل� م�ش�ور�ت�ي.24ب�ف�ر�ائ�ض�ك�. 

د
 ق���د
 ص���رح
ت� ب�ط�ر�ق���ي ف�اس
��ت�ج�ب
ت� ل��ي.26ل�ص�ق�ت
 ب�التUر�اب� ن�ف
س�ي ف�أ�ح
ي�ن�ي ح�س�ب� ك�ل�م�ت�ك�. 25 

 ق�ط���ر�ت
 ن�ف
س���ي م���ن� \ل
ح���ز
ن�.28ط�ر�يق� و�ص�اي�اك� ف�ه<م
ن�ي ف�أ�ن�اج�ي� ب�ع�ج�ائ�ب���ك�. 27ع�ل<م
ن�ي ف�ر�ائ�ض�ك�. 
�م�ك�.   اخ
ت�ر
ت� ط�ر�يق� \ل
ح���ق<.30ط�ر�يق� \ل
ك�ذ�ب� أ�ب
ع�د
 ع�ن<ي و�ب�ش�ر�يع�ت�ك� \ر
ح�م
ن�ي. 29أ�ق�م
ن�ي ح�س�ب� ك�ل

� ت�خ
ز�ن���ي. 31ج�ع�ل
ت� أ�ح
ك�ام�ك� ق�دام�ي.   ف���ي ط�ر�ي��ق� و�ص���اي�اك� أ�ج
��ر�ي32ل�ص�ق
ت� ب�ش�ه�اد�ات�ك�. ي�ا ر�بU ل
�نك� ت�ر�ح<ب� ق�ل
ب�ي. ل

ه�
�ح�ظ� ش���ر�يع�ت�ك�34ع�ل<م
ن�ي ي�ا ر�بU ط�ر�ي��ق� ف�ر�ائ�ض���ك� ف�أ�ح
ف�ظ�ه���ا إ�ل���ى \لن<ه�اي���ة�. 33   ف�ه<م
ن���ي ف���أ�ل

�ن<ي ب�ه� س�ر�ر
ت�. 35و�أ�ح
ف�ظ�ه�ا ب�ك�ل< ق�ل
ب�ي.  �36د�ر<ب
ن�ي ف�ي س�ب�يل� و�ص�اي�اك� ل  أ�م�ل
 ق�ل
ب�ي إ�ل�ى ش�ه�اد�ات�ك� ل
 أ�ق���م
 ل�ع�ب
��د�ك� ق�و
ل���ك�38ح�و<ل
 ع�ي
ن�ي ع�ن� \لنظ�ر� إ�ل�ى \ل
ب�اط�ل�. ف�ي ط�ر�يق�ك� أ�ح
ي�ن�ي. 37إ�ل�ى \ل
م�ك
س�ب�. 



�ن أ�ح
ك�ام�ك� ط�ي<ب�ة�. 39\لذ�ي ل�م�تق�يك�.   ه�ئ�ن�ذ�ا ق�د� \ش
��ت�ه�ي
ت� و�ص���اي�اك�.40أ�ز�ل
 ع�ار�ي \لذ�ي ح�ذ�ر
ت� م�ن
ه� ل
ب�ع�د
ل�ك� أ�ح
ي�ن�ي. 

و
�ن<ي \تك�ل
��ت� ع�ل���ى42ل�ت�أ
ت�ن�ي ر�ح
م�ت�ك� ي�ا ر�بU خ�ل�ص�ك� ح�س�ب� ق�و
ل�ك� 41   ف�أ�ج�او�ب� م�ع�ي<ر�ي ك�ل�م�ة6 ل

�م�ك�.  �ن<ي \ن
ت�ظ�ر
ت� أ�ح
ك�ام�ك�. 43ك�ل �م� \ل
ح�ق< ك�ل \لنز
ع� ل � ت�ن
ز�ع
 م�ن
 ف�م�ي ك�ل  ف���أ�ح
ف�ظ� ش���ر�يع�ت�ك�44و�ل
�ب�د�  �ن<ي ط�ل�ب
ت� و�ص���اي�اك� 45د�ائ�ما إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل  و�أ�ت�ك�ل��م� ب�ش���ه�اد�ات�ك� ق���دام�46و�أ�ت�م�شى ف�ي ر�ح
بN ل

� أ�خ
ز�ى   و�أ�ر
ف�ع� ي�د�ي إ�ل�ى و�ص�اي�اك� \لت�ي و�د�د
ت� و�أ�ن���اج�ي48و�أ�ت�ل�ذذ� ب�و�ص�اي�اك� \لت�ي أ�ح
ب�ب
ت� 47م�ل�وكN و�ل
ب�ف�ر�ائ�ض�ك�.

ز
�ن ق�و
ل���ك�50ا�ذ
ك�ر
 ل�ع�ب
د�ك� \ل
ق�و
ل� \لذ�ي ج�ع�ل
ت�ن�ي أ�ن
ت�ظ�ر�ه�. 49   ه�ذ�ه� ه�ي� ت�ع
ز�ي�ت�ي ف���ي م���ذ�لت�ي ل

 ت���ذ�كر
ت� أ�ح
ك�ام���ك� م�ن
��ذ�52ال
م�ت�ك�ب<ر�ون� \س
ت�ه
ز�أ�وا ب�ي إ�ل�ى \ل
غ�اي�ة�. ع�ن
 ش�ر�يع�ت�ك� ل�م
 أ�م���ل
. 51أ�ح
ي�ان�ي. 
 ت�ر
ن�يم�اتN ص�ار�ت
 ل���ي54ال
ح�م�ية� أ�خ�ذ�ت
ن�ي ب�س�ب�ب� \ل�ش
ر�ار� ت�ار�ك�ي ش�ر�يع�ت�ك�. 53\لده
ر� ي�ا ر�بU ف�ت�ع�زي
ت�. 

 ه�ذ�ا ص���ار� ل���ي56ذ�ك�ر
ت� ف�ي \للي
ل� \س
م�ك� ي�ا ر�بU و�ح�ف�ظ
ت� ش�ر�يع�ت�ك�. 55ف�ر�ائ�ض�ك� ف�ي ب�ي
ت� غ�ر
ب�ت�ي. 
�ن<ي ح�ف�ظ
ت� و�ص�اي�اك�. ل

ح
�م�ك�. 57   ت�ر�ضي
ت� و�ج
ه�ك� ب�ك�ل< ق�ل
ب�ي. \ر
ح�م
ن�ي ح�س���ب� ق�و
ل���ك�.58ن�ص�يب�ي \لربU ق�ل
ت� ل�ح�ف
ظ� ك�ل

 أ�س
��ر�ع
ت� و�ل��م
 أ�ت��و�ان� ل�ح�ف
��ظ� و�ص���اي�اك�.60ت�ف�كر
ت� ف�ي ط�ر�ق�ي و�ر�د�د
ت� ق�د�م�ي إ�ل���ى ش��ه�اد�ات�ك�. 59
�ح
م�د�ك� ع�ل���ى62ح�ب�ال� \ل�ش
ر�ار� \ل
ت�فت
 ع�ل�ي. أ�ما ش�ر�يع�ت�ك� ف�ل�م
 أ�ن
س�ه�ا. 61  ف�ي م�ن
ت�ص�ف� \للي
ل� أ�ق�وم� ل

�ت�64ر�ف�يق� أ�ن�ا ل�ك�ل< \لذ�ين� ي�تق�ون���ك� و�ل�ح���اف�ظ�ي و�ص���اي�اك�. 63أ�ح
ك�ام� ب�ر<ك�.   ر�ح
م�ت���ك� ي���ا ر�بU ق���د
 م�ل�
�ر
ض�. ع�ل<م
ن�ي ف�ر�ائ�ض�ك�.  \ل

ط
�م���ك�. 65  �ن<��ي66خ�ي
را ص�ن�ع
ت� م�ع� ع�ب
د�ك� ي�ا ر�بU ح�س���ب� ك�ل  ذ�و
ق��ا ص���ال�حا و�م�ع
ر�ف���ة6 ع�ل<م
ن���ي ل

 ص���ال�ح� أ�ن
��ت� و�م�ح
س���ن�.68ق�ب
ل� أ�ن
 أ�ذ�لل� أ�ن�ا ض���ل�ل
ت� أ�م��ا \لن� ف�ح�ف�ظ
��ت� ق�و
ل���ك�. 67ب�و�ص�اي�اك� آم�ن
ت�. 
 س���م�ن�70ال
م�ت�ك�ب<ر�ون� ق�د
 ل�فق�وا ع�ل�ي ك�ذ�با أ�ما أ�ن�ا ف�ب�ك�ل< ق�ل
ب�ي أ�ح
ف�ظ� و�ص�اي�اك�. 69ع�ل<م
ن�ي ف�ر�ائ�ض�ك�. 

 خ�ي
��ر� ل���ي أ�ن<�ي ت���ذ�لل
ت� ل�ك���ي
 أ�ت�ع�ل��م� ف�ر�ائ�ض���ك�.71م�ث
ل� \لش�ح
م� ق�ل
ب�ه��م
 أ�م��ا أ�ن���ا ف�ب�ش��ر�يع�ت�ك� أ�ت�ل��ذذ�. 
72.Nةش�ر�يع�ة� ف�م�ك� خ�ي
ر� ل�ي م�ن
 أ�ل�وف� ذ�ه�بN و�ف�ض



ي
 م�تق���وك� ي�ر�ون�ن���ي ف�ي�ف
ر�ح���ون�74ي�د�اك� ص���ن�ع�ت�ان�ي و�أ�ن
ش��أ�ت�ان�ي. ف�ه<م
ن���ي ف���أ�ت�ع�لم� و�ص���اي�اك�. 73 

�م�ك�.  �ن<ي \ن
ت�ظ�ر
ت� ك�ل  ف�ل
ت�ص���ر
 ر�ح
م�ت���ك�76ق�د
 ع�ل�م
ت� ي�ا ر�بU أ�ن أ�ح
ك�ام�ك� ع�د
ل� و�ب�ال
ح�ق< أ�ذ
ل�ل
ت�ن���ي. 75ل
 ل�ي�خ
��ز�78ل�ت���أ
ت�ن�ي م�ر�اح�م���ك� ف�أ�ح
ي���ا ل�ن ش���ر�يع�ت�ك� ه���ي� ل���ذت�ي. 77ل�ت�ع
ز�ي�ت���ي ح�س���ب� ق�و
ل���ك� ل�ع�ب
��د�ك�. 

�نه�م
 ز�ورا \ف
ت�ر�وا ع�ل�ي. أ�م��ا أ�ن��ا ف�أ�ن���اج�ي ب�و�ص���اي�اك�.   ل�ي�ر
ج���ع
 إ�ل���ي م�تق���وك� و�ع���ار�ف�و79\ل
م�ت�ك�ب<ر�ون� ل
� أ�خ
ز�ى.80ش�ه�اد�ات�ك�.  6 ف�ي ف�ر�ائ�ض�ك� ل�ك�ي
 ل ل�ي�ك�ن
 ق�ل
ب�ي ك�ام�ل

ك
�م�ك� \ن
ت�ظ�ر
ت�. 81   ك�لت
 ع�ي
ن�اي� م�ن� \لنظ�ر� إ�ل�ى ق�و
ل�ك� ف�أ�ق�ول�:82ت�اق�ت
 ن�ف
س�ي إ�ل�ى خ�ل�ص�ك�. ك�ل

�ن<ي ق�د
 ص�ر
ت� ك�ز�ق� ف�ي \لدUخ�ان�. أ�ما ف�ر�ائ�ض�ك� ف�ل�م
 أ�ن
س���ه�ا. 83[م�ت�ى ت�ع�ز<ين�ي؟]   ك���م
 ه���ي� أ�ي��ام�84ل
 ال
م�ت�ك�ب<ر�ون� ق�د
 ك�ر�وا ل�ي ح�ف�ائ�ر�. ذ�ل�ك� ل�ي
��س� ح�س���ب�85ع�ب
د�ك�؟ م�ت�ى ت�ج
ر�ي ح�ك
ما ع�ل�ى م�ض
ط�ه�د�ي؟ 

�ر
ض�. أ�م��ا87ك�لU و�ص�اي�اك� أ�م�ان�ة�. ز�ورا ي�ض
ط�ه�د�ون�ن�ي. أ�ع�ن<ي. 86ش�ر�يع�ت�ك�.  �ف
ن�ون�ي م�ن� \ل � ق�ل�يل� ل�  ل�و
ل
ح�س�ب� ر�ح
م�ت�ك� أ�ح
ي�ن�ي ف�أ�ح
ف�ظ� ش�ه�اد�ات� ف�م�ك�. 88أ�ن�ا ف�ل�م
 أ�ت
ر�ك
 و�ص�اي�اك�. 

