
س�ف�ر	 \لع�د�د�

�و�ل	 ا�ل�ص�ح�اح	 \ل
 و�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى ف���ي ب�ر"ي���ة� س���ين�اء� ف���ي خ�ي�م���ة�1

 \ل�ج�ت�م���اع� ف���ي أ�و�ل� \لش���ه�ر� \لث���ان�ي ف���ي \لس���ن�ة� \لث�ان�ي���ة�
 «أ�ح�ص	��وا ك	��ل ج�م�اع���ة� ب�ن���ي2ل�خ	ر	وج�ه�م� م�ن� أ�ر�ض� م�ص���ر�: 

Bل ذ�ك���ر��	م�اء� ك�ب�ع�د�د� \ل�س �وت� آب�ائ�ه�م	ي	و�ب �ر�ائ�يل ب�ع�ش�ائ�ر�ه�م�إ�س 
 م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	ل خ���ار�جB ل�لح���ر�ب�3ب�ر�أ�س�ه� 

 ف�ي إ�س�ر�ائ�يل. ت�ح�س���ب	ه	م� أ�ن���ت� و�ه���ار	ون	 ح�س���ب� أ�ج�ن���اد�ه�م�.
 و�ي�ك	ون	 م�ع�ك	م�ا ر�ج	�لV ل�ك	�ل" س��ب�طB ه	��و� ر�أ�سV ل�ب�ي��ت� آب��ائ�ه�.4
 و�ه�ذ�ه� أ�س���م�اء	 \لر"ج���ال� \ل��ذ�ين� ي�ق�ف	��ون� م�ع�ك	م���ا. ل�ر�أ	وب�ي���ن�5

 ل�ش�م�ع	ون� ش�ل	وم�يئ�يل	 ب�ن	 ص	ور�يش�د�اي.6أ�ل�يص	ور	 ب�ن	 ش�د�ي�ئ	ور�. 
 ل�ي�س���اك�ر� ن�ث�ن�ائ�ي��ل	 ب���ن	8ل�ي�ه	��وذ�ا ن�ح�ش	��ون	 ب���ن	 ع�م"ين���اد�اب�. 7

 ل�ب�ن���ي� ي	وس	��ف�:10ل�ز�ب	ول	��ون� أ�ل�ي��آب	 ب���ن	 ح�يل	��ون�. 9ص	��وغ�ر�. 
�ف�ر�اي���م� أ�ل�يش���م�ع	 ب���ن	 ع�م"يه	��ود� و�ل�م�ن�س���ى ج�م�ل�يئ�ي��ل	 ب���ن	  ل

 ل���د�ان�12ل�ب�ن�ي���ام�ين� أ�ب�ي��د�ن	 ب���ن	 ج���د�ع	ون�ي. 11ف�د�ه�ص	��ور�. 
 ل�ش���ير� ف�ج�ع�يئ�ي��ل	 ب���ن	 ع	ك���ر�ن�.13أ�خ�يع���ز�ر	 ب���ن	 ع�م"يش���د�اي. 

 ل�ن�ف�ت���ال�ي أ�خ�ي��ر�ع	 ب���ن	15ل�ج���اد� أ�ل�ي�اس���اف	 ب���ن	 د�ع	وئ�ي��ل. 14
 ه�ؤ	لء� ه	م� م�ش�اه�ير	 \لج�م�اع���ة� ر	ؤ�س���اء	 أ�س���ب�اط�16ع�ين�ن�». 

 ف�أ�خ�ذ� م	وس���ى و�ه���ار	ون	17آب�ائ�ه�م�. ر	ؤ	وس	 أ	ل	وف� إ�س�ر�ائ�يل. 



 و�ج�م�ع���ا ك	��ل18ه���ؤ	لء� \لر"ج���ال \ل��ذ�ين� ت�ع�ي�ن	��وا ب�أ�س���م�ائ�ه�م� 
 \لج�م�اع�ة� ف�ي أ�و�ل� \لش�ه�ر� \لث�ان�ي ف�ان�ت�س���ب	وا إ�ل�ى ع�ش���ائ�ر�ه�م�
Nر�ين� س���ن�ة���ن� ع�ش���م�اء� م���ن� \ب���ب�ع���د�د� \ل�س �وت� آب���ائ�ه�م��	ي	و�ب 

 ك�م�ا أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى. ف�ع�د�ه	م� ف���ي19ف�ص�اع�دا ب�ر	ؤ	وس�ه�م� 
 ف�ك�ان� ب�ن	و ر�أ	وب�ي��ن� ب�ك���ر� إ�س���ر�ائ�يل ت�و�ال�ي��د	ه	م�20ب�ر"ي�ة� س�ين�اء�. 

 ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م� ب�ع�د�د� \ل�س���م�اء� ب�ر	ؤ	وس���ه�م�
 ك	ل& ذ�ك�رB م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	��ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب�

 ك�ان� \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ل�س�ب�ط� ر�أ	وب�ي�ن� س�ت�ةN و�أ�ر�ب�ع�ين� أ�لفا21
 .Bس� م�ئ�ة�22و�خ�م�ح�س�ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م �م	ه	ون� ت�و�ال�يد	ع�و ش�م	ب�ن 

 و�ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م� \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ب�ع�د�د� \ل�س���م�اء� ب�ر	ؤ	وس���ه�م�
 ك	ل& ذ�ك�رB م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	��ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب�

 الم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ل�س�ب�ط� ش�م�ع	ون� ت�س�ع�ةV و�خ�م�س	ون� أ�لفا23
 .Bم�ئ�ة 	وت�24و�ث�لث��	ي	و�ب �ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م �م	ه	و ج�اد� ت�و�ال�يد	ب�ن 

 آب�ائ�ه�م� ب�ع�د�د� \ل�س�م�اء� م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا ك	��ل&
 الم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� ل�س���ب�ط� ج���اد� خ�م�س���ة25Vخ�ار�جB ل�لح���ر�ب� 

 ب�ن	و ي�ه	وذ�ا ت�و�ال�يد	ه	م�26و�أ�ر�ب�ع	ون� أ�لفا و�س�ت& م�ئ�ةB و�خ�م�س	ون�. 
 ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	وت� آب���ائ�ه�م� ب�ع���د�د� \ل�س���م�اء� م���ن� \ب���ن�

 الم�ع���د	ود	ون�27ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	��ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب� 
 .Bون� أ�لفا و�س���ت& م�ئ�ة	ع�و�س�ب Vب�ع�ة�وذ�ا أ�ر	ط� ي�ه�ل�س�ب �م	ه�و28م�ن��	ب�ن 

 ي�س�اك�ر� ت�و�ال�ي�د	ه	م� ح�س��ب� ع�ش��ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	��وت� آب��ائ�ه�م� ب�ع��د�د�



 \ل�س�م�اء� م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب�
 الم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ل�س�ب�ط� ي�س�اك�ر� أ�ر�ب�ع���ةV و�خ�م�س	��ون� أ�لف��ا29

 .Bم�ئ�ة 	ب���ع�30و�أ�ر�ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م �م	ه	ون� ت�و�ال�ي��د��	ول	و ز�ب��	ب�ن 
Nر�ين� س���ن�ة���ن� ع�ش���م�اء� م���ن� \ب���ب�ع���د�د� \ل�س �وت� آب���ائ�ه�م��	ي	و�ب 

 الم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� ل�س���ب�ط�31ف�ص�اع�دا ك	��ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب� 
 .Bم�ئ�ة 	ب���ع�ون� أ�لفا و�أ�ر	س�و�خ�م Vع�ة�ون� س�ب	ول	ف�:32ز�ب��	وس	و ي��	ب�ن 

 ب�ن	��و أ�ف�ر�اي���م� ت�و�ال�ي��د	ه	م� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م�
Bل& خ���ار�ج��	ف�ص���اع�دا ك Nر�ين� س���ن�ة�ن� ع�ش�م�اء� م�ن� \ب�ب�ع�د�د� \ل�س 

 الم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ل�س���ب�ط� أ�ف�ر�اي���م� أ�ر�ب�ع	��ون� أ�لف��ا33ل�لح�ر�ب� 
 .Bم�ئ�ة 	س�34و�خ�م�ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م �م	ه	و م�ن�س���ى ت�و�ال�ي��د	ب�ن 

Nر�ين� س���ن�ة���ن� ع�ش���م�اء� م���ن� \ب���ب�ع���د�د� \ل�س �وت� آب���ائ�ه�م��	ي	و�ب 
 الم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� ل�س���ب�ط�35ف�ص�اع�دا ك	��ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب� 

 ب�ن	و ب�ن�ي�ام�ين� ت�و�ال�يد	ه	م�36م�ن�س�ى \ث�ن�ان� و�ث�لث	ون� أ�لفا و�م�ئ�ت�ان�. 
 ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	وت� آب���ائ�ه�م� ب�ع���د�د� \ل�س���م�اء� م���ن� \ب���ن�

 الم�ع���د	ود	ون�37ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	��ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب� 
 .Bم�ئ�ة 	ب�ع�ون� أ�لفا و�أ�ر	و�ث�لث Vس�ة�ي�ام�ين� خ�م�ط� ب�ن�ل�س�ب �م	ه�و38م�ن	ب�ن 

 د�ان� ت�و�ال�ي��د	ه	م� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م� ب�ع���د�د�
 \ل�س�م�اء� م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب�

 الم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ل�س�ب�ط� د�ان� \ث�ن�ان� و�س�ت&ون� أ�لف��ا و�س���ب�ع	39
 .B40م�ئ�ة�وت� آب�ائ�ه�م	ي	و�ب �ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م �م	ه	و أ�ش�ير� ت�و�ال�يد	ب�ن 



Bل& خ���ار�ج��	ف�ص���اع�دا ك Nر�ين� س���ن�ة�ن� ع�ش�م�اء� م�ن� \ب�ب�ع�د�د� \ل�س 
 الم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ل�س�ب�ط� أ�ش���ير� و�\ح���دV وأ�ر�ب�ع	��ون�41ل�لح�ر�ب� 

 .Bم�ئ�ة 	س����ح�س����ب�42أ�لف���ا و�خ�م �م	ه	ت����ال�ي ت�و�ال�ي���د�و ن�ف���	ب�ن 
 ع�ش�ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م� ب�ع�د�د� \ل�س�م�اء� م���ن� \ب���ن� ع�ش���ر�ين�

 الم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ل�س�ب�ط�43س�ن�ةN ف�ص�اع�دا ك	ل& خ�ار�جB ل�لح�ر�ب� 
 .Bم�ئ�ة 	ب���ع�ون� أ�لف��ا و�أ�ر��	س�و�خ�م Vت�ال�ي ث�لث���ة�44ن�ف	م��	لء� ه	ه���ؤ 

 \لم�ع���د	ود	ون� \ل��ذ�ين� ع���د�ه	م� م	وس���ى و�ه���ار	ون	 و�ر	ؤ�س���اء	
N ر�ج	لV و�\ح�دV ل�ب�ي���ت� آب���ائ�ه�.   ف�ك���ان�45إ�س�ر�ائ�يل \ث�ن�ا ع�ش�ر� ر�ج	ل

 ج�م�يع	 \لم�ع�د	ود�ين� م�ن� ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل ح�س���ب� ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م�
 م�ن� \ب���ن� ع�ش���ر�ين� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا ك	��ل& خ���ار�جB ل�لح���ر�ب� ف���ي

 س���ت� م�ئ�ة� أ�ل��فB و�ث�لث���ة� آلفB و�خ�م���س� م�ئ�ة46Bإ�س���ر�ائ�يل 
 و�أ�م�ا \للو�ي&ون� ح�س�ب� س�ب�ط� آب�ائ�ه�م� ف�لم� ي	ع�د&وا47و�خ�م�س�ين�. 

 «أ�م���ا س���ب�ط	 لو�ي ف�ل49إ�ذ� ق�ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: 48ب�ي�ن�ه	م� 
 ب���ل و�ك"��ل� \للو�ي"ي��ن�50ت�ح�س�ب�ه	 و�ل ت�ع	د�ه	 ب�ي�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. 

 ع�لى م�س�ك�ن� \لش�ه�اد�ة� و�ع�لى ج�م�يع� أ�م�ت�ع�ت���ه� و�ع�ل��ى ك	��ل" م���ا
 له	. ه	م� ي�ح�م�ل	��ون� \لم�س���ك�ن� و�ك	��ل أ�م�ت�ع�ت���ه� و�ه	��م� ي�خ���د�م	ون�ه	

 ف�ع�ن�د� \ر�ت�ح���ال� \لم�س���ك�ن� ي	ن�ز"ل	��ه	51و�ح�و�ل \لم�س�ك�ن� ي�ن�ز�ل	ون�. 
\للو�ي&���ون� و�ع�ن����د� ن	���ز	ول� \لم�س����ك�ن� ي	ق�يم	���ه	 \للو�ي&���ون�. و�

\ل�ج�ن�ب�ي& \لذ�ي ي�ق�ت�ر�ب	 ي	ق�ت���ل	.   و�ي�ن���ز�ل	 ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل ك	��ل52yو�
 و�أ�م���ا \للو�ي&��ون�53ف�ي م�ح�لت�ه� و�ك	لy ع�ن���د� ر�اي�ت���ه� ب�أ�ج�ن���اد�ه�م�. 



 ف�ي�ن�ز�ل	ون� ح�و�ل م�س�ك�ن� \لش�ه�اد�ة� ل�ك�ي� ل ي�ك	ون� س�خ�طV ع�ل��ى
 ج�م�اع�ة� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ف�ي�ح�ف���ظ	 \للو�ي&��ون� ش���ع�ائ�ر� م�س���ك�ن�

 ف�ف�ع�ل ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل ح�س�ب� ك	ل" م�ا أ�م���ر� \ل��ر�ب&54\لش�ه�اد�ة�». 
م	وس�ى.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ان�ي

 «ي�ن�ز�ل	 ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل2و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى و�ه�ار	ون�: 1 
 ك	لy ع�ن�د� ر�اي�ت�ه� ب�أ�ع�لمB ل�ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م�. ق	ب�ال��ة� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�

 ف�الن�از�ل	ون� إ�لى \لش�ر�ق� ن�ح�و� \لش&ر	وق� ر�اي���ة	3ح�و�له�ا ي�ن�ز�ل	ون�. 
 م�ح�لة� ي�ه	وذ�ا ح�س�ب� أ�ج�ن�اد�ه�م�. و�\لر�ئ�يس	 ل�ب�ن�ي ي�ه	وذ�ا ن�ح�ش	ون	

 و�ج	ن�د	ه	 \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� أ�ر�ب�ع�ةV و�س���ب�ع	ون�4ب�ن	 ع�م"ين�اد�اب�. 
 .B5أ�لفا و�س�ت& م�ئ�ة	ي�س��اك�ر�. و�\لر�ئ�ي��س 	ط�س���ب 	ون� م�ع���ه	و�الن�از�ل 

 و�ج	ن���د	ه	 \لم�ع���د	ود	ون� م�ن���ه	6ل�ب�ن�ي ي�س�اك�ر� ن�ث�ن�ائ�يل	 ب�ن	 ص	وغ�ر�. 
 .Bم�ئ�ة 	ب���ع�ون� أ�لف��ا و�أ�ر��	س�و�خ�م Vب�ع���ة�ون�. و�7أ�ر��	ول	ز�ب 	ط�و�س���ب

\لر�ئ�ي��س	 ل�ب�ن���ي ز�ب	ول	��ون� أ�ل�ي��آب	 ب���ن	 ح�يل	��ون�.   و�ج	ن���د	ه	8و�
.Bم�ئ�ة 	ب����ع�ون� أ�لف���ا و�أ�ر���	س�و�خ�م Vع�ة�س����ب 	ه����ون� م�ن	ود	د����لم�ع\ 

 ج�م�يع	 \لم�ع�د	ود�ين� ل�م�ح�لة� ي�ه	وذ�ا م�ئ�ة	 أ�لفB و�س���ت�ةV و�ث�م���ان	ون�9
 .N  «ر�اي���ة	 م�ح�ل��ة�10أ�لفا و�أ�ر�ب�ع	 م�ئ�ةB ب�أ�ج�ن��اد�ه�م�. ي�ر�ت�ح�ل	��ون� أ�و�ل

 ر�أ	وب�ي�ن� إ�لى \لت�ي�م�ن� ح�س�ب� أ�ج�ن�اد�ه�م�. و�\لر�ئ�يس	 ل�ب�ن�ي ر�أ	وب�ي�ن�
 و�ج	ن���د	ه	 \لم�ع���د	ود	ون� م�ن���ه	 س���ت�ة11Vأ�ل�يص	��ور	 ب���ن	 ش���د�ي�ئ	ور� 

 .Bم�ئ�ة 	س���ون� أ�لف��ا و�خ�م��	ب�ع�12و�أ�ر	ط�س���ب 	ون� م�ع���ه	و�الن���از�ل 
 ش����م�ع	ون�. و�\لر�ئ�ي���س	 ل�ب�ن����ي ش����م�ع	ون� ش����ل	وم�يئ�يل	 ب����ن	

 و�ج	ن����د	ه	 \لم�ع����د	ود	ون� م�ن�ه	���م� ت�س����ع�ة13Vص	ور�يش����د�اي. 



 .Bم�ئ�ة 	ون� أ�لفا و�ث�لث	س�ل�ب�ن���ي14و�خ�م 	ج�اد�. و�\لر�ئ�ي��س 	ط�و�س�ب 
 و�ج	ن�د	ه	 \لم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م�15ج�اد�Bٍ أ�ل�ي�اس�اف	 ب�ن	 ر�ع	وئ�يل. 

 ج�م�ي��ع	16خ�م�س���ةV و�أ�ر�ب�ع	��ون� أ�لف��ا و�س���ت& م�ئ�ةB و�خ�م�س	��ون�. 
 \لم�ع�د	ود�ين� ل�م�ح�لة� ر�أ	وب�ي�ن� م�ئ�ة	 أ�لفB و�و�اح�دV و�خ�م�س	ون� أ�لف��ا

 .Nون� ث�ان�ي���ة��	ت�ح�ل�و�ي�ر �ن�اد�ه�م�ون� ب�أ�ج	س�و�خ�م Bم�ئ�ة 	ب�ع�م�17و�أ�ر��	ث» 
 ت�ر�ت�ح���ل	 خ�ي�م���ة	 \ل�ج�ت�م���اع�. م�ح�ل��ة	 \للو�ي"ي��ن� ف���ي و�س���ط�
 \لم�ح�لت�. ك�م�ا ي�ن�ز�ل	ون� ك���ذ�ل�ك� ي�ر�ت�ح�ل	��ون�. ك	��لy ف���ي م�و�ض���ع�ه�

 «ر�اي���ة	 م�ح�ل��ة� أ�ف�ر�اي���م� ح�س���ب� أ�ج�ن���اد�ه�م� إ�ل��ى18ب�ر�اي���ات�ه�م�. 
 \لغ���ر�ب�. و�\لر�ئ�ي��س	 ل�ب�ن���ي أ�ف�ر�اي���م� أ�ل�يش���م�ع	 ب���ن	 ع�م"يه	��ود�.

19.Bم�ئ�ة 	س���ون� أ�لف��ا و�خ�م��	ب�ع�أ�ر �م��	ه�ون� م�ن	ود	د���\لم�ع 	ه	د�ن	و�ج 
 و�م�ع�ه	 س�ب�ط	 م�ن�س�ى. و�\لر�ئ�يس	 ل�ب�ن�ي م�ن�س�ى ج�م�ل�يئ�يل	 ب���ن	20

 و�ج	ن�د	ه	 \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م	 \ث�ن�ان� و�ث�لث	ون� أ�لف��ا21ف�د�ه�ص	ور�. 
 و�س�ب�ط	 ب�ن�ي�ام�ين�. و�\لر�ئ�يس	 ل�ب�ن���ي ب�ن�ي���ام�ين� أ�ب�ي��د�ن	22و�م�ئ�ت�ان�. 

 و�ج	ن�د	ه	 \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� خ�م�س�ةV و�ث�لث	ون�23ب�ن	 ج�د�ع	ون�ي. 
 .Bم�ئ�ة 	ب�ع�24أ�لفا و�أ�ر	ر�اي���م� م�ئ�ة�ود�ين� ل�م�ح�ل��ة� أ�ف	د���\لم�ع 	ج�م�ي��ع 

.Nون� ث�ال�ث���ة��	ت�ح�ل�. و�ي�ر�ن���اد�ه�م�ب�أ�ج Vو�م�ئ�ة Bآلف 	و�ث�م�ان�ي���ة Bأ�ل��ف 
«ر�اي���ة	 م�ح�ل��ة� د�ان� إ�ل��ى \لش"��م�ال� ح�س���ب� أ�ج�ن���اد�ه�م�. و�25

\لر�ئ�ي��س	 ل�ب�ن���ي د�ان� أ�خ�يع���ز�ر	 ب���ن	 ع�م"يش���د�اي.   و�ج	ن���د	ه	26و�
.Bم�ئ�ة 	ع�ن����ان� و�س����ت&ون� أ�لف���ا و�س����ب�\ث 	م���	ه�ون� م�ن	ود	د����لم�ع\ 

 و�الن���از�ل	ون� م�ع���ه	 س���ب�ط	 أ�ش���ير�. و�\لر�ئ�ي��س	 ل�ب�ن���ي أ�ش���ير�27



 و�ج	ن���د	ه	 \لم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� و�\ح���د28Vف�ج�ع�يئ�يل	 ب�ن	 ع	ك�ر�ن�. 
 .Bم�ئ�ة 	س���ون� أ�لفا و�خ�م	ب�ع�29و�أ�ر	ت���ال�ي. و�\لر�ئ�ي��س�ن�ف 	ط�و�س���ب 

 و�ج	ن�د	ه	 \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	��م�30ل�ب�ن�ي ن�ف�ت�ال�ي أ�خ�ير�ع	 ب�ن	 ع�ين�ن�. 
 .Bم�ئ�ة 	ب���ع�ون� أ�لف��ا و�أ�ر��	س�و�خ�م Vود�ين�31ث�لث���ة	د���\لم�ع 	ج�م�ي��ع 

.Bون� أ�لف��ا و�س���ت& م�ئ�ة��	س�و�خ�م Vع�ة�و�س�ب Bأ�لف 	م�ئ�ة Bٍل�م�ح�لة� د�ان� 
 ه�ؤ	لء� ه	م	 \لم�ع���د	ود	ون� م���ن�32ي�ر�ت�ح�ل	ون� أ�خ�يرا ب�ر�اي�ات�ه�م�». 

 ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ح�س�ب� ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م�. ج�م�ي��ع	 \لم�ع���د	ود�ين� م���ن�
 \لم�ح�لت� ب�أ�ج�ن�اد�ه�م� س���ت& م�ئ�ة� أ�ل��فB و�ث�لث���ة	 آلفB و�خ�م���س	

 و�أ�م���ا \للو�ي&��ون� ف�ل��م� ي	ع���د&وا ب�ي���ن� ب�ن���ي33م�ئ�ةB و�خ�م�س	��ون�. 
 ف�ف�ع���ل ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل34إ�س�ر�ائ�يل ك�م�ا أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى. 

 ح�س�ب� ك	ل" م�ا أ�م�ر� ب�ه� \لر�ب& م	وس���ى. ه�ك���ذ�ا ن�ز�ل	��وا ب�ر�اي���ات�ه�م�
و�ه�ك�ذ�ا \ر�ت�ح�ل	وا. ك	لy ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه� م�ع� ب�ي�ت� آب�ائ�ه�.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ال�ث	

 و�ه�ذ�ه� ت�و�ال�يد	 ه�ار	ون� و�م	وس�ى ي�و�م� ك�لم� \لر�ب& م	وس�ى1 
 و�ه�ذ�ه� أ�س�م�اء	 ب�ن�ي ه�ار	ون�: ن�اد�اب	 \لب�ك���ر	2ف�ي ج�ب�ل� س�ين�اء�. 

 ه�ذ�ه� أ�س�م�اء	 ب�ن�ي ه�ار	ون� \لك�ه�ن�ة�3و�أ�ب�يه	و و�أ�ل�ع�از�ار	 و�إ�يث�ام�ار	. 
� أ�ي�د�ي�ه	م� ل�لك�ه�ان�ة�.   و�لك�ن� م�ات� ن�اد�اب	4\لم�م�س	وح�ين� \لذ�ين� م�ل

 و�أ�ب�يه	و أ�م�ام� \لر�ب" ع�ن�د�م�ا ق�ر�ب�ا ن���ارا غ�ر�يب���ةN أ�م���ام� \ل��ر�ب" ف���ي
 ب�ر"ي�ة� س�ين�اء� و�ل��م� ي�ك	��ن� له	م���ا ب�ن	��ون�. و�أ�م���ا أ�ل�ع���از�ار	 و�إ�يث�ام���ار	

 «ق���د"م�6و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس���ى: 5ف�ك�ه�ن�ا أ�م�ام� ه�ار	ون� أ�ب�يه�م�ا. 
 س�ب�ط� لو�ي و�أ�و�ق�ف�ه	�م� ق	��د�ام� ه���ار	ون� \لك��اه�ن� و�لي�خ���د�م	وه	.

 ف�ي�ح�ف�ظ	ون� ش�ع�ائ�ر�ه	 و�ش��ع�ائ�ر� ك	��ل" \لج�م�اع���ة� ق	��د�ام� خ�ي�م���ة�7
 ف�ي�ح�ر	س	��ون� ك	��ل8\ل�ج�ت�م���اع� و�ي�خ���د�م	ون� خ�د�م���ة� \لم�س���ك�ن� 

 أ�م�ت�ع�ة� خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� و�ح�ر�اس���ة� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل و�ي�خ���د�م	ون�
 ف�ت	ع�ط�ي \للو�ي"ين� ل�ه���ار	ون� و�ل�ب�ن�ي��ه�. إ�ن�ه	��م�9خ�د�م�ة� \لم�س�ك�ن�. 

 و�ت	و�ك"��ل	10م�و�ه	وب	��ون� ل��ه	 ه�ب���ةN م���ن� ع�ن���د� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل. 
 ه�ار	ون� و�ب�ن�يه� ف�ي�ح�ر	س	ون� ك�ه�ن	وت�ه	م�. و�\ل�ج�ن�ب�ي& \ل��ذ�ي ي�ق�ت���ر�ب	

 «و�ه�ا إ�ن"��ي ق���د� أ�خ���ذ�ت	12و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: 11ي	ق�ت�ل	». 
 \للو�ي"ين� م�ن� ب�ي�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ب�د�ل ك	ل" ب�ك�رB ف�ات�ح� ر�ح�مB م�ن�

 ل�ن� ل��ي ك	��ل ب�ك���رB.13ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ف�ي�ك	ون	 \للو�ي&��ون� ل��ي. 



Bر���ل ب�ك	ل�ي ك 	ت�ق�د�س Bٍر��ض� م�ص�ف�ي أ�ر Bر�ل ب�ك	ك 	ت�م� ض�ر�ب�ي�و 
 ف�ي إ�س�ر�ائ�يل م�ن� \لن�اس� و�\لب�ه�ائ�م�. ل�ي ي�ك	ون	ون�. أ�ن�ا \ل��ر�ب&».

 «ع	��د� ب�ن���ي لو�ي15و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى ف�ي ب�ر"ي�ة� س�ين�اء�: 14
Bر�ن� ش���ه���م���ن� \ب Bل ذ�ك���ر��	. ك�و�ع�ش�ائ�ر�ه�م �وت� آب�ائ�ه�م	ي	ح�س�ب� ب 

 ف�ع�د�ه	م� م	وس�ى ح�س�ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب"16ف�ص�اع�دا ت�ع	د&ه	م�». 
 و�ك�ان� ه���ؤ	لء� ب�ن��ي لو�ي ب�أ�س���م�ائ�ه�م�: ج�ر�ش	��ون	17ك�م�ا أ	م�ر�. 

 و�ه�ذ�ان� \س���م�ا \ب�ن���ي� ج�ر�ش	��ون� ح�س���ب�18و�ق�ه�ات	 و�م�ر�ار�ي. 
 و�ب�ن	���و ق�ه����ات� ح�س����ب�19ع�ش����ائ�ر�ه�م�ا: ل�ب�ن����ي و�ش����م�ع�ي. 

 و�اب�ن���ا20ع�ش�ائ�ر�ه�م�: ع�م���ر�ام	 و�ي�ص���ه�ار	 و�ح�ب���ر	ون	 و�ع	ز"يئ�ي��ل	. 
 م�ر�ار�ي ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�ا: م�ح�ل���ي و�م	وش���ي. ه���ذ�ه� ه���ي�

 ل�ج�ر�ش	���ون�21ع�ش����ائ�ر	 \للو�ي"ي���ن� ح�س����ب� ب	ي	���وت� آب����ائ�ه�م�. 
 ع�ش�ير�ة	 \لل"ب�ن�ي"ين� و�ع�ش���ير�ة	 \لش���م�ع�ي"ين�. ه���ذ�ه� ه���ي� ع�ش���ائ�ر	

 الم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ب�ع�د�د� ك	ل" ذ�ك�رB م���ن� \ب���ن�22\لج�ر�ش	ون�ي"ين�. 
.Bم�ئ�ة 	س���و�خ�م Bآلف 	ع�ة�س�ب �م	ه�ون� م�ن	ود	د�ف�ص�اع�دا \لم�ع Bر�ش�ه 

 ع�ش�ائ�ر	 \لج�ر�ش	ون�ي"ين� ي�ن�ز�ل	ون� و�ر�اء� \لم�س�ك�ن� إ�لى \لغ�ر�ب�.23
 و�الر�ئ�يس	 ل�ب�ي���ت� أ�ب���ي \لج�ر�ش	��ون�ي"ين� أ�ل�ي�اس���اف	 ب���ن	 لي���ل.24
 و�ح�ر�اس�ة	 ب�ن�ي ج�ر�ش	ون� ف�ي خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�: \لم�س���ك�ن	25

 و�أ�س�ت�ار	26و�\لخ�ي�م�ة	 و�غ�ط�اؤ	ه�ا و�س�ج�ف	 ب�اب� خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� 
 \لد�ار� و�س�ج�ف	 ب�اب� \ل��د�ار� \لل��و�ات�ي ح���و�ل \لم�س���ك�ن� و�ح���و�ل

 و�ل�ق�ه�ات� ع�ش�ير�ة	27\لم�ذ�ب�ح� م	ح�يطا و�أ�ط�ن�اب	ه	 م�ع� ك	ل" خ�د�م�ت�ه�. 



 \لع�م�ر�ام�ي"ي��ن� و�ع�ش���ير�ة	 \لي�ص���ه�ار�ي"ين� و�ع�ش���ير�ة	 \لح�ب�ر	ون�ي"ي��ن�
 ب�ع���د�د� ك	��ل"28و�ع�ش�ير�ة	 \لع	ز"يئ�يل�ي"ين�. ه�ذ�ه� ع�ش�ائ�ر	 \لق�ه���ات�ي"ين� 

Bو�س���ت& م�ئ�ة Bآلف 	ف�ص���اع�دا ث�م�ان�ي���ة Bر�ن� ش���ه���م���ن� \ب Bذ�ك���ر 
 و�ع�ش�ائ�ر	 ب�ن���ي ق�ه���ات� ي�ن�ز�ل	��ون�29ح�ار�س�ين� ح�ر�اس�ة� \لق	د�س�. 

 و�الر�ئ�ي��س	 ل�ب�ي���ت� أ�ب���ي30ع�لى ج�ان�ب� \لم�س�ك�ن� إ�لى \لت�ي�م�ن�. 
 و�ح�ر�اس���ت	ه	م	31ع�ش�ير�ة� \لق�ه���ات�ي"ين� أ�ل�يص���اف�ان	 ب���ن	 ع	ز"يئ�ي��ل. 

 \لت��اب	وت	 و�\لم��ائ�د�ة	 و�\لم�ن��ار�ة	 و�\لم��ذ�ب�ح�ان� و�أ�م�ت�ع���ة	 \لق	�د�س�
 و�ل�ر�ئ�ي��س�32\لت���ي ي�خ���د�م	ون� ب�ه���ا و�\لح�ج���اب	 و�ك	��ل& خ���د�م�ت�ه�. 

 ر	ؤ�س�اء� \للو�ي"ين� أ�ل�ع�از�ار� ب�ن� ه�ار	ون� \لك�اه�ن� و�ك�الة	 ح	��ر�اس�
 و�ل�م�ر�ار�ي ع�ش���ير�ة	 \لم�ح�ل�ي"ي��ن� و�ع�ش���ير�ة	33ح�ر�اس�ة� \لق	د�س�. 

 و�الم�ع���د	ود	ون�34\لم	وش���ي"ين�. ه���ذ�ه� ه���ي� ع�ش���ائ�ر	 م���ر�ار�ي. 
Bآلف 	ف�ص���اع�دا س���ت�ة Bر�ن� ش���ه���م���ن� \ب Bل" ذ�ك���ر��	ب�ع�د�د� ك �م	ه�م�ن 

 و�الر�ئ�يس	 ل�ب�ي�ت� أ�ب�ي ع�ش�ائ�ر� م�ر�ار�ي ص	ور�يئ�يل	 ب�ن	35و�م�ئ�ت�ان�. 
 أ�ب�يج�اي���ل. ي�ن�ز�ل	��ون� ع�ل��ى ج���ان�ب� \لم�س���ك�ن� إ�ل��ى \لش"��م�ال�.

 و�و�ك�الة	 ح�ر�اس�ة� ب�ن�ي م�ر�ار�ي أ�ل��و�اح	 \لم�س���ك�ن� و�ع�و�ار�ض	��ه	36
 و�أ�ع�م���د�ة	37و�أ�ع�م�د�ت	ه	 و�ف	ر�ض	��ه	 و�ك	��ل& أ�م�ت�ع�ت���ه� و�ك	��ل& خ���د�م�ت�ه� 

 و�الن���از�ل	ون�38\لد�ار� ح�و�الي�ه���ا و�ف	ر�ض	��ه�ا و�أ�و�ت�اد	ه���ا و�أ�ط�ن�اب	ه���ا. 
 ق	د�ام� \لم�س�ك�ن� إ�ل��ى \لش���ر�ق� ق	��د�ام� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� ن�ح���و�
 \لش&ر	وق� ه	م� م	وس���ى و�ه���ار	ون	 و�ب�ن	��وه	 ح�ار�س���ين� ح�ر�اس���ة�
�ج�ن�ب���ي& \ل��ذ�ي ي�ق�ت���ر�ب	  \لم�ق�د�س� ل�ح�ر�اس�ة� ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل. و�\ل



 ج�م�يع	 \لم�ع���د	ود�ين� م���ن� \للو�ي"ي��ن� \ل��ذ�ين� ع���د�ه	م�39ي	ق�ت�ل	. 
Bل& ذ�ك���ر��	ك �ل� \ل��ر�ب" ب�ع�ش���ائ�ر�ه�م�ح�س�ب� ق���و 	ون	وس�ى و�ه�ار	م 

 و�ق�ال \لر�ب&40م�ن� \ب�ن� ش�ه�رB ف�ص�اع�دا \ث�ن�ان� و�ع�ش�ر	ون� أ�لفا. 
Bر�ن� ش�ه�ر�ائ�يل م�ن� \ب�ب�ن�ي إ�س �م�ن Bذ�ك�ر Bر�ل ب�ك	د� ك	وس�ى: «ع	ل�م 

 ف�ت�أ�خ	��ذ	 \للو�ي"ي��ن� ل���ي. أ�ن���ا41ف�ص�اع�دا و�خ	ذ� ع�د�د� أ�س�م�ائ�ه�م�. 
 \لر�ب&. ب�د�ل ك	ل" ب�ك�رB ف�ي ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. و�ب�ه�ائ�م� \للو�ي"ين� ب�د�ل

 ف�ع���د� م	وس���ى ك�م���ا42ك	ل" ب�ك�رB ف�ي ب�ه�ائ�م� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل». 
 ف�ك���ان� ج�م�ي��ع	43أ�م�ر�ه	 \لر�ب& ك	ل ب�ك���رB ف���ي ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل. 

�ب�ك���ار� \ل��ذ&ك	ور� ب�ع���د�د� \ل�س���م�اء� م���ن� \ب���ن� ش���ه�رB ف�ص���اع�دا  \ل
Nن� و�ث�لث���ة���ر�ين� أ�لف��ا و�م�ئ�ت�ي���ن� و�ع�ش���ن�ي�\ث 	م��	ه�ود�ين� م�ن	د���لم�ع\ 

 «خ	��ذ� \للو�ي"ي��ن� ب���د�ل45و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: 44و�س�ب�ع�ين�. 
 ك	ل" ب�ك�رB ف�ي ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل و�ب�ه���ائ�م� \للو�ي"ي��ن� ب���د�ل ب�ه���ائ�م�ه�م�

و�أ�م���ا ف���د�اء	 \لم�ئ�ت�ي���ن� و�46ف�ي�ك	ون� ل�ي� \للو�ي&ون�. أ�ن���ا \ل��ر�ب&. 
\لث�لث�ة� و�\لس�ب�ع�ين� \لز�ائ�د�ين� ع�لى \للو�ي"ين� م���ن� أ�ب�ك���ار� ب�ن���ي  و�

 ف�ت�أ�خ	ذ	 خ�م�س�ة� ش�و�اق�ل ل�ك	ل" ر�أ�سB. ع�لى ش�اق�ل�47إ�س�ر�ائ�يل 
 و�ت	ع�ط���ي48\لق	��د�س� ت�أ�خ	��ذ	ه�ا. ع�ش���ر	ون� ج�ي��ر�ةN \لش���اق�ل	. 

 ف�أ�خ��ذ�49\لف�ض���ة� ل�ه��ار	ون� و�ب�ن�ي��ه� ف��د�اء� \لز�ائ�د�ي�ن� ع�لي�ه��م�». 
 م	وس�ى ف�ض�ة� ف�د�ائ�ه�م� م���ن� \لز�ائ�د�ي��ن� ع�ل��ى ف���د�اء� \للو�ي"ي��ن�.

50Bر�ائ�يل أ�خ���ذ� \لف�ض���ة� أ�لف��ا و�ث�لث� م�ئ�ة���ك���ار� ب�ن���ي إ�س�أ�ب �م���ن 
 و�أ�ع�ط���ى م	وس���ى51و�خ�م�س�ةN و�س�ت"ين� ع�لى ش�اق�ل� \لق	د�س� 



 ف�ض�ة� \لف�د�اء� ل�ه�ار	ون� و�ب�ن�يه� ح�س�ب� ق�و�ل� \لر�ب" ك�م�ا أ�م�ر� \ل��ر�ب&
م	وس�ى.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لر�اب�ع	

 «خ	��ذ� ع���د�د� ب�ن���ي2و�ق�ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى و�ه���ار	ون�: 1 
 ق�ه�ات� م�ن� ب�ي�ن� ب�ن�ي لو�ي ح�س�ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م�

 م�ن� \ب�ن� ث�لث�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا إ�لى \ب�ن� خ�م�س�ين� س���ن�ةN ك	��ل"3
N ف�ي خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م���اع�.   ه���ذ�ه�4د�اخ�لB ف�ي \لج	ن�د� ل�ي�ع�م�ل ع�م�ل

�ق���د�اس�.  خ�د�م�ة	 ب�ن�ي ق�ه�ات� ف�ي خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�: ق	��د�س	 \ل
 ي���أ�ت�ي ه���ار	ون	 و�ب�ن	��وه	 ع�ن���د� \ر�ت�ح���ال� \لم�ح�ل��ة� و�ي	ن�ز"ل	��ون�5

 و�ي�ج�ع�ل	��ون�6ح�ج�اب� \لس�ج�ف� و�ي	غ�ط&ون� ب�ه� ت���اب	وت� \لش���ه�اد�ة� 
 ع�لي�ه� غ�ط�اءN م�ن� ج�لد� ت	خ�سB و�ي�ب�س	ط	ون� م�ن� ف���و�ق	 ث�و�ب��ا ك	ل&��ه	

 و�ع�ل��ى م���ائ�د�ة� \لو	ج	��وه�7أ�س���م�ان�ج	ون�يy و�ي�ض���ع	ون� ع�ص���ي�ه	. 
ي�ب�س	��ط	ون� ث���و�ب� أ�س���م�ان�ج	ونB و�ي�ض���ع	ون� ع�لي���ه� \لص"��ح�اف� و�
�ق�د�اح� و�ك�اس�ات� \لس�ك�يب�. و�ي�ك	ون	 \لخ	ب�ز	 \لد�ائ�م	 \لص&ح	ون� و�\ل  و�

 و�ي�ب�س	ط	ون� ع�لي�ه�ا ث�و�ب� ق�ر�م�زB و�ي	غ�ط&��ون�ه	 ب�غ�ط���اءB م���ن�8ع�لي�ه�. 
 و�ي�أ�خ	ذ	ون� ث���و�ب� أ�س���م�ان�ج	ون9Bج�لد� ت	خ�سB و�ي�ض�ع	ون� ع�ص�ي�ه	. 

 و�ي	غ�ط&��ون� م�ن���ار�ة� \لض&��وء� و�س	��ر	ج�ه�ا و�م�لق�ط�ه���ا و�م�ن�اف�ض���ه�ا
 و�ي�ج�ع�ل	ون�ه�ا و�ج�م�يع�10و�ج�م�يع� آن�ي�ة� ز�ي�ت�ه�ا \لت�ي ي�خ�د�م	ون�ه�ا ب�ه�ا. 

 آن�ي�ت�ه�ا ف�ي غ�ط�اءB م�ن� ج�ل��د� ت	خ���سB و�ي�ج�ع�ل	��ون�ه	 ع�ل��ى \لع�ت�ل��ة�.
11Bون	ج�م�ان���ب� أ�س�ون� ث���و	ط��	س�ب���ح� \ل��ذ�ه�ب� ي�ب�و�ع�ل��ى م�ذ 



 و�ي	غ�ط&��ون�ه	 ب�غ�ط���اءB م���ن� ج�ل��د� ت	خ���سB و�ي�ض���ع	ون� ع�ص���ي�ه	.
 و�ي�أ�خ	ذ	ون� ج�م�يع� أ�م�ت�ع�ة� \لخ�د�م�ة� \لت�ي ي�خ���د�م	ون� ب�ه���ا ف���ي12

Bغ�ط&ون�ه�ا ب�غ�ط���اء	و�ي Bون	ج�م�ان�ب� أ�س�ون�ه�ا ف�ي ث�و	ع�ل�س� و�ي�ج�د	لق\ 
 و�ي�ر�ف�ع	��ون�13م���ن� ج�ل��د� ت	خ���سB و�ي�ج�ع�ل	ون�ه���ا ع�ل��ى \لع�ت�ل��ة�. 
 .Bوان��	ج�ر	ب� أ�ه� ث���و�ون� ع�لي	ط	س�ب�ح� و�ي�ب�ون�14ر�م�اد� \لم�ذ��	ع�ل�و�ي�ج 

ع�لي���ه� ج�م�ي��ع� أ�م�ت�ع�ت���ه� \لت��ي ي�خ���د�م	ون� ع�لي���ه� ب�ه��ا \لم�ج���ام�ر� و�
\لم�ن�اش���ل و�\لر&ف	��وش� و�\لم�ن�اض���ح� ك	��ل أ�م�ت�ع���ة� \لم�ذ�ب���ح�.  و�
 و�ي�ب�س	ط	ون� ع�لي�ه� غ�ط�اءN م�ن� ج�ل��د� ت	خ���سB و�ي�ض���ع	ون� ع�ص���ي�ه	.

 و�م�ت�ى ف�ر�غ� ه�ار	ون	 و�ب�ن	وه	 م�ن� ت�غ�ط�ي���ة� \لق	��د�س� و�ج�م�ي��ع�15
 أ�م�ت�ع�ة� \لق	د�س� ع�ن�د� \ر�ت�ح�ال� \لم�ح�لة� ي�أ�ت�ي ب�ع�د� ذ�ل�ك� ب�ن	و ق�ه�ات�
 ل�لح�م�ل� و�لك�ن� ل ي�م�س&وا \لق	د�س� ل�ئ�ل ي�م	وت	وا. ذ�ل�ك� ح�م�ل	 ب�ن�ي

 و�و�ك�الة	 أ�ل�ع���از�ار� ب���ن� ه���ار	ون�16ق�ه�ات� ف�ي خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع�. 
 \لك���اه�ن� ه���ي� ز�ي���ت	 \لض&��وء� و�\لب�خ	��ور	 \لع�ط���ر	 و�\لت�ق�د�م���ة	
 \لد�ائ�م�ة	 و�د	ه�ن	 \لم�س�ح�ة� و�و�ك�الة	 ك	ل" \لم�س�ك�ن� و�ك	ل" م���ا ف�ي��ه�

 «ل18و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى و�ه�ار	ون�: 17ب�الق	د�س� و�أ�م�ت�ع�ت�ه�». 
 ب���ل�19ت�ق�ر�ض�ا س�ب�ط� ع�ش�ائ�ر� \لق�ه���ات�ي"ين� م���ن� ب�ي���ن� \للو�ي"ي��ن�. 

 \ف�ع�ل له	��م� ه���ذ�ا ف�ي�ع�يش	��وا و�ل ي�م	وت	��وا ع�ن���د� \ق�ت�ر�اب�ه���م� إ�ل��ى
�ق���د�اس�. ي���د�خ	ل	 ه���ار	ون	 و�ب�ن	��وه	 و�ي	ق�يم	��ون�ه	م� ك	��ل  ق	��د�س� \ل

 و�ل ي���د�خ	ل	وا ل�ي���ر	وا \لق	��د�س�20إ�ن�س�انB ع�لى خ���د�م�ت�ه� و�ح�م�ل���ه� 
 «خ	��ذ� ع���د�د�22و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس���ى: 21لح�ظ�ةN ل�ئ�ل ي�م	وت	وا». 



 ب�ن���ي ج�ر�ش	��ون� أ�ي�ض��ا ح�س���ب� ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م� و�ع�ش���ائ�ر�ه�م�
23Nس���ين� س���ن�ة�ن� خ�م���ف�ص���اع�دا إ�ل��ى \ب Nن� ث�لث�ين� س�ن�ة�م�ن� \ب 

 ت�ع	د&ه	م�. ك	ل \لد�اخ�ل�ين� ل�ي�ت�ج�ن�د	وا أ�ج�ن�ادا ل�ي�خ�د�م	وا خ�د�م���ةN ف���ي
 ه�ذ�ه� خ�د�م�ة	 ع�ش���ائ�ر� \لج�ر�ش	��ون�ي"ين� م���ن�24خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع�. 

 ي�ح�م�ل	��ون� ش	��ق�ق� \لم�س���ك�ن� و�خ�ي�م���ة�25\لخ�د�م���ة� و�\لح�م���ل�: 
 \ل�ج�ت�م�اع� و�غ�ط�اء�ه�ا و�غ�ط�اء� \لت&خ�س� \لذ�ي ع�لي�ه�ا م�ن� ف���و�ق	

 و�أ�س���ت�ار� \ل��د�ار� و�س���ج�ف�26و�س���ج�ف� ب���اب� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م��اع� 
 م�د�خ�ل� ب�اب� \لد�ار� \للو�ات�ي ح���و�ل \لم�س���ك�ن� و�ح���و�ل \لم�ذ�ب���ح�
 م	ح�يط�ةN و�أ�ط�ن�اب�ه	ن� و�ك	ل أ�م�ت�ع�ة� خ�د�م�ت�ه�ن�. و�ك	ل& م�ا ي	ع�م�ل	 له	ن�

 ح�س�ب� ق�و�ل� ه�ار	ون� و�ب�ن�ي��ه� ت�ك	��ون	 ج�م�ي��ع	27ف�ه	م� ي�ص�ن�ع	ون�ه	 
 خ�د�م�ة� ب�ن�ي \لج�ر�ش	ون�ي"ين� م�ن� ك	ل" ح�م�ل�ه�م� و�م�ن� ك	ل" خ�د�م�ت�ه�م�.

