
سف�ر� ع�وب�د�ي�ا
 ر�ؤ�ي���ا ع�وب���د�ي�ا: ه�ك���ذ�ا ق���ال� \لس���ي�د� \ل��ر�ب� ع���ن� أ�د�وم�1

:�م���م  (س�مع�ن�ا خ�ب�را من� قب�ل \ل��ر�ب� و�أ�ر�س��ل� ر�س���ول+ ب�ي���ن� \ل
 :(« «إن�ي ق�د� ج�ع�ل�ت���ك� ص���غيرا2«ق�وم�وا و�ل�ن�ق�م� ع�ل�ي�ه�ا لل�ح�ر�ب

�م�م. أ�ن�ت� م�ح�ت�ق�ر+ جدEا.   ت�ك�ب�ر� ق�ل�ب��ك� ق���د� خ���د�ع�ك� أ�ي�ه���ا3ب�ي�ن� \ل
 \لس�اكن� في م�ح�اجئ \لص���خ�ر رف�ع���ة� م�ق�ع���ده \ل�ق���ائل� ف��ي

 إن� ك�ن�ت� ت�ر�ت�فع� ك��/لن�س�ر4ق�ل�به: م�ن� ي�ح�در�ني إل�ى \ل�ر�ض؟» 
 و�إن� ك�ان� ع�ش�ك� م�و�ض�وعا ب�ي�ن� \لن�ج�وم ف�من� ه�ن���اك� أ�ح���در�ك�

 إن� أ�ت���اك� س���ارق�ون� أ�و� ل�ص���وص� ل�ي���لa. ك�ي���ف�5ي�ق�ول� \ل��ر�ب�. 
� � ي�س���رق�ون� ح���اج�ت�ه�م�؟ إن� أ�ت���اك� ق���اطف�ون� أ�ف�ل  ه�ل�ك���ت�. أ�ف�ل

 ك�ي�ف� ف�ت���ش� عيس���و و�ف�حص���ت� م�خ���ابئ�ه�؟6ي�ب�ق�ون� خ�ص�اص�ةe؟ 
 ط�ر�د�ك� إل�ى \لت�خ�م ك�ل� م�ع�اه��ديك�. خ���د�ع�ك� و�غ�ل���ب� ع�ل�ي���ك�7

.� ف�ه���م� في��ه  م�س�الم�وك�. أ�ه�ل� خ�ب�زك� و�ض�ع�وا ش�ر�كا ت�ح�ت���ك�. ل
�بيد� في ذ�لك� \ل�ي�و�م ي�ق�ول� \لر�ب� \ل�ح�ك�م���اء� م��ن� أ�د�وم� و�8 � أ أ�ل

\ل�ف�ه���م� م��ن� ج�ب���ل عيس���و؟   ف�ي�ر�ت���اع� أ�ب�ط�ال���ك� ي���ا ت�ي�م���ان�9و�
 . م��ن� أ�ج���ل10لي�ن�ق�رض� ك�ل� و�احدa من� ج�ب�ل عيس���و ب�/ل�ق�ت���ل

.�ب���د  ظ�ل�مك� ل�خيك� ي�ع�ق�وب� ي�غ�ش�اك� \ل�خز�ي� و�ت�ن�ق�رض� إل�ى \ل
11�ع���اجم� ق���د�ر�ت�ه� و�د�خ�ل���ت  ي�و�م� و�ق�ف�ت� م�ق�ابل�ه� ي�و�م� س���ب�ت \ل



 \ل�غ�ر�ب�اء� أ�ب�و�اب�ه� و�أ�ل�ق�وا ق�ر�ع�ةe ع�ل�ى أ�ور�ش�ليم� ك�ن�ت� أ�ن���ت� أ�ي�ض��ا
� ت�ن�ظ��ر� إل��ى ي��و�م أ�خي�ك� ي��و�م�12ك�و�احدa من�ه�م�.   و�ي�ج�ب� أ�ن� ل

� ت�ف�غ�ر� ف�م���ك� �كهم� و�ل � ت�ش�م�ت� بب�ني ي�ه�وذ�ا ي�و�م� ه�ل  م�صيب�ته و�ل
 � ت�ن�ظ���ر�13ي�و�م� \لض�يق � ت�د�خ�ل� ب�اب� ش�ع�بي ي�و�م� ب�لي�تهم� و�ل  و�ل

� ت�م�د� ي�دا إل�ى ق�د�ر�ته ي�و�م�  أ�ن�ت� أ�ي�ضا إل�ى م�صيب�ته ي�و�م� ب�لي�ته و�ل
 � ت�س���ل�م�14ب�لي�ته � ت�قف� ع�ل�ى \ل�م�ف���ر�ق لت�ق�ط���ع� م�ن�ف�لتي��ه و�ل  و�ل

 . ف���إن�ه� ق�ري��ب+ ي���و�م� \ل��ر�ب� ع�ل���ى ك���ل�15ب�ق�اي�اه� ي�و�م� \لض���يق
�م�م. ك�م�ا ف�ع�ل���ت� ي�ف�ع���ل� ب��ك�. ع�م�ل���ك� ي�ر�ت���د� ع�ل���ى ر�أ�س��ك�.  \ل

16�م���م �ن�ه� ك�م�ا ش�رب�ت�م� ع�ل�ى ج�ب�ل ق�د�سي ي�ش�ر�ب� ج�مي��ع� \ل  ل
 د�ائم��ا ي�ش���ر�ب�ون� و�ي�ج�ر�ع���ون� و�ي�ك�ون���ون� ك���أ�ن�ه�م� ل���م� ي�ك�ون���وا.

 و�أ�م�ا ج�ب�ل� صه�ي�و�ن� ف�ت�ك���ون� ع�ل�ي���ه ن�ج���اة+ و�ي�ك���ون� م�ق�د�س��ا17
 و�ي�ك�ون� ب�ي���ت� ي�ع�ق���وب� ن���ارا18و�ي�رث� ب�ي�ت� ي�ع�ق�وب� م�و�اريث�ه�م�. 

 و�ب�ي�ت� ي�وس�ف� ل�هيبا و�ب�ي�ت� عيس�و ق�شEا ف�ي�ش�عل�ون�ه�م� و�ي���أ�ك�ل�ون�ه�م�
� ي�ك�ون� ب�اقa من� ب�ي�ت عيس���و ل�ن� \ل��ر�ب� ت�ك�ل���م�.   و�ي���رث�19و�ل

 أ�ه���ل� \ل�ج�ن���وب ج�ب���ل� عيس���و و�أ�ه���ل� \لس���ه�ل \ل�فلس���طيني�ين�
�د� \لس�امر�ة و�ي���رث� بن�ي���امين� جل�ع���اد�. �د� أ�ف�ر�ايم� و�بل  و�ي�رث�ون� بل

 و�س�ب�ي� ه�ذ�ا \ل�ج�ي�ش من� ب�ني إس�ر�ائيل� ي�رث�ون� \ل�ذين� ه�م�20
 من� \ل�ك�ن�ع�اني�ين� إل�ى ص���ر�ف�ة�. و�س���ب�ي� أ�ور�ش���ليم� \ل���ذين� ف��ي

 . و�ي�ص���ع�د� م�خ�ل�ص���ون� ع�ل���ى21ص�ف�ارد� ي�رث�ون� م�د�ن� \ل�ج�ن���وب
ج�ب�ل صه�ي�و�ن� لي�دين�وا ج�ب�ل� عيس�و و�ي�ك�ون� \ل�م�ل�ك� للر�ب�.