ل
�ب�د� ي�ا ر�بU ك�ل�م�ت�ك� م�ث�بت�ة� ف�ي \لسم�او�ات�. 89  �ر
ض�90إ�ل�ى \ل  إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و
رN أ�م�ان�ت�ك�. أ�سس
��ت� \ل
 .
�ن \ل
ك�ل ع�ب�يد�ك�. 91ف�ث�ب�ت�ت  ل�و
 ل�م
 ت�ك�ن
 ش�ر�يع�ت�ك� ل�ذت�ي ل�ه�ل�ك
��ت� ح�ين�ئ�ذ92Nع�ل�ى أ�ح
ك�ام�ك� ث�ب�ت�ت� \ل
ي�و
م� ل

�نك� ب�ه�ا أ�ح
ي�ي
ت�ن�ي. 93ف�ي م�ذ�لت�ي.  � أ�ن
س�ى و�ص�اي�اك� ل �ن<��ي ط�ل�ب
��ت�94إ�ل�ى \لده
ر� ل  ل���ك� أ�ن���ا ف�خ�ل<ص
��ن�ي ل
 ل�ك�ل< ك�م�الN ر�أ�ي
ت� ح�د�ا أ�ما و�ص�يت�ك�96إ�ياي� \ن
ت�ظ�ر� \ل�ش
ر�ار� ل�ي�ه
ل�ك�ون�ي. ب�ش�ه�اد�ات�ك� أ�ف
ط�ن�. 95و�ص�اي�اك�. 

ف�و�اس�ع�ة� ج�د�ا. 

م
�نه�ا98ك�م
 أ�ح
ب�ب
ت� ش�ر�يع�ت�ك�! \ل
ي�و
م� ك�له� ه�ي� ل�ه�ج�ي. 97  و�ص�يت�ك� ج�ع�ل�ت
ن�ي أ�ح
ك�م� م�ن
 أ�ع
د�ائ�ي ل

 أ�ك
ث�ر� م�ن�100أ�ك
ث�ر� م�ن
 ك�ل< م�ع�ل<م�ي ت�ع�قل
ت� ل�ن ش�ه�اد�ات�ك� ه�ي� ل�ه�ج�ي. 99إ�ل�ى \لده
ر� ه�ي� ل�ي. 
�ن<ي ح�ف�ظ
ت� و�ص�اي�اك�.  �م�ك�.101\لشUي�وخ� ف�ط�ن
ت� ل  م�ن
 ك�ل< ط�ر�يق� ش�ر� م�ن�ع
ت� ر�ج
ل�ي ل�ك�ي
 أ�ح
ف�ظ� ك�ل

�نك� أ�ن
ت� ع�لم
ت�ن�ي. 102  م�ا أ�ح
ل�ى ق�و
ل�ك� ل�ح�ن�ك�ي! أ�ح
ل�ى م�ن� \ل
ع�س�ل�103ع�ن
 أ�ح
ك�ام�ك� ل�م
 أ�م�ل
 ل
م�ن
 و�ص�اي�اك� أ�ت�ف�طن� ل�ذ�ل�ك� أ�ب
غ�ض
ت� ك�ل ط�ر�يق� ك�ذ�بN.104ل�ف�م�ي. 

ن
�م���ك� و�ن���ور� ل�س���ب�يل�ي. 105   ح�ل�ف
��ت� ف���أ�ب�رUه� أ�ن
 أ�ح
ف���ظ� أ�ح
ك���ام� ب���ر<ك�.106س���ر�اج� ل�ر�ج
ل���ي ك�ل

�م�ك�. 107  ار
ت�ض� ب�م�ن
د�وب�ات� ف�م�ي ي���ا ر�بU و�أ�ح
ك�ام���ك�108ت�ذ�لل
ت� إ�ل�ى \ل
غ�اي�ة�. ي�ا ر�بU أ�ح
ي�ن�ي ح�س�ب� ك�ل
 ال�ش
��ر�ار� و�ض���ع�وا ل���ي ف�خ���ا أ�م��ا110ن�ف
س�ي د�ائ�ما ف�ي ك�ف<ي أ�ما ش�ر�يع�ت�ك� ف�ل�م
 أ�ن
س�ه�ا. 109ع�ل<م
ن�ي. 



�نه�ا ه�ي� ب�ه
ج�ة� ق�ل
ب�ي. 111و�ص�اي�اك� ف�ل�م
 أ�ض�ل ع�ن
ه�ا.   ع�ط�ف
ت� ق�ل
ب�ي112و�ر�ث
ت� ش�ه�اد�ات�ك� إ�ل�ى \لده
ر� ل
ل�ص
ن�ع� ف�ر�ائ�ض�ك� إ�ل�ى \لده
ر� إ�ل�ى \لن<ه�اي�ة�. 

س
�م���ك� \ن
ت�ظ���ر
ت�.114ال
م�ت�ق�ل<ب�ي��ن� أ�ب
غ�ض
��ت� و�ش���ر�يع�ت�ك� أ�ح
ب�ب
��ت�. 113   س���ت
ر�ي و�م�ج�ن<��ي أ�ن
��ت�. ك�ل

 اع
ض���د
ن�ي ح�س���ب� ق�و
ل���ك� ف�أ�ح
ي���ا و�ل�116ان
ص�ر�ف�وا ع�ن<ي أ�يUه�ا \ل�ش
��ر�ار� ف���أ�ح
ف�ظ� و�ص���اي�ا إ�ل�ه���ي. 115
 اح
ت�ق�ر
ت� ك�ل \لضال<ين� ع�ن
118أ�س
ن�د
ن�ي ف�أ�خ
ل�ص� و�أ�ر�اع�ي� ف�ر�ائ�ض�ك� د�ائ�ما. 117ت�خ
ز�ن�ي م�ن
 ر�ج�ائ�ي. 

�ن م�ك
ر�ه���م
 ب�اط���ل�.  �ر
ض� ل���ذ�ل�ك� أ�ح
ب�ب
��ت� ش���ه�اد�ات�ك�.119ف�ر�ائ�ض���ك� ل  ك�ز�غ���لN ع�ز�ل
��ت� ك���ل أ�ش
��ر�ار� \ل
ق�د� \ق
ش�ع�ر ل�ح
م�ي م�ن
 ر�ع
ب�ك� و�م�ن
 أ�ح
ك�ام�ك� ج�ز�ع
ت�. 120

ع
 121 .� ت�س
ل�م
ن�ي إ�ل�ى ظ�ال�م�ي 6. ل  ك���ن
 ض���ام�ن� ع�ب
��د�ك� ل�ل
خ�ي
��ر� ل�ك���ي
 ل�122أ�ج
ر�ي
ت� ح�ك
ما و�ع�د
ل

 اص
��ن�ع
 م���ع�124ك�لت
 ع�ي
ن�اي� \ش
ت�ي�اقا إ�ل���ى خ�ل�ص���ك� و�إ�ل���ى ك�ل�م���ة� ب���ر<ك�. 123ي�ظ
ل�م�ن�ي \ل
م�س
ت�ك
ب�ر�ون�. 
 إ�ن��ه� و�ق
��ت�126ع�ب
د�ك� أ�ن�ا. ف�ه<م
ن�ي ف�أ�ع
ر�ف� ش�ه�اد�ات�ك�. 125ع�ب
د�ك� ح�س�ب� ر�ح
م�ت�ك� و�ف�ر�ائ�ض�ك� ع�ل<م
ن�ي. 

�ج
��ل� ذ�ل���ك� أ�ح
ب�ب
��ت� و�ص���اي�اك� أ�ك
ث���ر� م���ن� \ل��ذه�ب� و�\ل�ب
ر�ي��ز�.127ع�م�لN ل�لرب<. ق�د
 ن�ق�ض�وا ش���ر�يع�ت�ك�.   ل
ل�ج
ل� ذ�ل�ك� ح�س�ب
ت� ك�ل و�ص�اي�اك� ف�ي ك�ل< ش�ي
ءN م�س
ت�ق�يم�ة6. ك�ل ط�ر�يق� ك�ذ�بN أ�ب
غ�ض
ت�. 128

ف
�م���ك� ي�ن�ي��ر� ي�ع�ق<��ل� \ل
ج�ه��ال�.130ع�ج�يب�ة� ه�ي� ش�ه�اد�ات�ك� ل���ذ�ل�ك� ح�ف�ظ�ت
ه���ا ن�ف
س���ي. 129   ف�ت
��ح� ك�ل

�ن<ي إ�ل���ى و�ص���اي�اك� \ش
��ت�ق
ت�. 131  ال
ت�ف���ت
 إ�ل���ي و�\ر
ح�م
ن���ي ك�ح���ق< م�ح�ب<��ي132ف�غ�ر
ت� ف�م�ي و�ل�ه�ث
ت� ل
� ي�ت�س���لط
 ع�ل���ي إ�ث
��م�. 133\س
م�ك�.   اف
��د�ن�ي م���ن
 ظ�ل
��م� \ل�ن
س���ان�134ث�ب<ت
 خ�ط���وات�ي ف���ي ك�ل�م�ت���ك� و�ل

 ج�د�او�ل� م�ي�اهN ج�ر�ت
 م���ن
136أ�ض�يء
 ب�و�ج
ه�ك� ع�ل�ى ع�ب
د�ك� و�ع�ل<م
ن�ي ف�ر�ائ�ض�ك�. 135ف�أ�ح
ف�ظ� و�ص�اي�اك�. 
�نه�م
 ل�م
 ي�ح
ف�ظ�وا ش�ر�يع�ت�ك�.  ع�ي
ن�ي ل

ص
6 أ�م���ر
ت� ب�ش���ه�اد�ات�ك� و�ح�ق���ا إ�ل���ى \ل
غ�اي���ة�.138ب�ار� أ�ن
ت� ي�ا ر�بU و�أ�ح
ك�ام�ك� م�س
��ت�ق�يم�ة�. 137   ع���د
ل

�م���ك�. 139 �ن أ�ع
��د�ائ�ي ن�س���وا ك�ل  ك�ل�م�ت���ك� م�م�حص���ة� ج���د�ا و�ع�ب
��د�ك� أ�ح�به���ا.140أ�ه
ل�ك�ت
ن���ي غ�ي
ر�ت���ي ل
 ع���د
ل�ك� ع���د
ل� إ�ل���ى \ل��ده
ر� و�ش���ر�يع�ت�ك� ح���ق�.142ص�غ�ير� أ�ن�ا و�ح�ق�ير� أ�ما و�ص���اي�اك� ف�ل���م
 أ�ن
س���ه�ا. 141
 ع�اد�ل���ة� ش���ه�اد�ات�ك� إ�ل���ى \ل��ده
ر�. ف�ه<م
ن���ي144ض�يق� و�ش�دة� أ�ص�اب�ان�ي أ�ما و�ص�اي�اك� ف�ه�ي� ل���ذات�ي. 143

ف�أ�ح
ي�ا.



ق
 د�ع�و
ت���ك�. خ�ل<ص
��ن�ي146ص�ر�خ
ت� م�ن
 ك�ل< ق�ل
ب�ي. \س
ت�ج�ب
 ل���ي ي���ا ر�بU. ف�ر�ائ�ض���ك� أ�ح
ف���ظ�. 145 

�م�ك� \ن
ت�ظ�ر
ت�. 147ف�أ�ح
ف�ظ� ش�ه�اد�ات�ك�.   ت�ق���دم�ت
 ع�ي
ن���اي� \ل
ه���ز�ع�148ت�ق�دم
ت� ف�ي \لصUب
ح� و�ص�ر�خ
ت�. ك�ل
 اق
ت�ر�ب�150ص�و
ت�ي� \س
ت�م�ع
 ح�س�ب� ر�ح
م�ت�ك�. ي�ا ر�بU ح�س�ب� أ�ح
ك�ام�ك� أ�ح
ي�ن�ي. 149ل�ك�ي
 أ�ل
ه�ج� ب�أ�ق
و�ال�ك�. 

 م�ن
��ذ� ز�م���ان152Nق�ر�يب� أ�ن
ت� ي�ا ر�بU و�ك�لU و�ص�اي�اك� ح���ق�. 151\لتاب�ع�ون� \لرذ�يل�ة�. ع�ن
 ش�ر�يع�ت�ك� ب�ع�د�وا. 
ع�ر�ف
ت� م�ن
 ش�ه�اد�ات�ك� أ�نك� إ�ل�ى \لده
ر� أ�سس
ت�ه�ا.

ر
�ن<ي ل�م
 أ�ن
س� ش�ر�يع�ت�ك�. 153   أ�ح
س�ن
 د�ع
و�اي� و�ف�كن���ي. ح�س���ب�154ا�ن
ظ�ر
 إ�ل�ى ذ�ل<ي و�أ�ن
ق�ذ
ن�ي ل

�نه���م
 ل���م
 ي�ل
ت�م�س���وا ف�ر�ائ�ض���ك�. 155ك�ل�م�ت�ك� أ�ح
ي�ن�ي.   ك�ث�ي��ر�ة� ه���ي�156ال
خ�ل�ص� ب�ع�ي��د� ع���ن� \ل�ش
��ر�ار� ل
 ك�ث�ير�ون� م�ض
��ط�ه�د�ي و�م�ض���اي�ق�ي. أ�م��ا ش���ه�اد�ات�ك� ف�ل���م
157م�ر�اح�م�ك� ي�ا ر�بU. ح�س�ب� أ�ح
ك�ام�ك� أ�ح
ي�ن�ي. 