 ه�ذ�ه� خ�د�م�ة	 ع�ش�ائ�ر� ب�ن�ي28و�ت	و�ك"ل	ه	م� ب�ح�ر�اس�ة� ك	ل" أ�ح�م�ال�ه�م�. 
 \لج�ر�ش	ون�ي"ين� ف�ي خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� و�ح�ر�اس�ت	ه	م� ب�ي�د� إ�يث�ام�ار� ب�ن�

 «ب�ن	و م�ر�ار�ي ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	��وت�29ه�ار	ون� \لك�اه�ن�. 
 م�ن� \ب�ن� ث�لث�ين� س�ن�ةN ف�ص���اع�دا إ�ل��ى \ب���ن�30آب�ائ�ه�م� ت�ع	د&ه	م�. 

 خ�م�س�ين� س�ن�ةN ت�ع	د&ه	م� ك	��ل \ل��د�اخ�ل�ين� ف���ي \لج	ن���د� ل�ي�خ���د�م	وا
 و�ه���ذ�ه� ح�ر�اس���ة	 ح�م�ل�ه���م� و�ك	��ل&31خ�د�م�ة� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�. 

 خ�د�م�ت�ه�م� ف�ي خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م���اع�: أ�ل��و�اح	 \لم�س���ك�ن� و�ع�و�ار�ض	��ه	
 و�أ�ع�م���د�ة	 \ل��د�ار� ح�و�الي�ه���ا و�ف	ر�ض	��ه�ا32و�أ�ع�م���د�ت	ه	 و�ف	ر�ض	��ه	 

 و�أ�و�ت�اد	ه�ا و�أ�ط�ن�اب	ه�ا م�ع� ك	ل" أ�م�ت�ع�ت�ه�ا و�ك	ل" خ�د�م�ت�ه�ا. و�ب�ال�س�م�اء�



 ه�ذ�ه� خ�د�م�ة	 ع�ش��ائ�ر� ب�ن��ي33ت�ع	د&ون� أ�م�ت�ع�ة� ح�ر�اس�ة� ح�م�ل�ه�م�. 
 م�ر�ار�ي. ك	ل& خ�د�م�ت�ه�م� ف�ي خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� ب�ي���د� إ�يث�ام���ار� ب���ن�

 ف�ع���د� م	وس���ى و�ه���ار	ون	 و�ر	ؤ�س���اء	34ه���ار	ون� \لك���اه�ن�». 
 \لج�م�اع�ة� ب�ن�ي \لق�ه�ات�ي"ين� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م�

 م�ن� \ب�ن� ث�لث�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا إ�لى \ب�ن� خ�م�س�ين� س�ن�ةN ك	ل35
 \ل��د�اخ�ل�ين� ف���ي \لج	ن���د� ل�لخ�د�م���ة� ف���ي خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�.

 ف�ك�ان� \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م� أ�لف�ي�ن� و�س�ب�ع�36
 ه���ؤ	لء� ه	��م	 \لم�ع���د	ود	ون� م���ن� ع�ش���ائ�ر�37م�ئ�ةB و�خ�م�س���ين�. 

 \لق�ه�ات�ي"ين� ك	ل& \لخ�اد�م�ين� ف�ي خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� \لذ�ين� ع���د�ه	م�
 م	وس���ى و�ه���ار	ون	 ح�س���ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب" ع���ن� ي���د� م	وس���ى.

 و�الم�ع���د	ود	ون� م���ن� ب�ن���ي ج�ر�ش	��ون� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�38
 م�ن� \ب�ن� ث�لث�ي��ن� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا إ�ل��ى \ب���ن�39و�ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م� 

 خ�م�س�ين� س�ن�ةN ك	ل& \لد�اخ�ل�ين� ف�ي \لج	ن�د� ل�لخ�د�م���ة� ف���ي خ�ي�م���ة�
 ك���ان� \لم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�40\ل�ج�ت�م���اع� 

 ه���ؤ	لء� ه	��م	41و�ب	ي	وت� آب���ائ�ه�م� أ�لف�ي���ن� و�س���ت� م�ئ�ةB و�ث�لث�ي��ن�. 
 \لم�ع�د	ود	ون� م�ن� ع�ش�ائ�ر� ب�ن�ي ج�ر�ش	ون� ك	��ل& \لخ���اد�م�ين� ف���ي
 خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� \لذ�ين� ع�د�ه	م� م	وس�ى و�ه�ار	ون	 ح�س�ب� ق�و�ل�

 و�الم�ع��د	ود	ون� م��ن� ع�ش���ائ�ر� ب�ن��ي م���ر�ار�ي ح�س���ب�42\ل�ر�ب". 
 م�ن� \ب�ن� ث�لث�ين� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا43ع�ش�ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م� 

 إ�لى \ب�ن� خ�م�س�ين� س�ن�ةN ك	ل \لد�اخ�لين� ف�ي \لج	ن�د� ل�لخ�د�م�ة� ف�ي



 ك����ان� \لم�ع����د	ود	ون� م�ن�ه	���م� ح�س����ب�44خ�ي�م����ة� \ل�ج�ت�م����اع� 
 ه�ؤ	لء� ه	م	 \لم�ع���د	ود	ون�45ع�ش�ائ�ر�ه�م� ث�لث�ة� آلفB و�م�ئ�ت�ي�ن�. 

 م�ن� ع�ش�ائ�ر� ب�ن���ي م���ر�ار�ي \ل��ذ�ين� ع���د�ه	م� م	وس���ى و�ه���ار	ون	
 ج�م�ي��ع	 \لم�ع���د	ود�ين�46ح�س�ب� ق�و�ل� \لر�ب" ع�ن� ي���د� م	وس���ى. 

 \للو�ي"ين� \لذ�ين� ع�د�ه	م� م	وس�ى و�ه�ار	ون	 و�ر	ؤ�س�اء	 إ�س���ر�ائ�يل
 م��ن� \ب���ن� ث�لث�ي�ن� س���ن�ة47Nح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م� و�ب	ي	وت� آب��ائ�ه�م� 

 ف�ص�اع�دا إ�لى \ب�ن� خ�م�س�ين� س�ن�ةN ك	ل& \لد�اخ�ل�ين� ل�ي�ع�م�ل	وا ع�م�ل
 ك���ان�48\لخ�د�م���ة� و�ع�م���ل \لح�م���ل� ف���ي خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� 

 \لم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� ث�م�ان�ي���ة� آلفB و�خ�م���س� م�ئ�ةB و�ث�م���ان�ين�.
 ح�س�ب� ق�و�ل� \لر�ب" ع�ن� ي�د� م	وس�ى ع	د� ك	��ل& إ�ن�س���انB ع�ل��ى49

خ�د�م�ت�ه� و�ع�لى ح�م�ل�ه� \لذ�ين� ع�د�ه	م� م	وس�ى ك�م�ا أ�م�ر�ه	 \لر�ب&.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لخ�ام�س	

 «أ�و�ص� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل أ�ن� ي�ن�ف	وا2و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 1 
.Bل�م�ي"��ت Bت�ن�ج"س	ل م	و�ك Bل�ل ذ�ي س�ي	ر�ص� و�ك�ل أ�ب	م�ن� \لم�ح�لة� ك 

	ن�ث�ى ت�ن�ف	ون�. إ�ل��ى خ���ار�ج� \لم�ح�ل��ة� ت�ن�ف	��ون�ه	م� ل�ك�ي�ل3  الذ�ك�ر� و�\ل
 ف�ف�ع���ل4ي	ن�ج"س	وا م�ح�لت�ه�م� ح�ي�ث	 أ�ن�ا س�اك�نV ف�ي و�س���ط�ه�م�». 

 ه�ك�ذ�ا ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل و�ن�ف	وه	م� إ�لى خ���ار�ج� \لم�ح�ل��ة�. ك�م���ا ك�ل��م�
 و�أ�م���ر� \ل��ر�ب&5\ل��ر�ب& م	وس���ى ه�ك���ذ�ا ف�ع���ل ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل. 

 «ق	ل ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل: إ�ذ�ا ع�م���ل ر�ج	��لV أ�و� \م���ر�أ�ة6Vم	وس�ى: 
 ش�ي�ئا م�ن� ج�م�يع� خ�ط�اي�ا \ل�ن�س�ان� و�خ���ان� خ�ي�ان���ةN ب���الر�ب" ف�ق���د�

 ف�لت	ق�ر� ب�خ�ط�ي�ت�ه�ا \لت���ي ع�م�ل��ت� و�ت���ر	د� م���ا7أ�ذ�ن�ب�ت� ت�لك� \لن�ف�س	. 
 أ�ذ�ن�ب�ت� ب�ه� ب�ع�ي�ن�ه� و�ت�ز�د� ع�لي�ه� خ	م�س�ه	 و�ت�د�ف�ع�ه	 ل�لذ�ي أ�ذ�ن�ب�ت� إ�لي�ه�.

 و�إ�ن� ك�ان� لي�س� ل�لر�ج	ل� و�ل�يy ل�ي�ر	د� إ�لي�ه� \لم	ذ�ن�ب� ب�ه� ف�الم	��ذ�ن�ب	8
N ع���ن� ك�ب���ش�  ب�ه� \لم�ر�د	ود	 ي�ك	ون	 ل�لر�ب" ل�ج���ل� \لك���اه�ن� ف�ض���ل

 و�ك	ل& ر�ف�يع�ةB م�ع� ك	��ل" أ�ق���د�اس�9\لك�ف�ار�ة� \لذ�ي ي	ك�ف"ر	 ب�ه� ع�ن�ه	. 
 ب�ن����ي إ�س����ر�ائ�يل \لت����ي ي	ق����د"م	ون�ه�ا ل�لك����اه�ن� ت�ك	���ون	 ل���ه	.

 و�ال�ن�س�ان	 أ�ق�د�اس	��ه	 ت�ك	��ون	 ل��ه	. إ�ذ�ا أ�ع�ط���ى إ�ن�س���انV ش���ي�ئا10
 «ق	ل ل�ب�ن���ي12و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 11ل�لك�اه�ن� ف�له	 ي�ك	ون	». 

 Nخ�ي�ان�ة 	ه�و�خ�ان�ت Bل	ر�ج 	ر�أ�ة�ر�ائ�يل: إ�ذ�ا ز�اغ�ت� \م�ط�ج�ع�13إ�س�و�اض 



 م�ع�ه�ا ر�ج	لV \ض�ط�ج�اع� ز�ر�عB و�أ	خ�ف�ي� ذ�ل�ك� ع���ن� ع�ي�ن���ي� ر�ج	ل�ه���ا
 و�\س�ت�ت�ر�ت� و�ه�ي� ن�ج�س�ةV و�لي�س� ش�اه�دV ع�لي�ه�ا و�ه�ي� لم� ت	ؤ�خ���ذ�

14Vر�أ�ت���ه� و�ه���ي� ن�ج�س���ة�ر�ة� و�غ���ار� ع�ل��ى \م�\لغ�ي 	وح	ر 	ت�ر�اه�ف�اع 
 أ�و� \ع�ت���ر�اه	 ر	وح	 \لغ�ي���ر�ة� و�غ���ار� ع�ل��ى \م�ر�أ�ت���ه� و�ه���ي� لي�س���ت�

 Nب�ان�ه�ا15ن�ج�س�ة�ر	ت�ي ب�ق�ر�أ�ت�ه� إ�لى \لك�اه�ن� و�ي�أ�ب�ام 	ل	ت�ي \لر�ج�ي�أ 
 م�ع�ه�ا: ع	ش�ر� \ل�يف�ة� م�ن� ط�ح�ين� ش�ع�يرB ل ي�ص	ب& ع�لي�ه� ز�ي�ت��ا و�ل
�ن�ه	 ت�ق�د�م�ة	 غ�ي�ر�ةB ت�ق�د�م�ة	 ت���ذ�ك�ارB ت	��ذ�ك"ر	 ذ�ن�ب��ا.  ي�ج�ع�ل	 ع�لي�ه� ل	ب�انا ل

 و�ي�أ�خ	ذ	 \لك�اه�ن	17ف�ي	ق�د"م	ه�ا \لك�اه�ن	 و�ي	وق�ف	ه�ا أ�م�ام� \لر�ب" 16
 م�اءN م	ق�د�سا ف�ي إ�ن�اء� خ�ز�فB و�ي�أ�خ	ذ	 \لك�اه�ن	 م�ن� \لغ	ب�ار� \لذ�ي

 و�ي	وق�ف	 \لك�اه�ن	18ف�ي أ�ر�ض� \لم�س�ك�ن� و�ي�ج�ع�ل	 ف�ي \لم�اء� 
 \لم�ر�أ�ة� أ�م�ام� \لر�ب" و�ي�ك�ش�ف	 ر�أ�س� \لم�ر�أ�ة� و�ي�ج�ع�ل	 ف�ي ي�د�ي�ه�ا
 ت�ق�د�م�ة� \لت"ذ�ك�ار� \لت�ي ه�ي� ت�ق�د�م�ة	 \لغ�ي���ر�ة� و�ف���ي ي���د� \لك���اه�ن�

 و�ي�س���ت�ح�ل�ف	 \لك���اه�ن	 \لم���ر�أ�ة�19ي�ك	��ون	 م���اء	 \للع�ن���ة� \لم	��ر&. 
 و�ي�ق	ول	 له�ا: إ�ن� ك�ان� لم� ي�ض�ط�ج�ع� م�ع�ك� ر�ج	��لV و�إ�ن� ك	ن���ت� ل��م�
 ت�ز�يغ�ي إ�لى ن�ج�اس���ةB م���ن� ت�ح���ت� ر�ج	ل���ك� ف�ك	��ون�ي ب���ر�يئ�ةN م���ن�

 و�لك�ن� إ�ن� ك	ن�ت� ق�د� ز	غ�ت� م�ن� ت�ح���ت�20م�اء� \للع�ن�ة� ه�ذ�ا \لم	ر". 
 ر�ج	ل�ك� و�ت�ن�ج�س�ت� و�ج�ع�ل م�ع�ك� ر�ج	��لV غ�ي���ر	 ر�ج	ل���ك� م�ض���ج�ع�ه	.

 ي�س�ت�ح�ل�ف	 \لك�اه�ن	 \لم�ر�أ�ة� ب�ح�لف� \للع�ن�ة� و�ي�ق	��ول	 \لك���اه�ن	21
 ل�لم�ر�أ�ة�: ي�ج�ع�ل	ك� \لر�ب& لع�ن�ةN و�ح�لفا ب�ي���ن� ش���ع�ب�ك� ب���أ�ن� ي�ج�ع���ل

 و�ي�د�خ	ل	 م�اء	 \للع�ن���ة�22\لر�ب& ف�خ�ذ�ك� س�اق�ط�ةN و�ب�ط�ن�ك� و�\ر�ما. 



�س��ق�اط� \لف�خ��ذ�. ف�ت�ق	�ول	  ه�ذ�ا ف�ي أ�ح�ش�ائ�ك� ل�و�ر�م� \لب�ط��ن� و�ل�
 و�ي�ك�ت	ب	 \لك�اه�ن	 ه�ذ�ه� \للع�ن���ات� ف���ي23\لم�ر�أ�ة	: آم�ين� آم�ين�. 

 و�ي�س�ق�ي \لم�ر�أ�ة� م�اء�24\لك�ت�اب� ث	م� ي�م�ح	وه�ا ف�ي \لم�اء� \لم	ر" 
 و�ي�أ�خ	��ذ	25\للع�ن�ة� \لم	ر� ف�ي���د�خ	ل	 ف�يه���ا م���اء	 \للع�ن���ة� ل�لم���ر�ار�ة�. 

 \لك���اه�ن	 م���ن� ي���د� \لم���ر�أ�ة� ت�ق�د�م���ة� \لغ�ي���ر�ة� و�ي	��ر�د"د	 \لت�ق�د�م���ة�
 و�ي�ق�ب���ض	 \لك���اه�ن	26أ�م���ام� \ل��ر�ب" و�ي	ق���د"م	ه�ا إ�ل��ى \لم�ذ�ب���ح�. 

 م�ن� \لت�ق�د�م���ة� ت���ذ�ك�ار�ه�ا و�ي	وق���د	ه	 ع�ل��ى \لم�ذ�ب���ح� و�ب�ع���د� ذ�ل���ك�
 و�م�ت�ى س�ق�اه�ا \لم�اء� ف�إ�ن� ك�ان�ت� ق�د�27ي�س�ق�ي \لم�ر�أ�ة� \لم�اء�. 

 ت�ن�ج�س�ت� و�خ�ان�ت� ر�ج	له�ا ي�د�خ	ل	 ف�يه�ا م�اء	 \للع�ن�ة� ل�لم�ر�ار�ة� ف�ي�ر�م	
 ب�ط�ن	ه�ا و�ت�س���ق	ط	 ف�خ���ذ	ه�ا ف�ت�ص���ير	 \لم���ر�أ�ة	 لع�ن���ةN ف���ي و�س���ط�

 و�إ�ن� ل��م� ت�ك	��ن� \لم���ر�أ�ة	 ق���د� ت�ن�ج�س���ت� ب���ل ك���ان�ت�28ش���ع�ب�ه�ا. 
 .«Bع�ب�ز�ر 	ب�ل�و�ت�ح 	ت�ت�ب�ر�أ Nر�ة�. إ�ذ�ا29ط�اه�ر�ة���\لغ�ي 	ه���ذ�ه� ش���ر�يع�ة 

 أ�و� إ�ذ�ا \ع�ت���ر�ى30ز�اغ�ت� \م�ر�أ�ةV م���ن� ت�ح���ت� ر�ج	ل�ه���ا و�ت�ن�ج�س���ت� 
N ر	وح	 غ�ي�ر�ةB ف�غ�ار� ع�لى \م�ر�أ�ت�ه� ي	وق�ف	 \لم�ر�أ�ة� أ�م�ام� \لر�ب"  ر�ج	ل

 ف�ي�ت�ب���ر�أ	 \لر�ج	��ل	31و�ي�ع�م�ل	 له�ا \لك�اه�ن	 ك	��ل ه���ذ�ه� \لش���ر�يع�ة� 
م�ن� \لذ�ن�ب� و�ت�لك� \لم�ر�أ�ة	 ت�ح�م�ل	 ذ�ن�ب�ه�ا.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لس�اد�س	

 «ق	ل ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: إ�ذ�ا \ن�ف���ر�ز�2و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 1 
 ف�ع���ن� \لخ�م���ر�3ر�ج	لV أ�و� \م�ر�أ�ةV ل�ي�ن�ذ	ر� ن�ذ�ر� \لن�ذ�ير� ل�ي�ن�ت�ذ�ر� ل�ل��ر�ب" 

 و�\لم	س�ك�ر� ي�ف�ت�ر�ز	 و�ل ي�ش�ر�ب� خ�ل \لخ�م�ر� و�ل خ�ل \لم	س�ك�ر� و�ل
 ك	��ل4ي�ش�ر�ب� م�ن� ن�ق�يع� \لع�ن�ب� و�ل ي�أ�ك	ل ع�ن�با ر�ط�با و�ل ي�اب�سا. 

 أ�ي�ام� ن�ذ�ر�ه� ل ي�أ�ك	ل م�ن� ك	ل" م�ا ي	ع�م�ل	 م�ن� ج�ف�ن���ة� \لخ�م���ر� م���ن�
 ك	ل أ�ي�ام� ن�ذ�ر� \ف�ت�ر�از�ه� ل ي�م	��ر& م	وس���ى5\لع�ج�م� ح�ت�ى \لق�ش�ر�. 

�ي�ام� \لت�ي \ن�ت�ذ�ر� ف�يه���ا ل�ل��ر�ب" ي�ك	��ون	  ع�لى ر�أ�س�ه�. إ�لى ك�م�ال� \ل
 ك	ل أ�ي�ام� \ن�ت�ذ�ار�ه� ل�ل��ر�ب"6م	ق�د�سا و�ي	ر�ب"ي خ	ص�ل ش�ع�ر� ر�أ�س�ه�. 

 .Bت�ي إ�ل��ى ج�س���د� م�ي"��ت�ل7ل ي���أ 	ه��	ت�خ	و�أ 	وه��	و�أ�خ 	م&��ه	و�أ 	وه��	أ�ب 
 ي�ت�ن�ج�س� م�ن� أ�ج�ل�ه�م� ع�ن�د� م�و�ت�ه�م� ل�ن� \ن�ت�ذ�ار� إ�له�ه� ع�لى ر�أ�س���ه�.

 و�إ�ذ�ا م�ات� م�ي"تV ع�ن���د�ه	9إ�ن�ه	 ك	ل أ�ي�ام� \ن�ت�ذ�ار�ه� م	ق�د�سV ل�لر�ب". 8
 ب�غ�ت�ةN ع�لى ف�ج�أ�ةB ف�ن�ج���س� ر�أ�س� \ن�ت��ذ�ار�ه� ي�ح�ل���ق	 ر�أ�س���ه	 ي���و�م�

 و�ف���ي \لي���و�م� \لث���ام�ن�10ط	ه�ر�ه�. ف�ي \لي�و�م� \لس���اب�ع� ي�ح�ل�ق	��ه	. 
 ي�أ�ت�ي ب�ي�م�ام�ت�ي�ن� أ�و� ب�ف�ر�خ���ي� ح�م���امB إ�ل��ى \لك���اه�ن� إ�ل��ى ب���اب�

ف�ي�ع�م�ل	 \لك�اه�ن	 و�\ح�دا ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ةB و�11خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� 
\لخ�ر� م	ح�ر�ق�ةN و�ي	ك�ف"ر	 ع�ن�ه	 م�ا أ�خ�ط�أ� ب�س�ب�ب� \لمي"ت� و�ي	ق���د"س	  و�

 ف�م�ت�ى ن�ذ�ر� ل�لر�ب" أ�ي�ام� \ن�ت�ذ�ار�ه� ي�أ�ت�ي12ر�أ�س�ه	 ف�ي ذ�ل�ك� \لي�و�م�. 



�ن���ه	 	ولى ف�ت�س�ق	ط	 ل �ي�ام	 \ل  ب�خ�ر	وفB ح�و�ل�ي� ذ�ب�يح�ة� إ�ث�مB و�أ�م�ا \ل
 «و�ه�ذ�ه� ش�ر�يع�ة	 \لن�ذ�ير�: ي�و�م� ت�ك�م	��ل	 أ�ي���ام	13ن�ج�س� \ن�ت�ذ�ار�ه	. 

 ف�ي	ق�ر"ب	 ق	ر�ب�ان�ه	14\ن�ت�ذ�ار�ه� ي	ؤ�ت�ى ب�ه� إ�لى ب�اب� خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� 
Nو�\ح���د�ة Nج���ة�و�ن�ع Nر�ق���ة�ح	ل�ي�ا ص�ح�يحا م�وفا و�\ح�دا ح�و	ل�لر�ب" خ�ر 
 ح�و�ل�ي�ةN ص�ح�يح�ةN ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ةB و�ك�ب�شا و�\ح�دا ص���ح�يحا ذ�ب�يح���ة�

 B15س�لم�ةBت���ب�ز�ي Nوت���ة	ر�اص�ا م�لت�أ�ق Bد�ق�ي�ق �م��ن Bو�س��ل ف�ط�ي�ر 
 و�ر�ق���اق� ف�ط�ي��رB م�د�ه	ون���ةN ب�ز�ي���تB م���ع� ت�ق���د�م�ت�ه�ا و�س���ك�ائ�ب�ه�ا

 ف�ي	ق���د"م	ه�ا \لك���اه�ن	 أ�م���ام� \ل��ر�ب" و�ي�ع�م���ل	 ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي�ت���ه�16
 و�الك�ب���ش	 ي�ع�م�ل	��ه	 ذ�ب�يح���ة� س���لم�ةB ل�ل��ر�ب" م���ع�17و�م	ح�ر�ق�ت���ه	. 

 و�ي�ح�ل���ق	18س�ل" \لف�ط�ير� و�ي�ع�م�ل	 \لك�اه�ن	 ت�ق���د�م�ت�ه	 و�س���ك�يب�ه	. 
 \لن�ذ�ير	 لد�ى ب�اب� خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� ر�أ�س� \ن�ت�ذ�ار�ه� و�ي�أ�خ	��ذ	 ش���ع�ر�
 ر�أ�س� \ن�ت���ذ�ار�ه� و�ي�ج�ع�ل	��ه	 ع�ل��ى \لن���ار� \لت���ي ت�ح���ت� ذ�ب�يح���ة�

 و�ي�أ�خ	ذ	 \لك�اه�ن	 \لس�اع�د� م�س���ل	وقا م���ن� \لك�ب��ش�19\لس�لم�ة�. 
Nو�\ح���د�ة Bق�اق���ة� ف�ط�ي��ر	و�\ح���دا م���ن� \لس���ل" و�ر Bص� ف�ط�ي��ر�ر	و�ق 
 و�ي�ج�ع�ل	ه���ا ف���ي ي���د�ي� \لن���ذ�ير� ب�ع���د� ح�لق���ه� ش���ع�ر� \ن�ت���ذ�ار�ه�

 و�ي	ر�د"د	ه�ا \لك�اه�ن	 ت�ر�د�يدا أ�م�ام� \لر�ب". إ�ن�ه	 ق	د�سV ل�لك���اه�ن�20
 م�ع� ص�د�ر� \لت�ر�د�يد� و�س�اق� \لر�ف�يع�ة�. و�ب�ع�د� ذ�ل�ك� ي�ش���ر�ب	 \لن���ذ�ير	

 ه���ذ�ه� ش���ر�يع�ة	 \لن���ذ�ير� \ل��ذ�ي ي�ن���ذ	ر	. ق	ر�ب���ان	ه	 ل�ل��ر�ب"21خ�م�را. 
N ع�م�ا ت�ن�ال	 ي���د	ه	. ح�س���ب� ن���ذ�ر�ه� \ل��ذ�ي ن���ذ�ر�  ع�ن� \ن�ت�ذ�ار�ه� ف�ض�ل

 و�أ�م���ر� \ل��ر�ب&22ك���ذ�ل�ك� ي�ع�م���ل	 ح�س���ب� ش���ر�يع�ة� \ن�ت���ذ�ار�ه�». 



 «ق	��ل ل�ه���ار	ون� و�ب�ن�ي��ه�: ه�ك���ذ�ا ت	ب���ار�ك	ون� ب�ن���ي23م	وس���ى: 
 ي	ض���يء	 \ل��ر�ب&25ي	ب�ار�ك	��ك� \ل��ر�ب& و�ي�ح�ر	س	��ك�. 24إ�س���ر�ائ�يل: 

 ي�ر�ف�ع	 \لر�ب& و�ج�ه�ه	 ع�لي�ك� و�ي�م�ن�ح	ك�26ب�و�ج�ه�ه� ع�لي�ك� و�ي�ر�ح�م	ك�. 
 ف�ي�ج�ع�ل	��ون� \س���م�ي ع�ل��ى ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل و�أ�ن���ا27س���لما. 

	ب�ار�ك	ه	م�». أ



ا�ل�ص�ح�اح	 \لس�اب�ع	

 و�ي�و�م� ف�ر�غ� م	وس���ى م���ن� إ�ق�ام���ة� \لم�س���ك�ن� و�م�س���ح�ه	1 
 و�ق�د�س�ه	 و�ج�م�يع� أ�م�ت�ع�ت�ه� و�\لم�ذ�ب�ح� و�ج�م�ي��ع� أ�م�ت�ع�ت���ه� و�م�س���ح�ه�ا

 ق�ر�ب� ر	ؤ�س�اء	 إ�س�ر�ائ�يل ر	ؤ	وس	 ب	ي	وت� آب���ائ�ه�م� ه	��م�2و�ق�د�س�ه�ا 
 أ�ت	��وا3ر	ؤ�س�اء	 \ل�س���ب�اط� \ل��ذ�ين� و�ق�ف	��وا ع�ل��ى \لم�ع���د	ود�ين�. 

 ب�ق�ر�اب�ين�ه�م� أ�م�ام� \لر�ب": س���ت� ع�ج�لتB م	غ�ط���اةN و�\ث�ن���ي� ع�ش���ر�
 ث�و�را. ل�ك	ل" ر�ئ�يس�ي�ن� ع�ج�لةV و�ل�ك	ل" و�\ح�دB ث���و�رV و�ق���د�م	وه�ا أ�م���ام�

 «خ	��ذ�ه�ا م�ن�ه	��م� ف�ت�ك	��ون�5ف�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: 4\لم�س�ك�ن�. 
Bل" و�\ح���د��	ط�ه�ا ل�لو�ي"ي��ن� ل�ك�ت�م�اع� و�أ�ع�م�ة� \ل�ج�م�ة� خ�ي�ل�ع�م�ل� خ�د 

 ف�أ�خ����ذ� م	وس����ى \لع�ج�لت� و�\لث"ي���ر�ان�6ح�س����ب� خ����د�م�ت�ه�». 
 اث�ن�ت���ان� م���ن� \لع�ج�لت� و�أ�ر�ب�ع���ةV م���ن�7و�أ�ع�ط�اه���ا ل�لو�ي"ي��ن�. 

 و�أ�ر�ب���ع8V\لث"ير�ان� أ�ع�ط�اه�ا ل�ب�ن���ي ج�ر�ش	��ون� ح�س���ب� خ���د�م�ت�ه�م�. 
 م�ن� \لع�ج�لت� و�ث�م�ان�ي�ةV م���ن� \لث"ي��ر�ان� أ�ع�ط�اه���ا ل�ب�ن���ي م���ر�ار�ي

 و�أ�م���ا ب�ن	��و9ح�س�ب� خ�د�م�ت�ه�م� ب�ي�د� إ�يث�ام�ار� ب�ن� ه�ار	ون� \لك�اه�ن�. 
 ق�ه�ات� ف�لم� ي	ع�ط�ه�م� ل�ن� خ�د�م�ة� \لق	د�س� ك���ان�ت� ع�لي�ه���م�. ع�ل��ى

�ك�ت�اف� ك�ان	وا ي�ح�م�ل	ون�.   و�ق�ر�ب� \لر&ؤ�س�اء	 ل�ت�د�ش�ين� \لم�ذ�ب�ح�10\ل
 ي���و�م� م�س���ح�ه�. و�ق���د�م� \لر&ؤ�س���اء	 ق�ر�اب�ين�ه	��م� أ�م���ام� \لم�ذ�ب���ح�.

11Bم�ل" ي���و��	وس���ى: «ر�ئ�يس��ا ر�ئ�يس��ا ف���ي ك	ف�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م 



 و�الذ�ي ق�ر�ب� ق	ر�ب���ان�ه	12ي	ق�ر"ب	ون� ق�ر�اب�ين�ه	م� ل�ت�د�ش�ين� \لم�ذ�ب�ح�». 
�و�ل� ن�ح�ش	ون	 ب�ن	 ع�م"ين��اد�اب� م���ن� س���ب�ط� ي�ه	��وذ�ا.  ف�ي \لي�و�م� \ل

13Nون� ش���اق�ل	و�ث�لث Vم�ئ�ة 	ه	ن�و�ز Bف�ض�ة �م�ن Vو�\ح�د Vط�ب�ق 	ه	ب�ان�ر	و�ق 
N ع�ل��ى ش���اق�ل�  و�م�ن�ض�ح�ةV و�\ح�د�ةV م���ن� ف�ض���ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل
Bد�م���ة�ل�ت�ق Bت���وت��ا ب�ز�ي	وء�ت���ان� د�ق�يق��ا م�لت	ل�م���ا م�م	س� ك�لت�اه�د��	لق\ 

 و�ص�ح�نV و�\ح�دV ع�ش�ر�ة	 ش�و�اق�ل م�ن� ذ�ه���بB م�م�ل	��وءV ب�خ	��ورا14
15yل�ي�ح�و Vو�\ح�د Vوف	و�خ�ر Vو�\ح�د Vش�و�ك�ب Bب�ق�ر 	ن�ب\ Vو�\ح�د Vر�و�ث�و 

 Bر�ق���ة�ح	16ل�م.Bم���ن� \لم�ع���ز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة Vو�\ح���د Vس���و�ت�ي 
17Bوس	ي	ت 	س�ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�ر�ان� و�خ�م�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث�و 

 و�خ�م�س�ة	 خ�ر�افB ح�و�ل�ي�ةB. ه�ذ�ا ق	ر�ب�ان	 ن�ح�ش	ون� ب�ن� ع�م"ين���اد�اب�.
 و�ف���ي \لي���و�م� \لث���ان�ي ق���ر�ب� ن�ث�ن�ائ�ي��ل	 ب���ن	 ص	��وغ�ر� ر�ئ�ي��س	18

 ق�ر�ب� ق	ر�ب�ان�ه	 ط�ب�ق��ا و�\ح���دا م���ن� ف�ض���ةB و�ز�ن	��ه	 م�ئ�ة19Vي�س�اك�ر�. 
N N و�م�ن�ض�ح�ةN و�\ح�د�ةN م�ن� ف�ض�ةB س���ب�ع�ين� ش���اق�ل  و�ث�لث	ون� ش�اق�ل
Bت���وتا ب�ز�ي	وء�ت�ان� د�ق�يقا م�لت	ل�م�ا م�م	س� ك�لت�اه�د	ع�لى ش�اق�ل� \لق 

 Bد�م�ة�و�ا20ل�ت�ق��	ل�م�م Bذ�ه���ب �نا و�\ح�دا ع�ش�ر�ة� ش�و�اق�ل م�ن�و�ص�ح 
و�ث�و�را و�\ح�دا \ب���ن� ب�ق���رB و�ك�ب�ش��ا و�\ح���دا و�خ�ر	وف��ا و�21ب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�ي�ا ل�م�ح�دا ح�و\  و�ت�ي�سا و�\ح��دا م��ن� \لم�ع��ز� ل�ذ�ب�يح���ة�22و�
 .B23خ�ط�ي���ةBس���ة� ك�ب���اش�ن� و�خ�م�ر�ي�و�ل�ذ�ب�يح���ة� \لس���لم�ة� ث���و 

 و�خ�م�س�ة� ت	ي	وسB و�خ�م�س�ة� خ�ر�افB ح�و�ل�ي�ةN. ه�ذ�ا ق	ر�ب�ان	 ن�ث�ن�ائ�ي��ل
 و�ف�ي \لي�و�م� \لث�ال�ث� ر�ئ�يس	 ب�ن�ي ز�ب	ول	ون� أ�ل�ي��آب	24ب�ن� ص	وغ�ر�. 



 ق	ر�ب���ان	ه	 ط�ب���قV و�\ح���دV م���ن� ف�ض���ةB و�ز�ن	��ه	 م�ئ�ة25Vب�ن	 ح�يل	��ون�. 
N N و�م�ن�ض�ح�ةV و�\ح�د�ةV م�ن� ف�ض�ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل  و�ث�لث	ون� ش�اق�ل
Bت���وتا ب�ز�ي	وء�ت�ان� د�ق�يقا م�لت	ل�م�ا م�م	س� ك�لت�اه�د	ع�لى ش�اق�ل� \لق 

 Bد�م�ة�26ل�ت�قVوء��	ل�م�م Bذ�ه�ب �ش�و�اق�ل م�ن 	ع�ش�ر�ة Vو�\ح�د Vن�و�ص�ح 
 و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب�ن	 ب�ق�رB و�ك�ب�شV و�\ح�دV و�خ�ر	وفV و�\ح���د27Vب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�28ح�وBز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة���م�ن� \لم�ع Vو�\ح�د Vس�و�ت�ي 
29Bوس	ي	ت 	س�ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�ر�ان� و�خ�م�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث�و 

 و�خ�م�س���ة	 خ���ر�افB ح�و�ل�ي���ةB. ه���ذ�ا ق	ر�ب���ان	 أ�ل�ي��آب� ب���ن� ح�يل	��ون�.
 و�ف���ي \لي���و�م� \لر�اب���ع� ر�ئ�ي��س	 ب�ن���ي ر�أ	وب�ي���ن� أ�ل�يص	��ور	 ب���ن	30

 ق	ر�ب�ان	ه	 ط�ب�قV و�\ح�دV م�ن� ف�ض�ةB و�ز�ن	ه	 م�ئ�ةV و�ث�لث	ون�31ش�د�ي�ئ	ور�. 
N ع�ل��ى N و�م�ن�ض�ح�ةV و�\ح���د�ةV م���ن� ف�ض���ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل  ش�اق�ل
Bت���وت��ا ب�ز�ي	وء�ت���ان� د�ق�يق��ا م�لت	ل�م���ا م�م	س� ك�لت�اه�د��	ش���اق�ل� \لق 

 Bد�م�ة�32ل�ت�قVوء��	ل�م�م Bذ�ه�ب �ش�و�اق�ل م�ن 	ع�ش�ر�ة Vو�\ح�د Vن�و�ص�ح 
 و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب�ن	 ب�ق�رB و�ك�ب�شV و�\ح�دV و�خ�ر	وفV و�\ح���د33Vب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�34ح�و.Bز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة�م�ن� \لم�ع Vو�\ح�د Vس�و�ت�ي 
35Bوس	ي	ت 	س�ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�ر�ان� و�خ�م�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث�و 

 و�خ�م�س�ة	 خ�ر�افB ح�و�ل�ي�ةB. ه�ذ�ا ق	ر�ب���ان	 أ�ل�يص	��ور� ب���ن� ش���د�ي�ئ	ور�.
 و�ف�ي \لي�و�م� \لخ�ام�س� ر�ئ�يس	 ب�ن�ي ش�م�ع	ون� ش�ل	وم�يئ�يل	 ب�ن	36

 ق	ر�ب�ان	ه	 ط�ب���قV و�\ح���دV م���ن� ف�ض���ةB و�ز�ن	��ه	 م�ئ�ة37Vص	ور�يش�د�اي. 
N N و�م�ن�ض�ح�ةV و�\ح�د�ةV م�ن� ف�ض�ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل  و�ث�لث	ون� ش�اق�ل



Bت���وتا ب�ز�ي	وء�ت�ان� د�ق�يقا م�لت	ل�م�ا م�م	س� ك�لت�اه�د	ع�لى ش�اق�ل� \لق 
 Bد�م�ة�38ل�ت�قVوء��	ل�م�م Bذ�ه�ب �ش�و�اق�ل م�ن 	ع�ش�ر�ة Vو�\ح�د Vن�و�ص�ح 
 و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب�ن	 ب�ق�رB و�ك�ب�شV و�\ح�دV و�خ�ر	وفV و�\ح���د39Vب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�40ح�و.Bز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة�م�ن� \لم�ع Vو�\ح�د Vس�و�ت�ي 
41Bوس	ي	ت 	س�ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�ر�ان� و�خ�م�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث�و 

 و�خ�م�س���ة	 خ���ر�افB ح�و�ل�ي���ةB. ه���ذ�ا ق	ر�ب���ان	 ش���ل	وم�يئ�يل ب���ن�
 و�ف���ي \لي���و�م� \لس���اد�س� ر�ئ�ي��س	 ب�ن���ي ج���اد�42ص	ور�يش�د�اي. 

 ق	ر�ب�ان	ه	 ط�ب�قV و�\ح�دV م�ن� ف�ض�ةB و�ز�ن	ه	43أ�ل�ي�اس�اف	 ب�ن	 د�ع	وئ�يل. 
N و�م�ن�ض���ح�ةV و�\ح���د�ةV م���ن� ف�ض���ةB س���ب�ع	ون�  م�ئ�ةV و�ث�لث	ون� ش�اق�ل
N ع�لى ش�اق�ل� \لق	د�س� ك�لت�اه	م�ا م�م�ل	وء�ت�ان� د�ق�يقا م�لت	وتا  ش�اق�ل

 Bد�م�ة�ل�ت�ق Bت�44ب�ز�يBذ�ه���ب �ش���و�اق�ل م���ن 	ع�ش�ر�ة Vو�\ح�د Vن�و�ص�ح 
 و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب�ن	 ب�ق�رB و�ك�ب�شV و�\ح�دV و�خ�ر	وف45Vم�م�ل	وءV ب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�ح�و Vز� ل�ذ�ب�يح���ة�46و�\ح�د���م���ن� \لم�ع Vو�\ح���د Vس�و�ت�ي 
 .B47خ�ط�ي���ةBك�ب���اش 	س���ة�ر�ان� و�خ�م�و�ل�ذ�ب�يح���ة� \لس���لم�ة� ث���و 

 و�خ�م�س���ة	 ت	ي	��وسB و�خ�م�س���ة	 خ���ر�افB ح�و�ل�ي���ةB. ه���ذ�ا ق	ر�ب���ان	
 و�ف�ي \لي���و�م� \لس���اب�ع� ر�ئ�ي��س	 ب�ن���ي48أ�ل�ي�اس�اف� ب�ن� د�ع	وئ�يل. 

 ق	ر�ب���ان	ه	 ط�ب���قV و�\ح���دV م���ن�49أ�ف�ر�اي�م� أ�ل�يش�م�ع	 ب���ن	 ع�م"يه	��ود�. 
Bف�ض���ة �م���ن Vو�\ح�د�ة Vض�ح�ة�و�م�ن N  ف�ض�ةB و�ز�ن	ه	 م�ئ�ةV و�ث�لث	ون� ش�اق�ل
N ع�ل��ى ش���اق�ل� \لق	��د�س� ك�لت�اه	م���ا م�م�ل	وء�ت���ان�  س�ب�ع	ون� ش�اق�ل

 Bد�م�ة�ل�ت�ق Bت�وتا ب�ز�ي	ش�و�اق�ل50د�ق�يقا م�لت 	ع�ش�ر�ة Vو�\ح�د Vن�و�ص�ح 



و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب���ن	 ب�ق���رB و�ك�ب���شV و�51م�ن� ذ�ه�بB م�م�ل	وءV ب�خ	ورا 
 Bر�ق���ة�ح	ل�م yل�ي�ح���و Vو�\ح���د Vوف	و�خ���ر Vح���د\  و�ت�ي���سV و�\ح���د52Vو�

 Bز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة���ر�ان�53م���ن� \لم�ع�و�ل�ذ�ب�يح���ة� \لس���لم�ة� ث���و 
.Bل�ي���ة�ح�و Bخ���ر�اف 	س���ة�و�خ�م Bوس��	ي	ت 	س���ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�و�خ�م 

 و�ف���ي \لي���و�م� \لث���ام�ن�45ه�ذ�ا ق	ر�ب�ان	 أ�ل�يش���م�ع� ب���ن� ع�م"يه	��ود�. 
 ق	ر�ب��ان	ه	 ط�ب��ق55Vر�ئ�يس	 ب�ن�ي م�ن�س�ى ج�م�ل�يئ�يل	 ب�ن	 ف�د�ه�ص	ور�. 

Vو�\ح���د�ة Vض�ح�ة�و�م�ن N  و�\ح�دV م�ن� ف�ض�ةB و�ز�ن	ه	 م�ئ�ةV و�ث�لث	ون� ش�اق�ل
N ع�ل��ى ش���اق�ل� \لق	��د�س� ك�لت�اه	م���ا  م�ن� ف�ض�ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل

 Bد�م���ة�ل�ت�ق Bت���وت��ا ب�ز�ي	وء�ت�ان� د�ق�يق��ا م�لت	ل�56م�مVو�\ح���د Vن�و�ص���ح 
 و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب���ن	57ع�ش�ر�ة	 ش�و�اق�ل م�ن� ذ�ه�بB م�م�ل	وءV ب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�ح�و Vو�\ح�د Vوف	و�خ�ر Vو�\ح�د Vش�و�ك�ب B58ب�ق�رVس���و�ت�ي 
 .Bز� ل�ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ة�م�ن� \لم�ع Vر�ان�59و�\ح�د�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث�و 

.Bل�ي���ة�ح�و Bخ���ر�اف 	س���ة�و�خ�م Bوس��	ي	ت 	س���ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�و�خ�م 
 و�ف�ي \لي���و�م� \لت�اس���ع�60ه�ذ�ا ق	ر�ب�ان	 ج�م�ل�يئ�يل ب�ن� ف�د�ه�ص	ور�. 

ق	ر�ب���ان	ه	 ط�ب���قV و�61ر�ئ�يس	 ب�ن�ي ب�ن�ي�ام�ين� أ�ب�يد�ن	 ب�ن	 ج�د�ع	ون�ي. 
Vو�\ح���د�ة Vض�ح�ة�و�م�ن N \ح�دV م�ن� ف�ض�ةB و�ز�ن	ه	 م�ئ�ةV و�ث�لث	ون� ش�اق�ل  و�
N ع�ل��ى ش���اق�ل� \لق	��د�س� ك�لت�اه	م���ا  م�ن� ف�ض�ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل

 Bد�م���ة�ل�ت�ق Bت���وت��ا ب�ز�ي	وء�ت�ان� د�ق�يق��ا م�لت	ل�62م�مVو�\ح���د Vن�و�ص���ح 
 و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب���ن	63ع�ش�ر�ة	 ش�و�اق�ل م�ن� ذ�ه�بB م�م�ل	وءV ب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�ح�و Vو�\ح�د Vوف	و�خ�ر Vو�\ح�د Vش�و�ك�ب B64ب�ق�رVس���و�ت�ي 



 Bز� ل�ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ة�م�ن� \لم�ع Vر�ان�65و�\ح�د�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث���و 
.Bل�ي���ة�ح�و Bخ���ر�اف 	س���ة�و�خ�م Bوس��	ي	ت 	س���ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�و�خ�م 

 و�ف���ي \لي���و�م� \لع�اش���ر�66ه�ذ�ا ق	ر�ب�ان	 أ�ب�يد�ن� ب���ن� ج���د�ع	ون�ي. 
ق	ر�ب���ان	ه	 ط�ب���قV و�67ر�ئ�يس	 ب�ن�ي د�ان� أ�خ�يع�ز�ر	 ب�ن	 ع�م"يش�د�اي. 

Vو�\ح���د�ة Vض�ح�ة�و�م�ن N \ح�دV م�ن� ف�ض�ةB و�ز�ن	ه	 م�ئ�ةV و�ث�لث	ون� ش�اق�ل  و�
N ع�ل��ى ش���اق�ل� \لق	��د�س� ك�لت�اه	م���ا  م�ن� ف�ض�ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل

 Bد�م���ة�ل�ت�ق Bت���وت��ا ب�ز�ي	وء�ت�ان� د�ق�يق��ا م�لت	ل�68م�مVو�\ح���د Vن�و�ص���ح 
 و�ث�و�رV و�\ح�دV \ب���ن	69ع�ش�ر�ة	 ش�و�اق�ل م�ن� ذ�ه�بB م�م�ل	وءV ب�خ	ورا 

 Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�ح�و Vو�\ح�د Vوف	و�خ�ر Vو�\ح�د Vش�و�ك�ب B70ب�ق�رVس���و�ت�ي 
 .Bز� ل�ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ة�م�ن� \لم�ع Vر�ان�71و�\ح�د�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث�و 

.Bل�ي���ة�ح�و Bخ���ر�اف 	س���ة�و�خ�م Bوس��	ي	ت 	س���ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�و�خ�م 
 و�ف�ي \لي���و�م� \لح���اد�ي72ه�ذ�ا ق	ر�ب�ان	 أ�خ�يع�ز�ر� ب�ن� ع�م"يش�د�اي. 

 ق	ر�ب��ان	ه	73ع�ش�ر� ر�ئ�ي�س	 ب�ن��ي أ�ش��ير� ف�ج�ع�يئ�ي�ل	 ب��ن	 ع	ك��ر�ن�. 
Vض���ح�ة�و�م�ن N  ط�ب�قV و�\ح�دV م�ن� ف�ض�ةB و�ز�ن	ه	 م�ئ�ةV و�ث�لث	��ون� ش���اق�ل
N ع�ل��ى ش���اق�ل� \لق	��د�س�  و�\ح�د�ةV م���ن� ف�ض���ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل

 Bد�م���ة�ل�ت�ق Bت���وتا ب�ز�ي	وء�ت�ان� د�ق�يقا م�لت	ل�م�ا م�م	74ك�لت�اهVن�و�ص���ح 
و�ث���و�رV و�75و�\ح�دV ع�ش�ر�ة	 ش�و�اق�ل م�ن� ذ�ه���بB م�م�ل	��وءV ب�خ	��ورا 

Bر�ق�ة�ح	ل�م yل�ي�ح�و Vو�\ح�د Vوف	و�خ�ر Vو�\ح�د Vش�و�ك�ب Bب�ق�ر 	ن�ب\ Vح�د\  و�
76 .Bز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي��ة��م���ن� \لم�ع Vو�\ح���د Vس��و�ل�ذ�ب�يح���ة�77و�ت�ي 

 \لس�لم�ة� ث�و�ر�ان� و�خ�م�س�ة	 ك�ب�اشB و�خ�م�س���ة	 ت	ي	��وسB و�خ�م�س���ة	



 و�ف���ي78خ�ر�افB ح�و�ل�ي�ةB. ه�ذ�ا ق	ر�ب�ان	 ف�ج�ع�يئ�ي��ل ب���ن� ع	ك���ر�ن�. 
 \لي�و�م� \لث�ان�ي ع�ش�ر� ر�ئ�ي��س	 ب�ن��ي ن�ف�ت��ال�ي أ�خ�ي��ر�ع	 ب���ن	 ع�ين��ن�.

79Nون� ش���اق�ل��	و�ث�لث Vم�ئ�ة 	ه��	ن�و�ز Bف�ض�ة �م�ن Vو�\ح�د Vط�ب�ق 	ه	ب�ان�ر	ق 
N ع�ل��ى ش���اق�ل�  و�م�ن�ض�ح�ةV و�\ح�د�ةV م���ن� ف�ض���ةB س���ب�ع	ون� ش���اق�ل
Bد�م���ة�ل�ت�ق Bت���وت��ا ب�ز�ي	وء�ت���ان� د�ق�يق��ا م�لت	ل�م���ا م�م	س� ك�لت�اه�د��	لق\ 

 و�ص�ح�نV و�\ح�دV ع�ش�ر�ة	 ش�و�اق�ل م�ن� ذ�ه���بB م�م�ل	��وءV ب�خ	��ورا80
81yل�ي�ح�و Vو�\ح�د Vوف	و�خ�ر Vو�\ح�د Vش�و�ك�ب Bب�ق�ر 	ن�ب\ Vو�\ح�د Vر�و�ث�و 

 Bر�ق���ة�ح	82ل�م.Bز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة���م���ن� \لم�ع Vو�\ح���د Vس���و�ت�ي 
83Bوس	ي	ت 	س�ة�و�خ�م Bك�ب�اش 	س�ة�ر�ان� و�خ�م�و�ل�ذ�ب�يح�ة� \لس�لم�ة� ث�و 

 و�خ�م�س���ة	 خ���ر�افB ح�و�ل�ي���ةB. ه���ذ�ا ق	ر�ب���ان	 أ�خ�ي��ر�ع� ب���ن� ع�ين���ن�.
 ه�ذ�ا ت�د�ش�ين	 \لم�ذ�ب�ح� ي�و�م� م�س�ح�ه� م���ن� ر	ؤ�س���اء� إ�س���ر�ائ�يل.84

 أ�ط�ب�اق	 ف�ض�ةB \ث�ن�ا ع�ش�ر� و�م�ن�اض�ح	 ف�ض�ةB \ث�ن�ت�ا ع�شر�ة� و�ص	ح	ون	
 ك	��ل& ط�ب���قB م�ئ�ةV و�ث�لث	��ون� ش���اق�ل ف�ض���ة85Bذ�ه�بB \ث�ن�ا ع�ش���ر� 

Bم�ئ�ة 	ب���ع�ف�ض�ة� \لن�ي�ة� أ�لف���ان� و�أ�ر 	ون�. ج�م�يع	ع�س�ب Bض�ح�ة�ل& م�ن	و�ك 
 و�ص	��ح	ون	 \ل��ذ�ه�ب� \ث�ن���ا ع�ش���ر�86ع�ل��ى ش���اق�ل� \لق	��د�س�. 

 م�م�ل	وء�ةV ب�خ	ورا ك	ل& ص���ح�نB ع�ش���ر�ةV ع�ل��ى ش���اق�ل� \لق	��د�س�.
 .N  ك	ل& \لث"ير�ان�87ج�م�يع	 ذ�ه�ب� \لص&ح	ون� م�ئ�ةV و�ع�ش�ر	ون� ش�اق�ل

 ل�لم	ح�ر�ق�ة� \ث�ن���ا ع�ش���ر� ث���و�را و�\لك�ب���اش	 \ث�ن���ا ع�ش���ر� و�\لخ���ر�اف	
 \لح�و�ل�ي�ة	 \ث�ن�ا ع�ش�ر� م���ع� ت�ق���د�م�ت�ه�ا و�ت	ي	��وس	 \لم�ع���ز� \ث�ن���ا ع�ش���ر�

 و�ك	��ل& \لث"ي��ر�ان� ل�ذ�ب�يح���ة� \لس���لم�ة� أ�ر�ب�ع���ة88Vل�ذ�ب�يح�ة� \لخ�ط�ي�ة�. 



 و�ع�ش�ر	ون� ث�و�را و�\لك�ب�اش	 س�ت&ون� و�\لت&ي	وس	 س�ت&ون� و�\لخ�ر�اف	
 ف�لم���ا89\لح�و�ل�ي�ة	 س�ت&ون�. ه�ذ�ا ت�د�ش�ين	 \لم�ذ�ب�ح� ب�ع�د� م�س���ح�ه�. 

 د�خ���ل م	وس���ى إ�ل��ى خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� ل�ي�ت�ك�ل��م� م�ع���ه	 ك���ان�
 ي�س�م�ع	 \لص�و�ت� ي	ك�ل"م	ه	 م�ن� ع�لى \لغ�ط�اء� \ل�ذ�ي ع�ل�ى ت��اب	وت�

\لش�ه�اد�ة� م�ن� ب�ي�ن� \لك�ر	وب�ي�ن� ف�ك�لم�ه	.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ام�ن	

 «ق	ل ل�ه���ار	ون�: م�ت���ى ر�ف�ع���ت�2و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: 1 
 \لس&��ر	ج� ف���إ�لى ق	��د�ام� \لم�ن���ار�ة� ت	ض���يء	 \لس&��ر	ج	 \لس���ب�ع�ة	».

 ف�ف�ع�ل ه�ار	ون	 ه�ك�ذ�ا. إ�لى ق	د�ام� \لم�ن�ار�ة� ر�ف�ع� س	ر	ج�ه�ا ك�م�ا3
 و�ه�ذ�ه� ه�ي� ص���ن�ع�ة	 \لم�ن���ار�ة�: م�س���ح	ولة4Vأ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى. 

 م�ن� ذ�ه�بB. ح�ت�ى س���اق	ه�ا و�ز�ه�ر	ه���ا ه���ي� م�س���ح	ولةV. ح�س���ب�
 \لم�ن�ظ���ر� \ل��ذ�ي أ�ر�اه	 \ل��ر�ب& م	وس���ى ه�ك���ذ�ا ع�م���ل \لم�ن���ار�ة�.

 «خ	��ذ� \للو�ي"ي��ن� م���ن� ب�ي���ن� ب�ن���ي6و�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: 5
 و�ه�ك�ذ�ا ت�ف�ع�ل	 له	م� ل�ت�ط�ه�ير�ه���م�: \ن�ض���ح�7إ�س�ر�ائ�يل و�ط�ه"ر�ه	م� 

 ع�لي�ه�م� م�اء� \لخ�ط�ي�ة� و�لي	م���ر&وا م	وس���ى ع�ل��ى ك	��ل" ج�س���د�ه�م�
 ث	��م� ي�أ�خ	��ذ	وا ث���و�را \ب���ن� ب�ق���ر8Bو�ي�غ�س���ل	وا ث�ي���اب�ه	م� ف�ي�ت�ط�ه���ر	وا. 

 و�ت�ق�د�م�ت�ه	 د�ق�يق��ا م�لت	وت��ا ب�ز�ي���تB. و�ث���و�را آخ���ر� \ب���ن� ب�ق���رB ت�أ�خ	��ذ	
 .Bت�م���اع�9ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة�م���ة� \ل�ج�\للو�ي"ي��ن� أ�م���ام� خ�ي 	ق���د"م	ف�ت 

 و�ت	ق���د"م	 \للو�ي"ي��ن�10و�ت�ج�م���ع	 ك	��ل ج�م�اع���ة� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل 
 أ�م���ام� \ل��ر�ب" ف�ي�ض���ع	 ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل أ�ي���د�ي�ه	م� ع�ل��ى \للو�ي"ي��ن�.

 و�ي	ر�د"د	 ه�ار	ون	 \للو�ي"ين� ت�ر�د�يدا أ�م�ام� \لر�ب" م�ن� ع�ن���د� ب�ن���ي11
 ث	�م� ي�ض��ع	 \للو�ي&��ون�12إ�س��ر�ائ�يل ف�ي�ك	ون	��ون� ل�خ�د�م��ة� \ل�ر�ب". 

B\لو�اح���د� ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة 	ق�ر"ب	ن� ف�ت�ر�ي�س�ي� \لث�و�ع�لى ر�أ �م	د�ي�ه�أ�ي 



 ف�ت	وق���ف	13و�\لخ�ر� م	ح�ر�ق���ةN ل�ل��ر�ب" ل�لت�ك�ف�ي��ر� ع���ن� \للو�ي"ي��ن�. 
 \للو�ي"ي��ن� أ�م���ام� ه���ار	ون� و�ب�ن�ي��ه� و�ت	ر�د"د	ه	��م� ت�ر�د�ي��دا ل�ل��ر�ب".

 و�ت	ف�ر�ز	 \للو�ي"ين� م�ن� ب�ي�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ف�ي�ك	��ون	 \للو�ي&��ون�14
 و�ب�ع�د� ذ�ل�ك� ي�أ�ت�ي \للو�ي&ون� ل�ي�خ�د�م	وا خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�15ل�ي. 

�ن�ه	م� م�و�ه	وب	��ون� ل���ي ه�ب���ة16Nف�ت	ط�ه"ر	ه	م� و�ت	ر�د"د	ه	م� ت�ر�د�يدا   ل
 م�ن� ب�ي�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. ب�د�ل ك	ل" ف�ات���ح� ر�ح���مB ب�ك���ر� ك	��ل� م���ن�

 ل�ن� ل���ي ك	��ل ب�ك���رB ف���ي ب�ن���ي17إ�س�ر�ائ�يل ق�د� \ت�خ�ذ�ت	ه	م� ل���ي. 
 إ�س�ر�ائ�يل م�ن� \لن�اس� و�م�ن� \لب�ه�ائ�م�. ي�و�م� ض�ر�ب�ت	 ك	ل ب�ك�رB ف���ي

 ف�ات�خ���ذ�ت	 \للو�ي"ي��ن� ب���د�ل ك	��ل"18أ�ر�ض� م�ص�ر� ق�د�س�ت	ه	م� ل��ي. 
 و�و�ه�ب���ت	 \للو�ي"ي��ن� ه�ب���ةN ل�ه���ار	ون�19ب�ك�رB ف�ي ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. 

 و�ب�ن�يه� م�ن� ب�ي�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ل�ي�خ��د�م	وا خ�د�م���ة� ب�ن��ي إ�س��ر�ائ�يل
 ف�ي خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� و�ل�لت�ك�ف�ي��ر� ع���ن� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ل�ك���ي� ل
 ي�ك	ون� ف�ي ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل و�ب���أV ع�ن���د� \ق�ت���ر�اب� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل

 ف�ف�ع�ل م	وس���ى و�ه���ار	ون	 و�ك	��ل& ج�م�اع���ة�20إ�لى \لق	د�س�». 
 ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل ل�لو�ي"ي�ن� ح�س���ب� ك	�ل" م��ا أ�م���ر� \ل�ر�ب& م	وس���ى

 ف�ت�ط�ه���ر�21ع�ن� \للو�ي"ين�. ه�ك���ذ�ا ف�ع���ل له	��م� ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل. 
 \للو�ي&ون� و�غ�س���ل	وا ث�ي���اب�ه	م� و�ر�د�د�ه	��م� ه���ار	ون	 ت�ر�د�ي��دا أ�م���ام�

 و�ب�ع���د� ذ�ل���ك� أ�ت���ى22\لر�ب" و�ك�ف�ر� ع�ن�ه	م� ه�ار	ون	 ل�ت�ط�ه�ير�ه���م�. 
 \للو�ي&��ون� ل�ي�خ���د�م	وا خ���د�م�ت�ه	م� ف���ي خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� أ�م���ام�
 ه�ار	ون� و�أ�م�ام� ب�ن�يه� - ك�م�ا أ�م�ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى ع���ن� \للو�ي"ي��ن�



 «ه���ذ�ا م���ا24و�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: 23ه�ك�ذ�ا ف�ع�ل	وا له	م�. 
 ل�لو�ي"ين�: م�ن� \ب�ن� خ�م���سB و�ع�ش���ر�ين� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا ي���أ�ت	ون�

 و�م���ن� \ب���ن�25ل�ي�ت�ج�ن�د	وا أ�ج�ن�ادا ف�ي خ�د�م�ة� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�. 
 خ�م�س�ين� س�ن�ةN ي�ر�ج�ع	ون� م�ن� ج	ن�د� \لخ�د�م�ة� و�ل ي�خ�د�م	ون� ب�ع���د	.

26.Bت�م�اع� ل�ح���ر�س� ح�ر�اس���ة�م�ة� \ل�ج�ف�ي خ�ي �م	و�ت�ه�ون� إ�خ	واز�ر	ي 
 لك���ن� خ�د�م���ةN ل ي�خ���د�م	ون�. ه�ك���ذ�ا ت�ع�م���ل	 ل�لو�ي"ي��ن� ف���ي

ح�ر�اس�ات�ه�م�».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لت�اس�ع	

 و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس���ى ف���ي ب�ر"ي���ة� س��ين�اء� ف���ي \لس���ن�ة�1 
�و�ل�:  \لث�ان�ي���ة� ل�خ	ر	وج�ه���م� م���ن� أ�ر�ض� م�ص���ر� ف���ي \لش���ه�ر� \ل

 ف���ي \لي��و�م�3«و�لي�ع�م�ل ب�ن	و إ�س���ر�ائ�يل \لف�ص���ح� ف��ي و�ق�ت��ه�. 2
 \لر�اب�ع� ع�ش�ر� م�ن� ه�ذ�ا \لش�ه�ر� ب�ي�ن� \لع�ش���اء�ي�ن� ت�ع�م�ل	��ون�ه	 ف���ي

 ف�ك�ل��م�4و�ق�ت�ه�. ح�س�ب� ك	ل" ف�ر�ائ�ض�ه� و�ك	ل" أ�ح�ك�ام�ه� ت�ع�م�ل	ون�ه	». 
 ف�ع�م�ل	وا \لف�ص���ح�5م	وس�ى ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل أ�ن� ي�ع�م�ل	وا \لف�ص�ح�. 

�و�ل� ف�ي \لي�و�م� \لر�اب�ع� ع�ش���ر� م���ن� \لش���ه�ر� ب�ي���ن�  ف�ي \لش�ه�ر� \ل
 \لع�ش�اء�ي�ن� ف���ي ب�ر"ي���ة� س���ين�اء� - ح�س���ب� ك	��ل" م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب&

 لك���ن� ك���ان� ق���و�مV ق���د�6م	وس�ى ه�ك���ذ�ا ف�ع���ل ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل. 
�ن�س�انB م�ي"تB ف�لم� ي�ح�ل له	م� أ�ن� ي�ع�م�ل	وا \لف�ص�ح� ف���ي  ت�ن�ج�س	وا ل�
 ذ�ل�ك� \لي�و�م�. ف�ت�ق�د�م	وا أ�م�ام� م	وس�ى و�ه�ار	ون� ف�ي ذ�ل�ك� \لي���و�م�

�ن�س�انB م�ي"تB. ل�م�اذ�ا ن	ت�ر�ك	 ح�ت�ى7  و�ق�ال	وا له	: «إ�ن�ن�ا م	ت�ن�ج"س	ون� ل�
 ل ن	ق���ر"ب� ق	ر�ب���ان� \ل��ر�ب" ف���ي و�ق�ت���ه� ب�ي���ن� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل؟»

 ف�ق�ال له	م� م	وس�ى: «ق�ف	وا ل�س�م�ع� م�ا ي���أ�م	ر	 ب���ه� \ل��ر�ب& م���ن�8
 «ق	ل ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: ك	ل&10ف�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 9ج�ه�ت�ك	م�». 

Bف�ي س�ف�ر �أ�و Bك�ان� ن�ج�سا ل�م�ي"ت �م	ي�ال�ك�أ�ج �م�ن �أ�و �م	ك�م�ن Bس�ان�إ�ن 
 ف���ي \لش���ه�ر� \لث���ان�ي ف���ي11ب�ع�يدB ف�لي�ع�م���ل� \لف�ص���ح� ل�ل��ر�ب". 



B. ع�ل��ى ف�ط�ي��ر	ون�ه��	م�ل�ن� ي�ع�ن� \لع�ش���اء�ي���م� \لر�اب�ع� ع�ش�ر� ب�ي�لي�و\ 
 ل ي	ب�ق	��وا م�ن��ه	 إ�ل�ى \لص��ب�اح� و�ل ي�ك�س��ر	وا12و�م	ر�ارB ي��أ�ك	ل	ون�ه	. 

 لك���ن�13ع�ظ�ما م�ن�ه	. ح�س�ب� ك	ل" ف�ر�ائ�ض� \لف�ص���ح� ي�ع�م�ل	��ون�ه	. 
 م�ن� ك�ان� ط���اه�را و�لي���س� ف���ي س���ف�رB و�ت���ر�ك� ع�م���ل \لف�ص���ح�
�ن�ه�ا لم� ت	ق�ر"ب� ق	ر�ب���ان� \ل��ر�ب"  ت	ق�ط�ع	 ت�لك� \لن�ف�س	 م�ن� ش�ع�ب�ه�ا ل

 و�إ�ذ�ا ن�ز�ل ع�ن�د�ك	م�14ف�ي و�ق�ت�ه�. ذ�ل�ك� \ل�ن�س�ان	 ي�ح�م�ل	 خ�ط�ي�ت�ه	. 
 غ�ر�ي��بV ف�لي�ع�م���ل ف�ص���حا ل�ل��ر�ب". ح�س���ب� ف�ر�يض���ة� \لف�ص���ح�
 و�ح	ك�م�ه� ك�ذ�ل�ك� ي�ع�م�ل	. ف�ر�يض�ةV و�\ح�د�ةV ت�ك	��ون	 لك	��م� ل�لغ�ر�ي��ب�

 و�ف�ي ي���و�م� إ�ق�ام���ة� \لم�س���ك�ن� غ�ط���ت�15و�ل�و�ط�ن�ي" \ل�ر�ض�». 
 \لس�ح�اب�ة	 \لم�س�ك�ن� خ�ي�م�ة� \لش�ه�اد�ة�. و�ف�ي \لم�س�اء� ك�ان� ع�لى

 ه�ك���ذ�ا ك���ان� د�ائ�م��ا.16\لم�س�ك�ن� ك�م�ن�ظ�ر� ن���ارB إ�ل��ى \لص���ب�اح�. 
 .N  و�م�ت���ى \ر�ت�ف�ع���ت�17\لس���ح�اب�ة	 ت	غ�ط"ي��ه� و�م�ن�ظ���ر	 \لن���ار� لي�ل

 \لس�ح�اب�ة	 ع�ن� \لخ�ي�م�ة� ك�ان� ب�ع�د� ذ�ل�ك� ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل ي�ر�ت�ح�ل	��ون�.
 و�ف�ي \لم�ك�ان� ح�ي�ث	 ح�لت� \لس�ح�اب�ة	 ه	ن�اك� ك�ان� ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل

 ح�س�ب� ق�و�ل� \لر�ب" ك���ان� ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل ي�ر�ت�ح�ل	��ون�18ي�ن�ز�ل	ون�. 
 و�ح�س���ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب" ك���ان	وا ي�ن�ز�ل	��ون�. ج�م�ي��ع� أ�ي���ام� ح	ل	��ول�

 و�إ�ذ�ا ت�م���اد�ت�19\لس���ح�اب�ة� ع�ل��ى \لم�س���ك�ن� ك���ان	وا ي�ن�ز�ل	��ون�. 
 \لس���ح�اب�ة	 ع�ل��ى \لم�س���ك�ن� أ�ي�ام��ا ك�ث�ي��ر�ةN ك���ان� ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل

 و�إ�ذ�ا ك����ان�ت�20ي�ح�ر	س	���ون� ح�ر�اس����ة� \ل���ر�ب" و�ل ي�ر�ت�ح�ل	���ون�. 
 \لس�ح�اب�ة	 أ�ي�اما ق�ل�يل��ةN ع�ل��ى \لم�س���ك�ن� ف�ح�س���ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب"



 و�إ�ذ�ا21ك�ان	وا ي�ن�ز�ل	ون� و�ح�س�ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب" ك���ان	وا ي�ر�ت�ح�ل	��ون�. 
 ك���ان�ت� \لس���ح�اب�ة	 م���ن� \لم�س���اء� إ�ل��ى \لص���ب�اح� ث	��م� \ر�ت�ف�ع���ت�
 \لس�ح�اب�ة	 ف���ي \لص���ب�اح� ك���ان	وا ي�ر�ت�ح�ل	��ون�. أ�و� ي�و�م��ا و�لي�ل��ةN ث	��م�

 أ�و� ي�و�م�ي�ن� أ�و� ش���ه�را أ�و�22\ر�ت�ف�ع�ت� \لس�ح�اب�ة	 ك�ان	وا ي�ر�ت�ح�ل	ون�. 
 س�ن�ةN م�ت�ى ت�م�اد�ت� \لس�ح�اب�ة	 ع�لى \لم�س�ك�ن� ح�ال��ةN ع�لي���ه� ك���ان�
 ب�ن	و إ�س���ر�ائ�يل ي�ن�ز�ل	��ون� و�ل ي�ر�ت�ح�ل	��ون�. و�م�ت���ى \ر�ت�ف�ع���ت� ك���ان	وا

 ح�س���ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب" ك���ان	وا ي�ن�ز�ل	��ون� و�ح�س���ب�23ي�ر�ت�ح�ل	��ون�. 
 ق�و�ل� \لر�ب" ك�ان	وا ي�ر�ت�ح�ل	ون�. و�ك�ان	وا ي�ح�ر	س	ون� ح�ر�اس���ة� \ل��ر�ب"

ح�س�ب� ق�و�ل� \لر�ب" ب�ي�د� م	وس�ى.
ا



ٍ�ل�ص�ح�اح	 \لع�اش�ر	

 «اص�ن�ع� لك� ب	وق�ي�ن� م���ن� ف�ض���ةB.2و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 1 
 م�س����ح	ولي�ن� ت�ع�م�ل	ه	م����ا ف�ي�ك	ون����ان� ل���ك� ل�م	ن����اد�اة� \لج�م�اع����ة�

 ف�إ�ذ�ا ض���ر�ب	وا ب�ه�م���ا ي�ج�ت�م���ع	 إ�لي���ك� ك	��ل&3و�ل�ر�ت�ح�ال� \لم�ح�لت�. 
 و�إ�ذ�ا ض���ر�ب	وا ب�و�اح���د4B\لج�م�اع�ة� إ�لى ب���اب� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�. 

 و�إ�ذ�ا ض�ر�ب�ت	م�5ي�ج�ت�م�ع	 إ�لي�ك� \لر&ؤ�س�اء	 ر	ؤ	وس	 أ	ل	وف� إ�س�ر�ائ�يل. 
 و�إ�ذ�ا ض���ر�ب�ت	م�6ه	ت�افا ت�ر�ت�ح�ل	 \لم�ح�لت	 \لن�از�لة	 إ�لى \لش���ر�ق�. 

 ه	ت�افا ث�ان�ي�ةN ت�ر�ت�ح���ل	 \لم�ح�لت	 \لن�از�ل��ة	 إ�ل��ى \لج�ن	��وب�. ه	ت�اف��ا
 و�أ�م���ا ع�ن���د�م�ا ت�ج�م�ع	��ون� \لج�م�اع���ة�7ي�ض���ر�ب	ون� ل�ر�ح�لت�ه���م�. 

 و�ب�ن	��و ه���ار	ون� \لك�ه�ن���ة	 ي�ض���ر�ب	ون�8ف�ت�ض���ر�ب	ون� و�ل ت�ه�ت�ف	��ون�. 
�ب�و�اق�. ف�ت�ك	ون	 لك	م� ف�ر�يض���ةN أ�ب�د�ي���ةN ف���ي أ�ج�ي���ال�ك	م�.   و�إ�ذ�ا9ب�ال

 ذ�ه�ب�ت	م� إ�لى ح�ر�بB ف�ي أ�ر�ض�ك	م� ع�لى ع�د	و� ي�ض	ر& ب�ك	م� ت�ه�ت�ف	ون�
�ب�و�اق� ف�ت	��ذ�ك�ر	ون� أ�م���ام� \ل��ر�ب" إ�له�ك	��م� و�ت	خ�لص	��ون� م���ن�  ب���ال

 و�ف�ي ي���و�م� ف�ر�ح�ك	��م� و�ف���ي أ�ع�ي���اد�ك	م� و�ر	ؤ	وس�10أ�ع�د�ائ�ك	م�. 
�ب�و�اق� ع�ل��ى م	ح�ر�ق���ات�ك	م� و�ذ�ب���ائ�ح�  ش	��ه	ور�ك	م� ت�ض���ر�ب	ون� ب���ال
 س���لم�ت�ك	م� ف�ت�ك	��ون	 لك	��م� ت���ذ�ك�ارا أ�م���ام� إ�له�ك	��م�. أ�ن���ا \ل��ر�ب&

 و�ف���ي \لس���ن�ة� \لث�ان�ي���ة� ف���ي \لش���ه�ر� \لث���ان�ي ف���ي11إ�له	ك	م�». 
 \لع�ش���ر�ين� م���ن� \لش���ه�ر� \ر�ت�ف�ع���ت� \لس���ح�اب�ة	 ع���ن� م�س���ك�ن�

 ف�ار�ت�ح�ل ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل ف�ي ر�ح�لت�ه���م� م���ن� ب�ر"ي���ة�12\لش�ه�اد�ة�. 



13Nس�ين�اء� ف�ح�لت� \لس���ح�اب�ة	 ف���ي ب�ر"ي���ة� ف���ار�ان�.   ار�ت�ح�ل	��وا أ�و�ل
 ف�ار�ت�ح�لت� ر�اي���ة	 م�ح�ل��ة�14ح�س�ب� ق�و�ل� \لر�ب" ع�ن� ي�د� م	وس�ى. 

N ح�س�ب� أ�ج�ن�اد�ه�م� و�ع�لى ج	ن���د�ه� ن�ح�ش	��ون	 ب���ن	  ب�ن�ي ي�ه	وذ�ا أ�و�ل
 و�ع�ل��ى ج	ن���د� س���ب�ط� ب�ن���ي ي�س���اك�ر� ن�ث�ن�ائ�ي��ل	 ب���ن	15ع�م"ين�اد�اب�. 

 و�ع�لى ج	ن�د� س�ب�ط� ب�ن�ي ز�ب	ول	ون� أ�ل�يآب	 ب�ن	 ح�يل	ون�.16ص	وغ�ر�. 
	ن�ز�ل \لم�س�ك�ن	 ف�ار�ت�ح���ل ب�ن	��و ج�ر�ش	��ون� و�ب�ن	��و م���ر�ار�ي17  ث	م� أ

 ث	م� \ر�ت�ح�لت� ر�اي�ة	 م�ح�لة� ر�أ	وب�ي�ن� ح�س���ب�18ح�ام�ل�ين� \لم�س�ك�ن�. 
 و�ع�ل��ى ج	ن���د�19أ�ج�ن�اد�ه�م� و�ع�لى ج	ن�د�ه� أ�ل�يص	ور	 ب�ن	 ش�د�ي�ئ	ور�. 

 و�ع�ل��ى20س�ب�ط� ب�ن�ي ش�م�ع	ون� ش�ل	وم�يئ�يل	 ب���ن	 ص	ور�يش���د�اي. 
 ث	��م� \ر�ت�ح���ل21ج	ن�د� س�ب�ط� ب�ن�ي ج�اد� أ�ل�ي�اس�اف	 ب���ن	 د�ع	وئ�ي��ل. 

 \لق�ه���ات�ي&ون� ح���ام�ل�ين� \لم�ق���د�س�. (و�أ	ق�ي��م� \لم�س���ك�ن	 إ�ل��ى أ�ن�
 ث	��م� \ر�ت�ح�ل��ت� ر�اي���ة	 م�ح�ل��ة� ب�ن���ي أ�ف�ر�اي���م� ح�س���ب�22ج���اء	وا) 

 و�ع�ل��ى ج	ن���د�23أ�ج�ن�اد�ه�م� و�ع�لى ج	ن�د�ه� أ�ل�يش�م�ع	 ب�ن	 ع�م"يه	ود�. 
 و�ع�ل�ى ج	ن��د�24س�ب�ط� ب�ن�ي م�ن�س�ى ج�م�ل�يئ�ي�ل	 ب��ن	 ف�د�ه�ص	�ور�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�لت� ر�اي���ة	25س�ب�ط� ب�ن�ي ب�ن�ي�ام�ين� أ�ب�يد�ن	 ب�ن	 ج�د�ع	ون�ي. 
 م�ح�ل��ة� ب�ن���ي د�ان� س���اق�ة� ج�م�ي��ع� \لم�ح�لت� ح�س���ب� أ�ج�ن���اد�ه�م�

 و�ع�ل��ى ج	ن���د� س���ب�ط�26و�ع�لى ج	ن�د�ه� أ�خ�يع�ز�ر	 ب�ن	 ع�م"يش�د�اي. 
 و�ع�ل��ى ج	ن���د� س���ب�ط� ب�ن���ي27ب�ن�ي أ�ش�ير� ف�ج�ع�يئ�يل	 ب�ن	 ع	ك�ر�ن�. 

 ه���ذ�ه� ر�ح�لت	 ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل28ن�ف�ت�ال�ي أ�خ�ي��ر�ع	 ب���ن	 ع�ين���ن�. 
 و�ق���ال م	وس��ى ل�ح	وب���اب� ب���ن�29ب�أ�ج�ن��اد�ه�م� ح�ي��ن� \ر�ت�ح�ل	��وا. 



 ر�ع	وئ�يل \لم�د�ي�ان�ي" ح�م�ي م	وس�ى: «إ�ن�ن�ا ر�اح�ل	ون� إ�لى \لم�ك�ان�
 \لذ�ي ق�ال \لر�ب& أ	ع�ط�يك	م� إ�ي�اه	. \�ذ�ه�ب� م�ع�ن���ا ف�ن	ح�س���ن� إ�لي���ك�

 ف�ق�ال ل��ه	:30ل�ن� \لر�ب� ق�د� ت�ك�لم� ع�ن� إ�س�ر�ائ�يل ب�ال�ح�س�ان�». 
 «ل أ�ذ�ه���ب	 ب���ل إ�ل��ى أ�ر�ض���ي و�إ�ل��ى ع�ش���ير�ت�ي أ�م�ض���ي».

�ن�ه	 ب�م�ا أ�ن�ك� ت�ع�ر�ف	 م�ن�از�لن�ا ف���ي \لب�ر"ي���ة�31  ف�ق�ال: «ل ت�ت�ر	ك�ن�ا ل
 .Bون	ي	لن�ا ك�ع 	ون	س���ان�32ت�ك�س� \ل�ح���ت� م�ع�ن���ا ف�ب�ن�ف���ذ�ه�ب �و�إ�ن 

 ف���ار�ت�ح�ل	وا33\لذ�ي ي	ح�س�ن	 \لر�ب& إ�لي�ن�ا ن	ح�س���ن	 ن�ح���ن	 إ�لي���ك�». 
Vد� \ل�ر�ب" ر�اح���ل�ع�ه 	وت	و�ت�اب Bج�ب�ل� \لر�ب" م�س�ير�ة� ث�لث�ة� أ�ي�ام �م�ن 

 .N  و�ك���ان�ت�34أ�م�ام�ه	م� م�س�ير�ة� ث�لث�ة� أ�ي���امB ل�ي�لت�م���س� له	��م� م�ن���ز�ل
 س���ح�اب�ة	 \ل��ر�ب" ع�لي�ه���م� ن�ه���ارا ف���ي \ر�ت�ح���ال�ه�م� م���ن� \لم�ح�ل��ة�.

 و�ع�ن�د� \ر�ت�ح�ال� \لت�اب	وت� ك�ان� م	وس�ى ي�ق	��ول	: «ق	��م� ي���ا ر�ب&35
 و�ع�ن���د�36ف�لت�ت�ب�د�د� أ�ع�د�اؤ	ك� و�ي�ه�ر	ب� م	ب�غ�ض	��وك� م���ن� أ�م�ام���ك�». 

	ل	��وف�  ح	ل	��ول�ه� ك���ان� ي�ق	��ول	: «ار�ج���ع� ي���ا ر�ب& إ�ل��ى ر�ب���و�ات� أ
إ�س�ر�ائ�يل».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لح�اد�ي ع�ش�ر�

 و�ك�ان� \لش�ع�ب	 ك�أ�ن�ه	م� ي�ش�ت�ك	ون� ش�ر�ا ف�ي أ	ذ	ن�ي� \لر�ب".1 
 و�س���م�ع� \ل��ر�ب& ف�ح�م���ي� غ�ض���ب	ه	 ف�اش���ت�ع�لت� ف�يه���م� ن���ار	 \ل��ر�ب"

 ف�ص�ر�خ� \لش�ع�ب	 إ�لى م	وس���ى2و�أ�ح�ر�ق�ت� ف�ي ط�ر�ف� \لم�ح�لة�. 
 ف�د	ع�ي� \س�م	 ذ�ل�ك�3ف�ص�لى م	وس�ى إ�لى \لر�ب" ف�خ�م�د�ت� \لن�ار	. 

 و�اللف�يف	4\لم�و�ض�ع� «ت�ب�ع�ير�ة�» ل�ن� ن�ار� \لر�ب" \ش�ت�ع�لت� ف�يه�م�. 
 \لذ�ي ف�ي و�س�ط�ه�م� \ش�ت�ه�ى ش�ه�و�ةN. ف�ع�اد� ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل أ�ي�ض��ا

 ق���د� ت���ذ�ك�ر�ن�ا \لس���م�ك�5و�ب�ك	وا و�ق�ال	وا: «م�ن� ي	ط�ع�م	ن���ا لح�م��ا؟ 
 \لذ�ي ك	ن�ا ن�أ�ك	ل	ه	 ف�ي م�ص�ر� م�ج�انا و�\لق�ث�اء� و�\لب�ط"ي��خ� و�\لك	��ر�اث�

 و�الن� ق�د� ي�ب�س�ت� أ�ن�ف	س	ن�ا. لي�س� ش�ي�ءV غ�ي�ر�6و�\لب�ص�ل و�\لث&وم�. 
 و�أ�م�ا \لم�ن& ف�ك�ان� ك�ب�ز�ر� \لك	ز�ب�ر�ة�7أ�ن� أ�ع�ي	ن�ن�ا إ�لى ه�ذ�ا \لم�ن"!» 

 ك�ان� \لش�ع�ب	 ي�ط	وف	ون� ل�ي�لت�ق�ط	��وه	8و�م�ن�ظ�ر	ه	 ك�م�ن�ظ�ر� \لم	ق�ل�. 
 ث	م� ي�ط�ح�ن	ون�ه	 ب�الر�ح�ى أ�و� ي�د	ق&ون�ه	 ف�ي \له�او�ن� و�ي�ط�ب	خ	ون�ه	 ف�ي
 \لق	��د	ور� و�ي�ع�م�ل	��ون�ه	 م�لتB. و�ك���ان� ط�ع�م	��ه	 ك�ط�ع���م� ق�ط���ائ�ف�

 .Bت�\لم���ن&9ب�ز�ي 	ز�ل�ك�ان� ي�ن N  و�م�ت�ى ن�ز�ل \لن�د�ى ع�لى \لم�ح�لة� لي�ل
 ف�لم�ا س�م�ع� م	وس�ى \لش�ع�ب� ي�ب�ك	ون� ب�ع�ش�ائ�ر�ه�م� ك	ل10م�ع�ه	. 

 و�\ح�دB ف�ي ب�اب� خ�ي�م�ت�ه� و�ح�م�ي� غ�ض�ب	 \لر�ب" ج���د�ا س���اء� ذ�ل���ك�
 ف�ق�ال م	وس�ى ل�ل��ر�ب": «ل�م���اذ�ا أ�س���أ�ت�11ف�ي ع�ي�ن�ي� م	وس�ى. 



 إ�لى ع�ب�د�ك� و�ل�م���اذ�ا ل��م� أ�ج���د� ن�ع�م���ةN ف���ي ع�ي�ن�ي���ك� ح�ت���ى أ�ن���ك�
 أ�لع�ل"�ي ح�ب�ل�ت	12و�ض�ع�ت� ث�ق�ل ج�م�يع� ه��ذ�ا \لش��ع�ب� ع�ل�ي�؟ 

 ب�ج�م�يع� ه�ذ�ا \لش�ع�ب� أ�و� لع�ل"ي و�لد�ت	ه	 ح�ت�ى ت�ق	ول ل���ي \ح�م�ل��ه	
 ف�ي ح�ض�ن�ك� ك�م�ا ي�ح�م�ل	 \لم	ر�ب"ي \لر�ض�يع� إ�ل��ى \ل�ر�ض� \لت���ي

ب�ائ�ه�؟   م�ن� أ�ي�ن� ل�ي لح�مV ح�ت�ى أ	ع�ط�ي� ج�م�يع� ه�ذ�ا13ح�لف�ت� ل�
�ن�ه	م� ي�ب�ك	��ون� ع�ل�ي� ق��ائ�ل�ين�: أ�ع�ط�ن��ا لح�م�ا ل�ن�أ�ك	�ل.  \لش�ع�ب�. ل

�ن���ه	14  ل أ�ق�د�ر	 أ�ن�ا و�ح�د�ي أ�ن� أ�ح�م���ل ج�م�ي��ع� ه���ذ�ا \لش���ع�ب� ل
N إ�ن�15ث�ق�يلV ع�لي�.   ف�إ�ن� ك	ن�ت� ت�ف�ع�ل	 ب�ي ه�ك���ذ�ا ف���اق�ت	لن�ي ق�ت�ل

 ف�ق���ال \ل��ر�ب&16و�ج�د�ت	 ن�ع�م�ةN ف�ي ع�ي�ن�ي���ك� ف�ل أ�ر�ى ب�ل�ي�ت���ي». 
N م���ن� ش	��ي	وخ� إ�س���ر�ائ�يل  ل�م	وس�ى: «اج�م�ع� إ�ل��ي� س���ب�ع�ين� ر�ج	ل
 \لذ�ين� ت�ع�لم	 أ�ن�ه	م� ش	ي	وخ	 \لش�ع�ب� و�ع	ر�ف�اؤ	ه	 و�أ�ق�ب�ل ب�ه���م� إ�ل��ى

 ف���أ�ن�ز�ل أ�ن���ا و�أ�ت�ك�ل��م�17خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� ف�ي�ق�ف	وا ه	ن�اك� م�ع�ك�. 
 م�ع�ك� ه	ن�اك� و�آخ	��ذ� م���ن� \ل��ر&وح� \ل��ذ�ي ع�لي���ك� و�أ�ض���ع� ع�لي�ه���م�
 ف�ي�ح�م�ل	��ون� م�ع���ك� ث�ق���ل \لش���ع�ب� ف�ل ت�ح�م���ل	 أ�ن���ت� و�ح���د�ك�.

�ن�ك	��م� ق���د�18  و�ل�لش�ع�ب� ت�ق	ول	: ت�ق�د�س	وا ل�لغ�د� ف�ت�أ�ك	ل	وا لح�م��ا. ل
 ب�ك�ي�ت	م� ف�ي أ	ذ	ن�ي� \لر�ب" ق�ائ�ل�ين�: م�ن� ي	ط�ع�م	ن�ا لح�ما؟ إ�ن�ه	 ك���ان�
 لن���ا خ�ي���رV ف���ي م�ص���ر�! ف�ي	ع�ط�يك	��م	 \ل��ر�ب& لح�م��ا ف�ت���أ�ك	ل	ون�.

 ت�أ�ك	ل	ون� ل ي�و�م��ا و�\ح���دا و�ل ي���و�م�ي�ن� و�ل خ�م�س���ة� أ�ي���امB و�ل19
 ب�ل ش�ه�را م�ن� \لز�م�ان� ح�ت�ى20ع�ش�ر�ة� أ�ي�امB و�ل ع�ش�ر�ين� ي�و�ما 

�ن�ك	��م� ر�ف�ض���ت	م	  ي�خ�ر	ج� م���ن� م�ن���اخ�ر�ك	م� و�ي�ص���ير� لك	��م� ك�ر�اه���ةN ل



 \ل�ر�ب� \ل�ذ�ي ف��ي و�س��ط�ك	م� و�ب�ك�ي�ت	�م� أ�م���ام�ه	 ق��ائ�ل�ين�: ل�م���اذ�ا
 ف�ق���ال م	وس���ى: «س���ت& م�ئ�ة� أ�ل��ف�21خ�ر�ج�ن���ا م���ن� م�ص���ر�؟» 

 م�اشB ه	و� \لش�ع�ب	 \لذ�ي أ�ن���ا ف���ي و�س���ط�ه� و�أ�ن���ت� ق���د� ق	ل��ت�:
 أ�ي	ذ�ب�ح	 له	م� غ�ن�م22Vأ	ع�ط�يه�م� لح�ما ل�ي�أ�ك	ل	وا ش�ه�را م�ن� \لز�م�ان�. 

 و�ب�ق�رV ل�ي�ك�ف�ي�ه	م� أ�م� ي	ج�م�ع	 له	م� ك	ل& س���م�ك� \لب�ح���ر� ل�ي�ك�ف�ي�ه	��م�؟»
 ف�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: «ه�ل ت�ق�ص	ر	 ي�د	 \ل��ر�ب"؟ \لن� ت���ر�ى23

 ف�خ���ر�ج� م	وس���ى و�ك�ل��م� \لش���ع�ب�24أ�ي	واف�يك� ك�لم���ي أ�م� ل». 
N م���ن� ش	��ي	وخ� \لش���ع�ب�  ب�ك�لم� \ل��ر�ب" و�ج�م���ع� س���ب�ع�ين� ر�ج	ل

 ف�ن���ز�ل \ل��ر�ب& ف���ي س���ح�اب�ة25Bو�أ�و�ق�ف�ه	��م� ح���و�الي� \لخ�ي�م���ة�. 
 و�ت�ك�ل�م� م�ع���ه	 و�أ�خ���ذ� م���ن� \ل�ر&وح� \ل��ذ�ي ع�لي���ه� و�ج�ع��ل ع�ل�ى
N \لش&��ي	وخ�. ف�لم���ا ح�ل��ت� ع�لي�ه���م� \ل��ر&وح	 ت�ن�ب���أ	وا  \لس���ب�ع�ين� ر�ج	ل

 و�ب�ق���ي� ر�ج	لن� ف���ي \لم�ح�ل��ة� \س���م	26و�لك�ن�ه	��م� ل��م� ي�ز�ي��د	وا. 
 \لو�اح�د� أ�لد�اد	 و�\س�م	 \لخ�ر� م�يد�اد	 ف�ح�ل ع�لي�ه�م�ا \لر&وح	. و�ك�ان���ا
 م�ن� \لم�ك�ت	وب�ين� لك�ن�ه	م�ا لم� ي�خ�ر	ج���ا إ�ل��ى \لخ�ي�م���ة�. ف�ت�ن�ب�ئ�ا ف���ي

 ف�ر�ك���ض� غ	لمV و�أ�خ�ب���ر� م	وس���ى و�ق���ال: «أ�ل��د�اد	27\لم�ح�ل��ة�. 
 ف�ق�ال ي�ش	وع	 ب�ن	 ن	ون� خ�اد�م	28و�م�يد�اد	 ي�ت�ن�ب�ئ�ان� ف�ي \لم�ح�لة�». 

 م	وس���ى (م���ن� ح���د�اث�ت�ه�): «ي���ا س���ي"د�ي م	وس���ى \ر�د�ع�ه	م���ا!»
 ف�ق�ال له	 م	وس�ى: «ه�ل ت�غ�ار	 أ�ن�ت� ل�ي؟ ي�ا لي�ت� ك	ل ش�ع�ب�29

 ث	��م�30\لر�ب" ك�ان	وا أ�ن�ب�ي�اء� إ�ذ�ا ج�ع���ل \ل��ر�ب& ر	وح���ه	 ع�لي�ه���م�!». 
 \ن�ح����از� م	وس����ى إ�ل���ى \لم�ح�ل���ة� ه	���و� و�ش	���ي	وخ	 إ�س����ر�ائ�يل.



 ف�خ�ر�ج�ت� ر�يحV م�ن� ق�ب�ل� \لر�ب" و�س�اق�ت� س�لو�ى م���ن� \لب�ح���ر�31
Bم�ن�ا و�م�س�ير�ة� ي�و	ه �م�ن Bم�و� م�س�ير�ة� ي�و�ه�ا ع�لى \لم�ح�لة� ن�ح�و�أ�لق�ت 
 م���ن� ه	ن���اك� ح���و�الي� \لم�ح�ل��ة� و�ن�ح���و� ذ�ر�اع�ي���ن� ف���و�ق� و�ج���ه�

 ف�ق�ام� \لش�ع�ب	 ك	ل ذ�ل�ك� \لن�ه�ار� و�ك	�ل \للي��ل� و�ك	�ل32\ل�ر�ض�. 
 ي���و�م� \لغ���د� و�ج�م�ع	��وا \لس���لو�ى. (ال��ذ�ي ق�ل��ل ج�م���ع� ع�ش���ر�ة�

 و�إ�ذ�33ح�و�ام�ر�). و�س�ط�ح	وه�ا له	م� م�س�اط�ح� ح�و�الي� \لم�ح�ل��ة�. 
 ك���ان� \للح���م	 ب�ع���د	 ب�ي���ن� أ�س���ن�ان�ه�م� ق�ب���ل أ�ن� ي�ن�ق�ط���ع� ح�م���ي�
Nب�ة�ب� ض���ر�ب� و�ض���ر�ب� \ل��ر�ب& \لش���ع�\لر�ب" ع�لى \لش���ع 	غ�ض�ب 

 ف���د	ع�ي� \س���م	 ذ�ل���ك� \لم�و�ض���ع� «ق�ب���ر	وت�34ع�ظ�يم���ةN ج���د�ا. 
�ن�ه	م� ه	ن�اك� د�ف�ن	وا \لق�و�م� \ل�ذ�ين� \ش��ت�ه	وا.   و�م��ن�35ه�ت�أ�و�ة�» ل

 ق�ب�ر	وت� ه�ت�أ�و�ة� \ر�ت�ح�ل \لش�ع�ب	 إ�لى ح�ض���ي�ر	وت� ف�ك���ان	وا ف���ي
ح�ض�ي�ر	وت�.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ان�ي ع�ش�ر�

 و�ت�ك�لم���ت� م�ر�ي���م	 و�ه���ار	ون	 ع�ل��ى م	وس���ى ب�س���ب�ب�1 
Nر�أ�ة���ك���ان� ق���د� \ت�خ���ذ� \م 	ن���ه�  \لم�ر�أ�ة� \لك	وش�ي�ة� \لت�ي \ت�خ�ذ�ه�ا (ل

 (Nوش�ي�ة	2ك�؟ أ�ل��م	د�ه���وس���ى و�ح	ف�ق���ال: «ه���ل ك�ل��م� \ل��ر�ب& م 
 و�أ�م���ا \لر�ج	��ل	 م	وس���ى3ي	ك�ل"م�ن�ا ن�ح�ن	 أ�ي�ضا؟» ف�س�م�ع� \ل��ر�ب&. 