�نه�م
 ل�م
 ي�ح
ف�ظ�وا ك�ل�م�ت�ك�. 158أ�م�ل
 ع�ن
ه�ا.   ان
ظ�ر
 أ�ن<ي أ�ح
ب�ب
ت� و�ص�اي�اك�. ي�ا159ر�أ�ي
ت� \ل
غ�اد�ر�ين� و�م�ق�تU ل
�م�ك� ح�ق� و�إ�ل�ى \لده
ر� ك�لU أ�ح
ك�ام� ع�د
ل�ك�. 160ر�بU ح�س�ب� ر�ح
م�ت�ك� أ�ح
ي�ن�ي.  ر�أ
س� ك�ل

ش
�م�ك� ج�ز�ع� ق�ل
ب�ي. 161  � س�ب�بN و�م�ن
 ك�ل �م�ك� ك�م�ن
 و�ج�د�162ر�ؤ�س�اء� \ض
ط�ه�د�ون�ي ب�ل  أ�ب
ت�ه�ج� أ�ن�ا ب�ك�ل

 س���ب
ع� م���راتN ف���ي \لنه���ار�164أ�ب
غ�ض
ت� \ل
ك�ذ�ب� و�ك�ر�ه
ت�ه� أ�م��ا ش���ر�يع�ت�ك� ف�أ�ح
ب�ب
ت�ه���ا. 163غ�ن�يم�ة6 و�\ف�ر�ة6. 
�م�ة� ج�ز�يل�ة� ل�م�ح�ب<ي ش�ر�يع�ت�ك� و�ل�ي
س� ل�ه���م
 م�ع
ث���ر�ة�. 165س�بح
ت�ك� ع�ل�ى أ�ح
ك�ام� ع�د
ل�ك�.   ر�ج���و
ت�166س�ل

 ح�ف�ظ
ت� و�ص�اي�اك�168ح�ف�ظ�ت
 ن�ف
س�ي ش�ه�اد�ات�ك� و�أ�ح�بUه�ا ج�د�ا. 167خ�ل�ص�ك� ي�ا ر�بU و�و�ص�اي�اك� ع�م�ل
ت�. 
�ن ك�ل ط�ر�ق�ي أ�م�ام�ك�.  و�ش�ه�اد�ات�ك� ل

ت
�م�ك� ف�ه<م
ن��ي. 169   ل�ت���د
خ�ل
 ط�ل
ب�ت���ي إ�ل��ى ح�ض
�ر�ت�ك�.170ل�ي�ب
ل�غ
 ص�ر�اخ�ي إ�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU. ح�س�ب� ك�ل

�ن ك���ل172ت�ن�ب<ع� ش�ف�ت�اي� ت�س
ب�يحا إ�ذ�ا ع�لم
ت�ن�ي ف�ر�ائ�ض�ك�. 171ك�ك�ل�م�ت�ك� ن�ج<ن�ي.   ي�غ�ن<ي ل�س�ان�ي ب�أ�ق
و�ال�ك� ل
�نن�ي \خ
ت�ر
ت� و�ص�اي�اك�. 173و�ص�اي�اك� ع�د
ل�.   اش
ت�ق
ت� إ�ل�ى خ�ل�ص���ك� ي���ا ر�ب174Uل�ت�ك�ن
 ي�د�ك� ل�م�ع�ون�ت�ي ل

 ض���ل�ل
ت� ك�ش���اةN ض���الةN.176ل�ت�ح
ي� ن�ف
س�ي و�ت�س���ب<ح�ك� و�أ�ح
ك�ام���ك� ل�ت�ع�ن<��ي. 175و�ش�ر�يع�ت�ك� ه�ي� ل�ذت�ي. 
�ن<ي ل�م
 أ�ن
س� و�ص�اي�اك�. \ط
ل�ب
 ع�ب
د�ك� ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

 ي�ا ر�بU ن�ج< ن�ف
س�ي م�ن
 ش���ف�اه� \ل
ك���ذ�ب� م���ن
2إ�ل�ى \لرب< ف�ي ض�يق�ي ص�ر�خ
ت� ف�اس
ت�ج�اب� ل�ي. 1 
 س�ه�ام� ج�بارN م�س
ن�ون�ة6 م���ع� ج�م
��ر� \لرت���م�.4م�اذ�ا ي�ع
ط�يك� و�م�اذ�ا ي�ز�يد� ل�ك� ل�س�ان� \ل
غ�ش<؟ 3ل�س�ان� غ�ش�. 

 ط��ال� ع�ل��ى ن�ف
س���ي س��ك�ن�ه�ا م��ع� م�ب
غ���ض�6و�ي
ل�ي ل�غ�ر
ب�ت�ي ف�ي م�اش�ك� ل�س�ك�ن�ي ف���ي خ�ي���ام� ق�ي�د�ار�! 5
�م�.  �م� و�ح�ين�م�ا أ�ت�ك�لم� ف�ه�م
 ل�ل
ح�ر
ب�.7\لسل أ�ن�ا س�ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
ح�اد�ي و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

 م�ع�ون�ت�ي م�ن
 ع�ن
د� \لرب< ص��ان�ع� \لس�م�او�ات�2أ�ر
ف�ع� ع�ي
ن�ي إ�ل�ى \ل
ج�ب�ال� م�ن
 ح�ي
ث� ي�أ
ت�ي ع�و
ن�ي. 1 
�ر
ض�.  � ي�ن
ع�س� ح�اف�ظ�ك�. 3و�\ل � ي�د�ع� ر�ج
ل�ك� ت�ز�لU. ل � ي�ن�ام� ح�اف�ظ� إ�س
ر�ائ�يل�. 4ل � ي�ن
ع�س� و�ل  ال��رب5Uإ�نه� ل

� \ل
ق�م���ر� ف���ي \للي
��ل�.6ح�اف�ظ�ك�. \لربU ظ�ل� ل�ك� ع�ن
 ي�د�ك� \ل
ي�م
ن�ى.  � ت�ض
ر�ب�ك� \لشم
س� ف�ي \لنه���ار� و�ل  ل
 ال��ربU ي�ح
ف���ظ� خ�ر�وج���ك� و�د�خ�ول���ك� م���ن� \لن� و�إ�ل���ى8الربU ي�ح
ف�ظ�ك� م�ن
 ك�ل< ش�ر�. ي�ح
ف�ظ� ن�ف
س���ك�. 7

\لده
ر�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثان�ي و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�. ل�د�او�د�

 ت�ق���ف� أ�ر
ج�ل�ن���ا ف���ي أ�ب
و�اب���ك� ي���ا أ�ور�ش���ل�يم�.2ف�ر�ح
ت� ب�ال
ق�ائ�ل�ين� ل�ي: [إ�ل�ى ب�ي
ت� \ل��رب< ن���ذ
ه�ب�]. 1 
 ح�ي
ث� ص���ع�د�ت� \ل�س
��ب�اط� أ�س
��ب�اط� \ل��رب< ش���ه�اد�ة6 ل�س
��ر�ائ�يل�4أ�ور�ش�ل�يم� \ل
م�ب
ن�ية� ك�م�د�ين�ةN م�تص�ل�ةN ك�ل<ه�ا 3

�نه� ه�ن�اك� \س
ت�و�ت� \ل
ك�ر�اس�يU ل�ل
ق�ض�اء� ك�ر�اس���يU ب�ي
��ت� د�او�د�. 5ل�ي�ح
م�د�وا \س
م� \لرب<.  �م�ة�6ل  اس
��أ�ل�وا س���ل
�م� ف��ي أ�ب
ر�اج��ك� ر�اح��ة� ف���ي ق�ص��ور�ك�. 7أ�ور�ش�ل�يم�. ل�ي�س
ت�ر�ح
 م�ح�بUوك�.   م���ن
 أ�ج
�ل� إ�خ
��و�ت�ي8ل�ي�ك�ن
 س�ل

�م� ب�ك�].  �ق�ول�ن: [س�ل م�ن
 أ�ج
ل� ب�ي
ت� \لرب< إ�ل�ه�ن�ا أ�ل
ت�م�س� ل�ك� خ�ي
را.9و�أ�ص
ح�اب�ي ل�



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثال�ث� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

 ه�و�ذ�ا ك�م�ا أ�ن ع�ي�ون� \ل
ع�ب�يد� ن�ح
و� أ�ي
د�ي س�اد�ت�ه�م
2إ�ل�ي
ك� ر�ف�ع
ت� ع�ي
ن�ي ي�ا س�اك�نا ف�ي \لسم�او�ات�. 1 
 ار
ح�م
ن���ا ي���ا3ك�م�ا أ�ن ع�ي
ن�ي� \ل
ج�ار�ي�ة� ن�ح
و� ي�د� س�ي<د�ت�ه�ا ه�ك�ذ�ا ع�ي�ون�ن�ا ن�ح
و� \لرب< إ�ل�ه�ن�ا ح�تى ي�ت�ر�أف� ع�ل�ي
ن���ا. 


ن�ا ه�و�انا.  �نن�ا ك�ث�يرا م�ا \م
ت�ل�  ك�ث�يرا م�ا ش�ب�ع�ت
 أ�ن
ف�س���ن�ا م���ن
 ه���ز
ء� \ل
م�س
��ت�ر�يح�ين� و�إ�ه�ان���ة�4ر�بU \ر
ح�م
ن�ا ل
\ل
م�س
ت�ك
ب�ر�ين�.



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لراب�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�. ل�د�او�

� \لربU \لذ�ي ك�ان� ل�ن�ا]. ل�ي�ق�ل
 إ�س
ر�ائ�يل�: 1  � \لربU \لذ�ي ك�ان� ل�ن�ا ع�ن
��د� م���ا ق���ام� \لن��اس�2[ل�و
ل  [ل�و
ل
�ب
ت�ل�ع�ون�ا أ�ح
ي�اء6 ع�ن
د� \ح
ت�م�اء� غ�ض�ب�ه�م
 ع�ل�ي
ن�ا 3ع�ل�ي
ن�ا   إ�ذا ل�ج�ر�ف�ت
ن�ا \ل
م�ي�اه� ل�ع�ب�ر� \لسي
ل� ع�ل�ى أ�ن
ف�س���ن�ا.4إ�ذا ل

 م�ب���ار�ك� \ل��ربU \ل��ذ�ي ل���م
 ي�س
��ل�م
ن�ا ف�ر�يس���ة6 ل�س
��ن�ان�ه�م
.6إ�ذا ل�ع�ب�ر�ت
 ع�ل�ى أ�ن
ف�س�ن�ا \ل
م�ي���اه� \لطام�ي���ة�]. 5
 ع�و
ن�ن���ا ب�اس
��م�8ان
ف�ل�ت�ت
 أ�ن
ف�س�ن�ا م�ث
ل� \ل
ع�ص
ف�ور� م���ن
 ف���خ< \لص��ياد�ين�. \ل
ف���خU \ن
ك�س���ر� و�ن�ح
��ن� \ن
ف�ل�ت
ن���ا. 7

�ر
ض�.  \لرب< \لصان�ع� \لسم�او�ات� و�\ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
خ�ام�س� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

� ي�ت�ز�ع
ز�ع� ب�ل
 ي�س
ك�ن� إ�ل�ى \لده
ر�. 1   أ�ور�ش�ل�يم�2ا�ل
م�ت�و�ك<ل�ون� ع�ل�ى \لرب< م�ث
ل� ج�ب�ل� ص�ه
ي�و
ن� \لذ�ي ل
� ت�س
ت�ق�رU ع�ص�ا \ل�ش
ر�ار� ع�ل�ى ن�ص�يب�3\ل
ج�ب�ال� ح�و
ل�ه�ا و�\لربU ح�و
ل� ش�ع
ب�ه� م�ن� \لن� و�إ�ل�ى \لده
ر�.  �نه� ل  ل

� ي�م��د \لص<��د<يق�ون� أ�ي
�د�ي�ه�م
 إ�ل���ى \ل�ث
��م�.   أ�ح
س���ن
 ي���ا ر�بU إ�ل���ى \لص��ال�ح�ين� و�إ�ل���ى4\لص<د<يق�ين� ل�ك���ي
 ل
 أ�ما \ل
ع�اد�ل�ون� إ�ل�ى ط�ر�قN م�ع�وج�ةN ف�ي�ذ
ه�ب�ه�م�ِ� \لربU م���ع� ف�ع�ل���ة� \ل�ث
��م�. س���ل�م�5\ل
م�س
ت�ق�يم�ي \ل
ق�ل�وب�. 