 ف�ك�ان� ح�ل�يما ج�د�ا أ�ك�ث�ر� م�ن� ج�م�يع� \لن�اس� \ل��ذ�ين� ع�ل��ى و�ج���ه�
N ل�م	وس���ى و�ه���ار	ون� و�م�ر�ي���م�:4\ل�ر�ض�.   ف�ق���ال \ل��ر�ب& ح���ال

 «اخ�ر	ج	��وا أ�ن�ت	��م	 \لث�لث���ة	 إ�ل��ى خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�». ف�خ�ر�ج	��وا
 ف�ن�ز�ل \لر�ب& ف�ي ع�م	��ود� س���ح�ابB و�و�ق���ف� ف���ي5ه	م	 \لث�لث�ة	. 

 ف�ق���ال:6ب�اب� \لخ�ي�م�ة� و�د�ع�ا ه�ار	ون� و�م�ر�ي�م� ف�خ�ر�ج�ا ك�له	م�ا. 
 «اس�م�ع�ا ك�لم�ي. إ�ن� ك�ان� م�ن�ك	م� ن�ب�يy ل�لر�ب" ف�ب�الر&ؤ�ي�ا أ�س�ت�ع�ل�ن	

 و�أ�م�ا ع�ب�د�ي م	وس�ى ف�لي�س� ه�ك�ذ�ا ب�ل7له	. ف�ي \لح	لم� أ	ك�ل"م	ه	. 
 ف�ما إ�لى ف�مB و�ع�ي�انا أ�ت�ك�لم	 م�ع���ه	 ل8ه	و� أ�م�ينV ف�ي ك	ل" ب�ي�ت�ي. 

�لغ�از�. و�ش�ب�ه� \لر�ب" ي	ع�اي�ن	. ف�ل�م���اذ�ا ل ت�خ�ش���ي�ان� أ�ن� ت�ت�ك�لم���ا  ب�ال
 ف�ح�م���ي� غ�ض���ب	 \ل��ر�ب" ع�لي�ه�م���ا9ع�ل��ى ع�ب���د�ي م	وس���ى؟». 

 ف�لم�ا \ر�ت�ف�ع�ت� \لس�ح�اب�ة	 ع���ن� \لخ�ي�م���ة� إ�ذ�ا م�ر�ي���م	10و�م�ض�ى. 
 ب�ر�ص�اء	 ك�الث�لج�. ف�الت�ف�ت� ه�ار	ون	 إ�لى م�ر�ي�م� و�إ�ذ�ا ه�ي� ب�ر�ص�اء	.

 ف�ق�ال ه�ار	ون	 ل�م	وس�ى: «أ�س�أ�ل	ك� ي�ا س�ي"د�ي ل ت�ج�ع�ل ع�لي�ن�ا11



 ف�ل ت�ك	��ن� ك���الم�ي"ت�12\لخ�ط�ي���ة� \لت��ي ح�م�ق�ن���ا و�أ�خ�ط�أ�ن��ا ب�ه��ا. 
 \لذ�ي ي�ك	ون	 ع�ن�د� خ	ر	وج���ه� م���ن� ر�ح���م� أ	م"��ه� ق���د� أ	ك���ل ن�ص���ف	

 ف�ص���ر�خ� م	وس���ى إ�ل�ى \ل��ر�ب": «الله	��م� \ش���ف�ه�ا».13لح�م�ه�». 
 ف�ق�ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: «و�ل��و� ب�ص���ق� أ�ب	وه���ا ب�ص���قا ف���ي14

Bع�ة� أ�ي��ام�س��ب 	ج���ز�ح	؟ تBع�ة� أ�ي��ام�س��ب 	ج��ل�ت�خ �ه�ه�ا أ�م�ا ك��ان�ت�و�ج 
 ف�ح	ج���ز�ت� م�ر�ي���م	15خ���ار�ج� \لم�ح�ل��ة� و�ب�ع���د� ذ�ل���ك� ت	ر�ج���ع	». 

 خ�ار�ج� \لم�ح�لة� س�ب�ع�ة� أ�ي�امB و�لم� ي�ر�ت�ح�ل� \لش�ع�ب	 ح�ت�ى أ	ر�ج�ع�ت�
 و�ب�ع�د� ذ�ل�ك� \ر�ت�ح�ل \لش�ع�ب	 م�ن� ح�ض���ي�ر	وت� و�ن�ز�ل	��وا16م�ر�ي�م	. 

ف�ي ب�ر"ي�ة� ف�ار�ان�.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ال�ث	 ع�ش�ر�

N ل�ي�ت�ج�س�س	��وا2ث	م� ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: 1   «أ�ر�س�ل ر�ج���ال
N و�\ح���دا  أ�ر�ض� ك�ن�ع�ان� \لت�ي أ�ن�ا م	ع�ط�يه�ا ل�ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل. ر�ج	ل
 ل�ك	ل" س�ب�طB م�ن� آب�ائ�ه� ت	ر�س���ل	ون�. ك	��ل& و�\ح���دB ر�ئ�ي��سV ف�يه���م�».

 ف�أ�ر�س�له	م� م	وس�ى م���ن� ب�ر"ي���ة� ف���ار�ان� ح�س���ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب".3
 و�ه�ذ�ه� أ�س���م�اؤ	ه	م�:4ك	ل&ه	م� ر�ج�الV ه	م� ر	ؤ�س�اء	 ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل 

 م���ن� س���ب�ط� ش���م�ع	ون�5م�ن� س�ب�ط� ر�أ	وب�ي�ن� ش�م&وع	 ب�ن	 ز�ك&ور�. 
 م�ن�7م�ن� س�ب�ط� ي�ه	وذ�ا ك�ال�ب	 ب�ن	 ي�ف	ن�ة�. 6ش�اف�اط	 \ب�ن	 ح	ور�ي. 

 م�ن� س�ب�ط� أ�ف�ر�اي���م� ه	وش���ع	8س�ب�ط� ي�س�اك�ر� ي�ج�آل	 ب�ن	 ي	وس	ف�. 
 م�ن� س�ب�ط�10م�ن� س�ب�ط� ب�ن�ي�ام�ين� ف�لط�ي ب�ن	 ر�اف	و. 9ب�ن	 ن	ون�. 

 م���ن� س���ب�ط� ي	وس	��ف�: م���ن�11ز�ب	ول	ون� ج�د"يئ�يل	 ب���ن	 س	��ود�ي. 
 م�ن� س�ب�ط� د�ان� ع�م"يئ�ي��ل	12س�ب�ط� م�ن�س�ى ج�د"ي ب�ن	 س	وس�ي. 

 م���ن�14م�ن� س�ب�ط� أ�ش�ير� س�ت	ور	 ب���ن	 م�يخ�ائ�ي��ل. 13ب�ن	 ج�م�ل"ي. 
 م�ن� س�ب�ط� ج�اد� ج�أ	وئ�ي��ل	15س�ب�ط� ن�ف�ت�ال�ي ن�ح�ب�ي ب�ن	 و�ف�س�ي. 

 ه�ذ�ه� أ�س�م�اء	 \لر"ج�ال� \لذ�ين� أ�ر�س���له	م� م	وس���ى16ب�ن	 م�اك�ي. 
 ل�ي�ت�ج�س�س	���وا \ل�ر�ض�. و�د�ع����ا م	وس����ى ه	وش����ع� ب����ن� ن	���ون�

 ف�أ�ر�س���له	م� م	وس���ى ل�ي�ت�ج�س�س	��وا أ�ر�ض� ك�ن�ع���ان�17«ي�ش	وع�». 
 و�ق�ال له	م	: «اص�ع�د	وا م�ن� ه	ن�ا إ�لى \لج�ن	��وب� و�\ط�لع	��وا إ�ل��ى



 و�ان�ظ	ر	وا \ل�ر�ض� م�ا ه�ي�؟ و�\لش�ع�ب� \لس�اك�ن� ف�يه�ا18\لج�ب�ل� 
 و�ك�ي���ف� ه���ي�19أ�ق���و�يy ه	��و� أ�م� ض���ع�يفV؟ ق�ل�ي��لV أ�م� ك�ث�ي��رV؟ 

 \ل�ر�ض	 \لت�ي ه	و� س�اك�نV ف�يه���ا أ�ج�ي"��د�ةV أ�م� ر�د�يئ�ةV؟ و�م���ا ه���ي�
 \لم	��د	ن	 \لت���ي ه	��و� س���اك�نV ف�يه���ا أ�م	خ�ي�م���اتV أ�م� ح	ص	��ونV؟

 و�ك�ي�ف� ه�ي� \ل�ر�ض	 أ�س�م�ين�ةV أ�م� ه�ز�يل��ةV؟ أ�ف�يه���ا ش���ج�رV أ�م�20
�ي�ام	 ف�ك���ان�ت�  ل؟ و�ت�ش�د�د	وا ف�خ	ذ	وا م�ن� ث�م�ر� \ل�ر�ض�». و�أ�م�ا \ل

 ف�ص���ع�د	وا و�ت�ج�س�س	��وا \ل�ر�ض� م���ن�21أ�ي�ام� ب�اك	ور�ات� \لع�ن�ب�. 
 ص���ع�د	وا إ�ل��ى22ب�ر"ي�ة� ص�ين� إ�لى ر�ح	وب� ف�ي م�د�خ�ل� ح�م���اة�. 

 \لج�ن	وب� و�أ�ت	وا إ�لى ح�ب�ر	ون�. و�ك�ان� ه	ن�اك� أ�خ�يم���ان	 و�ش�يش���اي	
 و�ت�لم�اي	 ب�ن	و ع�ن�اقB. (و�أ�م�ا ح�ب�ر	ون	 ف�ب	ن�ي�ت� ق�ب���ل ص	��وع�ن� م�ص���ر�

 و�أ�ت	��وا إ�ل��ى و�\د�ي أ�ش���ك	ول و�ق�ط�ف	��وا م���ن�23ب�س�ب�ع� س�ن�ين�). 
 ه	ن�اك� ز�ر�ج	ون�ةN ب�ع	ن�ق	ودB و�\ح�دB م�ن� \لع�ن�ب� و�ح�م�ل	وه	 ب�الد&ق�ر�ان���ة�

 ف���د	ع�ي� ذ�ل���ك�24ب�ي�ن� \ث�ن�ي�ن� م�ع� ش�ي�ءB م�ن� \لر&م���ان� و�\لت"ي��ن�. 
 \لم�و�ض�ع	 «و�اد�ي� أ�ش�ك	ول» ب�س�ب�ب� \لع	ن�ق	ود� \لذ�ي ق�ط�ع�ه	 ب�ن	��و

 ث	��م� ر�ج�ع	��وا م���ن� ت�ج�س&��س� \ل�ر�ض�25إ�س�ر�ائ�يل م�ن� ه	ن���اك�. 
 ف�س���ار	وا ح�ت���ى أ�ت	��وا إ�ل��ى م	وس���ى26ب�ع���د� أ�ر�ب�ع�ي��ن� ي�و�م��ا. 

 و�ه�ار	ون� و�ك	ل" ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل إ�لى ب�ر"ي���ة� ف���ار�ان� إ�ل��ى
 ق���اد�ش� و�ر�د&وا إ�لي�ه�م���ا خ�ب���را و�إ�ل��ى ك	��ل" \لج�م�اع���ة� و�أ�ر	وه	��م�

 و�ق���ال	وا: «ق���د� ذ�ه�ب�ن���ا إ�ل��ى \ل�ر�ض� \لت���ي27ث�م���ر� \ل�ر�ض� 
N و�ه���ذ�ا ث�م�ر	ه���ا.  أ�ر�س�لت�ن�ا إ�لي�ه�ا و�ح�ق�ا إ�ن�ه�ا ت�ف�ي��ض	 لب�ن��ا و�ع�س���ل



 غ�ي���ر� أ�ن� \لش���ع�ب� \لس���اك�ن� ف���ي \ل�ر�ض� م	ع�ت���زy و�\لم	��د	ن	28
 ح�ص�ين�ةV ع�ظ�يم�ةV ج���د�ا. و�أ�ي�ض��ا ق���د� ر�أ�ي�ن��ا ب�ن��ي ع�ن��اق� ه	ن���اك�.

الع�م�ال�ق���ة	 س���اك�ن	ون� ف���ي أ�ر�ض� \لج�ن	��وب� و�\لح�ث"ي&��ون� و�29
�م	ور�ي&ون� س�اك�ن	ون� ف�ي \لج�ب��ل� و�\لك�ن�ع��ان�ي&ون� \لي�ب	وس�ي&ون� و�\ل  و�

	ر�د	ن".   لك���ن� ك���ال�ب	30س�اك�ن	ون� ع�ن�د� \لب�ح���ر� و�ع�ل��ى ج���ان�ب� \ل
 أ�ن�ص�ت� \لش�ع�ب� إ�لى م	وس�ى و�ق���ال: «إ�ن�ن���ا ن�ص���ع�د	 و�ن�م�ت�ل�ك	ه���ا

�ن�ن�ا ق�اد�ر	ون� ع�لي�ه�ا».   و�أ�م�ا \لر"ج�ال	 \ل��ذ�ين� ص���ع�د	وا م�ع���ه	31ل
�ن�ه	��م� أ�ش���د& م�ن��ا».  ف�ق�ال	وا: «ل ن�ق�د�ر� أ�ن� ن�ص�ع�د� إ�لى \لش�ع�ب� ل

 ف�أ�ش���اع	وا م�ذ�م���ة� \ل�ر�ض� \لت���ي ت�ج�س�س	��وه�ا ف���ي ب�ن���ي32
 إ�س�ر�ائ�يل ق�ائ�ل�ين�: «ال�ر�ض	 \لت�ي م�ر�ر�ن�ا ف�يه�ا ل�ن�ت�ج�س�س�ه�ا ه���ي�
Vن���اس	  أ�ر�ضV ت�أ�ك	ل	 س	ك�ان�ه�ا. و�ج�م�يع	 \لش�ع�ب� \لذ�ي ر�أ�ي�ن�ا ف�يه�ا أ

 و�ق���د� ر�أ�ي�ن���ا ه	ن���اك� \لج�ب���اب�ر�ة� (ب�ن���ي ع�ن���اق33Bط�و�ال	 \لق�ام�ة�. 
 م�ن� \لج�ب�اب�ر�ة�). ف�ك	ن�ا ف���ي أ�ع�ي	ن�ن���ا ك���الج�ر�اد� و�ه�ك���ذ�ا ك	ن���ا ف���ي

أ�ع�ي	ن�ه�م�».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لر�اب�ع	 ع�ش�ر�

 ف�ر�ف�ع���ت� ك	��ل& \لج�م�اع���ة� ص���و�ت�ه�ا و�ص���ر�خ�ت�. و�ب�ك���ى1 
 و�ت���ذ�م�ر� ع�ل�ى م	وس��ى و�ع�ل�ى ه���ار	ون�2\لش�ع�ب	 ت�لك� \للي�لة�. 

 ج�م�يع	 ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل و�ق�ال له	م���ا ك	��ل& \لج�م�اع���ة�: «لي�ت�ن���ا م	ت�ن���ا
 و�ل�م��اذ�ا أ�ت��ى3ف�ي أ�ر�ض� م�ص�ر� أ�و� لي�ت�ن�ا م	ت�ن�ا ف�ي ه�ذ�ا \لق�ف��ر�! 

 ب�ن�ا \لر�ب& إ�لى ه�ذ�ه� \ل�ر�ض� ل�ن�س�ق	ط� ب�الس�ي�ف�؟ ت�ص�ير	 ن�س���اؤ	ن�ا
 و�أ�ط�ف�ال	ن�ا غ�ن�يم�ةN. أ�لي���س� خ�ي���را لن���ا أ�ن� ن�ر�ج���ع� إ�ل��ى م�ص���ر�؟»

 ف�ق�ال ب�ع�ض	ه	م� ل�ب�ع�ضB: «ن	ق�يم	 ر�ئ�يسا و�ن�ر�ج�ع	 إ�ل��ى م�ص���ر�».4
 ف�س�ق�ط� م	وس�ى و�ه�ار	ون	 ع�لى و�ج�ه�ي�ه�م�ا أ�م�ام� ك	��ل" م�ع�ش���ر�5

 و�ي�ش	وع	 ب�ن	 ن	��ون� و�ك���ال�ب	 ب���ن	 ي�ف	ن���ة�6ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. 
 و�ق���ال ل�ك	��ل"7م���ن� \ل��ذ�ين� ت�ج�س�س	��وا \ل�ر�ض� م�ز�ق���ا ث�ي�اب�ه	م���ا 

 ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: «ال�ر�ض	 \لت�ي م�ر�ر�ن�ا ف�يه�ا ل�ن�ت�ج�س�س��ه�ا
 إ�ن� س	ر� ب�ن�ا \لر�ب& ي	د�خ�لن�ا إ�لى ه�ذ�ه� \ل�ر�ض�8ج�ي"د�ةV ج�د�ا ج�د�ا. 

 .N  إ�ن�م���ا ل ت�ت�م���ر�د	وا9و�ي	ع�ط�ين�ا إ�ي�اه�ا أ�ر�ضا ت�ف�يض	 لب�ن��ا و�ع�س���ل
�ن�ه	م� خ	ب�ز	ن���ا. ق���د�  ع�لى \لر�ب" و�ل ت�خ�اف	وا م�ن� ش�ع�ب� \ل�ر�ض� ل

 و�لك���ن�10ز�ال ع�ن�ه	م� ظ�ل&ه	��م� و�\ل��ر�ب& م�ع�ن���ا. ل ت�خ���اف	وه	م�». 
 ق�ال ك	ل& \لج�م�اع�ة� أ�ن� ي	ر�ج�م�ا ب�الح�ج�ار�ة�. ث	م� ظ�ه�ر� م�ج�د	 \لر�ب"

 و�ق���ال \ل��ر�ب&11ف�ي خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م���اع� ل�ك	��ل" ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل. 



 ل�م	وس�ى: «ح�ت�ى م�ت�ى ي	ه�ين	ن�ي ه���ذ�ا \لش���ع�ب	 و�ح�ت���ى م�ت���ى ل
 ي	ص���د"ق	ون�ن�ي ب�ج�م�ي��ع� \لي���ات� \لت���ي ع�م�ل��ت	 ف���ي و�س���ط�ه�م�؟

	ب�ي��د	ه	م� و�أ	ص���ي"ر	ك� ش���ع�با أ�ك�ب���ر�12  إ�ن"��ي أ�ض���ر�ب	ه	م� ب�الو�ب���إ� و�أ
 ف�ق����ال م	وس����ى ل�ل���ر�ب": «ف�ي�س����م�ع	13و�أ�ع�ظ����م� م�ن�ه	���م�». 

 \لم�ص���ر�ي&ون� \ل��ذ�ين� أ�ص���ع�د�ت� ب�ق	و�ت���ك� ه���ذ�ا \لش���ع�ب� م���ن�
 و�ي�ق	ول	��ون� ل�س	��ك�ان� ه���ذ�ه� \ل�ر�ض� \ل��ذ�ين� ق���د�14و�س���ط�ه�م� 

 س�م�ع	وا أ�ن�ك� ي�ا ر�ب& ف�ي و�س�ط� ه�ذ�ا \لش���ع�ب� \ل��ذ�ين� أ�ن���ت� ي���ا
 ر�ب& ق�د� ظ�ه�ر�ت� له	��م� ع�ي�ن��ا ل�ع�ي���نB و�س���ح�اب�ت	ك� و�\ق�ف���ةV ع�لي�ه���م�
.N  و�أ�ن�ت� س�ائ�رV أ�م�ام�ه	م� ب�ع�م	ود� س�ح�ابB ن�ه���ارا و�ب�ع�م	��ود� ن���ارB لي�ل

 ف�إ�ن� ق�ت�لت� ه�ذ�ا \لش���ع�ب� ك�ر�ج	��لB و�\ح���دB ي�ق	��ول	 \لش&��ع	وب	15
 ل�ن� \لر�ب� لم� ي�ق�د�ر� أ�ن� ي	د�خ�ل ه�ذ�ا16\لذ�ين� س�م�ع	وا ب�خ�ب�ر�ك�: 

 \لش�ع�ب� إ�لى \ل�ر�ض� \لت���ي ح�ل��ف� له	��م� ق�ت�له	��م� ف���ي \لق�ف���ر�.
 ال��ر�ب& ط�و�ي��ل	18ف�الن� ل�ت�ع�ظ	م� ق	د�ر�ة	 س�ي"د�ي ك�م���ا ق	ل��ت�: 17

 \لر&وح� ك�ث�ير	 \ل�ح�س�ان� ي�غ�ف�ر	 \لذ�ن�ب� و�\لس�ي"ئ�ة� لك�ن�ه	 ل ي	ب�ر�ئ	. ب�ل
�ب�ن�اء� إ�لى \لج�ي��ل� \لث���ال�ث� و�\لر�اب���ع�.  ي�ج�ع�ل	 ذ�ن�ب� \لب�اء� ع�لى \ل

 ا�ص�ف�ح� ع�ن� ذ�ن���ب� ه���ذ�ا \لش���ع�ب� ك�ع�ظ�م���ة� ن�ع�م�ت���ك� و�ك�م���ا19
 ف�ق�ال \ل��ر�ب&:20غ�ف�ر�ت� ل�ه�ذ�ا \لش�ع�ب� م�ن� م�ص�ر� إ�لى ه�ه	ن�ا». 

	 ك	��ل&21«ق�د� ص�ف�ح�ت	 ح�س�ب� ق�و�ل���ك�.   و�لك���ن� ح���يy أ�ن���ا ف�ت	م�ل
 إ�ن� ج�م�ي��ع� \لر"ج���ال� \ل��ذ�ين� ر�أ	وا22\ل�ر�ض� م�ن� م�ج���د� \ل��ر�ب" 

 م�ج���د�ي و�آي���ات�ي \لت���ي ع�م�لت	ه���ا ف���ي م�ص���ر� و�ف���ي \لب�ر"ي���ة�



 ل��ن�23و�ج�ر�ب	ون�ي \لن� ع�ش�ر� م���ر�اتB و�ل��م� ي�س���م�ع	وا ل�ق���و�ل�ي 
ب�ائ�ه�م�. و�ج�م�يع	 \لذ�ين� أ�ه�ان	ون�ي ل  ي�ر	وا \ل�ر�ض� \لت�ي ح�لف�ت	 ل�

 و�أ�م�ا ع�ب�د�ي ك�ال�ب	 ف�م�ن� أ�ج�ل� أ�ن�ه	 ك�ان�ت� م�ع���ه	 ر	وح24Vي�ر	ون�ه�ا. 
 أ	خ�ر�ى و�ق�د� \ت�ب�ع�ن�ي ت�م�ام��ا أ	د�خ�ل	��ه	 إ�ل��ى \ل�ر�ض� \لت���ي ذ�ه���ب�

 و�إ�ذ� \لع�م�ال�ق�ة	 و�\لك�ن�ع���ان�ي&ون� س���اك�ن	ون�25إ�لي�ه�ا و�ز�ر�ع	ه	 ي�ر�ث	ه�ا. 
 ف�ي \لو�اد�ي ف�ان�ص�ر�ف	وا غ�دا و�\ر�ت�ح�ل	وا إ�لى \لق�ف�ر� ف�ي ط�ر�ي��ق�

 «ح�ت���ى27و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى و�ه�ار	ون�: 26ب�ح�ر� س	وف�». 
 م�ت�ى أ�غ�ف�ر	 ل�ه�ذ�ه� \لج�م�اع���ة� \لش"��ر"ير�ة� \لم	ت���ذ�م"ر�ة� ع�ل��ي�؟ ق���د�

 ق	��ل28س�م�ع�ت	 ت�ذ�م&ر� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل \ل��ذ�ي ي�ت���ذ�م�ر	ون�ه	 ع�ل��ي�. 
�ف�ع�ل��ن� ب�ك	��م� ك�م���ا ت�ك�لم�ت	��م� ف���ي  له	م�: ح�يy أ�ن�ا ي�ق	ول	 \ل��ر�ب& ل

 ف�ي ه�ذ�ا \لق�ف�ر� ت�س�ق	ط	 ج	ث�ث	ك	م� ج�م�يع	 \لم�ع���د	ود�ين�29أ	ذ	ن�ي�. 
 م�ن�ك	م� ح�س�ب� ع�د�د�ك	م� م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س�ن�ةN ف�ص�اع�دا \لذ�ين�

 ل��ن� ت���د�خ	ل	وا \ل�ر�ض� \لت���ي ر�ف�ع���ت	 ي���د�ي30ت���ذ�م�ر	وا ع�ل��ي�. 
.Bون��	ن� ن���وع� ب��	ن���ة� و�ي�ش	ن� ي�ف���ف�يه�ا م�ا ع�د�ا ك���ال�ب� ب �م	ك�ن�ن�ك�س	  ل�

 و�أ�م���ا أ�ط�ف���ال	ك	م	 \ل��ذ�ين� ق	لت	��م� ي�ك	ون	��ون� غ�ن�يم���ةN ف���إ�ن"ي31
 ف�ج	ث�ث	ك	م�32س�أ	د�خ�ل	ه	م� ف�ي�ع�ر�ف	ون� \ل�ر�ض� \لت�ي \ح�ت�ق�ر�ت	م	وه�ا. 

 و�ب�ن	��وك	م� ي�ك	ون	��ون� ر	ع���اة33Nأ�ن�ت	�م� ت�س���ق	ط	 ف��ي ه���ذ�ا \لق�ف���ر� 
 ف�ي \لق�ف�ر� أ�ر�ب�ع�ي��ن� س���ن�ةN و�ي�ح�م�ل	��ون� ف	ج	��ور�ك	م� ح�ت���ى ت�ف�ن���ى

�ي���ام� \لت��ي ت�ج�س�س���ت	م� ف�يه���ا34ج	ث�ث	ك	م� ف�ي \لق�ف���ر�.   ك�ع���د�د� \ل
 \ل�ر�ض� أ�ر�ب�ع�ين� ي�و�ما ل�لس�ن�ة� ي�و�مV. ت�ح�م�ل	ون� ذ	ن	��وب�ك	م� أ�ر�ب�ع�ي��ن�



�ف�ع�ل��ن�35س�ن�ةN ف�ت�ع�ر�ف	ون� \ب�ت�ع�اد�ي.   أ�ن�ا \ل��ر�ب& ق���د� ت�ك�لم���ت	. ل
 ه���ذ�ا ب�ك	��ل" ه���ذ�ه� \لج�م�اع���ة� \لش"��ر"ير�ة� \لم	ت�ف�ق���ة� ع�ل��ي�. ف���ي

 أ�م���ا \لر"ج���ال	 \ل��ذ�ين�36ه�ذ�ا \لق�ف�ر� ي�ف�ن	ون� و�ف�ي��ه� ي�م	وت	��ون�». 
 أ�ر�س���له	م� م	وس���ى ل�ي�ت�ج�س�س	��وا \ل�ر�ض� و�ر�ج�ع	��وا و�س�ج�س	��وا
�ش����اع�ة� \لم�ذ�م����ة� ع�ل���ى \ل�ر�ض�  ع�لي����ه� ك	���ل \لج�م�اع����ة� ل�

 ف�م���ات� \لر"ج���ال	 \ل��ذ�ين� أ�ش���اع	وا \لم�ذ�م���ة� \ل��ر�د�يئ�ة� ع�ل��ى37
 و�أ�م�ا ي�ش	��وع	 ب���ن	 ن	��ون� و�ك���ال�ب	38\ل�ر�ض� ب�الو�ب�إ� أ�م�ام� \لر�ب". 

 ب�ن	 ي�ف	ن�ة� م�ن� أ	ولئ�ك� \لر"ج�ال� \لذ�ين� ذ�ه�ب	وا ل�ي�ت�ج�س�س	وا \ل�ر�ض�
 و�لم�ا ت�ك�لم� م	وس�ى ب�ه�ذ�ا \لك�لم� إ�لى ج�م�ي��ع� ب�ن���ي39ف�ع�اش�ا. 

 ث	م� ب�ك�ر	وا ص���ب�احا و�ص���ع�د	وا40إ�س�ر�ائ�يل ب�ك�ى \لش�ع�ب	 ج�د�ا. 
 إ�لى ر�أ�س� \لج�ب�ل� ق�ائ�ل�ين�: «ه	و�ذ�ا ن�ح�ن	! ن�ص�ع�د	 إ�لى \لم�و�ض�ع�

 ف�ق���ال م	وس���ى:41\لذ�ي ق�ال \لر�ب& ع�ن�ه	 ف�إ�ن�ن�ا ق�د� أ�خ�ط�أ�ن�ا». 
 ل ت�ص�ع�د	وا42«ل�م�اذ�ا ت�ت�ج�او�ز	ون� ق�و�ل \لر�ب"؟ ف�ه�ذ�ا ل ي�ن�ج�ح	. 

 ل�ن� \لر�ب� لي�س� ف�ي و�س�ط�ك	م� ل�ئ�ل ت�ن�ه�ز�م	��وا أ�م���ام� أ�ع���د�ائ�ك	م�.
 ل�ن� \لع�م�ال�ق���ة� و�\لك�ن�ع���ان�ي"ين� ه	ن���اك� ق	��د�ام�ك	م� ت�س���ق	ط	ون�43

 ب�الس���ي�ف�. إ�ن�ك	��م� ق���د� \ر�ت���د�د�ت	م� ع���ن� \ل��ر�ب" ف���الر�ب& ل ي�ك	��ون	
 لك�ن�ه	م� ت�ج�ب�ر	وا و�ص�ع�د	وا إ�لى ر�أ�س� \لج�ب�ل�. و�أ�م�ا44م�ع�ك	م�». 

 ت�اب	وت	 ع�ه�د� \لر�ب" و�م	وس�ى ف�لم� ي�ب�ر�ح�ا م���ن� و�س���ط� \لم�ح�ل��ة�.
 ف�ن�ز�ل \لع�م�ال�ق�ة	 و�\لك�ن�ع�ان�ي&ون� \لس�اك�ن	ون� ف�ي ذ�ل�ك� \لج�ب���ل�45

و�ض�ر�ب	وه	م� و�ك�س�ر	وه	م� إ�لى ح	ر�م�ة�.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لخ�ام�س	 ع�ش�ر�

 «ق	��ل ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل: م�ت���ى2و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: 1 
 و�ع�م�لت	��م�3ج�ئ�ت	م� إ�ل��ى أ�ر�ض� م�س���ك�ن�ك	م	 \لت���ي أ�ن���ا أ	ع�ط�يك	��م� 

 و�ق	ودا ل�لر�ب" م	ح�ر�ق�ةN أ�و� ذ�ب�يح�ةN و�ف���اءN ل�ن���ذ�رB أ�و� ن�اف�ل��ةN أ�و� ف���ي
 أ�ع�ي�اد�ك	م� ل�ع�م�ل� ر�ائ�ح�ة� س	ر	ورB ل�لر�ب" م�ن� \لب�ق�ر� أ�و� م���ن� \لغ�ن���م�

 ي	ق�ر"ب	 \لذ�ي ق�ر�ب� ق	ر�ب�ان�ه	 ل�لر�ب" ت�ق�د�م���ةN م���ن� د�ق�ي��قB ع	ش���را4
 و�خ�م�را ل�لس�ك�يب� ر	ب���ع� \له�ي��ن�.5م�لت	وتا ب�ر	ب�ع� \له�ين� م�ن� \لز�ي�ت� 

 لك���ن�6ت�ع�م�ل	 ع�لى \لم	ح�ر�ق�ة� أ�و� \لذ�ب�يح�ة� ل�لخ���ر	وف� \لو�اح���د�. 
 ل�لك�ب�ش� ت�ع�م�ل	 ت�ق�د�م���ةN م���ن� د�ق�ي��قB ع	ش���ر�ي�ن� م�لت	��وت�ي�ن� ب�ث	ل��ث�

 و�خ�م�را ل�لس�ك�يب� ث	لث� \له�ين� ت	ق�ر"ب	 ل�ر�ائ�ح�ة�7\له�ين� م�ن� \لز�ي�ت� 
 و�إ�ذ�ا ع�م�لت� \ب�ن� ب�ق�رB م	ح�ر�ق�ةN أ�و� ذ�ب�يح���ةN و�ف���اء8Nس�ر	ورB ل�لر�ب". 

 ت	ق�ر"ب	 ع�لى \ب�ن� \لب�ق���ر� ت�ق�د�م���ة9Nل�ن�ذ�رB أ�و� ذ�ب�يح�ة� س�لم�ةB ل�لر�ب" 
 م�ن� د�ق�يقB ث�لث�ة� أ�ع�ش���ارB م�لت	وت���ةN ب�ن�ص���ف� \له�ي��ن� م���ن� \لز�ي���ت�

10Bور	ود� ر�ائ�ح���ة� س���ر	ف� \له�ين� و�ق�ل�لس�ك�يب� ن�ص 	ق�ر"ب	را ت�و�خ�م 
 ه�ك�ذ�ا ي	ع�م�ل	 ل�لث���و�ر� \لو�اح���د� أ�و� ل�لك�ب���ش� \لو�اح���د� أ�و�11ل�لر�ب". 

 ك�الع�د�د� \ل��ذ�ي ت�ع�م�ل	��ون�12ل�لش�اة� م�ن� \لض�أ�ن� أ�و� م�ن� \لم�ع�ز�. 
 ك	��ل& و�ط�ن���ي�13ه�ك�ذ�ا ت�ع�م�ل	ون� ل�ك	ل" و�\ح�دB ح�س�ب� ع���د�د�ه�ن�. 

 ي�ع�م���ل	 ه���ذ�ه� ه�ك���ذ�ا ل�ت�ق�ر�ي��ب� و�ق	��ود� ر�ائ�ح���ة� س	��ر	ورB ل�ل��ر�ب".



 و�إ�ذ�ا ن�ز�ل ع�ن�د�ك	م� غ�ر�يبV أ�و� ك�ان� أ�ح�دV ف�ي و�س���ط�ك	م� ف���ي14
 أ�ج�ي�ال�ك	م� و�ع�م�ل و�ق	ود� ر�ائ�ح���ة� س	��ر	ورB ل�ل��ر�ب" ف�ك�م���ا ت�ف�ع�ل	��ون�

 أ�ي�ت	ه�ا \لج�م�اع�ة	 لك	م� و�ل�لغ�ر�يب� \لن�از�ل� ع�ن�د�ك	م�15ك�ذ�ل�ك� ي�ف�ع�ل	. 
 ف�ر�يض�ةV و�\ح�د�ةV د�ه�ر�ي���ةV ف���ي أ�ج�ي���ال�ك	م�. م�ث�ل	ك	��م� ي�ك	��ون	 م�ث���ل

 ش�ر�يع�ةV و�\ح�د�ةV و�ح	ك�مV و�\ح�دV ي�ك	��ون	16\لغ�ر�يب� أ�م�ام� \لر�ب". 
 و�ق��ال \ل�ر�ب& ل�م	وس��ى:17لك	�م� و�ل�لغ�ر�ي�ب� \لن��از�ل� ع�ن��د�ك	م�. 

18Bض� \لت���ي أ�ن���ا آت�\ل�ر 	م��	ر�ائ�يل: م�ت���ى د�خ�لت�ل ل�ب�ن�ي إ�س	ق» 
 ف�ع�ن��د�م�ا ت���أ�ك	ل	ون� م���ن� خ	ب���ز� \ل�ر�ض� ت�ر�ف�ع	��ون�19ب�ك	��م� إ�لي�ه���ا 

 أ�و�ل ع�ج�ين�ك	��م� ت�ر�ف�ع	��ون� ق	ر�ص��ا ر�ف�يع���ةN.20ر�ف�يع���ةN ل�ل��ر�ب". 
 م���ن� أ�و�ل� ع�ج�ين�ك	��م�21ك�ر�ف�يع���ة� \لب�ي���د�ر� ه�ك���ذ�ا ت�ر�ف�ع	��ون�ه	. 
 «و�إ�ذ�ا س���ه�و�ت	م� و�ل��م�22ت	ع�ط	ون� ل�لر�ب" ر�ف�يع�ةN ف�ي أ�ج�ي�ال�ك	م�. 

 ت�ع�م�ل	وا ج�م�يع� ه�ذ�ه� \لو�ص���اي�ا \لت���ي ك�ل��م� ب�ه���ا \ل��ر�ب& م	وس���ى
 ج�م�يع� م�ا أ�م�ر�ك	م� ب�ه� \لر�ب& ع�ن� ي�د� م	وس�ى م�ن� \لي�و�م� \لذ�ي23

 ف���إ�ن� ع	م���ل خ	ف�ي���ة24Nأ�م�ر� ف�يه� \لر�ب& ف�ص�اع�دا ف�ي أ�ج�ي���ال�ك	م� 
 ع�ن� أ�ع�ي	ن� \لج�م�اع�ة� س�ه�وا ي�ع�م�ل	 ك	ل& \لج�م�اع�ة� ث���و�را و�\ح���دا
 \ب�ن� ب�ق�رB م	ح�ر�ق�ةN ل�ر�ائ�ح�ة� س	ر	ورB ل�ل��ر�ب" م���ع� ت�ق���د�م�ت�ه� و�س���ك�يب�ه�

 .Bز� ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة�سا و�\ح�دا م�ن� \لم�ع�25ك�الع�اد�ة� و�ت�ي	ك�ف"��ر	ف�ي 
�ن���ه	  \لك�اه�ن	 ع�ن� ك	ل" ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ف�ي	ص�ف�ح	 ع�ن�ه	��م� ل
 ك���ان� س���ه�وا. ف���إ�ذ�ا أ�ت	��وا ب�ق	ر�ب���ان�ه�م� و�ق	��ودا ل�ل��ر�ب" و�ب�ذ�ب�يح���ة�

 ي	ص���ف�ح	 ع���ن� ك	�ل"26خ�ط�ي�ت�ه�م� أ�م��ام� \ل�ر�ب" ل�ج���ل� س��ه�و�ه�م� 



�ن���ه	 ح���د�ث�  ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل و�\لغ�ر�ي��ب� \لن���از�ل� ب�ي�ن�ه	��م� ل
 .Bو�ب� ب�س���ه�27ل�ج�م�ي��ع� \لش���عVو�\ح���د�ة Vس���ن�ف �ط���أ�ت�أ�خ �و�إ�ن» 

 Bذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة Nل�ي�ة�زا ح�و�ع�ن �ق�ر"ب	وا ت�28س�ه	\لك��اه�ن 	ك�ف"��ر	ف�ي 
 ع�ن� \لن�ف�س� \لت�ي س�ه�ت� ع�ن�د�م�ا أ�خ�ط���أ�ت� ب�س���ه�وB أ�م���ام� \ل��ر�ب"

 ل�لو�ط�ن�ي" ف���ي ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل29ل�لت�ك�ف�ير� ع�ن�ه�ا ف�ي	ص�ف�ح	 ع�ن�ه�ا. 
.Bو�ل�لع�ام�ل� ب�س�ه Vو�\ح�د�ة Vش�ر�يع�ة 	ون	ت�ك �م	ن�ه�و�ل�لغ�ر�يب� \لن�از�ل� ب�ي 

 و�أ�م�ا \لن�ف�س	 \لت�ي ت�ع�م�ل	 ب�ي�دB ر�ف�يع�ةB م�ن� \لو�ط�ن�ي"ين� أ�و� م�ن�30
 \لغ	ر�ب�اء� ف�ه�ي� ت�ز�د�ر�ي ب�الر�ب". ف�ت	ق�ط�ع	 ت�لك� \لن�ف���س	 م���ن� ب�ي���ن�

�ن�ه�ا \ح�ت�ق�ر�ت� ك�لم� \لر�ب" و�ن�ق�ض�ت� و�ص�ي�ت�ه	. ق�ط�ع��ا31ش�ع�ب�ه�ا   ل
 و�لم�ا ك�ان� ب�ن	و إ�س���ر�ائ�يل32ت	ق�ط�ع	 ت�لك� \لن�ف�س	. ذ�ن�ب	ه�ا ع�لي�ه�ا». 

N ي�ح�ت�ط���ب	 ح�ط�ب��ا ف���ي ي���و�م� \لس���ب�ت�.  ف�ي \لب�ر"ي�ة� و�ج�د	وا ر�ج	ل
 ف�ق���د�م�ه	 \ل��ذ�ين� و�ج���د	وه	 ي�ح�ت�ط���ب	 ح�ط�ب��ا إ�ل��ى م	وس���ى33

�ن���ه	34و�ه�ار	ون� و�ك	ل" \لج�م�اع�ة�.   ف�و�ض�ع	وه	 ف���ي \لم�ح���ر�س� ل
 ف�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: «ق�ت�ل35Nلم� ي	ع�لن� م�اذ�ا ي	ف�ع���ل	 ب���ه�. 

 ي	ق�ت�ل	 \لر�ج	ل	. ي�ر�ج	م	ه	 ب�ح�ج�ار�ةB ك	ل& \لج�م�اع�ة� خ�ار�ج� \لم�ح�لة�».
 ف���أ�خ�ر�ج�ه	 ك	��ل& \لج�م�اع���ة� إ�ل��ى خ���ار�ج� \لم�ح�ل��ة� و�ر�ج�م	��وه	36

 و�ق���ال \ل��ر�ب&37ب�ح�ج���ار�ةB ف�م���ات� ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى. 
 «ق	ل ل�ب�ن��ي إ�س���ر�ائ�يل أ�ن� ي�ص���ن�ع	وا له	��م� أ�ه���د�ابا38ل�م	وس�ى: 

 ف�ي أ�ذ�ي�ال� ث�ي�اب�ه�م� ف�ي أ�ج�ي�ال�ه�م� و�ي�ج�ع�ل	وا ع�ل��ى ه	��د�ب� \ل��ذ�ي�ل�
 ف�ت�ك	��ون	 لك	��م� ه	��د�با ف�ت�ر	ون�ه���ا39ع�ص�اب�ةN م�ن� أ�س���م�ان�ج	ون�ي�. 



 و�ت�ذ�ك	ر	ون� ك	ل و�ص���اي�ا \ل��ر�ب" و�ت�ع�م�ل	ون�ه���ا و�ل ت�ط	وف	��ون� و�ر�اء�
 ل�ك��ي�40ق	ل	�وب�ك	م� و�أ�ع�ي	ن�ك	�م	 \لت��ي أ�ن�ت	�م� ف�اس���ق	ون� و�ر�اء�ه��ا 

�له�ك	��م�.  ت�ذ�ك	ر	وا و�ت�ع�م�ل	وا ك	��ل و�ص���اي�اي� و�ت�ك	ون	��وا م	ق�د�س���ين� ل�
 أ�ن�ا \لر�ب& إ�له	ك	م	 \لذ�ي أ�خ�ر�ج�ك	م� م�ن� أ�ر�ض� م�ص���ر� ل�ي�ك	��ون�41

لك	م� إ�لها. أ�ن�ا \لر�ب& إ�له	ك	م�».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لس�اد�س	 ع�ش�ر�

 و�أ�خ�ذ� ق	ور�ح	 ب�ن	 ي�ص�ه�ار� ب�ن� ق�ه���ات� ب���ن� لو�ي و�د�اث���ان	1 
 ي	ق���او�م	ون�2و�أ�ب�ير�ام	 \ب�ن�ا أ�ل�يآب� و�أ	ون	 ب���ن	 ف���الت� ب�ن	��و ر�أ	وب�ي���ن� 

	ن���اسB م���ن� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل م�ئ�ت�ي���ن� و�خ�م�س���ين�  م	وس���ى م���ع� أ
.Bم����ت�م����اع� ذ�و�ي \س�و"ين� ل�ل�ج	ع�ؤ�س����اء� \لج�م�اع����ة� م����د	ر 

 ف�اج�ت�م�ع	وا ع�لى م	وس�ى و�ه�ار	ون� و�ق�ال	وا له	م���ا: «ك�ف�اك	م���ا!3
 إ�ن� ك	ل \لج�م�اع�ة� ب�أ�س�ر�ه�ا م	ق�د�س�ةV و�ف�ي و�س�ط�ه�ا \لر�ب&. ف�م���ا

 ف�لم���ا س���م�ع�4ب�ال	ك	م���ا ت�ر�ت�ف�ع���ان� ع�ل��ى ج�م�اع���ة� \ل��ر�ب"؟». 
 ث	م� ق�ال ل�ق	ور�ح� و�ج�م�يع� ق���و�م�ه�:5م	وس�ى س�ق�ط� ع�لى و�ج�ه�ه�. 

 «غ�دا ي	ع�ل�ن	 \لر�ب& م�ن� ه	و� له	 و�م���ن� \لم	ق���د�س	 ح�ت���ى ي	ق�ر"ب���ه	
 ا�ف�ع�ل	��وا ه���ذ�ا: خ	��ذ	وا لك	��م�6إ�لي�ه�. ف�الذ�ي ي�خ�ت�ار	ه	 ي	ق�ر"ب	ه	 إ�لي�ه�. 

 و�اج�ع�ل	��وا ف�يه���ا ن���ارا و�ض���ع	وا7م�ج�ام�ر�. ق	ور�ح	 و�ك	ل& ج�م�اع�ت�ه�. 
 ع�لي�ه�ا ب�خ	ورا أ�م�ام� \لر�ب" غ�دا. ف�الر�ج	��ل	 \ل��ذ�ي ي�خ�ت���ار	ه	 \ل��ر�ب&

 و�ق���ال م	وس���ى8ه	��و� \لم	ق���د�س	. ك�ف���اك	م� ي���ا ب�ن���ي لو�ي!» 
 أ�ق�ل�ي��لV ع�لي�ك	��م� أ�ن� إ�ل��ه�9ل�ق	��ور�ح�: «اس���م�ع	وا ي���ا ب�ن���ي لو�ي. 