ع�ل�ى إ�س
ر�ائ�يل�. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساد�س� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

�ت
 أ�ف
و�اه�ن�ا ض�ح
كا و�أ�ل
س�ن�ت�ن�ا2ع�ن
د�م�ا ر�د \لربU س�ب
ي� ص�ه
ي�و
ن� ص�ر
ن�ا م�ث
ل� \ل
ح�ال�م�ين�. 1   ح�ين�ئ�ذN \م
ت�ل�
�ء�].  �م�م�: [إ�ن \لرب ق�د
 ع�ظم� \ل
ع�م�ل� م�ع� ه�ؤ�ل  ع�ظم� \ل��ربU \ل
ع�م���ل� م�ع�ن���ا3ت�ر�نUما. ح�ين�ئ�ذN ق�ال�وا ب�ي
ن� \ل

 ال��ذ�ين� ي�ز
ر�ع���ون� ب�ال��دUم�وع�5ار
د�د
 ي���ا ر�بU س���ب
ي�ن�ا م�ث
��ل� \لس��و�اق�ي ف���ي \ل
ج�ن���وب�. 4و�ص���ر
ن�ا ف�ر�ح�ي��ن�. 
6 ح�ز�م�ه�. 6ي�ح
ص�د�ون� ب�ال�ب
ت�ه�اج�.  6 م�ب
ذ�ر� \لزر
ع� م�ج�يئا ي�ج�يء� ب�التر�نUم� ح�ام�ل الذاه�ب� ذ�ه�ابا ب�ال
ب�ك�اء� ح�ام�ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساب�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�. ل�س�ل�ي
م�ان�

6 ي�س
��ه�ر�1  6 ي�ت
ع�ب� \ل
ب�ناؤ�ون�. إ�ن
 ل�م
 ي�ح
ف�ظ� \لربU \ل
م�د�ين���ة� ف�ب���اط�ل  إ�ن
 ل�م
 ي�ب
ن� \لربU \ل
ب�ي
ت� ف�ب�اط�ل
�ت
ع���اب�. ل�ك�ن��ه�2\ل
ح�ار�س�.   ب�اط�ل� ه�و� ل�ك�م
 أ�ن
 ت�ب�ك<ر�وا إ�ل�ى \ل
ق�ي�ام� م���ؤ�خ<ر�ين� \ل
ج�ل���وس� آك�ل�ي��ن� خ�ب
��ز� \ل

 ك�س���ه�امN ب�ي���د� ج�ب��ار4Nه�و�ذ�ا \ل
ب�ن�ون� م�ير�اث� م�ن
 ع�ن
د� \لرب< ث�م���ر�ة� \ل
ب�ط
��ن� أ�ج
��ر�ة�. 3ي�ع
ط�ي ح�ب�يب�ه� ن�و
ما. 
�ع
د�اء� ف�ي \ل
ب�اب�.5ه�ك�ذ�ا أ�ب
ن�اء� \لشب�يب�ة�.  � ي�خ
ز�ون� ب�ل
 ي�ك�ل<م�ون� \ل � ج�ع
ب�ت�ه� م�ن
ه�م
. ل ط�وب�ى ل�لذ�ي م�ل�



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثام�ن� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

�نك� ت�أ
ك�ل� ت�ع�ب� ي�د�ي
ك�. ط�وب�اك� و�خ�ي
ر� ل�ك�.2ط�وب�ى ل�ك�ل< م�ن
 ي�تق�ي \لرب و�ي�س
ل�ك� ف�ي ط�ر�ق�ه� 1   ل
 ه�ك��ذ�ا4ام
ر�أ�ت�ك� م�ث
ل� ك�ر
م�ةN م�ث
م�ر�ةN ف�ي ج�و�ان�ب� ب�ي
ت�ك�. ب�ن�وك� م�ث
ل� غ��ر�وس� \لزي
ت���ون� ح���و
ل� م�ائ�د�ت���ك�. 3

 . ي�ب�ار�ك�ك� \لربU م�ن
 ص���ه
ي�و
ن� و�ت�ب
ص���ر� خ�ي
��ر� أ�ور�ش���ل�يم� ك���ل أ�ي��ام� ح�ي�ات���ك�5ي�ب�ار�ك� \لرج�ل� \ل
م�تق�ي \لرب
�م� ع�ل�ى إ�س
ر�ائ�يل�. 6 و�ت�ر�ى ب�ن�ي ب�ن�يك�. س�ل



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لتاس�ع� و�\ل
ع�ش
ر�ون�
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

 [ك�ث�يرا م�ا ض�اي�ق�ون�ي م�ن
ذ� ش�ب�اب�ي ل�ك�ن
 ل���م
2[ك�ث�يرا م�ا ض�اي�ق�ون�ي م�ن
ذ� ش�ب�اب�ي]. ل�ي�ق�ل
 إ�س
ر�ائ�يل�: 1 
 .�م�ه�م
]. 3ي�ق
د�ر�وا ع�ل�ي  الربU ص�د<يق�. ق�ط���ع� ر�ب���ط� \ل�ش
��ر�ار�.4ع�ل�ى ظ�ه
ر�ي ح�ر�ث� \ل
ح�راث�. ط�ول�وا أ�ت
ل

 ل�ي�ك�ون�وا ك�ع�ش
ب� \لسUط�وح� \ل��ذ�ي ي�ي
ب���س� ق�ب
��ل� أ�ن
6ف�ل
ي�خ
ز� و�ل
ي�ر
ت�د إ�ل�ى \ل
و�ر�اء� ك�لU م�ب
غ�ض�ي ص�ه
ي�و
ن�. 5
� \ل
م�ح���ز<م� ح�ض
��ن�ه�. 7ي�ق
ل�ع�  � \ل
ح�اص���د� ك�ف��ه� م�ن
��ه� و�ل � ي�م
ل� � ي�ق��ول� \ل
ع��اب�ر�ون�: [ب�ر�ك���ة� \ل��رب<8الذ�ي ل  و�ل

ع�ل�ي
ك�م
. ب�ار�ك
ن�اك�م
 ب�اس
م� \لرب<]. 



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثل
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

 1 .Uك� ي�ا ر�ب
�ع
م�اق� ص�ر�خ
ت� إ�ل�ي  ي��ا ر�بU \س
�م�ع
 ص���و
ت�ي. ل�ت�ك���ن
 أ�ذ�ن���اك� م�ص
��غ�ي�ت�ي
ن� إ�ل���ى2م�ن� \ل
�ن ع�ن
د�ك� \ل
م�غ
ف���ر�ة�. ل�ك���ي
4إ�ن
 ك�ن
ت� ت�ر�اق�ب� \لث�ام� ي�ا ر�بU ي�ا س�ي<د� ف�م�ن
 ي�ق�ف�؟ 3ص�و
ت� ت�ض�رUع�ات�ي.   ل

�م�ه� ر�ج���و
ت�. 5ي�خ�اف� م�ن
ك�.   ن�ف
س���ي ت�ن
ت�ظ���ر� \ل��رب أ�ك
ث���ر� م���ن�6ان
ت�ظ�ر
ت�ك� ي�ا ر�بU. \ن
ت�ظ�ر�ت
 ن�ف
س�ي و�ب�ك�ل
�ن ع�ن
د� \لرب< \لرح
م�ة� و�ع�ن
��د�ه�7\ل
م�ر�اق�ب�ين� \لصUب
ح�. أ�ك
ث�ر� م�ن� \ل
م�ر�اق�ب�ين� \لصUب
ح�.   ل�ي�ر
ج� إ�س
ر�ائ�يل� \لرب ل

و�ه�و� ي�ف
د�ي إ�س
ر�ائ�يل� م�ن
 ك�ل< آث�ام�ه�. 8ف�د6ى ك�ث�ير� 



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
ح�اد�ي و�\لثل
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�. ل�د�او�د�

� ف�ي ع�ج�ائ�ب� ف�و
ق�ي.1   ي�ا ر�بU ل�م
 ي�ر
ت�ف�ع
 ق�ل
ب�ي و�ل�م
 ت�س
ت�ع
ل� ع�ي
ن�اي� و�ل�م
 أ�س
ل�ك
 ف�ي \ل
ع�ظ�ائ�م� و�ل
2 .Nو�ي ك�ف�ط�ي��م��
 ل�ي���ر
ج� إ�س
��ر�ائ�يل� \ل�رب م���ن�3ب�ل
 ه�دأ
ت� و�س�كتU ن�ف
س�ي ك�ف�ط�يمN ن�ح
و� أ�م<ه�. ن�ف
س�ي ن�ح

\لن� و�إ�ل�ى \لده
ر�.



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثان�ي و�\لثل
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

�3ك�ي
ف� ح�ل�ف� ل�لرب< ن�ذ�ر� ل�ع�ز�يز� ي�ع
ق�وب�: 2ا�ذ
ك�ر
 ي�ا ر�بU د�او�د� ك�ل ذ�ل<ه�. 1  � أ�د
خ�ل� خ�ي
م�ة� ب�ي
ت���ي. ل  [ل
�ج
ف�ان�ي 4أ�ص
ع�د� ع�ل�ى س�ر�ير� ف�ر�اش�ي.  � ن�و
ما ل � أ�ع
ط�ي و�س�نا ل�ع�ي
ن�ي و�ل  أ�و
 أ�ج�د� م�ق�اما ل�لرب< م�س
ك�نا5ل

 ل�ن���د
خ�ل
 إ�ل���ى7ه�و�ذ�ا ق�د
 س���م�ع
ن�ا ب���ه� ف���ي أ�ف
ر�ات���ة�. و�ج���د
ن�اه� ف���ي ح�ق���ول� \ل
��و�ع
ر�. 6ل�ع�ز�يز� ي�ع
ق�وب�]. 
 ك�ه�ن�ت��ك� ي�ل
ب�س��ون�9ق�م
 ي�ا ر�بU إ�ل�ى ر�اح�ت�ك� أ�ن
ت� و�ت�اب�وت� ع��ز<ك�. 8م�س�اك�ن�ه�. ل�ن�س
ج�د
 ع�ن
د� م�و
ط�ئ� ق�د�م�ي
ه�. 

� ت�ر�د و�ج
ه� م�س�يح�ك�. 10\ل
ب�ر و�أ�ت
ق�ي�اؤ�ك� ي�ه
ت�ف�ون�.   أ�ق
س�م� \لربU ل�د�او�د� ب�ال
ح�ق<11م�ن
 أ�ج
ل� د�او�د� ع�ب
د�ك� ل
� ي�ر
ج�ع� ع�ن
ه�: [م�ن
 ث�م�ر�ة� ب�ط
ن�ك� أ�ج
ع�ل� ع�ل�ى ك�ر
س�ي<ك�.   إ�ن
 ح�ف���ظ� ب�ن���وك� ع�ه
�د�ي و�ش���ه�اد�ات�ي \لت���ي12ل

�ب�د� ي�ج
ل�س�ون� ع�ل�ى ك�ر
س���ي<ك�].  �ن \ل��رب ق���د� \خ
ت���ار� ص���ه
ي�و
ن�.13أ�ع�ل<م�ه�م
 إ�ياه�ا ف�ب�ن�وه�م
 أ�ي
ضا إ�ل�ى \ل  ل
�ن<ي \ش
ت�ه�ي
ت�ه�ا. 14\ش
ت�ه�اه�ا م�س
ك�نا ل�ه�:  �ب�د�. ه�ه�ن�ا أ�س
ك�ن� ل  ط�ع�ام�ه�ا أ�ب�ار�ك�15[ه�ذ�ه� ه�ي� ر�اح�ت�ي إ�ل�ى \ل

 ه�ن�اك� أ�ن
ب���ت� ق�ر
ن��ا17ك�ه�ن�ت�ه�ا أ�ل
ب�س� خ�ل�صا و�أ�ت
ق�ي�اؤ�ه�ا ي�ه
ت�ف�ون� ه�ت�افا. 16ب�ر�ك�ة6. م�س�اك�ين�ه�ا أ�ش
ب�ع� خ�ب
زا. 
أ�ع
د�اء�ه� أ�ل
ب�س� خ�ز
يا و�ع�ل�ي
ه� ي�ز
ه�ر� إ�ك
ل�يل�ه�].18ل�د�او�د�. ر�تب
ت� س�ر�اجا ل�م�س�يح�ي. 



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثال�ث� و�\لثل
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�. ل�د�او�د�

 م�ث
��ل� \ل��دUه
ن� \لطي<��ب� ع�ل���ى \ل��رأ
س�2ه�و�ذ�ا م�ا أ�ح
س�ن� و�م�ا أ�ج
م�ل� أ�ن
 ي�س
ك�ن� \ل�خ
و�ة� م�عا! 1 
 م�ث
ل� ن���د�ى ح�ر
م���ون� \لن��از�ل� ع�ل���ى ج�ب���ل�3\لناز�ل� ع�ل�ى \لل<ح
ي�ة� ل�ح
ي�ة� ه�ار�ون� \لناز�ل� إ�ل�ى ط�ر�ف� ث�ي�اب�ه�. 