 إ�س�ر�ائ�يل أ�ف�ر�ز�ك	م� م�ن� ج�م�اع�ة� إ�س�ر�ائ�يل ل�ي	ق�ر"ب�ك	��م� إ�لي���ه� ل�ك���ي�
 ت�ع�م�ل	��وا خ�د�م���ة� م�س���ك�ن� \ل��ر�ب" و�ت�ق�ف	��وا ق	��د�ام� \لج�م�اع���ة�

 ف�ق�ر�ب���ك� و�ج�م�ي��ع� إ�خ�و�ت���ك� ب�ن���ي لو�ي م�ع���ك�10ل�خ���د�م�ت�ه�ا؟ 



 إ�ذ�ن� أ�ن�ت� و�ك	ل& ج�م�اع�ت�ك� م	ت�ف�ق	��ون�11و�ت�ط�ل	ب	ون� أ�ي�ضا ك�ه�ن	وتا! 
 ع�لى \لر�ب". و�أ�م�ا ه�ار	ون	 ف�م���ا ه	��و� ح�ت���ى ت�ت���ذ�م�ر	وا ع�لي���ه�؟»

 ف�أ�ر�س�ل م	وس�ى ل�ي�د�ع	و� د�اث�ان� و�أ�ب�ير�ام� \ب�ن�ي� أ�ل�يآب�. ف�ق���ال:12
 أ�ق�ل�يلV أ�ن���ك� أ�ص���ع�د�ت�ن�ا م���ن� أ�ر�ضB ت�ف�ي��ض	 لب�ن��ا13«ل ن�ص�ع�د	! 

N ل�ت	م�يت�ن���ا ف���ي \لب�ر"ي���ة� ح�ت���ى ت�ت���ر�أ�س� ع�لي�ن���ا ت�ر�ؤ&س��ا؟  و�ع�س���ل
N و�ل14  ك�ذ�ل�ك� ل��م� ت���أ�ت� ب�ن���ا إ�ل��ى أ�ر�ضB ت�ف�ي��ض	 لب�ن��ا و�ع�س���ل

 أ�ع�ط�ي�ت�ن��ا ن�ص��يب� ح	ق	��ولB و�ك	��ر	ومB. ه��ل ت�ق�ل��ع	 أ�ع�ي	�ن� ه��ؤ	لء�
 ف�اغ�ت�اظ� م	وس�ى ج���د�ا و�ق���ال ل�ل��ر�ب":15\لق�و�م�؟ ل ن�ص�ع�د	!». 

 «ل ت�لت�ف�ت� إ�لى ت�ق�د�م�ت�ه�م�ا. ح�م�ارا و�\ح��دا ل�م� آخ	�ذ� م�ن�ه	�م� و�ل
 و�ق�ال م	وس�ى ل�ق	ور�ح�: «ك	ن� أ�ن�ت�16أ�س�أ�ت	 إ�لى أ�ح�دB م�ن�ه	م�». 

 و�ك	��ل& ج�م�اع�ت���ك� أ�م���ام� \ل��ر�ب" أ�ن���ت� و�ه	��م� و�ه���ار	ون	 غ���دا
 و�خ	ذ	وا ك	ل& و�\ح�دB م�ج�م�ر�ت�ه	 و�\ج�ع�ل	وا ف�يه�ا ب�خ	��ورا و�ق���د"م	وا17

.Nم���ر�ة�س���ين� م�ج�ن� و�خ�م���.م�ئ�ت�ي	م�ر�ت���ه�م�ج Bل& و�\ح���د	أ�م�ام� \لر�ب" ك 
 ف�أ�خ�ذ	وا ك	��ل& و�\ح���د18Bو�أ�ن�ت� و�ه�ار	ون	 ك	ل& و�\ح�دB م�ج�م�ر�ت�ه	». 

 م�ج�م�ر�ت�ه	 و�ج�ع�ل	وا ف�يه�ا ن�ارا و�و�ض���ع	وا ع�لي�ه���ا ب�خ	��ورا و�و�ق�ف	��وا
 و�ج�م���ع�19لد�ى ب�اب� خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� م�ع� م	وس���ى و�ه���ار	ون�. 

 ع�لي�ه�م���ا ق	��ور�ح	 ك	��ل \لج�م�اع���ة� إ�ل��ى ب���اب� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�
 و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس���ى20ف�ت�ر�اء�ى م�ج�د	 \لر�ب" ل�ك	ل" \لج�م�اع�ة�. 

 «اف�ت�ر�ز�ا م�ن� ب�ي�ن� ه�ذ�ه� \لج�م�اع�ة� ف���إ�ن"ي أ	ف�ن�يه���م�21و�ه�ار	ون�: 
 «!Bظ�ة�م� إ�ل��ه�22ف�ي لح��	ه�م���ا و�ق���ال: «الله�ه�ي�ف�خ���ر�ا ع�ل�ى و�ج 



 أ�ر�و�اح� ج�م�يع� \لب�ش�ر� ه�ل ي	خ�ط�ئ	 ر�ج	لV و�\ح�دV ف�ت�س���خ�ط� ع�ل��ى
 «ك�ل"��م�24ف�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: 23ك	��ل" \لج�م�اع���ة�؟» 

N \ط�لع	وا م�ن� ح���و�الي� م�س���ك�ن� ق	��ور�ح� و�د�اث���ان�  \لج�م�اع�ة� ق�ائ�ل
 ف�ق���ام� م	وس���ى و�ذ�ه���ب� إ�ل��ى د�اث���ان� و�أ�ب�ي��ر�ام�25و�أ�ب�ي��ر�ام�». 

 ف�ق�ال ل�لج�م�اع�ة�: «اع�ت�ز�ل	وا26و�ذ�ه�ب� و�ر�اء�ه	 ش	ي	وخ	 إ�س�ر�ائ�يل. 
 ع�ن� خ�ي�ام� ه�ؤ	لء� \لق�و�م� \لب	غ�اة� و�ل ت�م�س&��وا ش���ي�ئا م�م���ا له	��م�

 ف�ط�لع	��وا م���ن� ح���و�الي�27ل�ئ�ل ت�ه�لك	��وا ب�ج�م�ي��ع� خ�ط�اي���اه	م�». 
 م�س�ك�ن� ق	ور�ح� و�د�اث�ان� و�أ�ب�ير�ام� و�خ�ر�ج� د�اث���ان	 و�أ�ب�ي��ر�ام	 و�و�ق�ف���ا
 ف���ي ب���اب� خ�ي�م�ت�ي�ه�م���ا م���ع� ن�س���ائ�ه�م�ا و�ب�ن�يه�م���ا و�أ�ط�ف�ال�ه�م���ا.

 ف�ق���ال م	وس���ى: «ب�ه���ذ�ا ت�ع�لم	��ون� أ�ن� \ل��ر�ب� ق���د� أ�ر�س���لن�ي28
 إ�ن�29ل�ع�م�ل ك	ل ه�ذ�ه� \ل�ع�م�ال� و�أ�ن�ه�ا لي�س���ت� م���ن� ن�ف�س���ي. 

Bس�ان�ل" إ�ن	ك 	م�ص�يب�ة �م	ه�و�أ�ص�اب�ت Bس�ان�ل" إ�ن	ت� ك�لء� ك�م�و	م�ات� ه�ؤ 
 و�لك���ن� إ�ن� \ب�ت���د�ع� \ل��ر�ب& ب�د�ع���ة30Nف�لي�س� \لر�ب& ق�د� أ�ر�س�لن�ي. 

Nي�اء�وا أ�ح	ف�ه�ب�ط �م	ل م�ا له	و�ك �م	ه�ت�لع�ت�ف�اه�ا و�\ب 	ض�و�ف�ت�ح�ت� \ل�ر 
 إ�لى \له�او�ي�ة� ت�ع�لم	ون� أ�ن� ه�ؤ	لء� \لق�و�م� ق���د� \ز�د�ر	وا ب���الر�ب"».

 ف�لم���ا ف���ر�غ� م���ن� \لت�ك�ل&��م� ب�ك	��ل" ه���ذ�ا \لك�لم� \ن�ش���ق�ت�31
 و�ف�ت�ح���ت� \ل�ر�ض	 ف�اه���ا و�\ب�ت�لع�ت�ه	��م�32\ل�ر�ض	 \لت���ي ت�ح�ت�ه	��م� 

�م���و�ال�   ف�ن�ز�ل	��وا33و�ب	ي	وت�ه	م� و�ك	ل م�ن� ك�ان� ل�ق	ور�ح� م���ع� ك	��ل" \ل
 ه	م� و�ك	ل& م�ا ك�ان� له	م� أ�ح�ي�اءN إ�لى \له�او�ي�ة� و�\ن�ط�ب�ق���ت� ع�لي�ه���م�

 و�ك	ل& إ�س���ر�ائ�يل \ل��ذ�ين�34\ل�ر�ض	 ف�ب�اد	وا م�ن� ب�ي�ن� \لج�م�اع�ة�. 



�ن�ه	��م� ق���ال	وا: «لع���ل \ل�ر�ض�  ح���و�له	م� ه�ر�ب	��وا م���ن� ص���و�ت�ه�م� ل
و�خ�ر�ج�ت� ن�ارV م�ن� ع�ن��د� \ل�ر�ب" و�أ�ك�ل�ت� \لم�ئ�ت�ي��ن� و�35ت�ب�ت�ل�ع	ن�ا». 

N \لذ�ين� ق�ر�ب	��وا \لب�خ	��ور�.  \لخ�م�س�ين� ر�ج	ل  ث	��م� ق���ال \ل��ر�ب&36و�
�ل�ع�از�ار� ب���ن� ه���ار	ون� \لك���اه�ن� أ�ن� ي�ر�ف���ع�37ل�م	وس�ى:   «ق	ل ل

 \لم�ج�ام�ر� م�ن� \لح�ر�يق� و�\ذ�ر� \لن�ار� ه	ن�اك� ف�إ�ن�ه	ن� ق���د� ت�ق�د�س���ن�.
 م�ج���ام�ر� ه���ؤ	لء� \لم	خ�ط�ئ�ي��ن� ض���د� ن	ف	وس���ه�م� ف�لي�ع�م�ل	وه���ا38

�ن�ه	��م� ق���د� ق���د�م	وه�ا أ�م���ام�  ص�ف�ائ�ح� م�ط�ر	وق�ةN غ�ش�اءN ل�لم�ذ�ب���ح� ل
 ف�أ�خ���ذ�39\لر�ب" ف�ت�ق�د�س�ت�. ف�ت�ك	ون	 ع�لم�ةN ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل». 

 أ�ل�ع�از�ار	 \لك�اه�ن	 م�ج�ام�ر� \لن&ح�اس� \لت���ي ق���د�م�ه�ا \لم	ح�ت�ر�ق	��ون�
 ت�ذ�ك�ارا ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ل�ك���ي� ل40و�ط�ر�ق	وه�ا غ�ش�اءN ل�لم�ذ�ب�ح� 

 ي�ق�ت�ر�ب� ر�ج	لV أ�ج�ن�ب�يy لي�س� م�ن� ن�س���ل� ه���ار	ون� ل�ي	ب�خ"��ر� ب�خ	��ورا
 أ�م�ام� \لر�ب" ف�ي�ك	ون� م�ث�ل ق	ور�ح� و�ج�م�اع�ت�ه� ك�م�ا ك�لم�ه	 \لر�ب& ع�ن�

 ف�ت�ذ�م�ر� ك	ل& ج�م�اع�ة� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ف���ي \لغ���د�41ي�د� م	وس�ى. 
 ع�لى م	وس���ى و�ه���ار	ون� ق���ائ�ل�ين�: «أ�ن�ت	م���ا ق���د� ق�ت�لت	م���ا ش���ع�ب�

 و�لم����ا \ج�ت�م�ع����ت� \لج�م�اع����ة	 ع�ل���ى م	وس����ى42\ل���ر�ب"». 
 و�ه���ار	ون� \ن�ص���ر�ف�ا إ�ل��ى خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� و�إ�ذ�ا ه���ي� ق���د�

 ف�ج���اء� م	وس���ى43غ�ط�ت�ه���ا \لس���ح�اب�ة	 و�ت���ر�اء�ى م�ج���د	 \ل��ر�ب". 
 ف�ق���ال \ل��ر�ب&44و�ه���ار	ون	 إ�ل��ى ق	��د�ام� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�. 

 «ا�ط�لع���ا م���ن� و�س���ط� ه���ذ�ه� \لج�م�اع���ة� ف���إ�ن"ي45ل�م	وس���ى: 
 ث	م� ق���ال م	وس���ى46أ	ف�ن�يه�م� ب�لح�ظ�ةB». ف�خ�ر�ا ع�لى و�ج�ه�ي�ه�م�ا. 



 ل�ه�ار	ون�: «خ	ذ� \لم�ج�م�ر�ة� و�\ج�ع�ل ف�يه�ا ن�ارا م�ن� ع�لى \لم�ذ�ب���ح�
 و�ض�ع� ب�خ	ورا و�\ذ�ه�ب� ب�ه�ا م	س�ر�عا إ�لى \لج�م�اع�ة� و�ك�ف"ر� ع�ن�ه	��م�
 ل�ن� \لس�خ�ط� ق�د� خ���ر�ج� م���ن� ق�ب���ل� \ل��ر�ب". ق���د� \ب�ت���د�أ� \لو�ب���أ	».

 ف�أ�خ�ذ� ه���ار	ون	 ك�م���ا ق���ال م	وس���ى و�ر�ك���ض� إ�ل��ى و�س���ط�47
 \لج�م�اع�ة� و�إ�ذ�ا \لو�ب�أ	 ق�د� \ب�ت�د�أ� ف���ي \لش���ع�ب�. ف�و�ض���ع� \لب�خ	��ور�

 و�و�ق�ف� ب�ي�ن� \لم�و�ت�ى و�\ل�ح�ي�اء� ف�ام�ت�ن�ع�48و�ك�ف�ر� ع�ن� \لش�ع�ب�. 
 ف�ك�ان� \لذ�ين� م�ات	وا ب�الو�ب�إ� أ�ر�ب�ع�ة� ع�ش���ر� أ�لف��ا و�س���ب�ع�49\لو�ب�أ	. 

 ث	م� ر�ج�ع� ه�ار	ون	 إ�ل�ى50م�ئ�ةB ع�د�ا \لذ�ين� م�ات	وا ب�س�ب�ب� ق	ور�ح�. 
م	وس�ى إ�لى ب�اب� خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� و�\لو�ب�أ	 ق�د� \م�ت�ن�ع�.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لس�اب�ع	 ع�ش�ر�

 «ك�ل"��م� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل و�خ	��ذ�2و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس���ى: 1 
 م�ن�ه	م� ع�صا ع�صا ل�ك	ل" ب�ي�ت� أ�بB م�ن� ج�م�يع� ر	ؤ�س���ائ�ه�م� ح�س���ب�
 ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م�. \ث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة� ع�صا. و�\س���م	 ك	��ل" و�\ح���دB ت�ك�ت	ب	��ه	

 و�اس�م	 ه���ار	ون� ت�ك�ت	ب	��ه	 ع�ل��ى ع�ص���ا لو�ي ل�ن�3ع�لى ع�ص�اه	. 
 .Nع�ص��ا و�\ح���د�ة �ت� آب���ائ�ه�م���س� ب�ي�م���ة�4ل���ر�أ�ه�ا ف���ي خ�ي�و�ض���ع 

 ف�الر�ج	ل	 \ل��ذ�ي5\ل�ج�ت�م�اع� أ�م�ام� \لش�ه�اد�ة� ح�ي�ث	 أ�ج�ت�م�ع	 ب�ك	م�. 
 أ�خ�ت�ار	ه	 ت	ف�ر�خ	 ع�ص�اه	 ف�أ	س�ك"ن	 ع�ن"��ي ت���ذ�م&ر�ات� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل

 ف�ك�ل��م� م	وس���ى ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل6\لت�ي ي�ت���ذ�م�ر	ون�ه�ا ع�لي�ك	م���ا». 
 ف�أ�ع�ط�اه	 ج�م�يع	 ر	ؤ�س�ائ�ه�م� ع�ص��ا ع�ص��ا ل�ك	��ل" ر�ئ�ي��سB ح�س���ب�
 ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م�. \ث�ن�ت���ي� ع�ش���ر�ة� ع�ص��ا. و�ع�ص���ا ه���ار	ون� ب�ي���ن�

 ف�و�ض�ع� م	وس�ى \لع�ص�ي� أ�م���ام� \ل��ر�ب" ف���ي خ�ي�م���ة�7ع�ص�ي"ه�م�. 
 و�ف�ي \لغ�د� د�خ�ل م	وس���ى إ�ل��ى خ�ي�م���ة� \لش���ه�اد�ة�8\لش�ه�اد�ة�. 

 و�إ�ذ�ا ع�ص�ا ه�ار	ون� ل�ب�ي�ت� لو�ي ق�د� أ�ف�ر�خ�ت�. أ�خ�ر�ج���ت� ف	ر	وخ��ا
 ف��أ�خ�ر�ج� م	وس��ى ج�م�ي�ع�9و�أ�ز�ه��ر�ت� ز�ه��را و�أ�ن�ض���ج�ت� ل�و�زا. 

 \لع�ص�ي" م�ن� أ�م�ام� \لر�ب" إ�لى ج�م�ي��ع� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ف�ن�ظ���ر	وا
 و�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: «ر	د� ع�ص���ا10و�أ�خ�ذ� ك	ل& و�\ح�دB ع�ص�اه	. 

 ه���ار	ون� إ�ل��ى أ�م���ام� \لش���ه�اد�ة� ل�ج���ل� \لح�ف���ظ� ع�لم���ةN ل�ب�ن���ي



 ف�ف�ع���ل11\لت�م�ر&د� ف�ت�ك	ف� ت�ذ�م&ر�ات	ه	م� ع�ن"ي ل�ك���ي� ل ي�م	وت	��وا». 
 ف�ق�ال ب�ن	و إ�س���ر�ائ�يل12م	وس�ى ك�م�ا أ�م�ر�ه	 \لر�ب&. ك�ذ�ل�ك� ف�ع�ل. 

 ك	�ل&13ل�م	وس��ى: «إ�ن�ن��ا ف�ن�ين��ا و�ه�لك�ن��ا. ق��د� ه�لك�ن��ا ج�م�يع�ا. 
م�ن� \ق�ت�ر�ب� إ�لى م�س�ك�ن� \لر�ب" ي�م	وت	! أ�م�ا ف�ن�ي�ن�ا ت�م�اما؟».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ام�ن	 ع�ش�ر�

 و�ق�ال \لر�ب& ل�ه�ار	ون�: «أ�ن�ت� و�ب�ن	وك� و�ب�ي�ت	 أ�ب�ي��ك� م�ع���ك�1 
 ت�ح�م�ل	ون� ذ�ن�ب� \لم�ق�د�س�. و�أ�ن�ت� و�ب�ن	وك� م�ع���ك� ت�ح�م�ل	��ون� ذ�ن���ب�

 و�أ�ي�ضا إ�خ�و�ت�ك� س���ب�ط� لو�ي س���ب�ط	 أ�ب�ي��ك� ق�ر"ب�ه	��م�2ك�ه�ن	وت�ك	م�. 
 م�ع�ك� ف�ي�ق�ت�ر�ن	��وا ب���ك� و�ي	��واز�ر	وك� و�أ�ن���ت� و�ب�ن	��وك� ق	��د�ام� خ�ي�م���ة�

 ف�ي�ح�ف�ظ	��ون� ح�ر�اس���ت�ك� و�ح�ر�اس���ة� \لخ�ي�م���ة� ك	ل"ه���ا.3\لش���ه�اد�ة� 
 و�لك�ن� إ�ل��ى أ�م�ت�ع���ة� \لق	��د�س� و�إ�ل��ى \لم�ذ�ب���ح� ل ي�ق�ت�ر�ب	��ون� ل�ئ�ل

 ي�ق�ت�ر�ن	ون� ب�ك� و�ي�ح�ف�ظ	ون� ح�ر�اس�ة�4ي�م	وت	وا ه	م� و�أ�ن�ت	م� ج�م�يعا. 
�ج�ن�ب���ي& ل ي�ق�ت���ر�ب�  خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� م�ع� ك	ل" خ�د�م�ة� \لخ�ي�م�ة�. و�\ل

 ب���ل ت�ح�ف�ظ	��ون� أ�ن�ت	��م� ح�ر�اس���ة� \لق	��د�س� و�ح�ر�اس���ة�5إ�لي�ك	��م�. 
 \لم�ذ�ب�ح� ل�ك�ي� ل ي�ك	��ون� أ�ي�ض��ا س���خ�طV ع�ل��ى ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل.

 ه�ئ�ن�ذ�ا ق�د� أ�خ�ذ�ت	 إ�خ�و�ت�ك	م	 \للو�ي"ين� م�ن� ب�ي�ن� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل6
 ع�ط�ي�ةN لك	م� م	ع�ط�ي�ن� ل�لر�ب" ل�ي�خ�د�م	وا خ�د�م�ة� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�.

 و�أ�م�ا أ�ن�ت� و�ب�ن	وك� م�ع�ك� ف�ت�ح�ف�ظ	ون� ك�ه�ن	وت�ك	م� م�ع� م�ا ل�لم�ذ�ب���ح�7
 و�م�ا ه	و� د�اخ�ل \لح�ج�اب� و�ت�خ��د�م	ون� خ�د�م��ةN. ع�ط�ي��ةN أ�ع�ط�ي��ت	

�ج�ن�ب���ي& \ل��ذ�ي ي�ق�ت���ر�ب	 ي	ق�ت���ل	».   و�ق���ال \ل��ر�ب&8ك�ه�ن	وت�ك	م�. و�\ل
 ل�ه�ار	ون�: «و�ه�ئ�ن�ذ�ا ق�د� أ�ع�ط�ي�ت	ك� ح�ر�اس�ة� ر�ف�ائ�ع�ي. م���ع� ج�م�ي��ع�
 أ�ق�د�اس� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ل��ك� أ�ع�ط�ي�ت	ه���ا ح���ق� \لم�س���ح�ة� و�ل�ب�ن�ي��ك�



 .Nر�ي�ة�د�ه Nد�اس� م���ن�9ف�ر�يض�ة��ق�  ه�ذ�ا ي�ك	ون	 لك� م�ن� ق	�د�س� \ل
 \لن�ار� ك	ل& ق�ر�اب�ين�ه�م� م�ع� ك	ل" ت�ق�د�م�ات�ه�م� و�ك	ل" ذ�ب�ائ�ح� خ�ط�اي���اه	م�
 و�ك	ل" ذ�ب�ائ�ح� آث�ام�ه�م	ٍ� \لت�ي ي�ر	د&ون�ه�ا ل�ي. ق	د�س	 أ�ق�د�اسB ه���ي�

�ق�د�اس� ت�أ�ك	ل	ه�ا. ك	ل& ذ�ك���رB ي�أ�ك	ل	ه���ا.10لك� و�ل�ب�ن�يك�.   ف�ي ق	د�س� \ل
 و�ه�ذ�ه� لك�: \لر�ف�يع�ة	 م�ن� ع�ط�اي�اه	م� م���ع�11ق	د�سا ت�ك	ون	 لك�. 

 ك	ل" ت�ر�د�يد�ات� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. لك� أ�ع�ط�ي�ت	ه�ا و�ل�ب�ن�يك� و�ب�ن�ات�ك� م�ع�ك�
 ك	��ل&12ف�ر�يض�ةN د�ه�ر�ي�ةN. ك	ل& ط���اه�رB ف���ي ب�ي�ت���ك� ي�أ�ك	��ل	 م�ن�ه���ا. 

 د�س�م� \لز�ي�ت� و�ك	ل& د�س�م� \لم�س�ط�ار� و�\لح�ن�ط�ة� أ�ب�ك�ار	ه	ن� \لت���ي
 أ�ب�ك�ار	 ك	��ل" م���ا ف���ي أ�ر�ض���ه�م�13ي	ع�ط	ون�ه�ا ل�لر�ب" لك� أ�ع�ط�ي�ت	ه�ا. 

 \لت�ي ي	ق�د"م	ون�ه�ا ل�لر�ب" لك� ت�ك	ون	. ك	ل& ط�اه�رB ف�ي ب�ي�ت�ك� ي�أ�ك	ل	ه���ا.
 ك	��ل& ف�ات���ح� ر�ح���م15Bك	ل& م	ح�ر�مB ف�ي إ�س�ر�ائ�يل ي�ك	ون	 ل��ك�. 14

 م�ن� ك	ل" ج�س���دB ي	ق���د"م	ون�ه	 ل�ل��ر�ب" م���ن� \لن���اس� و�م���ن� \لب�ه���ائ�م�
 ي�ك	ون	 لك�. غ�ي�ر� أ�ن�ك� ت�ق�ب�ل	 ف�د�اء� ب�ك�ر� \ل�ن�س�ان� و�ب�ك���ر	 \لب�ه�يم���ة�

 و�ف���د�اؤ	ه	 م���ن� \ب���ن� ش���ه�رB ت�ق�ب�ل	��ه	16\لن�ج�س���ة� ت�ق�ب���ل	 ف���د�اء�ه	. 
 ح�س�ب� ت�ق�و�يم�ك� ف�ض�ةN خ�م�س�ة� ش�و�اق�ل ع�لى ش�اق�ل� \لق	��د�س�.

 .Nون� ج�ير�ة	ر�و� ع�ش	17ه�ن� أ�و�\لض��أ 	ر��ب�ك �\لب�ق���ر� أ�و 	ر��ب�ك �لك��ن 
 ب�ك���ر	 \لم�ع���ز� ل ت�ق�ب��ل ف���د�اء�ه	. إ�ن���ه	 ق	��د�سV. ب���ل ت���ر	ش& د�م���ه	
 ع�لى \لم�ذ�ب�ح� و�ت	وق���د	 ش���ح�م�ه	 و�ق	��ودا ر�ائ�ح���ة� س	��ر	ورB ل�ل��ر�ب".

 و�لح�م	ه	 ي�ك	ون	 لك� ك�ص�د�ر� \لت�ر�د�يد� و�\لس�اق� \لي	م�ن���ى ي�ك	��ون	18
�ق�د�اس� \لت���ي ي�ر�ف�ع	ه���ا ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل19لك�.   ج�م�يع	 ر�ف�ائ�ع� \ل



 ل�لر�ب" أ�ع�ط�ي�ت	ه�ا لك� و�ل�ب�ن�يك� و�ب�ن�ات�ك� م�ع�ك� ح�ق���ا د�ه�ر�ي���ا. م�يث���اق�
 و�ق�ال \ل��ر�ب&20م�لحB د�ه�ر�ي�ا أ�م�ام� \لر�ب" لك� و�ل�ز�ر�ع�ك� م�ع�ك�». 

Vم���ل��ك� ق�س 	ون��	و�ل ي�ك �ض���ه�م�ن�ص�يبا ف�ي أ�ر 	ون�: «ل ت�ن�ال	ل�ه�ار 
 ف�ي و�س�ط�ه�م�. أ�ن�ا ق�س�م	ك� و�ن�ص�يب	ك� ف�ي و�س�ط� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل.

 «و�أ�م���ا ب�ن	��و لو�ي ف���إ�ن"ي ق���د� أ�ع�ط�ي�ت	ه	��م� ك	��ل ع	ش���رB ف���ي21
 إ�س���ر�ائ�يل م�ير�اث��ا ع���و�ض� خ�د�م���ة� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� \لت���ي

 ف�ل ي�ق�ت���ر�ب	 أ�ي�ض��ا ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل إ�ل��ى خ�ي�م���ة�22ي�خ���د�م	ون�ه�ا. 
 ب�ل� \للو�ي&��ون� ي�خ���د�م	ون�23\ل�ج�ت�م�اع� ل�ي�ح�م�ل	وا خ�ط�ي�ةN ل�لم�و�ت� 

Nر�ي���ة�د�ه Nف�ر�يض�ة �م	ب�ه�ون� ذ�ن	م�ل�ي�ح �م	ت�م�اع� و�ه�م�ة� \ل�ج�م�ة� خ�ي�خ�د 
 إ�ن�24ف�ي أ�ج�ي�ال�ك	م�. و�ف�ي و�س�ط� إ�س�ر�ائ�يل ل ي�ن�ال	ون� ن�ص���يبا. 

 ع	ش	��ور� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل \لت���ي ي�ر�ف�ع	ون�ه���ا ل�ل��ر�ب" ر�ف�يع���ةN ق���د�
 أ�ع�ط�ي�ت	ه�ا ل�لو�ي"ين� ن�ص�يبا. ل�ذ�ل�ك� ق	ل��ت	 له	��م�: ف���ي و�س���ط� ب�ن���ي

 و�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى:25إ�س���ر�ائ�يل ل ي�ن���ال	ون� ن�ص���يبا». 
 «ل�لو�ي"ين� ت�ق	ول	: م�ت�ى أ�خ�ذ�ت	م� م�ن� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل \لع	ش���ر�26

 \لذ�ي أ�ع�ط�ي�ت	ك	م� إ�ي�اه	 م�ن� ع�ن�د�ه�م� ن�ص�يبا لك	��م� ت�ر�ف�ع	��ون� م�ن���ه	
 ف�ي	ح�س���ب	 لك	��م�. إ�ن���ه	27ر�ف�يع���ة� \ل��ر�ب": ع	ش���را م���ن� \لع	ش���ر� 

 ر�ف�يع�ت	ك	م� ك�الح�ن�ط���ة� م���ن� \لب�ي���د�ر� و�ك���الم�لء� م���ن� \لم�ع�ص���ر�ة�.
 ف�ه�ك���ذ�ا ت�ر�ف�ع	��ون� أ�ن�ت	��م� أ�ي�ض��ا ر�ف�يع���ة� \ل��ر�ب" م���ن� ج�م�ي��ع�28

 ع	ش	ور�ك	م	 \لت�ي ت�أ�خ	ذ	ون� م�ن� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل. ت	ع�ط	��ون� م�ن�ه���ا
 م���ن� ج�م�ي��ع� ع�ط�اي���اك	م�29ر�ف�يع���ة� \ل��ر�ب" ل�ه���ار	ون� \لك���اه�ن�. 



 ت�ر�ف�ع	ون� ك	ل ر�ف�يع�ة� \لر�ب" م�ن� \لك	ل" د�س�م�ه	 \لم	ق���د�س� م�ن���ه	.
 و�ت�ق	ول	 له	م�: ح�ين� ت�ر�ف�ع	ون� د�س�م�ه	 م�ن�ه	 ي	ح�س���ب	 ل�لو�ي"ي��ن�30

 و�ت���أ�ك	ل	ون�ه	 ف���ي31ك�م�ح�ص	ول� \لب�ي�د�ر� و�ك�م�ح�ص	ول� \لم�ع�ص���ر�ة�. 
�ن�ه	 أ	ج���ر�ةV لك	��م� ع���و�ض� خ���د�م�ت�ك	م�  ك	ل" م�ك�انB أ�ن�ت	م� و�ب	ي	وت	ك	م� ل

 و�ل ت�ت�ح�م�ل	��ون� ب�س���ب�ب�ه� خ�ط�ي���ةN إ�ذ�ا32ف���ي خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع�. 
 ر�ف�ع�ت	��م� د�س���م�ه	 م�ن���ه	. و�أ�م���ا أ�ق���د�اس	 ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ف�ل

ت	د�ن"س	وه�ا ل�ئ�ل ت�م	وت	وا».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لت�اس�ع	 ع�ش�ر�

 «ه���ذ�ه� ف�ر�يض���ة	2و�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى و�ه���ار	ون�: 1 
 \لش�ر�يع�ة� \لت�ي أ�م�ر� ب�ه�ا \لر�ب&: ك�ل"م� ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل أ�ن� ي�أ�خ	��ذ	وا
Vه�ا ن�ي��ر�ع�لي 	ل�ي�ع �ب� ف�يه�ا و�لم�ل ع�ي Nر�اء� ص�ح�يح�ة�ح�م Nك� ب�ق�ر�ة�إ�لي 

�ل�ع�از�ار� \لك���اه�ن� ف�ت	خ���ر�ج	 إ�ل��ى خ���ار�ج� \لم�ح�ل��ة�3  ف�ت	ع�ط	ون�ه�ا ل
 و�ي�أ�خ	ذ	 أ�ل�ع�از�ار	 \لك�اه�ن	 م���ن� د�م�ه���ا ب�إ�ص���ب�ع�ه�4و�ت	ذ�ب�ح	 ق	د�ام�ه	. 

 و�ي�ن�ض�ح	 م���ن� د�م�ه���ا إ�ل��ى ج�ه���ة� و�ج���ه� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� س���ب�ع�
 .Bه���ا5م�ر�ات	م�ه�ا و�لح	ج�لد 	ر�ق�ح	ه�. ي�ن�ي�أ�م�ام� ع�ي 	\لب�ق�ر�ة 	ر�ق�ح	و�ت 

 و�ي�أ�خ	��ذ	 \لك���اه�ن	 خ�ش���ب� أ�ر�زB و�ز	وف���ا6و�د�م	ه���ا م���ع� ف�ر�ث�ه���ا. 
 ث	��م� ي�غ�س���ل	7و�ق�ر�م�زا و�ي�ط�ر�ح	ه	ن� ف�ي و�س�ط� ح�ر�يق� \لب�ق���ر�ة� 

 \لك�اه�ن	 ث�ي���اب�ه	 و�ي�ر�ح���ض	 ج�س���د�ه	 ب�م���اءB و�ب�ع���د� ذ�ل���ك� ي���د�خ	ل	
 و�ال��ذ�ي8\لم�ح�ل��ة�. و�ي�ك	��ون	 \لك���اه�ن	 ن�ج�س��ا إ�ل��ى \لم�س���اء�. 

 أ�ح�ر�ق�ه�ا ي�غ�س�ل	 ث�ي�اب�ه	 ب�م�اءB و�ي�ر�ح���ض	 ج�س���د�ه	 ب�م���اءB و�ي�ك	��ون	
 و�ي�ج�م���ع	 ر�ج	��لV ط���اه�رV ر�م���اد� \لب�ق���ر�ة�9ن�ج�سا إ�لى \لم�س���اء�. 

 و�ي�ض�ع	ه	 خ�ار�ج� \لم�ح�لة� ف�ي م�ك���انB ط���اه�رB ف�ت�ك	��ون	 ل�ج�م�اع���ة�
.Bخ�ط�ي���ة 	إ�ن�ه���ا ذ�ب�يح���ة .Bم���اء� ن�ج�اس���ة Bظ�ر�ائ�يل ف�ي ح�ف�ب�ن�ي إ�س 

 و�الذ�ي ج�م�ع� ر�م�اد� \لب�ق�ر�ة� ي�غ�س�ل	 ث�ي�اب�ه	 و�ي�ك	ون	 ن�ج�سا إ�لى10
 \لم�س���اء�. ف�ت�ك	��ون	 ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل و�ل�لغ�ر�ي��ب� \لن���از�ل� ف���ي



 .Nر�ي�ة�د�ه Nف�ر�يض�ة �م�ا11و�س�ط�ه�م Bس�ان�م�س� م�ي"تا م�ي"ت�ة� إ�ن �م�ن» 
 .Bع�ة� أ�ي��ام�ن�ج�سا س�ب 	ون	م� \لث��ال�ث�12ي�ك�ب���ه� ف��ي \لي��و 	ي�ت�ط�ه���ر 

 و�ف�ي \لي�و�م� \لس�اب�ع� ي�ك	ون	 ط�اه�را. و�إ�ن� لم� ي�ت�ط�ه�ر� ف�ي \لي�و�م�
 ك	��ل& م���ن�13\لث�ال�ث� ف�ف�ي \لي���و�م� \لس���اب�ع� ل ي�ك	��ون	 ط���اه�را. 

 م�س� م�ي"تا م�ي"ت�ة� إ�ن�س�انB ق�د� م�ات� و�لم� ي�ت�ط�ه���ر� ي	ن�ج"��س	 م�س���ك�ن�
 \لر�ب". ف�ت	ق�ط�ع	 ت�لك� \لن�ف�س	 م�ن� إ�س�ر�ائ�يل. ل�ن� م�اء� \لن�ج�اس���ة�
 ل��م� ي	��ر�ش� ع�لي�ه���ا ت�ك	��ون	 ن�ج�س���ةN. ن�ج�اس���ت	ه�ا ل��م� ت���ز�ل ف�يه���ا.

 «ه�ذ�ه� ه�ي� \لش�ر�يع�ة	: إ�ذ�ا م�ات� إ�ن�س�انV ف�ي خ�ي�م���ةB ف�ك	��ل&14
 م�ن� د�خ�ل \لخ�ي�م�ة� و�ك	ل& م�ن� ك�ان� ف�ي \لخ�ي�م���ة� ي�ك	��ون	 ن�ج�س��ا

 .Bع�ة� أ�ي�ام�15س�بBب�ع�ص���اب�ة Vه� س���د�اد�س� ع�لي�لي Bوح	ت�م�ف Bل& إ�ن�اء	و�ك 
 .Vن�ج�س 	16ف�إ�ن�هNر�اء� ق�ت�يل�ه� \لص��ح���م��س� ع�ل�ى و�ج �ل& م�ن	و�ك 

 ب�الس�ي�ف� أ�و� م�ي"تا أ�و� ع�ظ�م� إ�ن�س�انB أ�و� ق�ب�را ي�ك	ون	 ن�ج�سا س���ب�ع�ة�
 .Bب�ار� ح�ر�يق� ذ�ب�يح���ة� \لخ�ط�ي���ة�17أ�ي�ام	غ �ون� ل�لن�ج�س� م�ن	ذ	خ�ف�ي�أ 

 .Bح�ي�ا ف�ي إ�ن�اء Nه� م�اء�ع�لي 	ع�ل�وف�ا18و�ي�ج	ز Vط�اه�ر Vل	ر�ج 	ذ	خ�و�ي�أ 
 و�ي�غ�م�س	ه�ا ف�ي \لم�اء� و�ي�ن�ض�ح	ه	 ع�ل��ى \لخ�ي�م���ة� و�ع�ل��ى ج�م�ي��ع�
�ن�ف	��س� \ل��ذ�ين� ك���ان	وا ه	ن���اك� و�ع�ل��ى \ل��ذ�ي �م�ت�ع�ة� و�ع�لى \ل  \ل

 ي�ن�ض���ح	19م���س� \لع�ظ���م� أ�و� \لق�ت�ي��ل أ�و� \لم�ي"��ت� أ�و� \لق�ب���ر�. 
 \لط�اه�ر	 ع�لى \لن�ج�س� ف���ي \لي���و�م� \لث���ال�ث� و�\لي���و�م� \لس���اب�ع�.
Bب�م���اء 	ح���ض�و�ي�ر 	ث�ي���اب�ه 	س���ل�م� \لس���اب�ع� ف�ي�غ�ف�ي \لي�و 	ه	ط�ه"ر	و�ي 

 و�أ�م�ا \ل�ن�س�ان	 \لذ�ي ي�ت�ن�ج�س	20ف�ي�ك	ون	 ط�اه�را ف�ي \لم�س�اء�. 



�ن���ه	 ن�ج���س�  و�ل ي�ت�ط�ه�ر	 ف�ت	ب�اد	 ت�لك� \لن�ف�س	 م�ن� ب�ي�ن� \لج�م�اع���ة� ل
.Vن�ج���س 	ه�. إ�ن���ه���ر�ش� ع�لي��	ي �\لن�ج�اس�ة� ل��م 	د�س� \لر�ب". م�اء�م�ق 

 ف�ت�ك	ون	 له	م� ف�ر�يض�ةN د�ه�ر�ي�ةN. و�\ل��ذ�ي ر�ش� م���اء� \لن�ج�اس���ة�21
 ي�غ�س�ل	 ث�ي�اب�ه	 و�\لذ�ي م�س� م�اء� \لن�ج�اس���ة� ي�ك	��ون	 ن�ج�س��ا إ�ل��ى

 و�ك	ل& م�ا م�س�ه	 \لن�ج�س	 ي�ت�ن�ج���س	 و�\لن�ف���س	 \لت���ي22\لم�س�اء�. 
ت�م�س& ت�ك	ون	 ن�ج�س�ةN إ�لى \لم�س�اء�».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لع�ش�ر	ون�

 و�أ�ت�ى ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل \لج�م�اع���ة	 ك	ل&ه���ا إ�ل��ى ب�ر"ي���ة� ص���ين�1 
�و�ل�. و�أ�ق�ام� \لش�ع�ب	 ف�ي ق�اد�ش�. و�م�ات�ت� ه	ن�اك�  ف�ي \لش�ه�ر� \ل

 و�لم� ي�ك	��ن� م���اءV ل�لج�م�اع���ة� ف���اج�ت�م�ع	وا2م�ر�ي�م	 و�د	ف�ن�ت� ه	ن�اك�. 
 و�خ�اص�م� \لش���ع�ب	 م	وس���ى و�ق���ال	وا3ع�لى م	وس�ى و�ه�ار	ون�. 

 ل�م���اذ�ا أ�ت�ي�ت	م���ا4ل��ه	: «لي�ت�ن���ا ف�ن�ين���ا ف�ن���اء� إ�خ�و�ت�ن���ا أ�م���ام� \ل��ر�ب". 
 ب�ج�م�اع�ة� \ل��ر�ب" إ�ل��ى ه���ذ�ه� \لب�ر"ي���ة� ل�ك���ي� ن�م	��وت� ف�يه���ا ن�ح���ن	

 و�ل�م���اذ�ا أ�ص���ع�د�ت	م�ان�ا م���ن� م�ص���ر� ل�ت�أ�ت�ي��ا ب�ن��ا إ�ل�ى5و�م�و�اش�ين�ا؟ 
Bم�و�ك���ر Bو�ت�ي��ن Bع�و� م�ك���ان� ز�ر��	س� ه�ه�ذ�ا \لم�ك�ان� \لر�د�يء�؟ لي 

 ف�أ�ت�ى م	وس�ى و�ه�ار	ون	 م���ن�6و�ر	م�انB و�ل ف�يه� م�اءV ل�لش&ر�ب�». 
 أ�م�ام� \لج�م�اع���ة� إ�ل��ى ب���اب� خ�ي�م���ة� \ل�ج�ت�م���اع� و�س���ق�ط�ا ع�ل��ى

 و�أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى:7و�ج�ه�ي�ه�م�ا. ف�ت�ر�اء�ى له	م�ا م�ج�د	 \لر�ب". 
 «خ	��ذ� \لع�ص���ا و�\ج�م���ع� \لج�م�اع���ة� أ�ن���ت� و�ه���ار	ون	 أ�خ	��وك�8

 و�ك�ل"م�ا \لص�خ�ر�ة� أ�م�ام� أ�ع�ي	ن�ه�م� أ�ن� ت	ع�ط�ي� م�اء�ه�ا ف�ت	خ�ر�ج	 له	��م�
 ف�أ�خ���ذ�9م�اءN م�ن� \لص�خ�ر�ة� و�ت�س�ق�ي \لج�م�اع���ة� و�م�و�اش���ي�ه	م�». 

 و�ج�م�ع� م	وس���ى10م	وس�ى \لع�ص�ا م�ن� أ�م�ام� \لر�ب" ك�م�ا أ�م�ر�ه	 
 و�ه�ار	ون	 \لج	م�ه	ور� أ�م�ام� \لص�خ�ر�ة� ف�ق�ال له	م	: «اس�م�ع	وا أ�ي&ه�ا

 و�ر�ف���ع�11\لم�ر�د�ة	! أ�م�ن� ه�ذ�ه� \لص�خ�ر�ة� ن	خ���ر�ج	 لك	��م� م���اءN؟» 



Vن� ف�خ���ر�ج� م���اء���م�ر�ت�ي 	ر�ة� ب�ع�ص���اه�و�ض�ر�ب� \لص���خ 	وس�ى ي�د�ه	م 
 ف�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس���ى12غ�ز�يرV ف�ش�ر�ب�ت� \لج�م�اع�ة	 و�م�و�اش�يه�ا. 

 و�ه�ار	ون�: «م�ن� أ�ج�ل� أ�ن�ك	م�ا لم� ت	ؤ�م�ن���ا ب���ي ح�ت���ى ت	ق�د"س���ان�ي
 أ�م�ام� أ�ع�ي	ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ل���ذ�ل�ك� ل ت	��د�خ�لن� ه���ذ�ه� \لج�م�اع���ة�

 ه�ذ�ا م�اء	 م�ر�يب�ة� ح�ي�ث	13إ�لى \ل�ر�ض� \لت�ي أ�ع�ط�ي�ت	ه	م� إ�ي�اه�ا». 
 و�أ�ر�س���ل14خ�اص���م� ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل \ل��ر�ب� ف�ت�ق���د�س� ف�يه���م�. 

N م�ن� ق���اد�ش� إ�ل��ى م�ل���ك� أ�د	وم�: «ه�ك���ذ�ا ي�ق	��ول	  م	وس�ى ر	س	ل
 إ�ن�15أ�خ	وك� إ�س�ر�ائ�يل	 ق�د� ع�ر�ف�ت� ك	ل \لم�ش�ق�ة� \لت�ي أ�ص�اب�ت�ن�ا. 

Nر� أ�ي�ام��ا ك�ث�ي��ر�ة���ن���ا ف���ي م�ص�ر� و�أ�ق�م���وا إ�ل��ى م�ص	ح�د�ر�آب�اء�ن�ا \ن 
 ف�ص���ر�خ�ن�ا إ�ل��ى \ل��ر�ب"16و�أ�س�اء� \لم�ص�ر�ي&ون� إ�لي�ن�ا و�إ�لى آب�ائ�ن�ا 

 ف�س�م�ع� ص�و�ت�ن�ا و�أ�ر�س�ل م�لكا و�أ�خ�ر�ج�ن�ا م�ن� م�ص�ر�. و�ه�ا ن�ح���ن	
 د�ع�ن���ا ن�م	��ر� ف���ي17ف�ي ق�اد�ش� م�د�ين�ةB ف�ي ط���ر�ف� ت	خ	وم���ك�. 

.Bر�م���اء� ب�ئ 	ر�ب���و�ل ن�ش Bم�و�ل ف�ي ك�ر Bل�ر& ف�ي ح�ق	ض�ك�. ل ن�م�أ�ر 
 ف�ي ط�ر�يق� \لم�ل���ك� ن�م�ش���ي ل ن�م�ي��ل	 ي�م�ين��ا و�ل ي�س���ارا ح�ت���ى

 ف�ق�ال له	 أ�د	وم	: «ل ت�م	ر& ب�ي ل�ئ�ل أ�خ���ر	ج�18ن�ت�ج�او�ز� ت	خ	وم�ك�». 
 ف�ق�ال له	 ب�ن	و إ�س���ر�ائ�يل: «ف���ي \لس"��ك�ة�19ل�ل�ق�ائ�ك� ب�الس�ي�ف�». 

 ن�ص�ع�د	. و�إ�ذ�ا ش�ر�ب�ن�ا أ�ن�ا و�م�و�اش���ي� م���ن� م���ائ�ك� أ�د�ف���ع	 ث�م�ن���ه	. ل
 ف�ق�ال: «ل ت�م	ر&». و�خ�ر�ج� أ�د	وم	20ش�ي�ء�. أ�م	ر& ب�ر�ج�لي� ف�ق�ط�. 

 .Bش�د�يد�ة Bو�ب�ي�د Bغ�ف�ير Bب�م�ح�21ل�ل�ق�ائ�ه� ب�ش�ع���ي�س �أ�ن 	وم	و�أ�ب�ى أ�د 
�س���ر�ائ�يل ب���الم	ر	ور� ف���ي ت	خ	��وم�ه� ف�ت�ح���و�ل إ�س���ر�ائ�يل	 ع�ن���ه	.  ل�



 ف�ار�ت�ح�ل ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل \لج�م�اع���ة	 ك	ل&ه���ا م���ن� ق���اد�ش� و�أ�ت	��وا22
 .Bور	ون� ف�ي ج�ب���ل�23إ�لى ج�ب�ل� ه	وس�ى و�ه�ار	و�ق�ال \لر�ب& ل�م 

 «ي	ض�م& ه�ار	ون	 إ�ل��ى ق���و�م�ه�24ه	ورB ع�لى ت	خ	م� أ�ر�ض� أ�د	وم�: 
�ن�ك	��م� �ن�ه	 ل ي�د�خ	ل	 \ل�ر�ض� \لت���ي أ�ع�ط�ي���ت	 ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ل  ل

 خ	ذ� ه�ار	ون� و�أ�ل�ع�از�ار� \ب�ن���ه	25ع�ص�ي�ت	م� ق�و�ل�ي ع�ن�د� م�اء� م�ر�يب�ة�. 
 Bور	ب�ه�م�ا إ�لى ج�ب�ل� ه �ع�د�26و�\ص	ون� ث�ي���اب�ه	ه���ار �ع���ن �ل��ع�و�اخ 

 و�أ�لب�س� أ�ل�ع�از�ار� \ب�ن�ه	 إ�ي�اه�ا. ف�ي	ض�م& ه�ار	ون	 و�ي�م	��وت	 ه	ن���اك�».
27Bور��	وا إ�ل��ى ج�ب���ل� ه	وس�ى ك�م�ا أ�م�ر� \لر�ب& و�ص���ع�د	ف�ف�ع�ل م 

 ف�خ�ل��ع� م	وس���ى ع���ن� ه���ار	ون�28أ�م�ام� أ�ع�ي	ن� ك	ل" \لج�م�اع���ة�. 
 ث�ي�اب�ه	 و�أ�لب�س� أ�ل�ع�از�ار� \ب�ن�ه	 إ�ي�اه�ا. ف�م�ات� ه�ار	ون	 ه	ن���اك� ع�ل��ى
 ر�أ�س� \لج�ب���ل�. ث	��م� \ن�ح���د�ر� م	وس���ى و�أ�ل�ع���از�ار	 ع���ن� \لج�ب���ل�.

 ف�لم�ا ر�أ�ى ك	ل& \لج�م�اع�ة� أ�ن� ه�ار	ون� ق�د� م�ات� ب�ك��ى ج�م�ي��ع	29
ب�ي�ت� إ�س�ر�ائ�يل ع�لى ه�ار	ون� ث�لث�ين� ي�و�ما.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لح�اد�ي و�\لع�ش�ر	ون�

 و�لم�ا س�م�ع� \لك�ن�ع�ان�ي& م�ل�ك	 ع�ر�اد� \لس�اك�ن	 ف�ي \لج�ن	وب�1 
 أ�ن� إ�س�ر�ائ�يل ج�اء� ف�ي ط�ر�يق� أ�ت�ار�يم� ح�ار�ب� إ�س�ر�ائ�يل و�س���ب�ى

 ف�ن�ذ�ر� إ�س�ر�ائ�يل	 ن�ذ�را ل�ل��ر�ب" و�ق���ال: «إ�ن� د�ف�ع���ت�2م�ن�ه	م� س�ب�يا. 
 ف�س���م�ع� \ل��ر�ب&3ه�ؤ	لء� \لق���و�م� إ�ل��ى ي���د�ي أ	ح���ر"م	 م	��د	ن�ه	م�». 

 ل�ق���و�ل� إ�س���ر�ائ�يل و�د�ف���ع� \لك�ن�ع���ان�ي"ين� ف�ح�ر�م	��وه	م� و�م	��د	ن�ه	م�.
 و�ار�ت�ح�ل	وا م���ن� ج�ب���ل� ه	��ور4Bف�د	ع�ي� \س�م	 \لم�ك�ان� «ح	ر�م�ة�». 

 ف�ي ط�ر�يق� ب�ح�ر� س	وفB ل�ي�د	ور	وا ب�أ�ر�ض� أ�د	وم� ف�ض�اق�ت� ن�ف�س	
 و�ت�ك�ل�م� \لش��ع�ب	 ع�ل�ى \لل�ه� و�ع�ل�ى5\لش�ع�ب� ف�ي \لط�ر�يق�. 

 م	وس�ى ق�ائ�ل�ين�: «ل�م�اذ�ا أ�ص�ع�د�ت	م�ان�ا م���ن� م�ص���ر� ل�ن�م	��وت� ف���ي
�ن�ه	 ل خ	ب���ز� و�ل م���اء� و�ق���د� ك�ر�ه���ت� أ�ن�ف	س	��ن�ا \لط�ع���ام�  \لب�ر"ي�ة�! ل

 ف�أ�ر�س�ل \لر�ب& ع�لى \لش�ع�ب� \لح�ي�ات� \لم	ح�ر�ق���ة�6\لس�خ�يف�». 
 ف�ل��د�غ�ت� \لش���ع�ب� ف�م���ات� ق���و�مV ك�ث�ي��ر	ون� م���ن� إ�س���ر�ائ�يل.

 ف�أ�ت�ى \لش�ع�ب	 إ�لى م	وس�ى و�ق�ال	وا: «ق�د� أ�خ�ط�أ�ن�ا إ�ذ� ت�ك�لم�ن���ا7
 ع�لى \لر�ب" و�ع�لي�ك� ف�ص�ل" إ�ل��ى \ل��ر�ب" ل�ي�ر�ف���ع� ع�ن���ا \لح�ي���ات�».

 ف�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى:8ف�ص���لى م	وس���ى ل�ج���ل� \لش���ع�ب�. 
 «اص�ن�ع� لك� ح�ي�ةN م	ح�ر�ق�ةN و�ض�ع�ه�ا ع�لى ر�اي���ةB ف�ك	��ل& م���ن� ل	��د�غ�

 ف�ص���ن�ع� م	وس���ى ح�ي���ةN م���ن� ن	ح���اس9Bو�ن�ظ���ر� إ�لي�ه���ا ي�ح�ي���ا». 



 و�و�ض�ع�ه�ا ع�لى \لر�اي�ة� ف�ك�ان� م�ت�ى لد�غ�ت� ح�ي���ةV إ�ن�س���انا و�ن�ظ���ر�
 و�ار�ت�ح�ل ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل و�ن�ز�ل	وا ف�ي10إ�لى ح�ي�ة� \لن&ح�اس� ي�ح�ي�ا. 

 و�ار�ت�ح�ل	وا م�ن� أ	وب	وت� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي ع�ي"��ي ع�ب���ار�يم�11أ	وب	وت�. 
 م���ن�12ف�ي \لب�ر"ي�ة� \لت�ي ق	ب�الة� م	وآب� إ�لى ش	ر	وق� \لش���م�س�. 

 م�ن� ه	ن�اك� \ر�ت�ح�ل	وا13ه	ن�اك� \ر�ت�ح�ل	وا و�ن�ز�ل	وا ف�ي و�\د�ي ز�ار�د�. 
 و�ن�ز�ل	وا ف�ي ع�ب�ر� أ�ر�ن	ون� \لذ�ي ف�ي \لب�ر"ي���ة� خ�ار�ج��ا ع���ن� ت	خ	��م�
�م	��ور�ي"ين�. ل�ن� أ�ر�ن	��ون� ه	��و� ت	خ	��م	 م	��وآب� ب�ي���ن� م	��وآب� و� \ل

�م	ور�ي"ين�.  \ل  ل���ذ�ل�ك� ي	ق���ال	 ف���ي ك�ت���اب� «ح	��ر	وب� \ل��ر�ب"»:14و�
�و�د�ي�ة� \لذ�ي15«و�اه�بV ف�ي س	وف�ة� و�أ�و�د�ي�ة� أ�ر�ن	ون�   و�م�ص�ب" \ل

 و�م���ن�16م�ال إ�لى م�س�ك�ن� ع�ار� و�\س�ت�ن�د� إ�لى ت	خ	��م� م	��وآب�». 
 ه	ن���اك� إ�ل��ى ب�ئ�رB. و�ه���ي� \لب�ئ�ر	 ح�ي���ث	 ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى:

 .«Nم���اء �م	ط�ي�ه�ع	ب� ف�أ�م�ع� \لش�ع�17«اج	ر�ائ�يل���ت�ر�ن���م� إ�س Bح�ين�ئ�ذ 
 ب�ئ�رV ح�ف�ر�ه�ا18ب�ه�ذ�ا \لن�ش�يد�: «ا�ص�ع�د�ي أ�ي�ت	ه�ا \لب�ئ�ر	! أ�ج�يب	وا له�ا. 

 ر	ؤ�س�اء	 ح�ف�ر�ه�ا ش	ر�ف�اء	 \لش�ع�ب� ب�ص�و�لج�انB ب�ع�ص�ي"ه�م�». و�م�ن�
 و�م�ن� م�ت�ان�ة� إ�لى ن�ح�ل�يئ�ي��ل و�م���ن� ن�ح�ل�يئ�ي��ل19\لب�ر"ي�ة� إ�لى م�ت�ان�ة� 

 و�م�ن� ب�ام	وت� إ�لى \لج�و�اء� \لت�ي ف���ي ص���ح�ر�اء�20إ�لى ب�ام	وت� 
 م	وآب� ع�ن�د� ر�أ�س� \لف�س�ج�ة� \لت�ي ت	ش�ر�ف	 ع�ل��ى و�ج���ه� \لب�ر"ي���ة�.

�م	��ور�ي"ين�21 N إ�ل��ى س���يح	ون� م�ل���ك� \ل  و�أ�ر�س�ل إ�س���ر�ائ�يل	 ر	س	��ل
 :N  «د�ع�ن�ي أ�م	ر� ف�ي أ�ر�ض���ك�. ل ن�م�ي��ل	 إ�ل��ى ح�ق���لB و�ل22ق�ائ�ل

 إ�لى ك�ر�مB و�ل ن�ش���ر�ب	 م���اء� ب�ئ�رB. ف���ي ط�ر�ي��ق� \لم�ل���ك� ن�م�ش���ي



�س���ر�ائ�يل23ح�ت�ى ن�ت�ج�او�ز� ت	خ	وم�ك�».   ف�لم� ي�س���م�ح� س���يح	ون	 ل�
 ب�الم	ر	ور� ف�ي ت	خ	وم�ه� ب�ل ج�م�ع� س�يح	ون	 ج�م�يع� ق���و�م�ه� و�خ���ر�ج�
 ل�ل�ق���اء� إ�س���ر�ائ�يل إ�ل��ى \لب�ر"ي���ة� ف���أ�ت�ى إ�ل��ى ي���اه�ص� و�ح���ار�ب�

 ف�ض�ر�ب�ه	 إ�س�ر�ائ�يل	 ب�ح�د" \لس�ي�ف� و�م�لك� أ�ر�ض�ه	 م�ن�24إ�س�ر�ائ�يل. 
 أ�ر�ن	ون� إ�لى ي�ب&وق� إ�لى ب�ن���ي ع�م&��ون�. ل�ن� ت	خ	��م� ب�ن���ي ع�م&��ون�

 ف�أ�خ���ذ� إ�س���ر�ائ�يل	 ك	��ل ه���ذ�ه� \لم	��د	ن� و�أ�ق���ام�25ك���ان� ق�و�ي���ا. 
�م	ور�ي"ين� ف�ي ح�ش�ب	ون� و�ف�ي ك	��ل"  إ�س�ر�ائ�يل	 ف�ي ج�م�يع� م	د	ن� \ل

 ل�ن� ح�ش����ب	ون� ك����ان�ت� م�د�ين����ة� س����يح	ون� م�ل����ك�26ق	ر�اه����ا. 
�و�ل و�أ�خ���ذ� ك	��ل �م	ور�ي"ين� و�ك�ان� ق���د� ح���ار�ب� م�ل���ك� م	��وآب� \ل  \ل

 ل���ذ�ل�ك� ي�ق	��ول	 أ�ص���ح�اب	27أ�ر�ض���ه� م���ن� ي���د�ه� ح�ت���ى أ�ر�ن	��ون�. 
�م�ث�ال�: «ا�يت	وا إ�لى ح�ش�ب	ون� ف�ت	ب�ن�ى و�ت	ص�لح� م�د�ين�ة	 س���يح	ون�.  \ل

 ل�ن� ن�ارا خ�ر�ج�ت� م�ن� ح�ش�ب	ون�. له�يبا م�ن� ق�ر�ي���ة� س���يح	ون�.28
 و�ي���لV ل�ك� ي��ا29أ�ك�لت� ع�ار� م	��وآب�. أ�ه��ل م	ر�ت�ف�ع��ات� أ�ر�ن	�ون�. 

 م	وآب	. ه�لك�ت� ي�ا أ	م�ة� ك�م	وش�. ق�د� ص�ي�ر� ب�ن�يه� ه���ار�ب�ين� و�ب�ن���ات�ه�
�م	ور�ي"ين� س�يح	ون�.   لك�ن� ق�د� ر�م�ي�ن�اه	م�.30ف�ي \لس�ب�ي� ل�م�ل�ك� \ل

 ه�لك�ت� ح�ش�ب	ون	 إ�لى د�يب	ون�. و�أ�خ�ر�ب�ن�ا إ�لى ن	وف���ح� \لت���ي إ�ل��ى
�م	���ور�ي"ين�.31م�ي����د�ب�ا».   ف�أ�ق����ام� إ�س����ر�ائ�يل	 ف����ي أ�ر�ض� \ل

 و�أ�ر�س�ل م	وس�ى ل�ي�ت�ج�س�س� ي�ع�ز�ير� ف�أ�خ�ذ	وا ق	ر�اه�ا و�ط�ر�د	وا32
�م	ور�ي"ين� \لذ�ين� ه	ن�اك�.   ث	م� ت�ح�و�ل	وا و�ص�ع�د	وا ف�ي ط�ر�يق�33\ل

 ب�اش�ان�. ف�خ�ر�ج� ع	وج	 م�ل�ك	 ب�اش�ان� ل�ل�ق�ائ�ه�م� ه	و� و�ج�م�يع	 ق���و�م�ه�



 ف�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: «ل ت�خ�ف�34إ�لى \لح�ر�ب� ف�ي إ�ذ�ر�ع�ي. 
�ن"ي ق�د� د�ف�ع�ت	��ه	 إ�ل��ى ي���د�ك� م���ع� ج�م�ي��ع� ق���و�م�ه� و�أ�ر�ض���ه�  م�ن�ه	 ل
�م	ور�ي"ين� \لس�اك�ن� ف�ي  ف�ت�ف�ع�ل	 ب�ه� ك�م�ا ف�ع�لت� ب�س�يح	ون� م�ل�ك� \ل

 ف�ض�ر�ب	وه	 و�ب�ن�يه� و�ج�م�يع� ق�و�م�ه� ح�ت�ى لم� ي�ب�ق� له	35ح�ش�ب	ون�». 
ش�ار�دV و�م�لك	وا أ�ر�ض�ه	.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ان�ي و�\لع�ش�ر	ون�

 و�ار�ت�ح�ل ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل و�ن�ز�ل	وا ف�ي ع�ر�ب�ات� م	��وآب� م���ن�1 
 و�لم���ا ر�أ�ى ب���الق	 ب���ن	 ص���ف&ور� ج�م�ي��ع� م���ا2ع�ب�ر� أ	ر�د	ن" أ�ر�يح�ا. 

�م	ور�ي"ين�   ف�ز�ٍ�ع� م	وآب	 م�ن� \لش���ع�ب� ج���د�ا3ف�ع�ل إ�س�ر�ائ�يل	 ب�ال
�ن�ه	 ك�ث�يرV و�ض�ج�ٍ�ر� م	وآب	 م���ن� ق�ب���ل ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل.   ف�ق���ال4ل

 م	وآب	 ل�ش	ي	وخ� م�د�ي�ان�: «الن� ي�لح�س	 \لج	م�ه	ور	 ك	ل م���ا ح�و�لن���ا
 ك�م�ا ي�لح�س	 \لث�و�ر	 خ	ض�ر�ة� \لح�ق�ل�». و�ك�ان� ب�الق	 ب���ن	 ص���ف&ور�

N إ�ل��ى ب�لع���ام�5م�ل�كا ل�م	وآب� ف�ي ذ�ل�ك� \لز�م�ان�.   ف�أ�ر�س�ل ر	س	��ل
 ب�ن� ب�ع	ور� إ�لى ف�ت	ور� \لت�ي ع�لى \لن�ه�ر� ف���ي أ�ر�ض� ب�ن���ي ش���ع�ب�ه�
N: «ه	و�ذ�ا ش�ع�بV ق�د� خ�ر�ج� م�ن� م�ص�ر�. ه	��و�ذ�ا ق���د�  ل�ي�د�ع	و�ه	 ق�ائ�ل

 ف���الن� ت�ع���ال6غ�ش�ى و�ج�ه� \ل�ر�ض� و�ه	و� م	ق�يمV م	ق�اب�ٍ�ل�ي. 
�ن�ه	 أ�ع�ظ�م	 م�ن"��ي. لع�ل��ه	 ي	م�ك�ن	ن���ا أ�ن�  و�\لع�ن� ل�ي ه�ذ�ا \لش�ع�ب� ل
�ن"ي ع�ر�ف�ت	 أ�ن� \لذ�ي ت	ب���ار�ك	ه	  ن�ك�س�ر�ه	 ف�أ�ط�ر	د�ه	 م�ن� \ل�ر�ض�. ل

 .«Vون��	م�لع 	ه��	و�\ل��ذ�ي ت�لع�ن Vب���ار�ك	وآب�7م��	م 	وخ	ي��	ط�لق� ش�ف���ان 
 و�ش	ي	وخ	 م���د�ي�ان� و�ح	ل��و�ان	 \لع�ر�اف���ة� ف���ي أ�ي���د�يه�م� و�أ�ت	��وا إ�ل��ى

 ف�ق�ال له	م�: «ب�يت	وا ه	ن���ا \للي�ل��ة�8ب�لع�ام� و�ك�لم	وه	 ب�ك�لم� ب�الق�. 
 ف�أ�ر	د� ع�لي�ك	م� ج�و�اب��ا ك�م���ا ي	ك�ل"م	ن���ي \ل��ر�ب&». ف�م�ك���ث� ر	ؤ�س���اء	

 ف�أ�ت�ى \لله	 إ�لى ب�لع�ام� و�ق�ال: «م���ن� ه	��م�9م	وآب� ع�ن�د� ب�لع�ام�. 



 ف�ق�ال ب�لع�ام	 ل�له�: «ب�الق	10ه�ؤ	لء� \لر"ج�ال	 \لذ�ين� ع�ن�د�ك�؟» 
 ه	��و�ذ�ا11ب�ن	 ص���ف&ور� م�ل���ك	 م	��وآب� ق���د� أ�ر�س���ل إ�ل��ي� ي�ق	��ول	: 

 \لش�ع�ب	 \لخ�ار�ج	 م�ن� م�ص�ر� ق���د� غ�ش���ى و�ج���ه� \ل�ر�ض�. ت�ع���ال
 \لن� \لع���ن� ل���ي إ�ي���اه	 لع�ل"��ي أ�ق���د�ر	 أ�ن� أ	ح���ار�ب�ه	 و�أ�ط���ر	د�ه	».

 ف�ق�ال \لله	 ل�ب�لع�ام�: «ل ت�ذ�ه�ب� م�ع�ه	��م� و�ل ت�لع���ن� \لش���ع�ب�12
 .«Vب�ار�ك	م 	ن�ه�  ف�ق�ام� ب�لع�ام	 ص�ب�احا و�ق�ال ل�ر	ؤ�س���اء� ب���الق�:13ل

 «ان�ط�ل�ق	��وا إ�ل��ى أ�ر�ض���ك	م� ل�ن� \ل��ر�ب� أ�ب���ى أ�ن� ي�س���م�ح� ل���ي
 ف�ق�ام� ر	ؤ�س�اء	 م	وآب� و�أ�ت	وا إ�لى ب���الق�14ب�الذ�ه�اب� م�ع�ك	م�». 

 ف�ع�اد� ب�الق	 و�أ�ر�س�ل15و�ق�ال	وا: «أ�ب�ى ب�لع�ام	 أ�ن� ي�أ�ت�ي� م�ع�ن�ا». 
 ف���أ�ت	وا إ�ل��ى ب�لع���ام�16أ�ي�ضا ر	ؤ�س�اء� أ�ك�ث�ر� و�أ�ع�ظ�م� م�ن� أ	ولئ�ك�. 

 و�ق�ال	وا له	: «ه�ك���ذ�ا ق���ال ب���الق	 ب���ن	 ص���ف&ور�: ل ت�م�ت�ن���ع� م���ن�
�ن"ي أ	ك�ر�م	ك� إ�ك�ر�اما ع�ظ�يم��ا و�ك	��ل م���ا ت�ق	��ول	17\ل�ت�ي�ان� إ�لي�   ل

 ف�أ�ج�اب�18ل�ي أ�ف�ع�ل	ه	. ف�ت�ع�ال \لن� \لع�ن� ل�ي ه�ذ�ا \لش�ع�ب�». 
Nت���ه� ف�ض���ة�م�لء� ب�ي 	ط���ان�ي ب���الق�أ�ع �ع�ب�يد� ب�الق�: «و�ل��و 	ب�لع�ام 
 و�ذ�ه�با ل أ�ق�د�ر	 أ�ن� أ�ت�ج�او�ز� ق�و�ل \لر�ب" إ�له�ي ل�ع�م�ل ص�غ�يرا أ�و�

�ع�ل��م�19ك�ب�يرا.   ف�الن� \م�ك	ث	وا ه	ن�ا أ�ن�ت	��م� أ�ي�ض��ا ه���ذ�ه� \للي�ل��ة� ل
 ف�أ�ت�ى \لله	 إ�ل�ى ب�لع���ام� لي�ل20Nم�اذ�ا ي�ع	ود	 \لر�ب& ي	ك�ل"م	ن�ي ب�ه�». 

 و�ق�ال له	: «إ�ن� أ�ت�ى \لر"ج�ال	 ل�ي���د�ع	وك� ف�ق	��م� \ذ�ه���ب� م�ع�ه	��م�.
�م�ر� \لذ�ي أ	ك�ل"م	ك� ب���ه� ف�ق���ط�».   ف�ق���ام� ب�لع���ام	21إ�ن�م�ا ت�ع�م�ل	 \ل

 ص���ب�احا و�ش���د� ع�ل��ى أ�ت���ان�ه� و�\ن�ط�ل��ق� م���ع� ر	ؤ�س���اء� م	��وآب�.



�ن���ه	 م	ن�ط�ل���قV و�و�ق���ف� م�لك	 \ل��ر�ب"22  ف�ح�م���ي� غ�ض���ب	 \لل��ه� ل
 ف�ي \لط�ر�يق� ل�ي	ق�او�م�ه	 و�ه	و� ر�اك�بV ع�لى أ�ت�ان�ه� و�غ	لم�اه	 م�ع���ه	.

�ت�ان	 م�لك� \لر�ب" و�\ق�فا ف�ي \لط�ر�يق� و�س���ي�ف	ه	23  ف�أ�ب�ص�ر�ت� \ل
�ت�ان	 ع�ن� \لط�ر�ي��ق� و�م�ش���ت� ف���ي  م�س�ل	ولV ف�ي ي�د�ه� ف�م�الت� \ل

�ت�ان� ل�ي�ر	د�ه�ا إ�ل��ى \لط�ر�ي��ق�.   ث	��م�24\لح�ق�ل�. ف�ض�ر�ب� ب�لع�ام	 \ل
 و�ق�ف� م�لك	 \لر�ب" ف�ي خ�ن�د�قB ل�لك	��ر	وم� ل��ه	 ح���ائ�طV م���ن� ه	ن���ا

�ت���ان	 م�لك� \ل��ر�ب"25و�ح���ائ�طV م���ن� ه	ن���اك�.   ف�لم���ا أ�ب�ص���ر�ت� \ل
 ز�ح�م�ت� \لح�ائ�ط� و�ض���غ�ط�ت� ر�ج���ل ب�لع���ام� ب�الح���ائ�ط� ف�ض���ر�ب�ه�ا

 ث	�م� \ج�ت��از� م�لك	 \ل�ر�ب" أ�ي�ض��ا و�و�ق��ف� ف��ي م�ك��ان26Bأ�ي�ضا. 
 .N  ف�لم���ا27ض�ي"قB ح�ي�ث	 لي�س� س���ب�يلV ل�لن&ك	��وب� ي�م�ين��ا أ�و� ش���م�ال

�ت���ان	 م�لك� \ل��ر�ب" ر�ب�ض���ت� ت�ح���ت� ب�لع���ام�. ف�ح�م���ي�  أ�ب�ص�ر�ت� \ل
�ت�ان� ب�الق�ض�يب�.   ف�ف�ت���ح� \ل��ر�ب& ف���م�28غ�ض�ب	 ب�لع�ام� و�ض�ر�ب� \ل

�ت�ان� ف�ق�الت� ل�ب�لع�ام�: «م�اذ�ا ص�ن�ع�ت	 ب�ك� ح�ت�ى ض���ر�ب�ت�ن�ي \لن�  \ل
�ن�ك� \ز�د�ر�ي�ت� ب�ي.29ث�لث� د�ف�ع�اتB؟»  �ت�ان�: «ل  ف�ق�ال ب�لع�ام	 ل�ل

 ف�ق���الت�30لو� ك�ان� ف�ي ي�د�ي س�ي�فV لك	ن�ت	 \لن� ق���د� ق�ت�لت	��ك�». 
�ت�ان	 ل�ب�لع���ام�: «أ�لس���ت	 أ�ن���ا أ�ت�ان���ك� \لت���ي ر�ك�ب���ت� ع�لي�ه���ا م	ن���ذ	  \ل
 و	ج	��ود�ك� إ�ل��ى ه���ذ�ا \لي���و�م�؟ ه���ل ت�ع���و�د�ت	 أ�ن� أ�ف�ع���ل ب���ك�

 ث	م� ك�ش�ف� \لر�ب& ع�ن� ع�ي�ن�ي� ب�لع���ام�31ه�ك�ذ�ا؟» ف�ق�ال: «ل». 
 ف�أ�ب�ص�ر� م�لك� \لر�ب" و�\ق�فا ف�ي \لط�ر�يق� و�س�ي�ف	ه	 م�س�ل	ولV ف���ي

 ف�ق���ال ل��ه	 م�لك	 \ل��ر�ب":32ي�د�ه� ف�خ�ر� س���اج�دا ع�ل��ى و�ج�ه���ه�. 



 «ل�م�اذ�ا ض�ر�ب�ت� أ�ت�ان�ك� \لن� ث�لث� د�ف�ع�اتB؟ ه�ئ�ن�ذ�ا ق���د� خ�ر�ج���ت	
�ت���ان	33ل�لم	ق�او�م�ة� ل�ن� \لط�ر�يق� و�ر�ط�ةV أ�م�ام�ي   ف�أ�ب�ص���ر�ت�ن�ي \ل

 و�م�الت� م�ن� ق	د�ام�ي \لن� ث�لث� د�ف�ع���اتB. و�ل��و� ل��م� ت�م���ل م���ن�
 ف�ق���ال ب�لع���ام	34ق	د�ام�ي لك	ن�ت	 \لن� ق�د� ق�ت�لت	ك� و�\س�ت�ب�ق�ي�ت	ه�ا». 

 ل�م�لك� \لر�ب": «أ�خ�ط�أ�ت	. إ�ن"ي لم� أ�ع�ل��م� أ�ن���ك� و�\ق���فV ت�لق���ائ�ي
 ف���ي \لط�ر�ي��ق�. و�\لن� إ�ن� ق�ب	��ح� ف���ي ع�ي�ن�ي���ك� ف���إ�ن"ي أ�ر�ج���ع	».

 ف�ق�ال م�لك	 \لر�ب" ل�ب�لع���ام�: «اذ�ه���ب� م���ع� \لر"ج���ال� و�إ�ن�م���ا35
 ت�ت�ك�لم	 ب�الك�لم� \لذ�ي أ	ك�ل"م	ك� ب�ه� ف�ق�ط�». ف���ان�ط�لق� ب�لع���ام	 م���ع�

 ف�لم�ا س���م�ع� ب���الق	 أ�ن� ب�لع���ام� ج���اء� خ���ر�ج�36ر	ؤ�س�اء� ب�الق�. 
 ل�س�ت�ق�ب�ال�ه� إ�لى م�د�ين�ة� م	وآب� \لت��ي ع�ل��ى ت	خ	��م� أ�ر�ن	��ون� \ل��ذ�ي

 ف�ق�ال ب���الق	 ل�ب�لع���ام�: «أ�ل��م� أ	ر�س���ل37ف�ي أ�ق�ص�ى \لت&خ	وم�. 
�د�ع	��و�ك�؟ ل�م���اذ�ا ل��م� ت���أ�ت� إ�ل��ي�؟ أ�ح�ق���ا ل أ�ق���د�ر	 أ�ن�  إ�لي���ك� ل

 ف�ق�ال ب�لع�ام	 ل�ب���الق�: «ه�ئ�ن���ذ�ا ق���د� ج�ئ�ت	 إ�لي���ك�.38أ	ك�ر�م�ك�؟» 
 أ�لع�ل"ي \لن� أ�س�ت�ط�يع	 أ�ن� أ�ت�ك�لم� ب�ش�ي�ءB؟ \�لك�لم	 \لذ�ي ي�ض�ع	ه	

 ف�ان�ط�لق� ب�لع�ام	 م�ع� ب�الق� و�أ�ت�ي�ا39\لله	 ف�ي ف�م�ي ب�ه� أ�ت�ك�لم	». 
 ف�ذ�ب�ح� ب�الق	 ب�ق�را و�غ�ن�ما و�أ�ر�س�ل إ�ل��ى40إ�لى ق�ر�ي�ة� ح�ص	وت�. 

 و�ف���ي \لص���ب�اح� أ�خ���ذ�41ب�لع�ام� و�إ�لى \لر&ؤ�س�اء� \ل��ذ�ين� م�ع���ه	. 
 ب�الق	 ب�لع�ام� و�أ�ص�ع�د�ه	 إ�لى م	ر�ت�ف�ع�ات� ب�ع�لB ف�ر�أ�ى م�ن� ه	ن���اك�

أ�ق�ص�ى \لش�ع�ب�.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ال�ث	 و�\لع�ش�ر	ون�

 ف�ق�ال ب�لع�ام	 ل�ب�الق�: «اب��ن� ل��ي ه�ه	ن��ا س���ب�ع�ة� م�ذ�اب��ح�1 
 .«Bع�ة� ك�ب���اش�و�س���ب Bع�ة� ث�ي��ر�ان�ن���ا س���ب	ل�ي ه�ه �ف�ف�ع���ل2و�ه�ي"ئ 

 ب�الق	 ك�م�ا ت�ك�لم� ب�لع�ام	. و�أ�ص�ع�د� ب�الق	 و�ب�لع���ام	 ث���و�را و�ك�ب�ش��ا
 .Bب�ح�ل" م�ذ	ر�ق�ت���ك�3ع�لى ك�ح	د� م���ع�ن �ل�ب�الق�: «ق�ف 	ف�ق�ال ب�لع�ام 

 ف�أ�ن�ط�ل�ق� أ�ن�ا لع�ل \لر�ب� ي	واف�ي ل�ل�ق�ائ�ي ف�م�ه�م�ا أ�ر�ان��ي أ	خ�ب��ر�ك�
 .Bط�لق� إ�لى ر�اب�ي�ة�م� \ن	:4ب�ه�». ث	ب�لع�ام�. ف�ق���ال ل��ه 	ف�و�اف�ى \لله 

 «ق�د� ر�ت�ب�ت	 س�ب�ع�ة� م�ذ�اب�ح� و�أ�ص���ع�د�ت	 ث���و�را و�ك�ب�ش��ا ع�ل��ى ك	��ل"
 .«Bب�ح�5م�ذ�ج���ع�ف�و�ض�ع� \لر�ب& ك�لما ف�ي ف�م� ب�لع�ام� و�ق�ال: «ار 

 ف�ر�ج�ع� إ�لي�ه� و�إ�ذ�ا ه	و� و�\ق�فV ع�ن��د�6إ�لى ب�الق� و�ت�ك�لم� ه�ك�ذ�ا». 
   ف�ن�ط�ق� ب�م�ث�ل�ه� و�ق���ال:7م	ح�ر�ق�ت�ه� ه	و� و�ج�م�يع	 ر	ؤ�س�اء� م	وآب�. 

 «م�ن� أ�ر�ام� أ�ت�ى ب�ي ب�الق	 م�ل�ك	 م	وآب� م���ن� ج�ب���ال� \لم�ش���ر�ق�.
 ك�ي�ف� أ�لع�ن	8ت�ع�ال \لع�ن� ل�ي ي�ع�ق	وب� و�ه�ل	م� \ش�ت�م� إ�س�ر�ائ�يل. 

 إ�ن"ي9م�ن� لم� ي�لع�ن�ه	 \لله	 و�ك�ي�ف� أ�ش�ت�م	 م�ن� لم� ي�ش�ت�م�ه	 \لر�ب&؟ 
Vب�و�ذ�ا ش���ع��	. ه	ه	ص�ر�ب	. و�م�ن� \لك�ام� أ	ور� أ�ر�اه	س� \لص&خ�ر�أ �م�ن 

 م���ن� أ�ح�ص���ى10ي�س�ك	ن	 و�ح�د�ه	. و�ب�ي�ن� \لش&��ع	وب� ل ي	ح�س���ب	. 
 ت	ر�اب� ي�ع�ق	وب� و�ر	ب���ع� إ�س���ر�ائ�يل ب�ع���د�دB؟ ل�ت�م	��ت� ن�ف�س���ي م���و�ت�

�ب�ر�ار� و�لت�ك	ن� آخ�ر�ت�ي ك�آخ�ر�ت�ه�م�».   ف�ق���ال ب���الق	 ل�ب�لع���ام�:11\ل



 «م�اذ�ا ف�ع�لت� ب�ي؟ ل�ت�ش�ت�م� أ�ع�د�ائ�ي أ�خ���ذ�ت	ك� و�ه	��و�ذ�ا أ�ن���ت� ق���د�
 ف�أ�ج�اب�: «أ�م�ا \لذ�ي ي�ض���ع	ه	 \ل��ر�ب& ف���ي ف�م���ي12ب�ار�ك�ت�ه	م�». 

 ف�ق�ال له	 ب���الق	: «ه�ل	��م� م�ع���ي13أ�ح�ت�ر�ص	 أ�ن� أ�ت�ك�لم� ب�ه�؟» 
 إ�لى م�ك�انB آخ�ر� ت�ر�اه	 م�ن�ه	. إ�ن�م�ا ت�ر�ى أ�ق�ص��اء�ه	 ف�ق��ط� و�ك	ل�ه	 ل

 ف�أ�خ�ذ�ه	 إ�لى ح�ق�ل� ص	وف�يم�14ت�ر�ى. ف�الع�ن�ه	 ل�ي م�ن� ه	ن�اك�». 
 إ�لى ر�أ�س� \لف�س�ج�ة� و�ب�ن�ى س�ب�ع�ة� م�ذ�اب�ح� و�أ�ص�ع�د� ث�و�را و�ك�ب�ش��ا

 .Bب�ح�ل" م�ذ	ر�ق�ت���ك�15ع�لى ك�ح	د� م��ن��ا ع�ن	ه �ف�ق�ال ل�ب�الق�: «ق�ف 
 ف�و�اف�ى \ل��ر�ب& ب�لع���ام� و�و�ض���ع� ك�لم��ا16و�أ�ن�ا أ	واف�ي ه	ن�اك�». 

 ف�أ�ت�ى17ف�ي ف�م�ه� و�ق�ال: «ار�ج�ع� إ�لى ب�الق� و�ت�ك�لم� ه�ك�ذ�ا». 
 إ�لي�ه� و�إ�ذ�ا ه	و� و�\ق���فV ع�ن���د� م	ح�ر�ق�ت���ه� و�ر	ؤ�س���اء	 م	��وآب� م�ع���ه	.

 ف�ن�ط���ق� ب�م�ث�ل���ه�18ف�س�أ�له	 ب�الق	: «م���اذ�ا ت�ك�ل��م� ب���ه� \ل��ر�ب&؟» 
 و�ق�ال: «ق	م� ي�ا ب�الق	 و�\س���م�ع�. \�ص���غ� إ�ل��ي� ي���ا \ب���ن� ص���ف&ور�.

 لي�س� \لله	 إ�ن�س�انا ف�ي�ك���ذ�ب� و�ل \ب���ن� إ�ن�س���انB ف�ي�ن���د�م�. ه���ل19
 إ�ن"ي ق�د� أ	م���ر�ت	 أ�ن�20ي�ق	ول	 و�ل ي�ف�ع�ل	؟ أ�و� ي�ت�ك�لم	 و�ل ي�ف�ي؟ 

	ب���ار�ك�. ف���إ�ن�ه	 ق���د� ب���ار�ك� ف�ل أ�ر	د&ه	.   ل��م� ي	ب�ص���ر� إ�ث�م��ا ف���ي21أ
 ي�ع�ق	��وب� و�ل ر�أ�ى س	��وءا ف���ي إ�س���ر�ائ�يل. \ل��ر�ب& إ�له	��ه	 م�ع���ه	.

 ا�لل��ه	 أ�خ�ر�ج���ه	 م���ن� م�ص���ر�. ل��ه	 م�ث���ل	22و�ه	ت���اف	 م�ل���كB ف�ي��ه�. 
 إ�ن�ه	 لي�س� ع�ي�اف�ةV ع�ل�ى ي�ع�ق	�وب� و�ل ع�ر�اف��ة23Vس	ر�ع�ة� \لر"ئ�م�. 

 ع�لى إ�س�ر�ائ�يل. ف�ي \لو�ق�ت� ي	ق�ال	 ع�ن� ي�ع�ق	وب� و�ع�ن� إ�س�ر�ائ�يل
 ه	و�ذ�ا ش�ع�بV ي�ق	وم	 ك�لب�و�ةB و�ي�ر�ت�ف�ع	 ك�أ�س�دB. ل24م�ا ف�ع�ل \لله	. 



 ف�ق�ال ب�الق	25ي�ن�ام	 ح�ت�ى ي�أ�ك	ل ف�ر�يس�ةN و�ي�ش�ر�ب� د�م� ق�ت�لى». 
 .«Nب�ر�ك�ة 	ه�ب�ار�ك	و�ل ت Nن�ة�لع 	ه�:26ل�ب�لع�ام�: «ل ت�لع�ن	ف�أ�ج�اب� ب�لع���ام 

N: ك	ل& م�ا ي�ت�ك�لم	 ب���ه� \ل��ر�ب& ف�إ�ي���اه	 أ�ف�ع���ل	؟»  «أ�لم� أ	ك�ل"م�ك� ق�ائ�ل
 ف�ق�ال ب���الق	 ل�ب�لع���ام�: «ه�ل	��م� آخ	��ذ�ك� إ�ل��ى م�ك���انB آخ���ر�؟27

 ع�س�ى أ�ن� ي�ص�ل	ح� ف�ي ع�ي�ن�ي� \لله� أ�ن� ت�لع�ن�ه	 ل�ي م���ن� ه	ن���اك�».
 ف�أ�خ�ذ� ب�الق	 ب�لع�ام� إ�لى ر�أ�س� ف�غ	ور� \لم	ش�ر�ف� ع�لى و�ج�ه�28

 ف�ق�ال ب�لع�ام	 ل�ب�الق�: «اب�ن� ل�ي ه�ه	ن�ا س�ب�ع�ة� م�ذ�اب���ح�29\لب�ر"ي�ة�. 
 .«Bع�ة� ك�ب���اش�و�س���ب Bع�ة� ث�ي��ر�ان�ن�ا س�ب	ل�ي ه�ه �ف�ف�ع���ل30و�ه�ي"ئ 

.Bب�ح�ل" م�ذ	شا ع�لى ك�را و�ك�ب�ع�د� ث�و�و�أ�ص 	ك�م�ا ق�ال ب�لع�ام 	ب�الق



ا�ل�ص�ح�اح	 \لر�اب�ع	 و�\لع�ش�ر	ون�

 ف�لم�ا ر�أ�ى ب�لع���ام	 أ�ن���ه	 ي�ح�س	��ن	 ف���ي ع�ي�ن���ي� \ل��ر�ب" أ�ن�1 
	ول��ى و�\لث�ان�ي���ة� ل�ي	��واف�ي�  ي	ب�ار�ك� إ�س�ر�ائ�يل لم� ي�ن�ط�ل�ق� ك�الم�ر�ة� \ل

N ب�ل ج�ع�ل ن�ح�و� \لب�ر"ي�ة� و�ج�ه�ه	.   و�ر�ف�ع� ب�لع�ام	 ع�ي�ن�ي���ه� و�ر�أ�ى2ف�أ�ل
£ ح�س�ب� أ�س�ب�اط�ه� ف�ك�ان� ع�لي�ه� ر	وح	 \لله�   ف�ن�ط�ق�3إ�س�ر�ائ�يل ح�ال

 ب�م�ث�ل�ه� و�ق�ال: «و�ح�ي	 ب�لع�ام� ب�ن� ب�ع	ور�. و�ح�ي	 \لر�ج	ل� \لم�ف�ت	وح�
 و�ح�ي	 \لذ�ي ي�س�م�ع	 أ�ق�و�ال \لله�. \ل��ذ�ي ي���ر�ى ر	ؤ�ي���ا4\لع�ي�ن�ي�ن�. 

 م���ا أ�ح�س���ن�5\لق���د�ير� م�ط�ر	وح��ا و�ه	��و� م�ك�ش	��وف	 \لع�ي�ن�ي���ن�. 
 ك�أ�و�د�ي���ةB م	م�ت���د�ةB.6خ�ي�ام�ك� ي�ا ي�ع�ق	وب	 م�س�اك�ن�ك� ي���ا إ�س���ر�ائ�يل	! 

Bز�ات�غ�ر�س���ه�ا \ل��ر�ب&. ك���أ�ر Bود��	ك�ش���ج�ر�ات� ع .Bر�ع�لى ن�ه Bك�ج�ن�ات 
 .B7ع�لى م�ي�اهBع�لى م�ي���اه 	ه	ع�ز�ر 	ون	د�لئ�ه� و�ي�ك �م�ن Vر�ي م�اء�ي�ج 

 ا�لل��ه	8غ�ز�ير�ةB و�ي�ت�س�ام�ى م�ل�ك	ه	 ع�لى أ�ج�اج� و�ت�ر�ت�ف���ع	 م�م�لك�ت	��ه	. 
 أ�خ�ر�ج���ه	 م���ن� م�ص���ر�. ل��ه	 م�ث���ل	 س	��ر�ع�ة� \ل��ر"ئ�م�. ي�أ�ك	��ل	 أ	م�م��ا

 ج�ث�م� ك�أ�س�دB.9م	ض�اي�ق�يه�. و�ي�ق�ض�م	 ع�ظ�ام�ه	م� و�ي	ح�ط"م	 س�ه�ام�ه	. 
.«Vون�	ك� م�لع�	و�لع�ن Vب�ار�ك	ك� م	ب�ار�ك	! م	ه	ق�يم	ي �م�ن .Bو�ة�ر�ب�ض� ك�لب 

 ف�اش�ت�ع�ل غ�ض�ب	 ب�الق� ع�لى ب�لع�ام� و�ص���ف�ق� ب�ي���د�ي�ه� و�ق���ال10
 ب�الق	 ل�ب�لع���ام�: «ل�ت�ش���ت�م� أ�ع���د�ائ�ي د�ع�و�ت	��ك� و�ه	��و�ذ�ا أ�ن���ت� ق���د�

 .B\لن� ث�لث� د�ف�ع�ات 	م	ت�ه�إ�ل��ى م�ك�ان���ك�.11ب�ار�ك �ب	ر���ف�الن� \ه 



 ق	لت	 أ	ك�ر�م	ك� إ�ك�ر�اما و�ه	و�ذ�ا \لر�ب& ق�د� م�ن�ع�ك� ع���ن� \لك�ر�ام���ة�».
 ف�ق���ال ب�لع���ام	 ل�ب���الق�: «أ�ل��م� أ	ك�ل"��م� أ�ي�ض��ا ر	س	��لك� \ل��ذ�ين�12

 :N  و�لو� أ�ع�ط�ان�ي ب���الق	 م�لء� ب�ي�ت���ه� ف�ض���ة13Nأ�ر�س�لت� إ�لي� ق�ائ�ل
 و�ذ�ه�با ل أ�ق�د�ر	 أ�ن� أ�ت�ج�او�ز� ق�و�ل \لر�ب" ل�ع�م���ل خ�ي���را أ�و� ش���ر�ا

 و�الن� ه	��و�ذ�ا14م�ن� ن�ف�س�ي. \لذ�ي ي�ت�ك�لم	ه	 \لر�ب& إ�ي�اه	 أ�ت�ك�لم	. 
	ن�ب�ئ�ك� ب�م�ا ي�ف�ع�ل	ه	 ه�ذ�ا \لش���ع�ب	  أ�ن�ا م	ن�ط�ل�قV إ�لى ش�ع�ب�ي. ه�ل	م� أ

�ي�ام�».   ث	م� ن�ط�ق� ب�م�ث�ل�ه� و�ق�ال: «و�ح���ي	15ب�ش�ع�ب�ك� ف�ي آخ�ر� \ل
 و�ح���ي	16ب�لع�ام� ب�ن� ب�ع	ور�. و�ح�ي	 \لر�ج	ل� \لم�ف�ت	��وح� \لع�ي�ن�ي���ن�. 

 \لذ�ي ي�س�م�ع	 أ�ق�و�ال \لله� و�ي�ع�ر�ف	 م�ع�ر�ف�ة� \لع�ل�ي". \ل��ذ�ي ي���ر�ى
 أ�ر�اه	 و�لك���ن�17ر	ؤ�ي�ا \لق�د�ير� س�اق�طا و�ه	و� م�ك�ش	وف	 \لع�ي�ن�ي�ن�. 

 لي���س� \لن�. أ	ب�ص���ر	ه	 و�لك���ن� لي���س� ق�ر�يب��ا. ي�ب���ر	ز	 ك���و�ك�بV م���ن�
 ي�ع�ق	وب� و�ي�ق	وم	 ق�ض�يبV م�ن� إ�س�ر�ائ�يل ف�ي	ح�ط"م	 ط�ر�ف�ي� م	��وآب�

 و�ي�ك	��ون	 أ�د	وم	 م�ير�اث��ا و�ي�ك	��ون	18و�ي	ه�ل�ك	 ك	��ل ب�ن���ي \ل��و�غ�ى. 
 .Bس�ب�ب���أ 	ر�ائ�يل���إ�س 	ن�ع�م�ير�اثا. و�ي�ص 	ه	د�اؤ�أ�ع 	19س�ع�ير	و�ي�ت�س���لط 
 .«Bم�د�ين���ة �م���ن 	\لش�ار�د 	ل�ك�وب� و�ي�ه	ق�ي�ع �م� ر�أ�ى20\لذ�ي م�ن��	ث 

 ع�م�ال�يق� ف�ن�ط�ق� ب�م�ث�ل�ه� و�ق�ال: «ع�م�ال�يق	 أ�و�ل	 \لش&��ع	وب� و�أ�م���ا
 ث	��م� ر�أ�ى \لق�ين���ي� ف�ن�ط���ق� ب�م�ث�ل���ه�21آخ�ر�ت	��ه	 ف���إ�لى \له�لك�». 

.Bر�ة�وعا ف�ي ص���خ	ض�ش&ك� م�و	ك� م�ت�ينا و�ع	ك�ن�م�س �ن	و�ق�ال: «ل�ي�ك 
 لك�ن� ي�ك	ون	 ق�اي�ن	 ل�لد�م�ار�. ح�ت�ى م�ت�ى ي�س�ت�أ�س�ر	ك� أ�ش&��ور	؟»22
 ث	م� ن�ط�ق� ب�م�ث�ل�ه� و�ق���ال: «آه�ٍ�! م���ن� ي�ع�ي��ش	 ح�ي��ن� ي�ف�ع���ل	23



 و�ت���أ�ت�ي س	��ف	نV م���ن� ن�اح�ي���ة� ك�ت"ي��م� و�ت	خ�ض���ع	 أ�ش&��ور�24ذ�ل���ك�. 
ث	م� ق���ام� ب�لع���ام	 و�25و�ت	خ�ض�ع	 ع�اب�ر� ف�ه	و� أ�ي�ضا إ�لى \له�لك�». 