�ب�د�. �نه� ه�ن�اك� أ�م�ر� \لربU ب�ال
ب�ر�ك�ة� ح�ي�اةN إ�ل�ى \ل ص�ه
ي�و
ن�. ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لراب�ع� و�\لثل
ت�ر
ن�يم�ة� \ل
م�ص�اع�د�

 ار
ف�ع���وا أ�ي
��د�ي�ك�م
2ه�و�ذ�ا ب�ار�ك�وا \لرب ي�ا ج�م�يع� ع�ب�يد� \لرب< \ل
و�اق�ف�ين� ف�ي ب�ي
ت� \لرب< ب�اللي���ال�ي. 1
 .�ر
ض�. 3ن�ح
و� \ل
ق�د
س� و�ب�ار�ك�وا \لرب ي�ب�ار�ك�ك� \لربU م�ن
 ص�ه
ي�و
ن� \لصان�ع� \لسم�او�ات� و�\ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
خ�ام�س� و�\لثل

 ال
و�اق�ف�ين� ف�ي ب�ي
ت� \لرب< ف���ي د�ي��ار� ب�ي
��ت�2ه�ل<ل�وي�ا. س�ب<ح�وا \س
م� \لرب<. س�ب<ح�وا ي�ا ع�ب�يد� \لرب< 1 
�ن ذ�اك� ح�ل
و�. 3إ�ل�ه�ن�ا.  �ن \لرب ص�ال�ح�. ر�ن<م�وا ل�س
م�ه� ل �ن \لرب ق���د� \خ
ت���ار� ي�ع
ق���وب�4س�ب<ح�وا \لرب ل  ل

�ن<ي أ�ن�ا ق�د
 ع�ر�ف
ت� أ�ن \لرب ع�ظ�يم� و�ر�بن�ا ف�و
ق� ج�م�يع� \لل�ه���ة�. 5ل�ذ�ات�ه� و�إ�س
ر�ائ�يل� ل�خ�اصت�ه�.   ك���ل م���ا6ل
�ر
ض� ف�ي \ل
ب�ح�ار� و�ف�ي ك�ل< \للUج�ج�.   ال
م�ص
ع�د� \لسح�اب� م�ن
7ش�اء� \لربU ص�ن�ع� ف�ي \لسم�او�ات� و�ف�ي \ل

�ر
ض�. \لصان�ع� ب�ر�وقا ل�ل
م�ط�ر�. \ل
م�خ
ر�ج� \لر<يح� م�ن
 خ�ز�ائ�ن�ه�.   الذ�ي ض�ر�ب� أ�ب
ك���ار� م�ص
��ر� م���ن�8أ�ق�اص�ي \ل
 أ�ر
س�ل� آي�اتN و�ع�ج�ائ�ب� ف�ي و�س�ط�ك� ي�ا م�ص
ر� ع�ل�ى ف�ر
ع�و
ن� و�ع�ل���ى ك���ل< ع�ب�ي��د�ه�.9\لناس� إ�ل�ى \ل
ب�ه�ائ�م�. 

�م�ور�ي<ين� و�ع�وج� م�ل�ك� ب�اش�ان� و�ك���ل11الذ�ي ض�ر�ب� أ�م�ما ك�ث�ير�ة6 و�ق�ت�ل� م�ل�وكا أ�ع�زاء�: 10  س�يح�ون� م�ل�ك� \ل
 ي�ا ر�بU \س
م�ك� إ�ل�ى \ل��ده
ر�. ي���ا13و�أ�ع
ط�ى أ�ر
ض�ه�م
 م�ير�اثا م�ير�اثا ل�س
ر�ائ�يل� ش�ع
ب�ه�. 12م�م�ال�ك� ك�ن
ع�ان�. 

 .Nر
�ن \لرب ي�د�ين� ش�ع
ب�ه� و�ع�ل�ى ع�ب�يد�ه� ي�ش
ف�ق�. 14ر�بU ذ�ك
ر�ك� إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و �م���م� ف�ض��ة�15ل  أ�ص
��ن�ام� \ل
� ت�ب
ص��ر�. 16و�ذ�ه�ب� ع�م�ل� أ�ي
د�ي \لناس�.  � ت�ت�ك�ل�م�. ل�ه��ا أ�ع
ي��ن� و�ل � ت�س
�م�ع�.17ل�ه�ا أ�ف
و�اه� و�ل  ل�ه��ا آذ�ان� و�ل

 ي�ا ب�ي
ت� إ�س
ر�ائ�يل�19م�ث
ل�ه�ا ي�ك�ون� ص�ان�ع�وه�ا و�ك�لU م�ن
 ي�تك�ل� ع�ل�ي
ه�ا. 18ك�ذ�ل�ك� ل�ي
س� ف�ي أ�ف
و�اه�ه�ا ن�ف�س�! 
 .�و�ي ب���ار�ك�وا \ل��رب. ي���ا خ���ائ�ف�ي \ل��رب< ب���ار�ك�وا20ب�ار�ك�وا \لرب. ي�ا ب�ي
ت� ه�ار�ون� ب�ار�ك�وا \لرب  ي�ا ب�ي
ت� ل

 .م�ب�ار�ك� \لربU م�ن
 ص�ه
ي�و
ن� \لساك�ن� ف�ي أ�ور�ش�ل�يم�. ه�ل<ل�وي�ا.21\لرب



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساد�س� و�\لثل

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 1  �ن إ�ل�ى \ل �نه� ص�ال�ح� ل �ب�د� ر�ح
مت���ه�.2ا�ح
م�د�وا \لرب ل �ن إ�ل�ى \ل  اح
م�د�وا إ�ل�ه� \لل�ه�ة� ل
�ب�د� ر�ح
م�ت���ه�. 3 �ن إ�ل�ى \ل �ر
ب�اب� ل �ب���د�4اح
م�د�وا ر�ب \ل �ن إ�ل���ى \ل  الص��ان�ع� \ل
ع�ج���ائ�ب� \ل
ع�ظ���ام� و�ح
��د�ه� ل

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 5ر�ح
م�ت�ه�.  �ن إ�ل�ى \ل �ن إ�ل���ى6الصان�ع� \لسم�او�ات� ب�ف�ه
مN ل �ر
ض� ع�ل���ى \ل
م�ي���اه� ل  ال
ب�اس�ط� \ل
�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�.  �ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 7\ل �ن إ�ل�ى \ل �ب���د�8الصان�ع� أ�ن
و�ارا ع�ظ�يم�ة6 ل �ن إ�ل�ى \ل  الشم
س� ل�ح�ك
م� \لنه�ار� ل

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 9ر�ح
م�ت�ه�.  �ن إ�ل�ى \ل  الذ�ي ض���ر�ب� م�ص
��ر� م���ع� أ�ب
ك�ار�ه���ا10ال
ق�م�ر� و�\ل
ك�و�اك�ب� ل�ح�ك
م� \للي
ل� ل
�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�.  �ن إ�ل�ى \ل �ب��د� ر�ح
م�ت���ه�. 11ل �ن إ�ل���ى \ل  ب�ي���دN ش��د�يد�ة12Nو�أ�خ
ر�ج� إ�س
��ر�ائ�يل� م���ن
 و�س���ط�ه�م
 ل

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�.  �ن إ�ل�ى \ل �ب�د� ر�ح
م�ت���ه�.13و�ذ�ر�اعN م�م
د�ود�ةN ل �ن إ�ل�ى \ل  الذ�ي ش�ق ب�ح
ر� س�وفN إ�ل�ى ش�ق�قN ل
�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 14 �ن إ�ل�ى \ل  و�د�ف�ع� ف�ر
ع�و
ن� و�ق�وت�ه� ف�ي ب�ح
ر� س���وفN ل�ن15و�ع�بر� إ�س
ر�ائ�يل� ف�ي و�س�ط�ه� ل

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�.  �ب���د� ر�ح
م�ت���ه�. 16إ�ل�ى \ل �ن إ�ل���ى \ل  ال��ذ�ي ض���ر�ب� م�ل�وك��ا17الذ�ي س�ار� ب�ش�ع
ب�ه� ف�ي \ل
ب�ر<ية� ل
�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�.  �ن إ�ل�ى \ل �ب���د� ر�ح
م�ت���ه�: 18ع�ظ�م�اء� ل �ن إ�ل���ى \ل  س���يح�ون� م�ل���ك�19و�ق�ت���ل� م�ل�وك��ا أ�ع���زاء� ل

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�  �ن إ�ل�ى \ل �م�ور�ي<ين� ل �ب�د� ر�ح
م�ت��ه�. 20\ل �ن إ�ل�ى \ل  و�أ�ع
ط��ى أ�ر
ض���ه�م
21و�ع�وج� م�ل�ك� ب�اش�ان� ل
�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�  �ن إ�ل�ى \ل �ب�د� ر�ح
م�ت���ه�. 22م�ير�اثا ل �ن إ�ل�ى \ل  ال��ذ�ي ف���ي م���ذ�لت�ن�ا23م�ير�اثا ل�س
ر�ائ�يل� ع�ب
د�ه� ل
�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�.  �ن إ�ل�ى \ل �ب���د� ر�ح
م�ت���ه�. 24ذ�ك�ر�ن�ا ل �ن إ�ل�ى \ل  ال��ذ�ي ي�ع
ط���ي خ�ب
��زا25و�ن�جان�ا م�ن
 أ�ع
د�ائ�ن�ا ل

�ب�د� ر�ح
م�ت�ه�.  �ن إ�ل�ى \ل �ب�د� ر�ح
م�ت�ه�. 26ل�ك�ل< ب�ش�رN ل �ن إ�ل�ى \ل اح
م�د�وا إ�ل�ه� \لسم�او�ات� ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساب�ع� و�\لثل

 ع�ل���ى \لصف
ص���اف� ف���ي2ع�ل�ى أ�ن
ه�ار� ب�اب�ل� ه�ن�اك� ج�ل�س
ن�ا. ب�ك�ي
ن�ا أ�ي
ضا ع�ن
د� م�ا ت�ذ�كر
ن�ا ص�ه
ي�و
ن�. 1 
�م� ت�ر
ن�يم�ةN و�م�ع�ذ<ب�ون�ا س�أ�ل�ون�ا ف�ر�حا: [ر�ن<م�وا3و�س�ط�ه�ا ع�لق
ن�ا أ�ع
و�اد�ن�ا.  �نه� ه�ن�اك� س�أ�ل�ن�ا \لذ�ين� س�ب�ون�ا ك�ل  ل

 إ�ن
 ن�س���يت�ك� ي���ا أ�ور�ش���ل�يم�5ك�ي
ف� ن�ر�ن<م� ت�ر
ن�يم�ة� \لرب< ف���ي أ�ر
ضN غ�ر�يب���ةN؟ 4ل�ن�ا م�ن
 ت�ر
ن�يم�ات� ص�ه
ي�و
ن�]. 
 ت�ن
س�ى ي�م�ين�ي - ل�ي�ل
ت�ص�ق
 ل�س�ان�ي ب�ح�ن�ك�ي إ�ن
 ل�م
 أ�ذ
ك�ر
ك�! إ�ن
 ل�م
 أ�ف�ض<ل
 أ�ور�ش�ل�يم� ع�ل�ى أ�ع
ظ�م� ف�ر�ح�ي!

 ي���ا ب�ن
��ت� ب�اب���ل�8ا�ذ
ك�ر
 ي�ا ر�بU ل�ب�ن�ي أ�د�وم� ي�و
م� أ�ور�ش�ل�يم� \ل
ق�ائ�ل�ين�: [ه�دUوا ه�دUوا ح�تى إ�ل���ى أ�س�اس���ه�ا]. 7
 ط�وب�ى ل�م�ن
 ي�م
س���ك� أ�ط
ف�ال���ك� و�ي�ض
��ر�ب� ب�ه���م�9\ل
م�خ
ر�ب�ة� ط�وب�ى ل�م�ن
 ي�ج�از�يك� ج�ز�اء�ك� \لذ�ي ج�از�ي
ت�ن�ا! 

\لصخ
ر�ة�! 