\ن�ط�لق� و�ر�ج�ع� إ�لى م�ك�ان�ه�. و�ب�الق	 أ�ي�ضا ذ�ه�ب� ف�ي ط�ر�يق�ه�.  و�



ا�ل�ص�ح�اح	 \لخ�ام�س	 و�\لع�ش�ر	ون�

 و�أ�ق�ام� إ�س�ر�ائ�يل	 ف�ي ش�ط"يم� و�\ب�ت�د�أ� \لش�ع�ب	 ي�ز�ن	ون� م�ع�1 
 ف���د�ع�و�ن� \لش���ع�ب� إ�ل��ى ذ�ب���ائ�ح� آل�ه�ت�ه���ن� ف�أ�ك���ل2ب�ن�ات� م	وآب�. 

ل�ه�ت�ه�ن�.   و�ت�ع�لق� إ�س�ر�ائ�يل	 ب�ب�ع���ل� ف�غ	��ور�.3\لش�ع�ب	 و�س�ج�د	وا ل�
 ف�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس���ى:4ف�ح�م�ي� غ�ض�ب	 \لر�ب" ع�لى إ�س�ر�ائ�يل. 

 «خ	ذ� ج�م�يع� ر	ؤ	وس� \لش�ع�ب� و�ع�ل"ق�ه	م� ل�لر�ب" م	ق�اب�ل \لش�م�س�
 ف�ق���ال م	وس���ى5ف�ي�ر�ت�د� ح	م	و& غ�ض�ب� \لر�ب" ع���ن� إ�س���ر�ائ�يل». 

 ل�ق	ض�اة� إ�س�ر�ائ�يل: «اق�ت	ل	وا ك	ل& و�\ح�دB ق�و�م�ه	 \لم	ت�ع�ل"ق�ي��ن� ب�ب�ع���ل�
 و�إ�ذ�ا ر�ج	��لV م��ن� ب�ن��ي إ�س���ر�ائ�يل ج��اء� و�ق���د�م� إ�ل��ى6ف�غ	ور�». 

 إ�خ�و�ت�ه� \لم�د�ي�ان�ي�ة� أ�م�ام� ع�ي�ن�ي� م	وس�ى و�أ�ع�ي	ن� ك	ل" ج�م�اع�ة� ب�ن�ي
 ف�لم�ا ر�أ�ى7إ�س�ر�ائ�يل و�ه	م� ب�اك	ون� لد�ى ب�اب� خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع�. 

 ذ�ل�ك� ف�ين�ح�اس	 ب�ن	 أ�ل�ع�از�ار� ب�ن� ه���ار	ون� \لك���اه�ن	ٍ� ق���ام� م���ن�
 و�د�خ���ل و�ر�اء� \لر�ج	��ل�8و�س�ط� \لج�م�اع���ة� و�أ�خ���ذ� ر	م�ح��ا ب�ي���د�ه� 

\ل�س�ر�ائ�يل�ي" إ�لى \لق	ب�ة� و�ط�ع�ن� ك�لي�ه�م�ا \لر�ج	��ل \ل�س���ر�ائ�يل�ي� و�
\لم�ر�أ�ة� ف�ي ب�ط�ن�ه�ا. ف�ام�ت�ن�ع� \لو�ب�أ	 ع�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل.   و�ك�ان�9و�

 ف�ق���ال \ل��ر�ب&10\لذ�ين� م�ات	وا ب�الو�ب���إ� أ�ر�ب�ع���ةN و�ع�ش���ر�ين� أ�لف��ا. 
 «ف�ين�ح�اس	 ب�ن	 أ�ل�ع�از�ار� ب���ن� ه���ار	ون� \لك���اه�ن	11�ٍل�م	وس�ى: 

 ق�د� ر�د� س�خ�ط�ي ع�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ب�ك�و�ن�ه� غ���ار� غ�ي�ر�ت���ي ف���ي



 ل�ذ�ل�ك� ق	��ل12و�س�ط�ه�م� ح�ت�ى لم� أ	ف�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ب�غ�ي�ر�ت�ي. 
 ف�ي�ك	��ون	 ل��ه	 و�ل�ن�س���ل�ه�13ه�ئ�ن�ذ�ا أ	ع�ط�يه� م�يث�اق�ي م�يث�اق� \لس�لم� 

 م�ن� ب�ع�د�ه� م�يث�اق� ك�ه�ن	وتB أ�ب�د�ي� ل�ج�ل� أ�ن�ه	 غ�ار� ل�له� و�ك�ف���ر� ع���ن�
 و�ك���ان� \س���م	 \لر�ج	��ل� \ل�س���ر�ائ�يل�ي" \ل��ذ�ي14ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل». 

 ق	ت�ل م��ع� \لم�د�ي�ان�ي��ة� ز�م���ر�ي� ب��ن� س��ال	و ر�ئ�ي�س� ب�ي��ت� أ�بB م��ن�
 و�اس�م	 \لم���ر�أ�ة� \لم�د�ي�ان�ي���ة� \لم�ق�ت	ول��ة� ك	ز�ب���ي�15\لش�م�ع	ون�ي"ين�. 

 ث	م� ق�ال16ب�ن�ت� ص	ورB. ه	و� ر�ئ�يس	 ق�ب�ائ�ل� ب�ي�ت� أ�بB ف�ي م�د�ي�ان�. 
 «ض����اي�ق	وا \لم����د�ي�ان�ي"ين� و�\ض����ر�ب	وه	م�17\ل���ر�ب& ل�م	وس����ى: 

�ن�ه	م� ض�اي�ق	وك	م� ب�م�ك�اي�د�ه�م� \لت�ي ك�اد	وك	م� ب�ه���ا ف���ي أ�م���ر�18  ل
 ف�غ	ور� و�أ�م�ر� ك	ز�ب�ي أ	خ�ت�ه�م� ب�ن�ت� ر�ئ�يسB ل�م�د�ي�ان� \لت�ي ق	ت�لت� ي�و�م�

\لو�ب�إ� ب�س�ب�ب� ف�غ	ور�».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لس�اد�س	 و�\لع�ش�ر	ون�

 ث	��م� ب�ع���د� \لو�ب���إ� أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى و�أ�ل�ع���از�ار� ب���ن�1 
 «خ	ذ�ا ع���د�د� ك	��ل" ج�م�اع���ة� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل2ه�ار	ون� \لك�اه�ن�: 

 م�ن� \ب�ن� ع�ش�ر�ين� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا ح�س���ب� ب	ي	��وت� آب���ائ�ه�م� ك	��ل"
 ف�ق���ال م	وس���ى و�أ�ل�ع���از�ار	3خ���ار�جB ل�لج	ن���د� ف���ي إ�س���ر�ائ�يل». 

 «م���ن� \ب���ن�4\لك�اه�ن	 ف�ي ع�ر�ب�ات� م	وآب� ع�لى أ	ر�د	ن" أ�ر�يح���ا: 
 ع�ش���ر�ين� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا. ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى و�ب�ن���ي

 ر�أ	وب�ي���ن	 ب�ك���ر	5إ�س���ر�ائ�يل \لخ���ار�ج�ين� م���ن� أ�ر�ض� م�ص���ر�: 
 إ�س���ر�ائ�يل: ب�ن	��و ر�أ	وب�ي���ن�. ل�ح�ن	��وك� ع�ش���ير�ة	 \لح�ن	��وك�ي"ين�. ل�ف�ل&��و

 ل�ح�ص���ر	ون� ع�ش���ير�ة	 \لح�ص���ر	ون�ي"ين�.6ع�ش���ير�ة	 \لف�ل&��و�ي"ين�. 
 ه�ذ�ه� ع�ش�ائ�ر	 \لر�أ	وب�ي�ن�ي"ين�. و�ك�ان�7ل�ك�ر�م�ي ع�ش�ير�ة	 \لك�ر�م�ي"ين�. 

 \لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	م� ث�لث�ةN و�أ�ر�ب�ع�ين� أ�لف��ا و�س���ب�ع� م�ئ�ةB و�ثلث�ي��ن�.
 و�ب�ن	��و أ�ل�ي��آب� ن�م	وئ�ي��ل	 و�د�اث���ان	 و�أ�ب�ي��ر�ام	9و�اب�ن	 ف�ل&��و أ�ل�ي��آب	. 8

 و�ه	م���ا د�اث���ان	 و�أ�ب�ي��ر�ام	 \لم���د�ع	و�ان� م���ن� \لج�م�اع���ة� \لل��ذ�ان�
 خ�اص���م�ا م	وس���ى و�ه���ار	ون� ف���ي ج�م�اع���ة� ق	��ور�ح� ح�ي��ن�

 ف�ف�ت�ح���ت� \ل�ر�ض	 ف�اه���ا و�\ب�ت�لع�ت�ه	م���ا م���ع�10خ�اص���م	وا \ل��ر�ب� 
.N  ق	ور�ح� ح�ين� م�ات� \لق�و�م	 ب�إ�ح�ر�اق� \لن�ار� م�ئ�ت�ي�ن� و�خ�م�س�ين� ر�ج	ل

 .Nر�ة���وا ع�ب	وا. 11ف�ص���ار��	وت	ي�م �ور�ح� ف�ل��م��	و ق��	و12و�أ�م���ا ب�ن��	ب�ن 



 ش�م�ع	ون� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م�: ل�ن�م	وئ�ي��ل ع�ش���ير�ة	 \لن�م	��وئ�يل�ي"ين�.

 ل�ي���ام�ين� ع�ش���ير�ة	 \لي���ام�ين�ي"ين�. ل�ي���اك�ين� ع�ش���ير�ة	 \لي���اك�ين�ي"ين�.
 ل�ز�ار�ح� ع�ش�ير�ة	 \لز�ار�ح�ي"ي��ن�. ل�ش���أ	ول ع�ش���ير�ة	 \لش���أ	ول�ي"ين�.13
 ه�ذ�ه� ع�ش�ائ�ر	 \لش�م�ع	ون�ي"ين� \ث�ن�ان� و�ع�ش�ر	ون� أ�لفا و�م�ئ�ت���ان�.14
 ب�ن	و ج�اد� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م�: ل�ص�ف	ون� ع�ش�ير�ة	 \لص"ف	ون�ي"ين�.15

 ل�ح�ج"��ي ع�ش���ير�ة	 \لح�ج"ي"ي��ن�. ل�ش	��ون�ي ع�ش���ير�ة	 \لش&��ون�ي"ين�.
	ز�ن�ي"ي��ن�. ل�ع�ي��ر�ي ع�ش���ير�ة	 \لع�ير�ي"ي��ن�16 	ز�ن���ي ع�ش���ير�ة	 \ل  ل�
�ر�ئ�يل�ي"ي��ن�.17 �ر�ئ�يل���ي ع�ش���ير�ة	 \ل �ر	ود�ي"ي��ن�. ل �ر	ود� ع�ش���ير�ة	 \ل  ل
 ه�ذ�ه� ع�ش���ائ�ر	 ب�ن���ي ج���اد� ح�س���ب� ع���د�د�ه�م� أ�ر�ب�ع	��ون� أ�لف��ا18

 .Bم�ئ�ة 	س�19و�خ�م	ون���ان	و�أ 	: و�م�ات� ع�ي��ر	ون�ان	و�أ 	وذ�ا ع�ير	ن�ا ي�ه�ا�ب 
 ف�ك�ان� ب�ن	و ي�ه	��وذ�ا ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�:20ف�ي أ�ر�ض� ك�ن�ع�ان�. 

 ل�ش���يلة� ع�ش���ير�ة	 \لش"��يل�ي"ين�. و�ل�ف���ار�ص� ع�ش���ير�ة	 \لف�ار�ص���ي"ين�.
 و�ك�ان� ب�ن	و ف�ار�ص�: ل�ح�ص���ر	ون�21و�ل�ز�ار�ح� ع�ش�ير�ة	 \لز�ار�ح�ي"ين�. 

 ع�ش���ير�ة	 \لح�ص���ر	ون�ي"ين�. و�ل�ح���ام	ول ع�ش���ير�ة	 \لح���ام	ول�ي"ين�.
 ه�ذ�ه� ع�ش�ائ�ر	 ي�ه	وذ�ا ح�س�ب� ع�د�د�ه�م� س���ت�ةV و�س���ب�ع	ون� أ�لف��ا22

 .Bم�ئ�ة 	س���ولع�23و�خ�م��	: ل�ت�و ي�س���اك�ر� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م��	ب�ن 
 و�ل�ي�اش	��وب�24ع�ش�ير�ة	 \لت&ولع�ي"ين�. و�ل�ف	و�ة� ع�ش�ير�ة	 \لف	��و"ي"ين�. 

 ع�ش���ير�ة	 \لي�اش	��وب�ي"ين�. و�ل�ش���م�ر	ون� ع�ش���ير�ة	 \لش"��م�ر	ون�ي"ين�.
 ه�ذ�ه� ع�ش�ائ�ر	 ي�س�اك�ر� ح�س�ب� ع�د�د�ه�م� أ�ر�ب�ع�ةV و�س���ت&ون� أ�لف��ا25

 .Bم�ئ�ة 	: ل�س���ار�د�26و�ث�لث�ون� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م��	ول	و ز�ب��	ب�ن 



�يل	ون� ع�ش�ير�ة	 \ل�يل	��ون�ي"ين�. و�ل�ي�اح�لئ�ي��ل  ع�ش�ير�ة	 \لس�ار�د�ي"ين�. و�ل�
 ه���ذ�ه� ع�ش���ائ�ر	 \لز�ب	ول	��ون�ي"ين� ح�س���ب�27ع�ش�ير�ة	 \لي�اح�لئ�يل�ي"ين�. 

 .Bم�ئ�ة 	س���س�ت&ون� أ�لف��ا و�خ�م �ف� ح�س���ب�28ع�د�د�ه�م��	وس	ن���ا ي�ا�ب 
 ب�ن	���و م�ن�س����ى ل�م����اك�ير�29ع�ش����ائ�ر�ه�م�ا م�ن�س����ى و�أ�ف�ر�اي����م	: 

 ع�ش�ير�ة	 \لم�اك�ير�ي"ين�. و�م�اك�ير	 و�ل��د� ج�لع���اد�. و�ل�ج�لع���اد� ع�ش���ير�ة	
�يع����ز�ر� ع�ش����ير�ة	30\لج�لع����اد�ي"ين�.   ه����ؤ	لء� ب�ن	���و ج�لع����اد�. ل�

 ل�س�ر�يئ�يل ع�ش�ير�ة	31\ل�يع�ز�ر�ي"ين�. ل�ح�الق� ع�ش�ير�ة	 \لح�الق�ي"ين� 
 ل�ش���م�يد�اع�32\ل�س���ر�يئ�يل�ي"ين�. ل�ش���ك�م� ع�ش���ير�ة	 \لش���ك�م�ي"ين� 

 و�أ�م���ا33ع�ش�ير�ة	 \لش�م�يد�اع�ي"ين�. ل�ح�اف�ر� ع�ش���ير�ة	 \لح���اف�ر�ي"ين�. 
 ص�ل	ف�ح�اد	 ب�ن	 ح�اف�ر� ف�لم� ي�ك	ن� ل��ه	 ب�ن	��ون� ب���ل ب�ن���اتV. و�أ�س���م�اء	

 ه�ذ�ه�34ب�ن�ات� ص�ل	ف�ح�اد� م�ح�لة	 و�ن	وع�ة	 و�ح	ج�لة	 و�م�لك�ة	 و�ت�ر�ص�ة	. 
 ع�ش�ائ�ر	 م�ن�س�ى. و�\لم�ع�د	ود	ون� م�ن�ه	��م	 \ث�ن���ان� و�خ�م�س	��ون� أ�لف��ا

 .Bم�ئ�ة 	ع�:35و�س���ب�ر�اي���م� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�و أ�ف��	لء� ب�ن	و�ه���ؤ 
 ل�ش	وت�الح� ع�ش���ير�ة	 \لش&��وت�الح�ي"ين�. ل�ب���اك�ر� ع�ش���ير�ة	 \لب���اك�ر�ي"ين�.

 و�ه�ؤ	لء� ب�ن	و ش	��وت�الح�. ل�ع�ي��ر�ان�36ل�ت�اح�ن� ع�ش�ير�ة	 \لت�اح�ن�ي"ين�. 
 ه���ذ�ه� ع�ش���ائ�ر	 ب�ن���ي أ�ف�ر�اي���م� ح�س���ب�37ع�ش�ير�ة	 \لع�ير�ان�ي"ي��ن�. 

 ع���د�د�ه�م� \ث�ن���ان� و�ث�لث	��ون� أ�لف��ا و�خ�م���س	 م�ئ�ةB. ه���ؤ	لء� ب�ن	��و
 ب�ن	��و ب�ن�ي���ام�ين� ح�س���ب�38ي	وس	��ٍ�ف� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�. 

 ع�ش���ائ�ر�ه�م�. ل�ب���الع� ع�ش���ير�ة	 \لب���الع�ي"ين�. ل�ش���ب�يل ع�ش���ير�ة	
 ل�ش���ف	وف�ام�39\ل�ش���ب�يل�ي"ين�. ل�ح�ي��ر�ام� ع�ش���ير�ة	 \ل�ح�ير�ام�ي"ي��ن�. 



 ع�ش���ير�ة	 \لش���ف	وف�ام�ي"ين�. ل�ح	وف���ام� ع�ش���ير�ة	 \لح	وف���ام�ي"ين�.
�ر�د�ي"ي��ن�40 �ر�د� ع�ش���ير�ة	 \ل  و�ك���ان� \ب�ن���ا ب���الع�: أ�ر�د� و�ن	ع�م���ان�. ل

 ه�ؤ	لء� ب�ن	و ب�ن�ي���ام�ين� ح�س���ب�41و�ل�ن	ع�م�ان� ع�ش�ير�ة	 \لن&ع�م�ان�ي"ين�. 
 ع�ش���ائ�ر�ه�م�. و�\لم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� خ�م�س���ةV و�أ�ر�ب�ع	��ون� أ�لف��ا

 .Bوح�ام�42و�س�ت& م�ئ�ة��	: ل�ش�و د�ان� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	لء� ب�ن	ه�ؤ 
 ع�ش�ير�ة	 \لش&وح�ام�ي"ين�. ه�ذ�ه� ق�ب�ائ�ل	 د�ان� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�.

43Vب�ع���ة�أ�ر �ع�ش���ائ�ر� \لش&��وح�ام�ي"ين� ح�س���ب� ع���د�د�ه�م 	ج�م�ي��ع 
 .Bم�ئ�ة 	ب���ع�:44و�س�ت&ون� أ�لفا و�أ�ر�و أ�ش���ير� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م��	ب�ن 

 ل�ي�م�ن�ة� ع�ش�ير�ة	 \لي�م�ن�ي"ين�. ل�ي�ش�و�ي ع�ش���ير�ة	 \لي�ش���و�ي"ين�. ل�ب�ر�يع���ة�
 ل�ب�ن�ي ب�ر�يع�ة� ل�ح�اب�ر� ع�ش�ير�ة	 \لح�اب�ر�ي"ين�.45ع�ش�ير�ة	 \لب�ر�يع�ي"ين�. 

 و�اس�م	 \ب�ن�ة� أ�ش���ير� س���ار�ح	.46ل�م�لك�يئ�يل ع�ش�ير�ة	 \لم�لك�يئ�يل�ي"ين�. 
 ه�ذ�ه� ع�ش�ائ�ر	 ب�ن�ي أ�ش�ير� ح�س�ب� ع�د�د�ه�م� ث�لث�ةV و�خ�م�س	��ون�47

 .Bم�ئ�ة 	ب�ع�ئ�يل48أ�لفا و�أ�ر�: ل�ي�اح�ص�ت�ال�ي ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م�و ن�ف	ب�ن 
 ل�ي�ص���ر�49ع�ش�ير�ة	 \لي�اح�ص�ئ�يل�ي"ين�. ل�ج	ون�ي ع�ش�ير�ة	 \لج	��ون�ي"ين�. 
 ه���ذ�ه�50ع�ش���ير�ة	 \لي�ص���ر�ي"ين�. ل�ش���ل"يم� ع�ش���ير�ة	 \لش"��ل"يم�ي"ين�. 

 ق�ب���ائ�ل	 ن�ف�ت���ال�ي ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�. و�\لم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م�
 .Bم�ئ�ة 	ب���ع�ون� أ�لف��ا و�أ�ر	ب�ع�و�أ�ر Vس�ة�ون�51خ�م	ود	د���لء� \لم�ع	ه���ؤ 

 م�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل س�ت& م�ئ�ة� أ�لفB و�أ�لفV و�س�ب�ع	 م�ئ�ةB و�ث�لث	��ون�.
 «ل�ه�ؤ	لء� ت	ق�س���م	 \ل�ر�ض	 ن�ص���يبا53ث	م� أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 52

 ا�لك�ث�ير	 ت	ك�ث"ر	 له	 ن�ص�يب�ه	 و�\لق�ل�يل	 ت	ق�ل"��ل	54ع�لى ع�د�د� \ل�س�م�اء�. 



 له	 ن�ص�يب�ه	. ك	ل& و�\ح�دB ح�س�ب� \لم�ع�د	ود�ين� م�ن�ه	 ي	ع�ط�ى ن�ص���يب�ه	.
 إ�ن�م���ا ب�الق	ر�ع���ة� ت	ق�س���م	 \ل�ر�ض	. ح�س���ب� أ�س���م�اء� أ�س���ب�اط�55

 ح�س�ب� \لق	ر�ع�ة� ي	ق�س�م	 ن�ص�يب	ه	م� ب�ي�ن� ك�ث�ي��ر56Bآب�ائ�ه�م� ي�م�ل�ك	ون�. 
 .«Bون� م���ن� \للو�ي"ي��ن� ح�س���ب�57و�ق�ل�ي��ل	ود	د���لء� \لم�ع	و�ه���ؤ 

 ع�ش�ائ�ر�ه�م�: ل�ج�ر�ش	ون� ع�ش�ير�ة	 \لج�ر�ش	ون�ي"ين�. ل�ق�ه�ات� ع�ش�ير�ة	
 ه���ذ�ه� ع�ش���ائ�ر	58\لق�ه���ات�ي"ين�. ل�م���ر�ار�ي ع�ش���ير�ة	 \لم�ر�ار�ي"ي��ن�. 

 لو�ي. ع�ش���ير�ة	 \لل"ب�ن�ي"ي��ن� و�ع�ش���ير�ة	 \لح�ب�ر	ون�ي"ي��ن� و�ع�ش���ير�ة	
 \لم�ح�ل�ي"ين� و�ع�ش�ير�ة	 \لم	وش��ي"ين� و�ع�ش��ير�ة	 \لق	�ور�ح�ي"ين�. و�أ�م��ا

 و�اس���م	 \م���ر�أ�ة� ع�م���ر�ام� ي	وك�اب���د	 ب�ن���ت	59ق�ه�ات	 ف�و�لد� ع�م�ر�ام�. 
 لو�ي \لت�ي و	ل�د�ت� ل�لو�ي ف�ي م�ص�ر�. ف�و�لد�ت� ل�ع�م�ر�ام� ه�ار	ون�

 و�ل�ه���ار	ون� و	ل���د� ن���اد�اب	 و�أ�ب�يه	��و60و�م	وس�ى و�م�ر�ي���م� أ	خ�ت�ه	م���ا. 
 و�أ�م�ا ن�اد�اب	 و�أ�ب�يه	و ف�م�ات���ا ع�ن���د�م�ا ق�ر�ب���ا61و�أ�ل�ع�از�ار	 و�إ�يث�ام�ار	. 

 و�ك���ان� \لم�ع���د	ود	ون� م�ن�ه	��م� ث�لث���ة62Nن�ارا غ�ر�يب�ةN أ�م�ام� \ل��ر�ب". 
�ن�ه	��م� ل��م�  و�ع�ش�ر�ين� أ�لفا ك	ل ذ�ك�رB م�ن� \ب�ن� ش���ه�رB ف�ص���اع�دا. ل
 ي	ع�د&وا ب�ي�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل إ�ذ� لم� ي	ع�ط� له	��م� ن�ص���يبV ب�ي���ن� ب�ن���ي

 ه�ؤ	لء� ه	��م	 \ل��ذ�ين� ع���د�ه	م� م	وس���ى و�أ�ل�ع���از�ار	63إ�س�ر�ائ�يل. 
 \لك�اه�ن	 ح�ين� ع�د�ا ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل ف���ي ع�ر�ب���ات� م	��وآب� ع�ل��ى

 و�ف�ي ه�ؤ	لء� ل��م� ي�ك	��ن� إ�ن�س���انV م���ن� \ل��ذ�ين�64أ	ر�د	ن" أ�ر�يح�ا. 
 ع�د�ه	م� م	وس�ى و�ه�ار	ون	 \لك�اه�ن	 ح�ين� ع���د�ا ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل

 ل�ن� \لر�ب� ق�ال له	م� إ�ن�ه	��م� ي�م	وت	��ون� ف���ي65ف�ي ب�ر"ي�ة� س�ين�اء� 



 \لب�ر"ي�ة� ف�لم� ي�ب�ق� م�ن�ه	م� إ�ن�س�انV إ�ل ك�ال�ب	 ب�ن	 ي�ف	ن�ة� و�ي�ش	��وع	 ب���ن	
ن	ون�.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لس�اب�ع	 و�\لع�ش�ر	ون�

 ف�ت�ق�د�م�ت� ب�ن�ات	 ص�ل	ف�ح�اد� ب�ن� ح�اف�ر� ب�ن� ج�لع�اد� ب�ن� م�اك�ير�1 
 ب�ن� م�ن�س�ى م�ن� ع�ش�ائ�ر� م�ن�س�ى ب���ن� ي	وس	��ف�. و�ه���ذ�ه� أ�س���م�اء	

 و�و�ق�ف���ن� أ�م���ام�2ب�ن�ات�ه�: م�ح�لة	 و�ن	وع�ة	 و�ح	ج�لة	 و�م�لك�ة	 و�ت�ر�ص�ة	. 
 م	وس�ى و�أ�ل�ع�از�ار� \لك�اه�ن� و�أ�م���ام� \لر&ؤ�س���اء� و�ك	��ل" \لج�م�اع���ة�

 :Bت�م�اع� ق�ائ�لت�م�ة� \ل�ج�ون���ا م���ات� ف���ي \لب�ر"ي���ة�3لد�ى ب�اب� خ�ي	أ�ب 
 و�ل��م� ي�ك	��ن� ف���ي \لق���و�م� \ل��ذ�ين� \ج�ت�م�ع	��وا ع�ل��ى \ل��ر�ب" ف���ي

 ل�م��اذ�ا4ج�م�اع�ة� ق	ور�ح� ب�ل ب�خ�ط�ي�ت�ه� م�ات� و�لم� ي�ك	ن� ل�ه	 ب�ن	�ون�. 
�ن���ه	 لي���س� ل��ه	 \ب���نV؟  ي	ح�ذ�ف	 \س�م	 أ�ب�ين�ا م���ن� ب�ي���ن� ع�ش���ير�ت�ه� ل

 ف�ق���د�م� م	وس���ى د�ع���و�اه	ن�5أ�ع�ط�ن���ا م	لك��ا ب�ي���ن� أ�ع�م�ام�ن���ا». 
 «ب�ح���ق� ت�ك�لم���ت� ب�ن���ات	7ف�ق�ال \لر�ب& ل�م	وس�ى: 6أ�م�ام� \لر�ب". 

 ص�ل	ف�ح�اد� ف�ت	ع�ط�يه�ن� م	لك� ن�ص�يبB ب�ي�ن� أ�ع�م�ام�ه�ن� و�ت�ن�ق	ل	 ن�ص�يب�
 و�ت�ق	ول ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: أ�ي&م�ا ر�ج	لB م�ات� و�لي�س�8أ�ب�يه�ن� إ�لي�ه�ن�. 

 و�إ�ن� ل�م� ت�ك	�ن� ل��ه	 \ب�ن��ة9Vله	 \ب�نV ت�ن�ق	ل	�ون� م	لك���ه	 إ�ل��ى \ب�ن�ت��ه�. 
�خ��و�ت�ه�.   و�إ�ن� ل�م� ي�ك	�ن� ل�ه	 إ�خ��و�ةV ت	ع�ط	�وا10ت	ع�ط	وا م	لك��ه	 ل�

�ب�ي��ه� إ�خ���و�ةV ت	ع�ط	��وا م	لك���ه	11م	لك�ه	 ل�ع�م�ام�ه�.   و�إ�ن� لم� ي�ك	ن� ل
�ق�ر�ب� إ�لي���ه� م���ن� ع�ش���ير�ت�ه� ف�ي�ر�ث	��ه	». ف�ص���ار�ت� ل�ب�ن���ي  ل�ن�س�يب�ه� \ل

 و�ق���ال12إ�س�ر�ائ�يل ف�ر�يض�ة� ق�ض�اءB ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى. 



 \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: «اص���ع�د� إ�ل��ى ج�ب���ل� ع�ب���ار�يم� ه���ذ�ا و�\ن�ظ	��ر�
 و�م�ت�ى ن�ظ�ر�ت�ه�ا ت	ض���م&13\ل�ر�ض� \لت�ي أ�ع�ط�ي�ت	 ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. 

�ن�ك	م���ا14إ�لى ق�و�م�ك� أ�ن�ت� أ�ي�ضا ك�م�ا ض	��م� ه���ار	ون	 أ�خ	��وك�.   ل
 ف�ي ب�ر"ي�ة� ص�ين� ع�ن�د� م	خ�اص�م�ة� \لج�م�اع�ة� ع�ص���ي�ت	م�ا ق���و�ل�ي أ�ن�
 ت	ق�د"س�ان�ي ب�الم�اء� أ�م�ام� أ�ع�ي	ن�ه�م�». (ذ�ل���ك� م���اء	 م�ر�يب���ة� ق���اد�ش�

 «ل�ي	و�ك"��ل� \ل��ر�ب&16ف�ق�ال م	وس�ى ل�لر�ب": 15ف�ي ب�ر"ي�ة� ص�ين�). 
N ع�ل��ى \لج�م�اع���ة�   ي�خ���ر	ج	17إ�ل��ه	 أ�ر�و�اح� ج�م�ي��ع� \لب�ش���ر� ر�ج	ل

 أ�م�ام�ه	م� و�ي�د�خ	ل	 أ�م���ام�ه	م� و�ي	خ�ر�ج	ه	��م� و�ي	��د�خ�ل	ه	م� ل�ك�ي�ل ت�ك	��ون�
 ف�ق��ال \ل�ر�ب&18ج�م�اع�ة	 \لر�ب" ك�الغ�ن�م� \لت�ي ل ر�اع��ي� له��ا». 

N ف�ي��ه� ر	وحV و�ض���ع� ي���د�ك�  ل�م	وس�ى: «خ	ذ� ي�ش	وع� ب�ن� ن	��ون� ر�ج	ل
 و�أ�و�ق�ف�ه	 ق	د�ام� أ�ل�ع�از�ار� \لك�اه�ن� و�ق	د�ام� ك	ل" \لج�م�اع�ة�19ع�لي�ه� 

 و�اج�ع�ل م�ن� ه�ي�ب�ت�ك� ع�لي�ه� ل�ي�س�م�ع� له	20و�أ�و�ص�ه� أ�م�ام� أ�ع�ي	ن�ه�م�. 
 ف�ي�ق�ف� أ�م���ام� أ�ل�ع���از�ار� \لك���اه�ن�21ك	ل& ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل 

	ور�ي��م� أ�م���ام� \ل��ر�ب". ح�س���ب� ق���و�ل�ه�  ف�ي�س���أ�ل	 ل��ه	 ب�ق�ض���اء� \ل
 ي�خ�ر	ج	ون� و�ح�س�ب� ق�و�ل�ه� ي���د�خ	ل	ون� ه	��و� و�ك	��ل& ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل

 ف�ف�ع�ل م	وس�ى ك�م�ا أ�م�ر�ه	 \ل��ر�ب&. أ�خ���ذ�22م�ع�ه	 ك	ل& \لج�م�اع�ة� 
 ي�ش	وع� و�أ�و�ق�ف�ه	 ق	د�ام� أ�ل�ع�از�ار� \لك�اه�ن� و�ق	د�ام� ك	��ل" \لج�م�اع���ة�

 و�و�ض��ع� ي��د�ي�ه� ع�لي��ه� و�أ�و�ص��اه	 ك�م���ا ت�ك�ل�م� \ل��ر�ب& ع���ن� ي��د�23
م	وس�ى.



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ام�ن	 و�\لع�ش�ر	ون�

ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: ق	ر�ب�ان�ي2و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 1   «أ�و�ص� 
 ط�ع�ام�ي م�ع� و�ق�ائ�د�ي ر�ائ�ح�ة	 س	ر	ور�ي ت�ح�ر�ٍ�ص	ون� أ�ن� ت	ق�ر"ب	وه	

 و�ق	ل له	م�. ه�ذ�ا ه	و� \لو�ق	��ود	 \ل��ذ�ي ت	ق�ر"ب	��ون�3ل�ي ف�ي و�ق�ت�ه�. 
.Nد�ائ�م���ة Nر�ق�ة�ح	م Bم�ل" ي�و	ل�ي�ان� ص�ح�يح�ان� ل�ك�وف�ان� ح�و	ل�لر�ب": خ�ر 

 الخ�ر	وف	 \لو�اح�د	 ت�ع�م�ل	ه	 ص�ب�احا و�\لخ���ر	وف	 \لث���ان�ي ت�ع�م�ل	��ه	4
 و�ع	ش���ر� \ل�يف���ة� م���ن� د�ق�ي��قB م�لت	��وتB ب�ر	ب���ع�5ب�ي�ن� \لع�ش�اء�ي�ن�. 

 .Nد�م���ة�ت� \ل��ر�ب" ت�ق���ز�ي �ه���ي�6\له�ي��ن� م���ن .Vد�ائ�م���ة Vر�ق���ة�ح	م 
 \لم�ع�م	ولة	 ف�ي ج�ب���ل� س���ين�اء�. ل�ر�ائ�ح���ة� س	��ر	ورB و�ق	��ودا ل�ل��ر�ب".

 و�س�ك�يب	ه�ا ر	ب�ع	 \له�ين� ل�لخ�ر	وف� \لو�اح�د�. ف�ي \لق	د�س� \س�ك	ب�7
 و�الخ���ر	وف	 \لث���ان�ي ت�ع�م�ل	��ه	 ب�ي���ن�8س���ك�يب� م	س���ك�رB ل�ل��ر�ب". 

 \لع�ش�اء�ي�ن� ك�ت�ق�د�م�ة� \لص�ب�اح� و�ك�س���ك�يب�ه� ت�ع�م�ل	��ه	 و�ق	��ود� ر�ائ�ح���ة�
 «و�ف���ي ي���و�م� \لس���ب�ت� خ�ر	وف���ان� ح�و�ل�ي���ان�9س	��ر	ورB ل�ل��ر�ب". 

 ص�ح�يح�ان� و�ع	ش���ر�ان� م���ن� د�ق�ي��قB م�لت	�وتB ب�ز�ي���تB ت�ق�د�م���ةN م���ع�
N ع���ن� \لم	ح�ر�ق���ة� \لد�ائ�م���ة�10س�ك�يب�ه�   م	ح�ر�ق�ة	 ك	ل" س�ب�تB ف�ض���ل

 «و�ف���ي ر	ؤ	وس� ش	��ه	ور�ك	م� ت	ق�ر"ب	��ون� م	ح�ر�ق���ة11Nو�س���ك�يب�ه�ا. 
Bل�ي���ة�ح�و Bع�ة� خ�ر�اف�شا و�\ح�دا و�س�ب�و�ك�ب Bب�ق�ر �ن�ي�ن� \ب�ر�ي�ل�لر�ب": ث�و 

 B12ص�ح�يح�ةNد�م���ة�ت�ق Bت���ب�ز�ي Bوت��	م�لت Bد�ق�ي��ق �م�ن Bش�ار�و�ث�لث�ة� أ�ع 



Nد�م���ة�ت�ق Bت���ب�ز�ي Bوت��	م�لت Bد�ق�ي��ق �ن� م���ن�ر�ي���ش	و�ع .Bر�ل" ث���و��	ل�ك 
 و�ع	ش�را و�\ح�دا م�ن� د�ق�يقB م�لت	��وتB ب�ز�ي���ت13Bل�لك�ب�ش� \لو�اح�د�. 

 ت�ق�د�م�ةN ل�ك	ل" خ�ر	وفB. م	ح�ر�ق���ةN ر�ائ�ح���ة� س	��ر	ورB و�ق	��ودا ل�ل��ر�ب".
 و�س�ك�ائ�ب	ه	ن� ت�ك	ون	 ن�ص�ف� \له�ين� ل�لث�و�ر� و�ث	لث� \له�ين� ل�لك�ب�ش�14

 و�ر	ب�ع� \له�ين� ل�لخ�ر	وف� م�ن� خ�م�رB. ه�ذ�ه� م	ح�ر�ق�ة	 ك	ل" ش�ه�رB م���ن�
 و�ت�ي�س�ا و�\ح��دا م��ن� \لم�ع��ز� ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي��ة15Bأ�ش�ه	ر� \لس��ن�ة�. 

N ع���ن� \لم	ح�ر�ق���ة� \لد�ائ�م���ة� ي	ق���ر�ب	 م���ع� س���ك�يب�ه�.  ل�ل��ر�ب". ف�ض���ل
�و�ل� ف�ي \لي�و�م� \لر�اب�ع� ع�ش�ر� م���ن� \لش���ه�ر�16  «و�ف�ي \لش�ه�ر� \ل

 و�ف�ي \لي�و�م� \لخ�ام�س� ع�ش�ر� م�ن� ه�ذ�ا \لش�ه�ر�17ف�ص�حV ل�لر�ب". 
 .Vف�ط�ير 	ك�ل�ؤ	ي Bع�ة� أ�ي�ام�س�ب .V18ع�يدVف���ل�و�ل� م�ح�  ف���ي \لي���و�م� \ل

N م�ا م�ن� \لش&غ�ل� ل ت�ع�م�ل	وا.   و�ت	ق�ر"ب	ون� و�ق	ودا19م	ق�د�سV. ع�م�ل
Bع�ة� خ���ر�اف�شا و�\ح�دا و�س�ب�و�ك�ب Bب�ق�ر �ن�ي�ن� \ب�ر�ي�ل�لر�ب" ث�و Nر�ق�ة�ح	م 

 و�ت�ق���د�م�ت	ه	ن� م���ن� د�ق�ي��ق20Bح�و�ل�ي���ةB. ص���ح�يح�ةN ت�ك	��ون	 لك	��م�. 
 م�لت	وتB ب�ز�ي�تB. ث�لث�ة� أ�ع�ش�ارB ت�ع�م�ل	ون� ل�لث�و�ر� و�ع	ش�ر�ي�ن� ل�لك�ب���ش�

 و�ع	ش�را و�\ح�دا ت�ع�م�ل	 ل�ك	ل" خ�ر	وفB م�ن� \لس�ب�ع�ة� \لخ���ر�اف�21
N ع���ن�23و�ت�ي�سا و�\ح�دا ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ةB ل�لت�ك�ف�ير� ع�ن�ك	م�. 22  ف�ض�ل

 م	ح�ر�ق���ة� \لص���ب�اح� \لت���ي ل�م	ح�ر�ق���ةB د�ائ�م���ةB ت�ع�م�ل	��ون� ه���ذ�ه�.
 ه�ك�ذ�ا ت�ع�م�ل	ون� ك	ل ي�و�مB س�ب�ع�ة� أ�ي�امB ط�ع��ام� و�ق	�ود� ر�ائ�ح���ة�24

N ع�ن� \لم	ح�ر�ق�ة� \لد�ائ�م�ة� ي	ع�م�ل	 م�ع� س�ك�يب�ه�.  س	ر	ورB ل�لر�ب". ف�ض�ل
N م���ا25  و�ف�ي \لي�و�م� \لس�اب�ع� ي�ك	ون	 لك	م� م�ح�ف�لV م	ق�د�سV. ع�م�ل



 «و�ف���ي ي���و�م� \لب���اك	ور�ة� ح�ي��ن�26م���ن� \لش&��غ�ل� ل ت�ع�م�ل	��وا. 
 ت	ق�ر"ب	ون� ت�ق�د�م�ةN ج�د�ي��د�ةN ل�ل��ر�ب" ف��ي أ�س��اب�يع�ك	م� ي�ك	�ون	 لك	�م�
N م����ا م����ن� \لش&���غ�ل� ل ت�ع�م�ل	���وا.  م�ح�ف����لV م	ق����د�سV. ع�م�ل

27Bب�ق���ر �ن���ي�ن� \ب�ر�ي�ل�لر�ب": ث�و Bور	ر	ل�ر�ائ�ح�ة� س Nر�ق�ة�ح	ون� م	ق�ر"ب	و�ت 
 .Bل�ي���ة�ح�و Bع�ة� خ���ر�اف�شا و�\ح���دا و�س���ب�28و�ك�ب�ن� م���ن	ه	د�م�ت���و�ت�ق 

 د�ق�يقB م�لت	وتB ب�ز�ي�تB ث�لث�ة� أ�ع�ش�ارB ل�ك	ل" ث�و�رB و�ع	ش�ر�ي�ن� ل�لك�ب�ش�
 و�ع	ش�را و�\ح�دا ل�ك	ل" خ�ر	وفB م�ن� \لس�ب�ع�ة� \لخ�ر�اف�29\لو�اح�د� 

N ع���ن�31و�ت�ي�سا و�\ح�دا م�ن� \لم�ع�ز� ل�لت�ك�ف�ي��ر� ع�ن�ك	��م�. 30  ف�ض���ل
 \لم	ح�ر�ق���ة� \لد�ائ�م���ة� و�ت�ق���د�م�ت�ه�ا ت�ع�م�ل	��ون�. م���ع� س���ك�ائ�ب�ه�ن�

ص�ح�يح�اتB ت�ك	ون	 لك	م�».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لت�اس�ع	 و�\لع�ش�ر	ون�

�و�ل� م�ن� \لش���ه�ر� ي�ك	��ون	1   «و�ف�ي \لش�ه�ر� \لس�اب�ع� ف�ي \ل
N م�ا م�ن� \لش&��غ�ل� ل ت�ع�م�ل	��وا. ي���و�م�  لك	م� م�ح�ف�لV م	ق�د�سV. ع�م�ل

 و�ت�ع�م�ل	ون� م	ح�ر�ق�ةN ل�ر�ائ�ح���ة� س	��ر	ور2Bه	ت�اف� ب	وقB ي�ك	ون	 لك	م�. 
Bع�ة� خ���ر�اف�ش��ا و�\ح���دا و�س���ب�و�ك�ب Bن� ب�ق���ر���را و�\ح�دا \ب�ل�لر�ب" ث�و 

 .Bص�ح�يح�ة Bل�ي�ة�ث�لث���ة�3ح�و Bت���ب�ز�ي Bوت	م�لت Bد�ق�يق �ن� م�ن	د�م�ت�ه�و�ت�ق 
 و�ع	ش���را و�\ح���دا ل�ك	��ل"4أ�ع�ش���ارB ل�لث���و�ر� و�ع	ش���ر�ي�ن� ل�لك�ب���ش�. 

 و�ت�ي�س��ا و�\ح���دا م���ن� \لم�ع���ز�5خ�ر	وفB م�ن� \لس�ب�ع�ة� \لخ���ر�اف�. 
N ع���ن� م	ح�ر�ق���ة� \لش���ه�ر�6ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ةB ل�لت�ك�ف�ير� ع�ن�ك	��م�.   ف�ض���ل

 و�ت�ق���د�م�ت�ه�ا و�\لم	ح�ر�ق���ة� \لد�ائ�م���ة� و�ت�ق���د�م�ت�ه�ا م���ع� س���ك�ائ�ب�ه�ن�
 «و�ف���ي ع�اش���ر� ه���ذ�ا7ك�ع�اد�ت�ه�ن� ر�ائ�ح�ة� س	ر	ورB و�ق	ودا ل�ل��ر�ب". 

 \لش���ه�ر� \لس���اب�ع� ي�ك	��ون	 لك	��م� م�ح�ف���لV م	ق���د�سV و�ت	��ذ�ل"ل	ون�
N م���ا ل ت�ع�م�ل	��وا.   و�ت	ق�ر"ب	��ون� م	ح�ر�ق���ةN ل�ل��ر�ب"8أ�ن�ف	س���ك	م�. ع�م�ل

 ر�ائ�ح�ة� س	ر	ورB: ث�و�را و�\ح�دا \ب�ن� ب�ق���رB و�ك�ب�ش��ا و�\ح���دا و�س���ب�ع�ة�
 و�ت�ق�د�م�ت	ه	ن� م�ن� د�ق�ي��ق9Bخ�ر�افB ح�و�ل�ي�ةB. ص�ح�يح�ةN ت�ك	ون	 لك	م�. 

 م�لت	وتB ب�ز�ي�تB ث�لث�ة	 أ�ع�ش�ارB ل�لث���و�ر� و�ع	ش���ر�ان� ل�لك�ب���ش� \لو�اح���د�
 و�ع	ش���رV و�\ح���دV ل�ك	��ل" خ���ر	وفB م���ن� \لس���ب�ع�ة� \لخ���ر�اف�.10
N ع���ن�11  و�ت�ي�س��ا و�\ح���دا م���ن� \لم�ع���ز� ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ةB ف�ض���ل



 ذ�ب�يح�ة� \لخ�ط�ي�ة� ل�لك�ف��ار�ة� و�\لم	ح�ر�ق���ة� \لد�ائ�م���ة� و�ت�ق��د�م�ت�ه�ا م���ع�
 «و�ف���ي \لي���و�م� \لخ���ام�س� ع�ش���ر� م���ن� \لش���ه�ر�12س���ك�ائ�ب�ه�ن�. 

N م�ا م�ن� \لش&��غ�ل� ل  \لس�اب�ع� ي�ك	ون	 لك	م� م�ح�ف�لV م	ق�د�سV. ع�م�ل
 .Bع�ة� أ�ي���ام�ون� ع�ي��دا ل�ل��ر�ب" س���ب	ع�ي"��د	وا. و�ت��	م�ل�ون�13ت�ع��	ق�ر"ب	و�ت 

Bن�اء� ب�ق���ر�را أ�ب�ل�لر�ب" ث�لث�ة� ع�ش�ر� ث�و Bور	ر	ود� ر�ائ�ح�ة� س	و�ق Nر�ق�ة�ح	م 
 و�ك�ب�ش�ي�ن� و�أ�ر�ب�ع�ة� ع�ش�ر� خ�ر	وفا ح�و�ل�ي�ا. ص�ح�يح�ةN ت�ك	��ون	 لك	��م�.