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثام�ن� و�\لثل
ل�د�او�د�

 أ�س
ج�د� ف�ي ه�ي
ك��ل� ق�د
س��ك� و�أ�ح
م��د� \س
�م�ك�2أ�ح
م�د�ك� م�ن
 ك�ل< ق�ل
ب�ي. ق�دام� \لل�ه�ة� أ�ر�ن<م� ل�ك�. 1 
�ن��ك� ق���د
 ع�ظم
��ت� ك�ل�م�ت���ك� ع�ل���ى ك���ل< \س
��م�ك�.   ف���ي ي���و
م� د�ع�و
ت���ك� أ�ج�ب
ت�ن���ي.3ع�ل�ى ر�ح
م�ت�ك� و�ح�ق<ك� ل

�ر
ض� إ�ذ�ا س���م�ع�وا ك�ل�م���ات� ف�م���ك�.4ش���جع
ت�ن�ي ق���وة6 ف���ي ن�ف
س���ي.   ي�ح
م���د�ك� ي���ا ر�بU ك���لU م�ل���وك� \ل
�ن م�ج
د� \لرب< ع�ظ�يم�. 5 �ن \لرب ع�الN و�ي�ر�ى \ل
م�ت�و�اض�ع�. أ�ما \ل
م�ت�ك�ب<��ر�6و�ي�ر�ن<م�ون� ف�ي ط�ر�ق� \لرب< ل  ل

 .Nب�ع�يد 
 إ�ن
 س�ل�ك
ت� ف�ي و�س�ط� \لض<يق� ت�ح
ي�ن�ي. ع�ل�ى غ�ض�ب� أ�ع
د�ائ�ي ت�م�دU ي�د�ك� و�ت�خ�ل<ص�ن�ي7ف�ي�ع
ر�ف�ه� م�ن
� ت�ت�خ�ل. 8ي�م�ين�ك�.  �ب�د�. ع�ن
 أ�ع
م�ال� ي�د�ي
ك� ل الربU ي�ح�ام�ي ع�ن<ي. ي�ا ر�بU ر�ح
م�ت�ك� إ�ل�ى \ل



�ث�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لتاس�ع� و�\لثل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. ل�د�او�د�. م�ز
م�ور�

 أ�ن
ت� ع�ر�ف
ت� ج�ل�وس�ي و�ق�ي�ام�ي. ف�ه�م
��ت� ف�ك
��ر�ي م���ن
 ب�ع�ي��دN.2ي�ا ر�بU ق�د� \خ
ت�ب�ر
ت�ن�ي و�ع�ر�ف
ت�ن�ي. 1 
 و�أ�ن
��ت� ي���ا ر�ب4Uم�س
ل�ك�ي و�م�ر
ب�ض�ي ذ�ري
ت� و�ك�ل ط�ر�ق�ي ع�ر�ف
ت�. 3 �ن��ه� ل�ي
��س� ك�ل�م���ة� ف���ي ل�س���ان�ي إ�ل  ل

 ع�ج�يب���ة� ه���ذ�ه� \ل
م�ع
ر�ف���ة�6م�ن
 خ�ل
��فN و�م���ن
 ق���دامN ح�اص���ر
ت�ن�ي و�ج�ع�ل
��ت� ع�ل���ي ي���د�ك�. 5ع�ر�ف
ت�ه�ا ك�له�ا. 
� أ�س
ت�ط�يع�ه�ا.   إ�ن
 ص�ع�د
ت� إ�ل���ى8أ�ي
ن� أ�ذ
ه�ب� م�ن
 ر�وح�ك� و�م�ن
 و�ج
ه�ك� أ�ي
ن� أ�ه
ر�ب�؟ 7ف�و
ق�ي. \ر
ت�ف�ع�ت
 ل

 إ�ن
 أ�خ�ذ
ت� ج�ن�اح�ي� \لصUب
ح� و�س�ك�ن
ت� ف�ي9\لسم�او�ات� ف�أ�ن
ت� ه�ن�اك� و�إ�ن
 ف�ر�ش
ت� ف�ي \ل
ه�او�ي�ة� ف�ه�ا أ�ن
ت�. 
 ف�ق�ل
�ت�: [إ�نم��ا \لظUل
م��ة� ت�غ
ش��ان�ي].11ف�ه�ن�اك� أ�ي
ضا ت�ه
د�ين�ي ي�د�ك� و�ت�م
س�ك�ن�ي ي�م�ين�ك�. 10أ�ق�اص�ي \ل
ب�ح
ر� 

� ت�ظ
ل�م� ل�د�ي
ك� و�\للي
ل� م�ث
ل� \لنه���ار� ي�ض���يء�. ك�الظUل
م���ة� ه�ك���ذ�ا12ف�اللي
ل� ي�ض�يء� ح�و
ل�ي!   الظUل
م�ة� أ�ي
ضا ل
�نك� أ�ن
ت� \ق
ت�ن�ي
ت� ك�ل
ي�ت�ي. ن�س�ج
ت�ن�ي ف�ي ب�ط
ن� أ�م<ي. 13\لنUور�.   أ�ح
م�د�ك� م�ن
 أ�ج
��ل� أ�ن<��ي ق���د� \م
ت���ز
ت�14ل

 ل�م
 ت�خ
ت�ف� ع�ن
��ك� ع�ظ���ام�ي ح�ين�م���ا ص���ن�ع
ت�15ع�ج�با. ع�ج�يب�ة� ه�ي� أ�ع
م�ال�ك� و�ن�ف
س�ي ت�ع
ر�ف� ذ�ل�ك� ي�ق�ينا. 
�ر
ض�.   ر�أ�ت
 ع�ي
ن�اك� أ�ع
ض�ائ�ي و�ف���ي س���ف
ر�ك� ك�لUه���ا ك�ت�ب���ت
 ي���و
م�16ف�ي \ل
خ�ف�اء� و�ر�ق�م
ت� ف�ي أ�ع
م�اق� \ل

 إ�ن
 أ�ح
ص���ه�ا18م�ا أ�ك
ر�م� أ�ف
ك�ار�ك� ي�ا \لله� ع�ن
د�ي! م�ا أ�ك
ث���ر� ج�م
ل�ت�ه���ا! 17ت�ص�ور�ت
 إ�ذ
 ل�م
 ي�ك�ن
 و�\ح�د� م�ن
ه�ا. 
 ل�ي
ت�ك� ت�ق
ت�ل� \ل�ش
ر�ار� ي�ا \لل�ه�. ف�ي���ا ر�ج���ال� \ل��د<م�اء�19ف�ه�ي� أ�ك
ث�ر� م�ن� \لرم
ل�. \س
ت�ي
ق�ظ
ت� و�أ�ن�ا ب�ع
د� م�ع�ك�. 

� أ�ب
غ�ض� م�ب
غ�ض���يك� ي���ا21الذ�ين� ي�ك�ل<م�ون�ك� ب�ال
م�ك
ر� ن�اط�ق�ين� ب�ال
ك�ذ�ب� ه�م
 أ�ع
د�اؤ�ك�. 20\ب
ع�د�وا ع�ن<ي.   أ�ل
 اخ
ت�ب�ر
ن���ي ي���ا \لل��ه� و�\ع
��ر�ف
23ب�غ
ضا ت�ام�ا أ�ب
غ�ض
ت�ه�م
. ص���ار�وا ل���ي أ�ع
��د�اء6. 22ر�بU و�أ�م
ق�ت� م�ق�او�م�يك�. 

و�ان
ظ�ر
 إ�ن
 ك�ان� ف�ي ط�ر�يق� ب�اط�ل� و�\ه
د�ن�ي ط�ر�يقا أ�ب�د�ي�ا.24ق�ل
ب�ي. \م
ت�ح�ن<ي و�\ع
ر�ف
 أ�ف
ك�ار�ي. 



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
ل�م�ام� \ل
م�غ�ن<ين�. م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

 الذ�ين� ي�ت�ف�ك��ر�ون� ب�ش���ر�ورN ف���ي2أ�ن
ق�ذ
ن�ي ي�ا ر�بU م�ن
 أ�ه
ل� \لشر<. م�ن
 ر�ج�ل� \لظUل
م� \ح
ف�ظ
ن�ي. 1 
�ف
ع���وان� ت�ح
��ت� ش���ف�اه�ه�م
.3ق�ل�وب�ه�م
. \ل
ي�و
م� ك�له� ي�ج
ت�م�ع�ون� ل�ل
ق�ت���ال�.   س���نUوا أ�ل
س���ن�ت�ه�م
 ك�ح�ي��ةN. ح�م���ة� \ل

 .
 اح
ف�ظ
ن�ي ي�ا ر�بU م�ن
 ي�د�ي� \لش<ر<ير�. م�ن
 ر�ج���ل� \لظUل
��م� أ�ن
ق���ذ
ن�ي. \ل��ذ�ين� ت�ف�ك��ر�وا ف���ي ت�ع
ث�ي��ر�4س�ل�ه
6. م�دUوا ش�ب�ك�ة6 ب�ج�ان�ب� \لطر�يق�. و�ض�ع�وا ل�ي أ�ش
ر�اكا.5خ�ط�وات�ي.   أ�خ
ف�ى ل�ي \ل
م�س
ت�ك
ب�ر�ون� ف�خ�ا و�ح�ب�ال

 .
 ي���ا ر�بU \لس��ي<د� ق���وة� خ�ل�ص���ي7ق�ل
ت� ل�لرب<: [أ�ن
ت� إ�ل�ه�ي. أ�ص
غ� ي�ا ر�بU إ�ل�ى ص�و
ت� ت�ض�رUع�ات�ي. 6س�ل�ه
� ت�ن�ج<��ح
 م�ق�اص���د�ه�. ي�ت�ر�فع���ون�.8ظ�لل
ت� ر�أ
س�ي ف�ي ي�و
م� \ل
ق�ت�ال�.  � ت�ع
��ط� ي���ا ر�بU ش���ه�و�ات� \لش<��ر<ير�. ل  ل

 .
 ل�ي�س
ق�ط
 ع�ل�ي
ه�م
 ج�م
ر�. ل�ي�س
��ق�ط�وا10أ�ما ر�ؤ�وس� \ل
م�ح�يط�ين� ب�ي ف�ش�ق�اء� ش�ف�اه�ه�م
 ي�غ�ط<يه�م
. 9س�ل�ه
� ي�ق�وم�وا.  �ر
ض�. ر�ج�ل� \لظUل
م� ي�ص�يد�ه� \لش��ر11Uف�ي \لنار� و�ف�ي غ�م�ر�اتN ف�ل � ي�ث
ب�ت� ف�ي \ل  ر�ج�ل� ل�س�انN ل

�ك�ه�].   إ�نم���ا \لص<��د<يق�ون�13ق�د
 ع�ل�م
ت� أ�ن \لرب ي�ج
ر�ي ح�ك
ما ل�ل
م�س�اك�ين� و�ح�ق���ا ل�ل
ب�ائ�س���ين�. 12إ�ل�ى ه�ل
ي�ح
م�د�ون� \س
م�ك�. \ل
م�س
ت�ق�يم�ون� ي�ج
ل�س�ون� ف�ي ح�ض
ر�ت�ك�. 



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
ح�اد�ي و�\ل
م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�ت�ي2ي�ا ر�بU إ�ل�ي
ك� ص�ر�خ
ت�. أ�س
ر�ع
 إ�ل�ي. أ�ص
غ� إ�ل�ى ص�و
ت�ي ع�ن
د� م�ا أ�ص
ر�خ� إ�ل�ي
��ك�. 1   ل�ت�س
��ت�ق�م
 ص���ل
 .Nة اج
ع���ل
 ي���ا ر�بU ح�ار�س��ا ل�ف�م���ي. \ح
ف���ظ
 ب���اب�3ك�ال
ب�خ�ور� ق�دام�ك�. ل�ي�ك�ن
 ر�ف
ع� ي���د�ي ك�ذ�ب�يح���ةN م�س���ائ�ي

 .� آك���ل
 م���ن
4ش�ف�ت�ي �ت�ع�ل��ل� ب�ع�ل���ل� \لش�ر< م���ع� أ�ن��اسN ف���اع�ل�ي إ�ث
�مN و�ل � ت�م�ل
 ق�ل
ب�ي إ�ل�ى أ�م
رN ر�د�يءN ل  ل
 .
�ت�ي ب�ع
��د�5ن�ف�ائ�س�ه�م � ي�أ
ب�ى ر�أ
س�ي. ل�ن ص���ل  ل�ي�ض
ر�ب
ن�ي \لص<د<يق� ف�ر�ح
م�ة� و�ل
ي�و�ب<خ
ن�ي ف�ز�ي
ت� ل�لرأ
س�. ل

 .
�نه�ا ل�ذ�يذ�ة�. 6ف�ي م�ص�ائ�ب�ه�م  ك�م�ن
 ي�ف
ل���ح�7ق�د� \ن
ط�ر�ح� ق�ض�ات�ه�م
 م�ن
 ع�ل�ى \لصخ
ر�ة� و�س�م�ع�وا ك�ل�م�ات�ي ل
�ر
ض� ت�ب�دد�ت
 ع�ظ�ام�ن�ا ع�ن
د� ف�م� \ل
ه�او�ي�ة�.  �8و�ي�ش�قU \ل �نه� إ�ل�ي
ك� ي�ا س�ي<د� ي���ا ر�بU ع�ي
ن���اي�. ب���ك� \ح
ت�م�ي
��ت�. ل  ل

 ل�ي�س
��ق�ط�10اح
ف�ظ
ن�ي م�ن� \ل
ف�خ< \لذ�ي ق�د
 ن�ص�ب�وه� ل�ي و�م���ن
 أ�ش
��ر�اك� ف���اع�ل�ي \ل�ث
��م�. 9ت�ف
ر�غ
 ن�ف
س�ي. 
\ل�ش
ر�ار� ف�ي ش�ب�اك�ه�م
 ح�تى أ�ن
ج�و� أ�ن�ا ب�ال
ك�ل<ية�. 



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثان�ي و�\ل
�ة� ق�ص�يد�ة� ل�د�او�د� ل�ما ك�ان� ف�ي \ل
م�غ�ار�ة�. ص�ل

 أ�س
��ك�ب� أ�م���ام�ه� ش���ك
و�اي�. ب�ض���يق�ي2ب�ص�و
ت�ي إ�ل�ى \لرب< أ�ص
ر�خ�. ب�ص�و
ت�ي إ�ل�ى \لرب< أ�ت�ض���رع�. 1 
 ع�ن
د� م�ا أ�ع
ي�ت
 ر�وح�ي ف�ي و�أ�ن
ت� ع�ر�ف
ت� م�س
ل�ك�ي - ف�ي \لطر�ي��ق� \لت���ي أ�س
��ل�ك� أ�خ
ف���وا3ق�دام�ه� أ�خ
ب�ر�. 

 ا�ن
ظ�ر
 إ�ل�ى \ل
ي�م�ين� و�أ�ب
ص�ر
 ف�ل�ي
س� ل�ي ع�ار�ف�. ب�اد� ع�ن<��ي \ل
م�ن���اص�. ل�ي
��س� م���ن
 ي�س
��أ�ل� ع���ن
4ل�ي ف�خ�ا. 
�ح
ي�اء�. 5ن�ف
س�ي.   أ�ص
غ� إ�ل���ى ص���ر�اخ�ي6ص�ر�خ
ت� إ�ل�ي
ك� ي�ا ر�بU. ق�ل
ت�: [أ�ن
ت� م�ل
ج�إ�ي ن�ص�يب�ي ف�ي أ�ر
ض� \ل

�نه�م
 أ�ش�دU م�ن<ي.  �ن<ي ق�د
 ت�ذ�لل
ت� ج�د�ا. ن�ج<ن�ي م�ن
 م�ض
ط�ه�د�ي ل  أ�خ
��ر�ج
 م���ن� \ل
ح�ب
��س� ن�ف
س���ي ل�ت�ح
م�ي��د�7ل
.[�نك� ت�ح
س�ن� إ�ل�ي \س
م�ك�. \لص<د<يق�ون� ي�ك
ت�ن�ف�ون�ن�ي ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثال�ث� و�\ل
م�ز
م�ور� ل�د�او�د�

�ت�ي و�أ�ص
غ� إ�ل�ى ت�ض�رUع�ات�ي. ب�أ�م�ان�ت�ك� \س
ت�ج�ب
 ل�ي ب�ع�د
ل�ك�. 1  � ت�د
خ�ل
 ف���ي2ي�ا ر�بU \س
م�ع
 ص�ل  و�ل
�ن \ل
ع���د�و ق���د� \ض
��ط�ه�د� ن�ف
س���ي. س���ح�ق� إ�ل���ى3\ل
م�ح�اك�م�ة� م�ع� ع�ب
د�ك� ف�إ�نه� ل�ن
 ي�ت�ب�رر� ق�دام�ك� ح���ي�.   ل

�ر
ض� ح�ي�ات�ي. أ�ج
ل�س�ن�ي ف�ي \لظUل�م�ات� م�ث
ل� \ل
م�و
ت�ى م�ن
ذ� \لده
ر�.   أ�ع
ي���ت
 ف���ي ر�وح���ي. ت�ح�ي��ر� ف���ي4\ل
 ب�س�ط
ت� إ�ل�ي
ك� ي���د�ي.6ت�ذ�كر
ت� أ�يام� \ل
ق�د�م�. ل�ه�ج
ت� ب�ك�ل< أ�ع
م�ال�ك�. ب�ص�ن�ائ�ع� ي�د�ي
ك� أ�ت�أ�مل�. 5د�اخ�ل�ي ق�ل
ب�ي. 

 .
�ه � ت�ح
ج���ب
 و�ج
ه���ك� ع�ن<��ي7ن�ف
س�ي ن�ح
و�ك� ك�أ�ر
ضN ي�اب�س�ةN. س�ل  أ�س
ر�ع
 أ�ج�ب
ن�ي ي�ا ر�بU. ف�ن�ي�ت
 ر�وح���ي. ل
�ن<ي ع�ل�ي
ك� ت���و�كل
ت�. ع�ر<ف
ن���ي \لطر�ي��ق�8ف�أ�ش
ب�ه� \ل
ه�اب�ط�ين� ف�ي \ل
ج�ب<.   أ�س
م�ع
ن�ي ر�ح
م�ت�ك� ف�ي \ل
غ�د�اة� ل

�ن<ي إ�ل�ي
ك� ر�ف�ع
ت� ن�ف
س�ي.   ع�ل<م
ن���ي10أ�ن
ق�ذ
ن�ي م�ن
 أ�ع
د�ائ�ي ي�ا ر�بU. إ�ل�ي
��ك� \ل
ت�ج���أ
ت�. 9\لت�ي أ�س
ل�ك� ف�يه�ا ل
 .Nت�و�ي�ة
�نك� أ�ن
ت� إ�ل�ه�ي. ر�وح�ك� \لصال�ح� ي�ه
د�ين�ي ف�ي أ�ر
ضN م�س  م�ن
 أ�ج
��ل� \س
��م�ك�11أ�ن
 أ�ع
م�ل� ر�ض�اك� ل

 و�ب�ر�ح
م�ت�ك� ت�س
ت�أ
ص�ل� أ�ع
د�ائ�ي و�ت�ب�يد� ك�ل م�ض�اي�ق�ي12ي�ا ر�بU ت�ح
ي�ين�ي. ب�ع�د
ل�ك� ت�خ
ر�ج� م�ن� \لض<يق� ن�ف
س�ي 
�ن<ي أ�ن�ا ع�ب
د�ك�. ن�ف
س�ي ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لراب�ع� و�\ل
ل�د�او�د�

 ر�ح
م�ت��ي و�م�ل
ج���إ�ي2م�ب�ار�ك� \لربU ص���خ
ر�ت�ي \ل�ذ�ي ي�ع�ل<�م� ي��د�ي \ل
ق�ت��ال� و�أ�ص��اب�ع�ي \ل
ح��ر
ب�. 1 
 ي���ا ر�بU أ�يU ش���ي
ءN ه���و�3ص�ر
ح�ي و�م�ن
ق�ذ�ي م�ج�ن<��ي و�\ل��ذ�ي ع�ل�ي
��ه� ت���و�كل
ت� \ل
م�خ
ض���ع� ش���ع
ب�ي ت�ح
ت���ي. 

 ال�ن
س�ان� أ�ش
ب�ه� ن�ف
خ�ة6. أ�يام�ه� م�ث
ل� ظ�ل� ع�اب�رN.4\ل�ن
س�ان� ح�تى ت�ع
ر�ف�ه� أ�و� \ب
ن� \ل�ن
س�ان� ح�تى ت�ف
ت�ك�ر� ب�ه�؟ 
 أ�ب
ر�ق
 ب�ر�وقا و�ب���د<د
ه�م
. أ�ر
س���ل
 س��ه�ام�ك�6ي�ا ر�بU ط�أ
ط�ئ
 س�م�او�ات�ك� و�\ن
ز�ل�. \ل
م�س� \ل
ج�ب�ال� ف�ت�د�خ<ن�. 5

 .
�ء�. أ�ن
ق�ذ
ن�ي و�ن�ج<ن�ي م�ن� \ل
م�ي�اه� \ل
ك�ث�ير�ة� م�ن
 أ�ي
د�ي \ل
غ�ر�ب�اء� 7و�أ�ز
ع�ج
ه�م  ال��ذ�ين�8أ�ر
س�ل
 ي�د�ك� م�ن� \ل
ع�ل
 .Nي�م�ين� ك�ذ�ب 
 ي�ا \لله� أ�ر�ن<م� ل�ك� ت�ر
ن�يم�ة6 ج�د�يد�ة6. ب�ر�ب�ابN ذ�ات� ع�ش�ر�ة�9ت�ك�لم�ت
 أ�ف
و�اه�ه�م
 ب�ال
ب�اط�ل� و�ي�م�ين�ه�م

 أ�ن
ق���ذ
ن�ي11ال
م�ع
ط�ي خ�ل�صا ل�ل
م�ل�وك�. \ل
م�ن
ق�ذ� د�او�د� ع�ب
��د�ه� م���ن� \لس��ي
ف� \لس��Uوء�. 10أ�و
ت�ارN أ�ر�ن<م� ل�ك�. 
 .Nي�م�ي��ن� ك���ذ�ب 
 ل�ك���ي
 ي�ك���ون�12و�ن�ج<ن�ي م�ن
 أ�ي
د�ي \ل
غ�ر�ب�اء� \لذ�ين� ت�ك�لم�ت
 أ�ف
و�اه�ه�م
 ب�ال
ب�اط�ل� و�ي�م�ين�ه���م

.Nك���ل
 ب�ن�ون�ا م�ث
ل� \ل
غ�ر�وس� \لنام�ي���ة� ف���ي ش���ب�يب�ت�ه�ا. ب�ن�ات�ن���ا ك�أ�ع
م���د�ة� \لزو�اي���ا م�ن
ح�وت���اتN ح�س���ب� ب�ن���اء� ه�ي
 ب�ق�ر�ن���ا14أ�ه
ر�اؤ�ن�ا م�لن�ة6 ت�ف�يض� م�ن
 ص�ن
فN ف�ص�ن
فN. أ�غ
ن�ام�ن�ا ت�ن
ت���ج� أ�ل�وف��ا و�ر�ب���و�اتN ف���ي ش���و�ار�ع�ن�ا. 13

� ش�ك
و�ى ف�ي ش�و�ار�ع�ن�ا.  � ه�ج�وم� و�ل � \ق
ت�ح�ام� و�ل  ط�وب�ى ل�لشع
ب� \لذ�ي ل�ه� ك�ه���ذ�ا. ط���وب�ى15م�ح�مل�ة6. ل
ل�لشع
ب� \لذ�ي \لربU إ�ل�ه�ه�.



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
خ�ام�س� و�\ل
ت�س
ب�يح�ة� ل�د�او�د�

�ب�د�. 1   ف���ي ك���ل< ي���و
مN أ�ب�ار�ك���ك� و�أ�س���ب<ح�2أ�ر
ف�ع�ك� ي�ا إ�ل�ه�ي \ل
م�ل�ك� و�أ�ب�ار�ك� \س
م�ك� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل
�ب�د�.   د�و
ر� إ�ل���ى4ع�ظ�يم� ه�و� \لربU و�ح�م�يد� ج���د�ا و�ل�ي
��س� ل�ع�ظ�م�ت���ه� \س
ت�ق
ص���اء�. 3\س
م�ك� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل

 ب�ق���وة�6ب�ج�ل�ل� م�ج
��د� ح�م
��د�ك� و�أ�م���ور� ع�ج�ائ�ب���ك� أ�ل
ه���ج�. 5د�و
رN ي�س���ب<ح� أ�ع
م�ال���ك� و�ب�ج�ب�ر�وت���ك� ي�خ
ب���ر�ون�. 
 ا�ل��ربU ح�ن��ان�8ذ�ك
ر� ك�ث
ر�ة� ص�ل�ح�ك� ي�ب
د�ون� و�ب�ع���د
ل�ك� ي�ر�ن<م���ون�. 7م�خ�او�ف�ك� ي�ن
ط�ق�ون� و�ب�ع�ظ�م�ت�ك� أ�ح�د<ث�. 
 ي�ح
م�د�ك� ي���ا10الربU ص�ال�ح� ل�ل
ك�ل< و�م�ر�اح�م�ه� ع�ل�ى ك�ل< أ�ع
م�ال�ه�. 9و�ر�ح�يم� ط�و�يل� \لرUوح� و�ك�ث�ير� \لرح
م�ة�. 
 ل�ي�ع�ر<ف���وا ب�ن���ي12ب�م�ج
د� م�ل
ك�ك� ي�ن
ط�ق�ون� و�ب�ج�ب�ر�وت�ك� ي�ت�ك�لم���ون� 11ر�بU ك�لU أ�ع
م�ال�ك� و�ي�ب�ار�ك�ك� أ�ت
ق�ي�اؤ�ك�. 

 ا�ل��رب14Uم�ل
ك�ك� م�ل
ك� ك�ل< \لدUه�ور� و�س�ل
ط�ان�ك� ف�ي ك�ل< د�و
رN ف�د�و
رN. 13آد�م� ق�د
ر�ت�ك� و�م�ج
د� ج�ل�ل� م�ل
ك�ك�. 
 أ�ع
ي�ن� \ل
ك�ل< إ�ياك� ت�ت�ر�جى و�أ�ن
ت� ت�ع
ط�يه���م
 ط�ع���ام�ه�م
15ع�اض�د� ك�ل \لساق�ط�ين� و�م�ق�و<م� ك�ل \ل
م�ن
ح�ن�ين�. 

 ال��ربU ب���ار� ف���ي ك���ل< ط�ر�ق���ه� و�ر�ح�ي��م� ف���ي ك���ل<17ت�ف
ت�ح� ي�د�ك� ف�ت�ش
ب�ع� ك�ل ح�ي� ر�ض��ى6. 16ف�ي ح�ين�ه�. 
 ي�ع
م�ل� ر�ض�ى خ�ائ�ف�يه� و�ي�س
��م�ع�19الربU ق�ر�يب� ل�ك�ل< \لذ�ين� ي�د
ع�ون�ه� \لذ�ين� ي�د
ع�ون�ه� ب�ال
ح�ق<. 18أ�ع
م�ال�ه�. 

 .
 ب�ت�س
��ب�يح� \ل��رب< ي�ن
ط���ق�21ي�ح
ف�ظ� \لربU ك�ل م�ح�ب<يه� و�ي�ه
ل���ك� ج�م�ي��ع� \ل�ش
��ر�ار�. 20ت�ض�رUع�ه�م
 ف�ي�خ�ل<ص�ه�م
�ب�د�. ف�م�ي و�ل
ِ�ي�ب�ار�ك
 ك�لU ب�ش�رN \س
م�ه� \ل
ق�دUوس� إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساد�س� و�\ل

 1 . أ�س�ب<ح� \لرب ف�ي ح�ي�ات�ي. و�أ�ر�ن<م� ل�ل�ه�ي م�ا د�م
ت� م�و
ج���ودا.2ه�ل<ل�وي�ا. س�ب<ح�ي ي�ا ن�ف
س�ي \لرب
� خ�ل�ص� ع�ن
د�ه�. 3 � ع�ل�ى \ب
ن� آد�م� ح�ي
ث� ل � ت�تك�ل�وا ع�ل�ى \لرUؤ�س�اء� و�ل  ت�خ
ر�ج� ر�وح�ه� ف�ي�ع�ود� إ�ل�ى ت�ر�اب�ه�.4ل

 ط�وب�ى ل�م�ن
 إ�ل���ه� ي�ع
ق���وب� م�ع�ين���ه� و�ر�ج���اؤ�ه� ع�ل���ى \ل��رب< إ�ل�ه���ه�5ف�ي ذ�ل�ك� \ل
ي�و
م� ن�ف
س�ه� ت�ه
ل�ك� أ�ف
ك�ار�ه�. 
�ب���د�. 6 �م�ان���ة� إ�ل���ى \ل �ر
ض� \ل
ب�ح
ر� و�ك�ل م�ا ف�يه�ا. \ل
ح���اف�ظ� \ل  ال
م�ج
��ر�ي ح�ك
م��ا7الصان�ع� \لسم�او�ات� و�\ل

 الربU ي�ف
ت�ح� أ�ع
ي�ن� \ل
ع�م
��ي�. \ل��ربU ي�ق���و<م�8ل�ل
م�ظ
ل�وم�ين� \ل
م�ع
ط�ي خ�ب
زا ل�ل
ج�ي�اع�. \لربU ي�ط
ل�ق� \ل�س
ر�ى. 
�ر
م�ل���ة�. أ�م��ا ط�ر�ي��ق�9\ل
م�ن
ح�ن�ين�. \�لربU ي�ح�بU \لص<��د<يق�ين�.   ال��ربU ي�ح
ف���ظ� \ل
غ�ر�ب���اء�. ي�ع
ض���د� \ل
ي�ت�ي��م� و�\ل

�ب�د� إ�ل�ه�ك� ي�ا ص�ه
ي�و
ن� إ�ل�ى د�و
رN ف�د�و
رN. ه�ل<ل�وي�ا.10\ل�ش
ر�ار� ف�ي�ع�و<ج�ه�.  ي�م
ل�ك� \لربU إ�ل�ى \ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لساب�ع� و�\ل

�ئ�ق�. 1  �نه� م�ل�ذ�. \لتس
ب�يح� ل �ن \لتر�نUم� ل�ل�ه�ن�ا ص�ال�ح�. ل  الربU ي�ب
ن�ي أ�ور�ش�ل�يم�. ي�ج
م�ع�2س�ب<ح�وا \لرب ل
 ي�ح
ص�ي ع�د�د� \ل
ك�و�اك�ب�. ي�د
ع�و ك�له���ا4ي�ش
ف�ي \ل
م�ن
ك�س�ر�ي \ل
ق�ل�وب� و�ي�ج
ب�ر� ك�س
ر�ه�م
. 3م�ن
ف�ي<ي إ�س
ر�ائ�يل�. 

 .Nم�اء
� إ�ح
ص�اء�. 5ب�أ�س  الربU ي�ر
ف�ع� \ل
و�د�ع�اء� و�ي�ض���ع� \ل�ش
��ر�ار�6ع�ظ�يم� ه�و� ر�بUن�ا و�ع�ظ�يم� \ل
ق�وة�. ل�ف�ه
م�ه� ل
�ر
ض�.   ال
ك�اس�ي \لسم�او�ات� س�ح�ابا \ل
م�ه�ي<ئ� ل�ل�ر
ض�8أ�ج�يب�وا \لرب ب�ح�م
دN. ر�ن<م�وا ل�ل�ه�ن�ا ب�ع�ودN. 7إ�ل�ى \ل

� ي�س��ر10Uال
م�ع
ط�ي ل�ل
ب�ه���ائ�م� ط�ع�ام�ه���ا ل�ف���ر�اخ� \ل
غ�ر
ب��ان� \لت���ي ت�ص
�ر�خ�. 9م�ط�را \ل
م�ن
ب�ت� \ل
ج�ب�ال� ع�ش
با   ل
� ي�ر
ض�ى ب�س�اق�ي� \لرج�ل�.   س���ب<ح�ي ي���ا12ي�ر
ض�ى \لربU ب�أ�ت
ق�ي�ائ�ه� ب���الراج�ين� ر�ح
م�ت���ه�. 11ب�ق�وة� \ل
خ�ي
ل�. ل

�نه� ق�د
 ش�دد� ع�و�ار�ض� أ�ب
و�اب�ك�. ب���ار�ك� أ�ب
ن���اء�ك� د�اخ�ل���ك�.13أ�ور�ش�ل�يم� \لرب. س�ب<ح�ي إ�ل�ه�ك� ي�ا ص�ه
ي�و
ن�.   ل
�ما و�ي�ش
ب�ع�ك� م�ن
 ش�ح
م� \ل
ح�ن
ط�ة�. 14 �ر
ض�. س���ر�يعا15الذ�ي ي�ج
ع�ل� ت�خ�وم�ك� س�ل  ي�ر
س�ل� ك�ل�م�ت�ه� ف���ي \ل

 ي�ل
ق�ي ج�م
د�ه� ك�ف�ت�اتN.17الذ�ي ي�ع
ط�ي \لثل
ج� ك�الصUوف� و�ي�ذ�ر<ي \لصق�يع� ك�الرم�اد�. 16ج�د�ا ي�ج
ر�ي ق�و
ل�ه�. 
 ي�خ
ب�ر� ي�ع
ق�وب� ب�ك�ل�م�ت�ه�19ي�ر
س�ل� ك�ل�م�ت�ه� ف�ي�ذ�يب�ه�ا. ي�ه�بU ب�ر�يح�ه� ف�ت�س�يل� \ل
م�ي�اه�. 18ق�دام� ب�ر
د�ه� م�ن
 ي�ق�ف�؟ 

�م�م� و�أ�ح
ك�ام�ه� ل�م
 ي�ع
ر�ف�وه�ا. ه�ل<ل�وي�ا. 20و�إ�س
ر�ائ�يل� ب�ف�ر�ائ�ض�ه� و�أ�ح
ك�ام�ه�.  ل�م
 ي�ص
ن�ع
 ه�ك�ذ�ا ب�إ�ح
د�ى \ل



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لثام�ن� و�\ل

�ع�ال�ي. 1  �ئ�ك�ت���ه�.2ه�ل<ل�وي�ا. س�ب<ح�وا \لرب م�ن� \لسم�او�ات�. س�ب<ح�وه� ف�ي \ل  س���ب<ح�وه� ي���ا ج�م�ي��ع� م�ل
 س���ب<ح�يه�4س�ب<ح�يه� ي�ا أ�يت�ه�ا \لشم
س� و�\ل
ق�م�ر�. س�ب<ح�يه� ي�ا ج�م�يع� ك�و�اك�ب� \لن��Uور�. 3س�ب<ح�وه� ي�ا ك�ل ج�ن�ود�ه�. 

�ن��ه� أ�م���ر� ف�خ�ل�ق���ت
5ي�ا س�م�اء� \لسم�او�ات� و�ي�ا أ�يت�ه�ا \ل
م�ي�اه� \لت�ي ف�و
ق� \لسم�او�ات�.   ل�ت�س�ب<ح� \س
م� \ل��رب< ل
�ب�د� و�ض�ع� ل�ه�ا ح�د�ا ف�ل�ن
 ت�ت�ع�داه�. 6 �ر
ض� ي��ا أ�يت�ه��ا \لتن��ان�ين�7و�ث�بت�ه�ا إ�ل�ى \لده
ر� و�\ل  س�ب<ح�ي \لرب م���ن� \ل

 ال
ج�ب���ال� و�ك���لU \لك���ام�9النار� و�\ل
ب�ر�د� \لثل
ج� و�\لضب�اب� \لر<يح� \ل
ع�اص�ف�ة� \لص��ان�ع�ة� ك�ل�م�ت���ه� 8و�ك�ل \للUج�ج�. 
�ر
ز�  �ج
ن�ح���ة� 10\لشج�ر� \ل
م�ث
م�ر� و�ك�لU \ل  م�ل���وك�11ال
و�ح�وش� و�ك�لU \ل
ب�ه���ائ�م� \ل��دباب�ات� و�\لطUي���ور� ذ�و�ات� \ل

�ر
ض�  �ر
ض� و�ك�لU \لشUع�وب� \لرUؤ�س��اء� و�ك���لU ق�ض���اة� \ل �ح
��د�اث� و�\ل
ع��ذ�ار�ى أ�ي
ض��ا \لش�Uي�وخ� م���ع�12\ل  ال
�ر
ض� و�\لس��م�او�ات�.13\ل
ف�ت
ي�ان�  �نه� ق�د
 ت�ع�ال�ى \س
��م�ه� و�ح
��د�ه�. م�ج
��د�ه� ف���و
ق� \ل  ل�ي�س�ب<ح�وا \س
م� \لرب< ل

و�ي�ن
ص�ب� ق�ر
نا ل�ش�ع
ب�ه� ف�خ
را ل�ج�م�يع� أ�ت
ق�ي�ائ�ه� ل�ب�ن�ي إ�س
ر�ائ�يل� \لشع
ب� \ل
ق�ر�يب� إ�ل�ي
ه�. ه�ل<ل�وي�ا. 14



�ر
ب�ع�ون� ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\لتاس�ع� و�\ل

�ت
ق�ي�اء�. 1   ل�ي�ف
ر�ح
 إ�س
ر�ائ�يل� ب�خ���ال�ق�ه�.2ه�ل<ل�وي�ا. غ�نUوا ل�لرب< ت�ر
ن�يم�ة6 ج�د�يد�ة6 ت�س
ب�يح�ت�ه� ف�ي ج�م�اع�ة� \ل
 .
�ن \ل��رب ر�اض4Nل�ي�س�ب<ح�وا \س
م�ه� ب�ر�ق
صN. ب�د�ف� و�ع���ودN ل�ي�ر�ن<م���وا ل���ه�. 3ل�ي�ب
ت�ه�ج
 ب�ن�و ص�ه
ي�و
ن� ب�م�ل�ك�ه�م  ل

�ت
ق�ي�اء� ب�م�ج
دN. ل�ي�ر�ن<م�وا ع�ل�ى م�ض�اج�ع�ه�م
. 5ع�ن
 ش�ع
ب�ه�. ي�ج�م<ل� \ل
و�د�ع�اء� ب�ال
خ�ل�ص�.   ت�ن
و�يه�ات�6ل�ي�ب
ت�ه�ج� \ل
 .
�م���م� و�ت�أ
د�يب���اتN ف���ي7\لله� ف���ي أ�ف
��و�اه�ه�م
 و�س���ي
ف� ذ�و ح���دي
ن� ف���ي ي��د�ه�م  ل�ي�ص
��ن�ع�وا ن�ق
م���ة6 ف���ي \ل

 ل�ي�ج
��ر�وا ب�ه���م�ِ� \ل
ح�ك
��م� \ل
م�ك
ت���وب�.9ل�س
ر� م�ل�وك�ه�م
 ب�ق�ي�ودN و�ش�ر�ف�ائ�ه�م
 ب�ك�ب�ولN م�ن
 ح�د�يدN. 8\لشUع�وب�. 
ك�ر�ام�ة� ه�ذ�ا ل�ج�م�يع� أ�ت
ق�ي�ائ�ه�. ه�ل<ل�وي�ا. 



ا�ل
م�ز
م�ور� \ل
م�ئ�ة� و�\ل
خ�م
س�ون�

 س���ب<ح�وه� ع�ل���ى ق���وات�ه�. س���ب<ح�وه�2ه�ل<ل�وي�ا. س�ب<ح�وا \لله� ف�ي ق�د
س�ه�. س�ب<ح�وه� ف�ي ف�ل�ك� ق�وت�ه�. 1 
 س���ب<ح�وه� ب���د�ف� و�ر�ق
��صN.4س�ب<ح�وه� ب�ص�و
ت� \لصUور�. س���ب<ح�وه� ب�ر�ب���ابN و�ع���ودN. 3ح�س�ب� ك�ث
ر�ة� ع�ظ�م�ت�ه�. 

 .Nم�ار
 س�ب<ح�وه� ب�ص�ن�وج� \لتص
و�يت�. س�ب<ح�وه� ب�ص���ن�وج� \ل
ه�ت���اف�. ك���لU ن�س���م�ةN ف�ل
ت�س���ب<ح�5س�ب<ح�وه� ب�أ�و
ت�ارN و�م�ز
\لرب. ه�ل<ل�وي�ا.
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