14Bر�ل" ث�و	ل�ك Bش�ار�أ�ع 	ث�لث�ة Bت�ب�ز�ي Bوت	م�لت Bد�ق�يق �ن� م�ن	ه	د�م�ت�و�ت�ق 
 م�ن� \لث�لث�ة� ع�ش�ر� ث�و�را و�ع	ش�ر�ان� ل�ك	��ل" ك�ب���شB م���ن� \لك�ب�ش���ي�ن�

�ر�ب�ع���ة� ع�ش���ر� خ�ر	وف��ا15  و�ع	ش�رV و�\ح�دV ل�ك	��ل" خ���ر	وفB م���ن� \ل
N ع���ن�16  و�ت�ي�س��ا و�\ح���دا م���ن� \لم�ع���ز� ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ةB ف�ض���ل

 «و�ف���ي \لي���و�م�17\لم	ح�ر�ق���ة� \لد�ائ�م���ة� و�ت�ق���د�م�ت�ه�ا و�س���ك�يب�ه�ا. 
 \لث�ان�ي \ث�ن�ي� ع�ش�ر� ث���و�را أ�ب�ن��اء� ب�ق���رB و�ك�ب�ش���ي�ن� و�أ�ر�ب�ع���ة� ع�ش���ر�

و�ت�ق�د�م�ت�ه	ن� و�س���ك�ائ�ب�ه	ن� ل�لث"ي��ر�ان� و�18خ�ر	وفا ح�و�ل�ي�ا ص�ح�يحا. 
\لك�ب�ش�ي�ن� و�\لخ�ر�اف� ح�س���ب� ع���د�د�ه�ن� ك�الع���اد�ة�.   و�ت�ي�س��ا19و�

N ع�ن� \لم	ح�ر�ق�ة� \لد�ائ�م�ة�  و�\ح�دا م�ن� \لم�ع�ز� ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ةB ف�ض�ل
 «و�ف�ي \لي�و�م� \لث�ال�ث� أ�ح���د� ع�ش���ر�20و�ت�ق�د�م�ت�ه�ا م�ع� س�ك�ائ�ب�ه�ن�. 

 ث���و�را و�ك�ب�ش���ي�ن� و�أ�ر�ب�ع���ة� ع�ش���ر� خ�ر	وف��ا ح�و�ل�ي���ا ص���ح�يحا.
 و�ت�ق���د�م�ت�ه	ن� و�س���ك�ائ�ب�ه	ن� ل�لث"ي��ر�ان� و�\لك�ب�ش���ي�ن� و�\لخ���ر�اف�21

 و�ت�ي�س��ا و�\ح���دا ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة22Bح�س�ب� ع�د�د�ه�ن� ك�الع�اد�ة�. 
N ع����ن� \لم	ح�ر�ق����ة� \لد�ائ�م����ة� و�ت�ق����د�م�ت�ه�ا و�س����ك�يب�ه�ا.  ف�ض����ل



 «و�ف�ي \لي�و�م� \لر�اب�ع� ع�ش�ر�ة� ث�ير�انB و�ك�ب�ش�ي�ن� و�أ�ر�ب�ع�ة� ع�ش�ر�23
و�ت�ق�د�م�ت�ه	ن� و�س���ك�ائ�ب�ه	ن� ل�لث"ي��ر�ان� و�24خ�ر	وفا ح�و�ل�ي�ا ص�ح�يحا. 

\لك�ب�ش�ي�ن� و�\لخ�ر�اف� ح�س���ب� ع���د�د�ه�ن� ك�الع���اد�ة�.   و�ت�ي�س��ا25و�
N ع���ن� \لم	ح�ر�ق���ة�  و�\ح���دا م���ن� \لم�ع���ز� ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ةB ف�ض���ل

 «و�ف���ي \لي���و�م� \لخ���ام�س�26\لد�ائ�م���ة� و�ت�ق���د�م�ت�ه�ا و�س���ك�يب�ه�ا. 
 ت�س�ع�ة� ث�ير�انB و�ك�ب�ش�ي�ن� و�أ�ر�ب�ع�ة� ع�ش�ر� خ�ر	وفا ح�و�ل�ي���ا ص���ح�يحا.

 و�ت�ق���د�م�ت�ه	ن� و�س���ك�ائ�ب�ه	ن� ل�لث"ي��ر�ان� و�\لك�ب�ش���ي�ن� و�\لخ���ر�اف�27
 و�ت�ي�س��ا و�\ح���دا ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ة28Bح�س�ب� ع�د�د�ه�ن� ك�الع�اد�ة�. 

N ع����ن� \لم	ح�ر�ق����ة� \لد�ائ�م����ة� و�ت�ق����د�م�ت�ه�ا و�س����ك�يب�ه�ا.  ف�ض����ل
 «و�ف�ي \لي�و�م� \لس�اد�س� ث�م�ان�ي���ة� ث�ي��ر�انB و�ك�ب�ش���ي�ن� و�أ�ر�ب�ع���ة�29

 و�ت�ق���د�م�ت�ه	ن� و�س���ك�ائ�ب�ه	ن�30ع�ش���ر� خ�ر	وف��ا ح�و�ل�ي���ا ص���ح�يحا. 
 ل�لث"ي��ر�ان� و�\لك�ب�ش���ي�ن� و�\لخ���ر�اف� ح�س���ب� ع���د�د�ه�ن� ك�الع���اد�ة�.

N ع�ن� \لم	ح�ر�ق�ة� \لد�ائ�م���ة�31  و�ت�ي�سا و�\ح�دا ل�ذ�ب�يح�ة� خ�ط�ي�ةB ف�ض�ل
 «و�ف�ي \لي���و�م� \لس���اب�ع� س���ب�ع�ة� ث�ي��ر�ان32Bو�ت�ق�د�م�ت�ه�ا و�س�ك�يب�ه�ا. 

 و�ت�ق�د�م�ت�ه	ن�33و�ك�ب�ش�ي�ن� و�أ�ر�ب�ع�ة� ع�ش�ر� خ�ر	وفا ح�و�ل�ي�ا ص�ح�يحا. 
 و�س�ك�ائ�ب�ه	ن� ل�لث"ير�ان� و�\لك�ب�ش���ي�ن� و�\لخ���ر�اف� ح�س���ب� ع���د�د�ه�ن�

N ع���ن�34ك�ع���اد�ت�ه�ن�.   و�ت�ي�س��ا و�\ح���دا ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ةB ف�ض���ل
 «ف�ي \لي�و�م� \لث�ام�ن�35\لم	ح�ر�ق�ة� \لد�ائ�م�ة� و�ت�ق�د�م�ت�ه�ا و�س�ك�يب�ه�ا. 

N م���ا م���ن� \لش&��غ�ل� ل ت�ع�م�ل	��وا.  ي�ك	��ون	 لك	��م	 \ع�ت�ك���افV. ع�م�ل
 و�ت	ق�ر"ب	ون� م	ح�ر�ق�ةN و�ق	ودا ر�ائ�ح�ة� س	ر	ورB ل�لر�ب" ث���و�را و�\ح���دا36



 .Bص�ح�يح�ة Bل�ي�ة�ح�و Bع�ة� خ�ر�اف�شا و�\ح�دا و�س�ب�ن�37و�ك�ب	د�م�ت�ه�و�ت�ق 
 و�س���ك�ائ�ب�ه	ن� ل�لث���و�ر� و�\لك�ب���ش� و�\لخ���ر�اف� ح�س���ب� ع���د�د�ه�ن�

N ع���ن�38ك�الع���اد�ة�.   و�ت�ي�س��ا و�\ح���دا ل�ذ�ب�يح���ة� خ�ط�ي���ةB ف�ض���ل
 ه���ذ�ه� ت	ق�ر"ب	ون�ه���ا39\لم	ح�ر�ق���ة� \لد�ائ�م���ة� و�ت�ق���د�م�ت�ه�ا و�س���ك�يب�ه�ا. 

N ع���ن� ن	��ذ	ور�ك	م� و�ن���و�اف�ل�ك	م� م��ن�  ل�لر�ب" ف�ي م�و�اس��م�ك	م� ف�ض��ل
 م	ح�ر�ق���ات�ك	م� و�ت�ق���د�م�ات�ك	م� و�س���ك�ائ�ب�ك	م� و�ذ�ب���ائ�ح� س���لم�ت�ك	م�».

ف�ك�لم� م	وس�ى ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ح�س�ب� ك	ل" م�ا أ�م�ر�ه	 ب�ه� \لر�ب&.40



ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�لث	ون�

 و�ق�ال م	وس�ى ل�ر	ؤ	وس� أ�س�ب�اط� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: «ه���ذ�ا1 
 إ�ذ�ا ن�ذ�ر� ر�ج	لV ن�ذ�را ل�لر�ب" أ�و� أ�ق�س���م� ق�س���ما2م�ا أ�م�ر� ب�ه� \لر�ب&: 

 أ�ن� ي	لز�م� ن�ف�س�ه	 ب�لز�مB ف�ل ي�ن�ق	ض� ك�لم�ه	. ح�س�ب� ك	ل" م�ا خ���ر�ج�
و�أ�م���ا \لم���ر�أ�ة	 ف���إ�ذ�ا ن���ذ�ر�ت� ن���ذ�را ل�ل��ر�ب" و�3م�ن� ف�م�ه� ي�ف�ع���ل	. 

\لت�ز�م�ت� ب�لز�مB ف�ي ب�ي�ت� أ�ب�يه�ا ف���ي ص���ب�اه�ا   و�س���م�ع� أ�ب	وه���ا4و�
 ن�ذ�ر�ه�ا و�\للز�م� \لذ�ي أ�لز�م�ت� ن�ف�س�ه�ا ب�ه� ف�إ�ن� س�ك�ت� أ�ب	وه�ا له�ا
 ث�ب�ت�ت� ك	ل& ن	ذ	ور�ه�ا. و�ك	��ل& لو�از�م�ه���ا \لت���ي أ�لز�م���ت� ن�ف�س���ه�ا ب�ه���ا

 و�إ�ن� ن�ه�اه���ا أ�ب	وه���ا ي���و�م� س���م�ع�ه� ف�ك	��ل& ن	��ذ	ور�ه�ا5ت�ث�ب	��ت	. 
 و�لو�از�م�ه�ا \لت�ي أ�لز�م�ت� ن�ف�س�ه�ا ب�ه�ا ل ت�ث�ب	ت	 و�\لر�ب& ي�ص�ف�ح	 ع�ن�ه�ا

 و�إ�ن� ك���ان�ت� ل���ز�و�جB و�ن	��ذ	ور	ه�ا ع�لي�ه���ا أ�و�6ل�ن� أ�ب�اه�ا ق�د� ن�ه�اه�ا. 
 و�س���م�ع� ز�و�ج	ه��ا ف���إ�ن�7ن	ط�ق	 ش�ف�ت�ي�ه�ا \لذ�ي أ�لز�م�ت� ن�ف�س�ه�ا ب�ه� 

 س�ك�ت� ف�ي ي�و�م� س�م�ع�ه� ث�ب�ت�ت� ن	ذ	ور	ه�ا. و�لو�از�م	ه�ا \لت�ي أ�لز�م�ت�
 و�إ�ن� ن�ه�اه�ا ر�ج	ل	ه�ا ف�ي ي�و�م� س���م�ع�ه� ف�س���خ�8ن�ف�س�ه�ا ب�ه�ا ت�ث�ب	ت	. 

ن�ذ�ر�ه�ا \لذ�ي ع�لي�ه�ا و�ن	ط�ق� ش�ف�ت�ي�ه�ا \لذ�ي أ�لز�م�ت� ن�ف�س��ه�ا ب���ه� و�
\لر�ب& ي�ص�ف�ح	 ع�ن�ه�ا.   و�أ�م�ا ن���ذ�ر	 أ�ر�م�ل��ةB أ�و� م	ط�لق���ةB ف�ك	�ل& م��ا9و�

 و�لك�ن� إ�ن� ن���ذ�ر�ت� ف���ي ب�ي���ت�10أ�لز�م�ت� ن�ف�س�ه�ا ب�ه� ي�ث�ب	ت	 ع�لي�ه�ا. 
 Bب�ق�س�م Bس�ه�ا ب�لز�م�ن�ف �أ�لز�م�ت �ج�ه�ا أ�و�11ز�و�ه�ا ف�إ�ن	ج�و�س�م�ع� ز�و 



 س�ك�ت� له�ا و�لم� ي�ن�ه�ه�ا ث�ب�ت�ت� ك	��ل& ن	��ذ	ور�ه�ا. و�ك	��ل& لز�مB أ�لز�م���ت�
 و�إ�ن� ف�س���خ�ه�ا ز�و�ج	ه���ا ف���ي ي���و�م� س���م�ع�ه�12ن�ف�س�ه�ا ب�ه� ي�ث�ب	ت	. 

 ف�ك	ل& م�ا خ�ر�ج� م�ن� ش�ف�ت�ي�ه�ا م�ن� ن	��ذ	ور�ه�ا أ�و� ل��و�از�م� ن�ف�س���ه�ا ل
 ك	�ل& ن��ذ�ر13Bي�ث�ب	ت	. ق�د� ف�س�خ�ه�ا ز�و�ج	ه�ا. و�\لر�ب& ي�ص��ف�ح	 ع�ن�ه��ا. 

�ذ�لل� \لن�ف���س� ز�و�ج	ه���ا ي	ث�ب�ت	��ه	 و�ز�و�ج	ه���ا  و�ك	��ل& ق�س���م� \لت���ز�امB ل�
 و�إ�ن� س�ك�ت� له�ا ز�و�ج	ه�ا م�ن� ي�و�مB إ�ل��ى ي���و�مB ف�ق���د�14ي�ف�س�خ	ه	. 

�ن���ه	  أ�ث�ب�ت� ك	ل ن	��ذ	ور�ه�ا أ�و� ك	��ل لو�از�م�ه���ا \لت���ي ع�لي�ه���ا. أ�ث�ب�ت�ه���ا ل
 ف���إ�ن� ف�س���خ�ه�ا ب�ع���د� س���م�ع�ه�15س�ك�ت� له�ا ف�ي ي�و�م� س���م�ع�ه�. 

 ه�ذ�ه� ه���ي� \لف���ر�ائ�ض	 \لت���ي أ�م���ر� ب�ه���ا16ف�ق�د� ح�م�ل ذ�ن�ب�ه�ا». 
 \لر�ب& م	وس�ى ب�ي���ن� \ل��ز�و�ج� و�ز�و�ج�ت���ه� و�ب�ي���ن� \ل�ب� و�\ب�ن�ت���ه� ف���ي

ص�ب�اه�ا ف�ي ب�ي�ت� أ�ب�يه�ا. 



ا�ل�ص�ح�اح	 \لح�اد�ي و�\لث�لث	ون�

 «ا�ن�ت�ق���م� ن�ق�م���ةN ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل2و�أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى: 1 
 ف�ق���ال م	وس���ى3م�ن� \لم���د�ي�ان�ي"ين� ث	��م� ت	ض���م& إ�ل��ى ق�و�م���ك�». 

N ل�لج	ن�د� ف�ي�ك	ون	��وا ع�ل��ى م���د�ي�ان�  ل�لش�ع�ب�: «ج�ر"د	وا م�ن�ك	م� ر�ج�ال
 أ�لف��ا و�\ح���دا م���ن� ك	��ل"4ل�ي�ج�ع�ل	وا ن�ق�م�ة� \ل��ر�ب" ع�ل��ى م���د�ي�ان�. 

 س���ب�طB م���ن� ج�م�ي��ع� أ�س���ب�اط� إ�س���ر�ائ�يل ت	ر�س���ل	ون� ل�لح���ر�ب�».
 ف�اخ�ت�ير� م�ن� أ	ل	وف� إ�س�ر�ائ�يل أ�لفV م�ن� ك	ل" س�ب�طB. \ث�ن���ا ع�ش���ر�5

 ف�أ�ر�س���له	م� م	وس���ى أ�لف��ا م���ن� ك	��ل"6أ�لفا م	ج�ر�د	ون� ل�لح���ر�ب�. 
 س�ب�طB إ�ل��ى \لح���ر�ب� ه	��م� و�ف�ين�ح���اس� ب���ن� أ�ل�ع���از�ار� \لك���اه�ن�
 إ�ل�ى \لح��ر�ب� و�أ�م�ت�ع��ة	 \لق	�د�س� و�أ�ب��و�اق	 \له	ت��اف� ف��ي ي��د�ه�.

7.Bل ذ�ك���ر��	وا ك��	ي�ان� ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب& و�ق�ت�ل�وا ع�ل��ى م���د	ف�ت�ج�ن�د 
 و�م	ل	وك	 م�د�ي�ان� ق�ت�ل	وه	م� ف�و�ق� ق�ت�له	م�. أ�و�ي� و�ر�اق�م� و�ص	��ور�8

 و�ح	ور� و�ر�اب�ع�. خ�م�س�ة� م	ل	وك� م�د�ي�ان�. و�ب�لع�ام� ب�ن� ب�ع	ور� ق�ت�ل	��وه	
 و�س���ب�ى ب�ن	��و إ�س���ر�ائ�يل ن�س���اء� م���د�ي�ان� و�أ�ط�ف���اله	م�9ب�الس�ي�ف�. 

 و�ن�ه�ب	وا ج�م�ي��ع� ب�ه���ائ�م�ه�م� و�ج�م�ي��ع� م�و�اش���يه�م� و�ك	��ل أ�م�لك�ه���م�.
 و�أ�ح�ر�ق	��وا ج�م�ي��ع� م	��د	ن�ه�م� ب�م�س���اك�ن�ه�م� و�ج�م�ي��ع� ح	ص	��ون�ه�م�10

و�أ�خ�ذ	وا ك	ل \لغ�ن�يم���ة� و�ك	��ل \لن�ه���ب� م���ن� \لن���اس� و�11ب�الن�ار�. 
\لب�ه���ائ�م�   و�أ�ت	��وا إ�ل��ى م	وس���ى و�أ�ل�ع���از�ار� \لك���اه�ن� و�إ�ل��ى12و�

 ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ب�الس�ب�ي� و�\لن�ه�ب� و�\لغ�ن�يم�ة� إ�لى \لم�ح�لة�



 ف�خ�ر�ج� م	وس�ى13إ�لى ع�ر�ب�ات� م	وآب� \لت�ي ع�لى أ	ر�د	ن" أ�ر�يح�ا. 
 و�أ�ل�ع�از�ار	 \لك�اه�ن	 و�ك	ل& ر	ؤ�س��اء� \لج�م�اع���ة� ل�س���ت�ق�ب�ال�ه�م� إ�ل��ى

 ف�س���خ�ط� م	وس���ى ع�ل��ى و	ك�لء� \لج�ي���ش�14خ���ار�ج� \لم�ح�ل��ة�. 
	ل	وف� و�ر	ؤ�س�اء� \لم�ئ�ات� \لق�اد�م�ين� م�ن� ج	ن�د� \لح�ر�ب�.  ر	ؤ�س�اء� \ل

	ن�ث���ى ح�ي���ةN؟ 15  إ�ن�16و�ق�ال له	م� م	وس�ى: «ه�ل أ�ب�ق�ي�ت	م� ك	ل أ
Bر�ائ�يل ح�س���ب� ك�لم� ب�لع���ام� س���ب�ب� خ�ي�ان���ة�ن� ل�ب�ن�ي إ�س	لء� ك	ه�ؤ 
 ل�ل��ر�ب" ف���ي أ�م���ر� ف�غ	��ور� ف�ك���ان� \لو�ب���أ	 ف���ي ج�م�اع���ة� \ل��ر�ب".

 ف�الن� \ق�ت	ل	وا ك	ل ذ�ك�رB م�ن� \ل�ط�ف�ال�. و�ك	�ل \م���ر�أ�ةB ع�ر�ف��ت�17
N ب�م	ض���اج�ع�ة� ذ�ك���رB \ق�ت	ل	وه���ا.   لك���ن� ج�م�ي��ع	 \ل�ط�ف���ال�18ر�ج	ل

 م�ن� \لن"س�اء� \للو�ات�ي لم� ي�ع�ر�ف�ن� م	ض�اج�ع�ة� ذ�ك�رB أ�ب�ق	وه	ن� لك	م�
 .B19ح�ي�ات.Bع�ة� أ�ي���ام�وا خ���ار�ج� \لم�ح�ل��ة� س���ب	ز�ل�ف���ان �م��	ت�و�أ�م���ا أ�ن 

N ف���ي  و�ت�ط�ه�ر	وا ك	��ل& م���ن� ق�ت���ل ن�ف�س��ا و�ك	��ل& م���ن� م���س� ق�ت�يل
 و�ك	ل& ث�و�بB و�ك	ل&20\لي�و�م� \لث�ال�ث� و�ف�ي \لس�اب�ع� أ�ن�ت	م� و�س�ب�ي	ك	م�. 

 م�ت�اعB م�ن� ج�لدB و�ك	ل& م�ص�ن	وعB م�ن� ش�ع�ر� م�ع�زB و�ك	��ل& م�ت���اعB م���ن�
 و�ق���ال أ�ل�ع���از�ار	 \لك���اه�ن	 ل�ر�ج���ال�21خ�ش���بB ت	ط�ه"ر	ون���ه	». 

 \لج	ن�د� \لذ�ين� ذ�ه�ب	وا ل�لح�ر�ب�: «ه�ذ�ه� ف�ر�يض���ة	 \لش���ر�يع�ة� \لت���ي
ا�ل�ذ�ه�ب	 و�\لف�ض���ة	 و�\لن&ح��اس	 و�22أ�م��ر� ب�ه��ا \ل�ر�ب& م	وس��ى. 

\لح�د�ي��د	 و�\لق�ص���د�ير	 و�\لر�ص���اص	   ك	��ل& م���ا ي���د�خ	ل	 \لن���ار�23و�
 ت	ج�يز	ون�ه	 ف�ي \لن���ار� ف�ي�ك	��ون	 ط���اه�را غ�ي���ر� أ�ن���ه	 ي�ت�ط�ه���ر	 ب�م���اء�
 \لن�ج�اس�ة�. و�أ�م�ا ك	ل& م�ا ل ي�د�خ	ل	 \لن�ار� ف�ت	ج�يز	ون���ه	 ف���ي \لم���اء�.



 و�ت�غ�س�ل	ون� ث�ي�اب�ك	م� ف�ي \لي�و�م� \لس�اب�ع� ف�ت�ك	ون	ون� ط���اه�ر�ين�24
 و�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس��ى:25و�ب�ع���د� ذ�ل��ك� ت���د�خ	ل	ون� \لم�ح�ل��ة�». 

 «أ�ح���ص� \لن�ه���ب� \لم�س���ب�ي� م���ن� \لن���اس� و�\لب�ه���ائ�م� أ�ن���ت�26
 و�ن�ص"ف� \لن�ه�ب�27و�أ�ل�ع�از�ار	 \لك�اه�ن	 و�ر	ؤ	وس	 آب�اء� \لج�م�اع�ة�. 

 ب�ي�ن� \ل�ذ�ين� ب�اش��ر	وا \لق�ت��ال \لخ��ار�ج�ين� إ�ل�ى \لح��ر�ب� و�ب�ي��ن�
 و�ار�ف���ع� ز�ك���اةN ل�ل��ر�ب". م���ن� ر�ج���ال� \لح���ر�ب�28ك	ل" \لج�م�اع�ة�. 

Bس� م�ئ�ة���ل" خ�م��	ك �س��ا م���ن�ن�ف .Nلخ�ار�ج�ين� إ�لى \لق�ت�ال� و�\ح�د�ة\ 
 م���ن� ن�ص���ف�ه�م�29م���ن� \لن���اس� و�\لب�ق���ر� و�\لح�م�ي��ر� و�\لغ�ن���م�. 

�ل�ع�از�ار� \لك�اه�ن� ر�ف�يع�ةN ل�لر�ب".   و�م�ن�30ت�أ�خ	ذ	ون�ه�ا و�ت	ع�ط	ون�ه�ا ل
 ن�ص�ف� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ت�أ�خ	ذ	 و�\ح�د�ةN م�أ�خ	وذ�ةN م�ن� ك	ل" خ�م�س���ين�
 م���ن� \لن��اس� و�\لب�ق���ر� و�\لح�م�ي��ر� و�\لغ�ن��م� م���ن� ج�م�ي��ع� \لب�ه��ائ�م�
 و�ت	ع�ط�يه���ا ل�لو�ي"ي��ن� \لح���اف�ظ�ين� ش���ع�ائ�ر� م�س���ك�ن� \ل��ر�ب"».

 ف�ف�ع�ل م	وس�ى و�أ�ل�ع�از�ار	 \لك�اه�ن	 ك�م�ا أ�م�ر� \لر�ب& م	وس���ى.31
 و�ك�ان� \لن�ه�ب	 ف�ض�لة	 \لغ�ن�يم�ة� \لت���ي \غ�ت�ن�م�ه���ا ر�ج���ال	 \لج	ن���د�32

 و�م���ن�33م���ن� \لغ�ن���م� س���ت� م�ئ�ةB و�خ�م�س���ةN و�س���ب�ع�ين� أ�لف��ا. 
 و�م�ن� \لح�م�ي��ر� و�\ح���دا و�س���ت"ين�34\لب�ق�ر� \ث�ن�ي�ن� و�س�ب�ع�ين� أ�لفا. 

 و�م�ن� ن	ف	وس� \لن�اس� م�ن� \لن"س�اء� \للو�ات�ي لم� ي�ع�ر�ف�ن�35أ�لفا. 
 م	ض���اج�ع�ة� ذ�ك���رB ج�م�ي��ع� \لن&ف	��وس� \ث�ن�ي���ن� و�ث�لث�ي��ن� أ�لف��ا.

 و�ك�ان� \لن"ص�ف	 ن�ص�يب	 \لخ�ار�ج�ين� إ�لى \لح�ر�ب�: ع�د�د	 \لغ�ن�م�36
 .Bس� م�ئ�ة���و�ث�لث�ي��ن� أ�لف��ا و�خ�م Nع�ة�و�س���ب Bو�ك���ان�ت�37ث�لث� م�ئ�ة 



 \لز�ك���اة	 ل�ل��ر�ب" م���ن� \لغ�ن���م� س���ت� م�ئ�ةB و�خ�م�س���ةN و�س���ب�ع�ين�.
 و�الب�ق�ر	 س�ت�ةN و�ث�لث�ين� أ�لفا و�ز�ك�ات	ه�ا ل�ل��ر�ب" \ث�ن�ي���ن� و�س���ب�ع�ين�.38
 و�الح�م�ير	 ث�لث�ين� أ�لفا و�خ�م�س� م�ئ�ةB و�ز�ك�ات	ه���ا ل�ل��ر�ب" و�\ح���دا39

 و�ن	ف	وس	 \لن�اس� س�ت�ة� ع�ش�ر� أ�لف��ا و�ز�ك�ات	ه���ا ل�ل��ر�ب"40و�س�ت"ين�. 
 ف���أ�ع�ط�ى م	وس���ى \لز�ك���اة� ر�ف�يع���ة�41\ث�ن�ي�ن� و�ث�لث�ي��ن� ن�ف�س��ا. 

�ل�ع��از�ار� \لك���اه�ن� ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى.   و�أ�م���ا42\لر�ب" ل
 ن�ص�ف	 إ�س�ر�ائ�يل \لذ�ي ق�س�م�ه	 م	وس�ى م�ن� \لر"ج�ال� \لم	ت�ج�ن"د�ين�

43Nع�ة�و�س���ب B\لج�م�اع���ة� م���ن� \لغ�ن���م� ث�لث� م�ئ�ة 	ف���ف�ك���ان� ن�ص 
 .Bس� م�ئ�ة�و�ث�لث�ين� أ�لفا.44و�ث�لث�ين� أ�لفا و�خ�م Nو�م�ن� \لب�ق�ر� س�ت�ة 

45 .Bس� م�ئ�ة����46و�م����ن� \لح�م�ي���ر� ث�لث�ي���ن� أ�لف���ا و�خ�م�و�م����ن 
 ف�أ�خ�ذ� م	وس�ى م�ن� ن�ص���ف�47ن	ف	وس� \لن�اس� س�ت�ة� ع�ش�ر� أ�لفا. 

 ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل \لم�أ�خ	وذ� و�\ح�دا م�ن� ك	ل" خ�م�س�ين� م���ن� \لن���اس�
 و�م����ن� \لب�ه����ائ�م� و�أ�ع�ط�اه����ا ل�لو�ي"ي���ن� \لح����اف�ظ�ين� ش����ع�ائ�ر�

 ث	��م� ت�ق���د�م� إ�ل��ى48م�س�ك�ن� \لر�ب" ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى. 
	ل	��وف� 	ل	��وف� \لج	ن���د� ر	ؤ�س���اء	 \ل  م	وس�ى \لو	ك�لء	 \لذ�ين� ع�لى أ

 و�ق���ال	وا ل�م	وس���ى: «ع�ب�ي��د	ك� ق���د� أ�خ���ذ	وا49و�ر	ؤ�س�اء	 \لم�ئ�ات� 
.Vس���ان�م�ن���ا إ�ن �ق�د�ف	ي �د�ين�ا ف�لم�ب� \لذ�ين� ف�ي أ�ي�ع�د�د� ر�ج�ال� \لح�ر 

50Bت�ع�ة� ذ�ه�ب�أ�م 	م�ا و�ج�د�ه Bل& و�\ح�د	ب�ان� \لر�ب" ك�ر	ن�ا ق�ق�د�م �ف�ق�د 
N و�أ�س���او�ر� و�خ���و�ات�م� و�أ�ق�ر�اط��ا و�ق�لئ�د� ل�لت�ك�ف�ي��ر� ع���ن�  ح	ج	��ول

 ف�أ�خ���ذ� م	وس���ى و�أ�ل�ع���از�ار	 \لك���اه�ن	51أ�ن�ف	س�ن�ا أ�م�ام� \ل��ر�ب"». 



 .Bوع�ة	ن���م�ص Bت�ع���ة�ل أ�م��	ك �م��	ه�ل& ذ�ه���ب�52\لذ�ه�ب� م�ن��	و�ك���ان� ك 
Bع� م�ئ�ة�وه���ا ل�ل��ر�ب" س���ت�ة� ع�ش���ر� أ�لف��ا و�س���ب	لر�ف�يع�ة� \لت�ي ر�ف�ع\ 
	ل	وف� و�ر	ؤ�س�اء� \لم�ئ�ات�. N م�ن� ع�ن�د� ر	ؤ�س�اء� \ل  و�خ�م�س�ين� ش�اق�ل

 ف�أ�خ���ذ�54(أ�م�ا ر�ج�ال	 \لج	ن�د� ف�اغ�ت�ن�م	وا ك	ل& و�\ح�دB ل�ن�ف�س���ه�). 53
	ل	��وف� و� م	وس�ى و�أ�ل�ع�از�ار	 \لك���اه�ن	 \ل��ذ�ه�ب� م���ن� ر	ؤ�س���اء� \ل
\لم�ئ�ات� و�أ�ت�ي�ا ب�ه� إ�لى خ�ي�م�ة� \ل�ج�ت�م�اع� ت�ذ�ك�ارا ل�ب�ن��ي إ�س���ر�ائ�يل  و�

أ�م�ام� \لر�ب".
ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ان�ي و�\لث�لث	ون�

 1Vك�ث�ي�ر�ة Bم��و�اش �م�	و ج�اد� ف�ك�ان� له	ن� و�ب�ن�وب�ي	و ر�أ	و�أ�م�ا ب�ن 
 و�\ف���ر�ةV ج���د�ا. ف�لم���ا ر�أ	وا أ�ر�ض� ي�ع�ز�ي��ر� و�أ�ر�ض� ج�لع���اد� و�إ�ذ�ا

 Bم�و�اش 	م�ك�ان 	وا2\لم�ك�ان	ن� و�ق���ال���وب�ي	و ر�أ��	و ج���اد� و�ب�ن	أ�ت�ى ب�ن 
 «ع�ط�ار	وت	3ل�م	وس�ى و�أ�ل�ع�از�ار� \لك�اه�ن� و�ر	ؤ�س�اء� \لج�م�اع�ة�: 

 و�د�يب	��ون	 و�ي�ع�ز�ي��ر	 و�ن�م���ر�ة	 و�ح�ش���ب	ون	 و�أ�ل�ع�ال��ة	 و�ش���ب�ام	 و�ن�ب	��و
 ال�ر�ض	 \لت�ي ض�ر�ب�ه�ا \لر�ب& ق	د�ام� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ه�ي�4و�ب�ع	ون	 

 .«Bو�ل�ع�ب�يد�ك� م���و�اش Bم�و�اش 	ض�ن�ا5أ�ر�و�ج���د �وا: «إ�ن	م� ق���ال��	ث 
 ن�ع�م�ةN ف���ي ع�ي�ن�ي���ك� ف�لت	ع���ط� ه���ذ�ه� \ل�ر�ض	 ل�ع�ب�ي��د�ك� م	لك��ا و�ل

	ر�د	ن�».   ف�ق�ال م	وس�ى ل�ب�ن���ي ج���ادB و�ب�ن���ي ر�أ	وب�ي���ن�:6ت	ع�ب"ر�ن�ا \ل
 «ه�ل ي�ن�ط�ل�ق	 إ�خ�و�ت	ك	م� إ�لى \لح�ر�ب� و�أ�ن�ت	��م� ت�ق�ع	��د	ون� ه�ه	ن���ا؟

 ف�ل�م���اذ�ا ت�ص	��د&ون� ق	ل	��وب� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ع���ن� \لع	ب	��ور� إ�ل��ى7
 ه�ك�ذ�ا ف�ع���ل آب���اؤ	ك	م� ح�ي��ن�8\ل�ر�ض� \لت�ي أ�ع�ط�اه	م	 \لر�ب&؟ 



 ص���ع�د	وا إ�ل��ى9أ�ر�س�لت	ه	م� م�ن� ق�اد�ش� ب�ر�ن�يع� ل�ي�ن�ظ	ر	وا \ل�ر�ض�. 
 و�\د�ي أ�ش�ك	ول و�ن�ظ�ر	وا \ل�ر�ض� و�ص�د&وا ق	ل	وب� ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل

 ف�ح�م�ي� غ�ض�ب	10ع�ن� د	خ	ول� \ل�ر�ض� \لت�ي أ�ع�ط�اه	م	 \لر�ب&. 
 :N  ل��ن� ي���ر�ى \لن���اس	11\لر�ب" ف�ي ذ�ل�ك� \لي���و�م� و�أ�ق�س���م� ق���ائ�ل

 \لذ�ين� ص�ع�د	وا م�ن� م�ص�ر� م���ن� \ب���ن� ع�ش���ر�ين� س���ن�ةN ف�ص���اع�دا
�ن�ه	��م� �ب�ر�اه�يم� و�إ�س���ح�اق� و�ي�ع�ق	��وب� ل  \ل�ر�ض� \لت�ي أ�ق�س�م�ت	 ل�

 م�ا ع�د�ا ك�ال�ب� ب�ن� ي�ف	ن�ة� \لق�ن�ز"ي� و�ي�ش	وع�12لم� ي�ت�ب�ع	ون�ي ت�م�اما 
�ن�ه	م�ا \ت�ب�ع�ا \لر�ب� ت�م�اما.   ف�ح�م���ي� غ�ض���ب	 \ل��ر�ب"13ب�ن� ن	ون� ل

 ع�لى إ�س�ر�ائ�يل و�أ�ت�اه�ه	م� ف�ي \لب�ر"ي�ة� أ�ر�ب�ع�ين� س�ن�ةN ح�ت���ى ف�ن���ي�
 ف�ه	و�ذ�ا أ�ن�ت	م�14ك	ل& \لج�يل� \لذ�ي ف�ع�ل \لش�ر� ف�ي ع�ي�ن�ي� \لر�ب". 

	ن���اسB خ	ط���اةB ل�ت�ز�ي��د	وا  ق�د� ق	م�ت	م� ع�و�ضا ع���ن� آب���ائ�ك	م� ت�ر�ب�ي���ة� أ
 إ�ذ�ا \ر�ت�د�د�ت	م� م���ن�15أ�ي�ضا ح	م	و� غ�ض�ب� \لر�ب" ع�لى إ�س�ر�ائ�يل. 

 و�ر�ائ�ه� ي�ع	��ود	 ي�ت�ر	ك	��ه	 أ�ي�ض��ا ف���ي \لب�ر"ي���ة� ف�ت	ه�ل�ك	��ون� ك	��ل ه���ذ�ا
 ف��اق�ت�ر�ب	وا إ�لي��ه� و�ق��ال	وا: «ن�ب�ن��ي ح�ظ��ائ�ر� غ�ن��م16B\لش��ع�ب�». 

 و�أ�م���ا ن�ح���ن	 ف�ن�ت�ج���ر�د	17ل�م�و�اش���ين�ا ه�ه	ن���ا و�م	��د	نا ل�ط�ف�ال�ن���ا. 
 م	س�ر�ع�ين� ق	د�ام� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ح�ت�ى ن�أ�ت�ي� ب�ه�م� إ�لى م�ك���ان�ه�م�.
 و�ي�لب�ث	 أ�ط�ف�ال	ن�ا ف�ي م	د	نB م	ح�ص�ن�ةB م�ن� و�ج���ه� س	�ك�ان� \ل�ر�ض�.

18Bل& و�\ح���د��	ر�ائ�يل ك�و إ�س	ت�س�م� ب�ن�وت�ن�ا ح�ت�ى ي�ق	ي	إ�لى ب 	ج�ع�ل ن�ر 
	ر�د	ن" و�م���ا و�ر�اء�ه	19ن�ص�يب�ه	.   إ�ن�ن�ا ل ن�م�ل�ك	 م�ع�ه	م� ف���ي ع�ب���ر� \ل

	ر�د	ن" إ�ل��ى \لش���ر�ق�».  ل�ن� ن�ص�يب�ن�ا ق�د� ح�ص�ل لن���ا ف���ي ع�ب���ر� \ل



�م���ر� إ�ن� ت�ج�ر�د�ت	��م�20  ف�ق�ال له	م� م	وس�ى: «إ�ن� ف�ع�لت	م� ه���ذ�ا \ل
	ر�د	ن� ك	��ل& م	ت�ج���ر"دB م�ن�ك	��م�21أ�م���ام� \ل��ر�ب" ل�لح���ر�ب�   و�ع�ب���ر� \ل

 و�أ	خ�ض���ع�ت�22أ�م�ام� \لر�ب" ح�ت���ى ط���ر�د� أ�ع���د�اء�ه	 م���ن� أ�م���ام�ه� 
 \ل�ر�ض	 أ�م�ام� \لر�ب" و�ب�ع�د� ذ�ل�ك� ر�ج�ع�ت	م� ف�ت�ك	ون	ون� أ�ب�ر�ي��اء� م���ن�
 ن�ح�و� \لر�ب" و�م�ن� ن�ح�و� إ�س���ر�ائ�يل و�ت�ك	��ون	 ه���ذ�ه� \ل�ر�ض	 م	لك��ا

 و�لك���ن� إ�ن� ل��م� ت�ف�ع�ل	��وا ه�ك���ذ�ا ف���إ�ن�ك	م�23لك	م� أ�م���ام� \ل��ر�ب". 
 ت	خ�ط�ئ	ون� إ�ل��ى \ل��ر�ب". و�ت�ع�لم	��ون� خ�ط�ي�ت�ك	��م	 \لت���ي ت	ص���يب	ك	م�.

�ن�ف	س�ك	م� م	د	نا ل�ط�ف���ال�ك	م� و�ح�ظ���ائ�ر� ل�غ�ن�م�ك	��م�. و�م��ا24  ا�ب�ن	وا ل
 ف�ق�ال ب�ن	و ج�اد� و�ب�ن	و ر�أ	وب�ي�ن�25خ�ر�ج� م�ن� أ�ف�و�اه�ك	م	 \ف�ع�ل	وا». 

 أ�ط�ف�ال	ن���ا26ل�م	وس�ى: «ع�ب�ي��د	ك� ي�ف�ع�ل	��ون� ك�م���ا أ�م���ر� س���ي"د�ي. 
 و�ن�س�اؤ	ن�ا و�م�و�اش���ين�ا و�ك	��ل& ب�ه�ائ�م�ن���ا ت�ك	��ون	 ه	ن���اك� ف���ي م	��د	ن�

 و�ع�ب�يد	ك� ي�ع�ب	ر	ون� ك	ل& م	ت�ج���ر"دB ل�لج	ن���د� أ�م���ام� \ل��ر�ب"27ج�لع�اد�. 
 ف�أ�و�ص���ى ب�ه���م� م	وس���ى28ل�لح���ر�ب� ك�م���ا ت�ك�ل��م� س���ي"د�ي». 

 أ�ل�ع�از�ار� \لك�اه�ن� و�ي�ش	وع� ب�ن� ن	ونBٍ� و�ر	ؤ	وس� آب���اء� \ل�س���ب�اط�
	ر�د	ن�29م�ن� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل.   و�ق�ال له	م� م	وس���ى: «إ�ن� ع�ب���ر� \ل

 م�ع�ك	م� ب�ن	و ج�اد� و�ب�ن	و ر�أ	وب�ي�ن� ك	ل& م	ت�ج�ر"دB ل�لح���ر�ب� أ�م��ام� \ل�ر�ب"
 ف�م�ت�ى أ	خ�ض���ع�ت� \ل�ر�ض	 أ�م���ام�ك	م� ت	ع�ط	��ون�ه	م� أ�ر�ض� ج�لع���اد�

 و�لك�ن� إ�ن� لم� ي�ع�ب	ر	وا م	ت�ج�ر"د�ين� م�ع�ك	م� ي�ت�م�لك	وا ف�ي30م	لكا. 
 ف�أ�ج���اب� ب�ن	��و ج���ادB و�ب�ن	��و31و�س���ط�ك	م� ف���ي أ�ر�ض� ك�ن�ع���ان�». 

 ر�أ	وب�ي�ن�: «الذ�ي ت�ك�لم� ب�ه� \ل��ر�ب& ع���ن� ع�ب�ي��د�ك� ك���ذ�ل�ك� ن�ف�ع���ل	.



 ن�ح�ن	 ن�ع�ب	ر	 م	ت�ج�ر"د�ين� أ�م�ام� \لر�ب" إ�لى أ�ر�ض� ك�ن�ع�ان� و�لك�ن�32
	ر�د	ن"».   ف���أ�ع�ط�ى م	وس���ى33ن	ع�ط�ى م	لك� ن�ص�يب�ن�ا ف�ي ع�ب�ر� \ل

 له	�م� ل�ب�ن��ي ج��ادB و�ب�ن��ي ر�أ	وب�ي��ن� و�ن�ص���ف� س��ب�ط� م�ن�س��ى ب��ن�
�م	ور�ي"ين� و�م�م�لك�ة� ع	��وجB م�ل���ك�  ي	وس	ف� م�م�لك�ة� س�يح	ون� م�ل�ك� \ل
 ب�اش���ان� \ل�ر�ض� م���ع� م	��د	ن�ه�ا ب�ت	خ	��وم� م	��د	ن� \ل�ر�ض� ح�و�الي�ه���ا.

 و�ع�ط��ر	وت�35ف�ب�ن�ى ب�ن	و ج�اد� د�يب	ون� و�ع�ط�ار	وت� و�ع�ر	وع�ير� 34
 و�ب�ي�ت� ن�م�ر�ة� و�ب�ي���ت� ه���ار�ان� م	��د	نا36ش	وف�ان� و�ي�ع�ز�ير� و�ي	ج�ب�ه�ة� 

 .Bم�ع� ح�ظ���ائ�ر� غ�ن���م Nح�ص�ن�ة	ون�37م	ب���ن� ح�ش���وب�ي	و ر�أ��	و�ب�ن���ى ب�ن 
 و�ن�ب	و� و�ب�ع�ل م�ع	��ون� (م	غ�ي�ر�ت���ي� \ل�س���م�)38و�أ�ل�ع�الة� و�ق�ر�ي�ت�اي�م� 

 و�ذ�ه���ب�39و�س�ب�م�ة� و�د�ع	وا ب�أ�س�م�اءB أ�س�م�اء� \لم	د	ن� \لت�ي ب�ن	وا. 
 ب�ن	��و م���اك�ير� ب���ن� م�ن�س���ى إ�ل��ى ج�لع���اد� و�أ�خ���ذ	وه�ا و�ط���ر�د	وا

�م	ور�ي"ين� \لذ�ين� ف�يه�ا.   ف���أ�ع�ط�ى م	وس���ى ج�لع���اد� ل�م���اك�ير�40\ل
 و�ذ�ه�ب� ي�ائ�ير	 \ب�ن	 م�ن�س���ى و�أ�خ���ذ�41ب�ن� م�ن�س�ى ف�س�ك�ن� ف�يه�ا. 

 و�ذ�ه�ب� ن	وب�ح	 و�أ�خ�ذ� ق�ن�اة�42م�ز�ار�ع�ه�ا و�د�ع�اه	ن� ح�و&وث� ي�ائ�ير�. 
و�ق	ر�اه�ا و�د�ع�اه�ا ن	وب�ح� ب�اس�م�ه�. 
ا�ل�ص�ح�اح	 \لث�ال�ث	 و�\لث�لث	ون�

 ه�ذ�ه� ر�ح�لت	 ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل \لذ�ين� خ�ر�ج	وا م���ن� أ�ر�ض�1 
 و�ك�ت���ب� م	وس���ى2م�ص�ر� ب�ج	ن	ود�ه�م� ع�ن� ي�د� م	وس�ى و�ه���ار	ون�. 

 م�خ�ار�ج�ه	م� ب�ر�ح�لت�ه�م� ح�س�ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب". و�ه���ذ�ه� ر�ح�لت	ه	��م�
�و�ل� ف�ي3ب�م�خ�ار�ج�ه�م�:   ا�ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ر�ع�م�س�يس� ف�ي \لش�ه�ر� \ل



�و�ل� ف���ي غ���د� \لف�ص���ح�.  \لي�و�م� \لخ�ام�س� ع�ش�ر� م�ن� \لش���ه�ر� \ل
 خ�ر�ج� ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل ب�ي�دB ر�ف�يع�ةB أ�م�ام� أ�ع�ي	��ن� ج�م�ي��ع� \لم�ص���ر�ي"ين�

 إ�ذ� ك�ان� \لم�ص�ر�ي&ون� ي�د�ف�ن	ون� \لذ�ين� ض�ر�ب� م�ن�ه	م	 \ل��ر�ب& م���ن�4
 ف�ار�ت�ح���ل ب�ن	��و5ك	ل" ب�ك�رB. و�\لر�ب& ق�د� ص���ن�ع� ب���آل�ه�ت�ه�م� أ�ح�ك�ام��ا. 
 ث	��م� \ر�ت�ح�ل	��وا6إ�س�ر�ائ�يل م�ن� ر�ع�م�س�يس� و�ن�ز�ل	وا ف�ي س	ك&وت�. 

 م�ن� س	��ك&وت� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي إ�يث���ام� \لت���ي ف���ي ط���ر�ف� \لب�ر"ي���ة�.
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� إ�يث�ام� و�ر�ج�ع	��وا ع�ل��ى ف���م� \لح�ي��ر	وث� \لت���ي7

 .Bد�ل���وا أ�م�ام� م�ج	ون� و�ن�ز�ل	ل ص�ف�ب�الة� ب�ع	8ق�وا م���ن��	ت�ح�ل�م� \ر��	ث 
 أ�م�ام� \لح�ير	وث� و�ع�ب�ر	وا ف�ي و�س�ط� \لب�ح�ر� إ�لى \لب�ر"ي�ة� و�س�ار	وا

 ث	��م�9م�س�ير�ة� ث�لث�ة� أ�ي�امB ف�ي ب�ر"ي�ة� إ�يث���ام� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي م���ار�ة�. 
 \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� م�ار�ة� و�أ�ت	وا إ�ل��ى إ�يل�ي��م�. و�ك���ان� ف���ي إ�يل�ي��م� \ث�ن�ت���ا

 ث	��م�10ع�ش�ر�ة� ع�ي���ن� م���اءB و�س���ب�ع	ون� ن�خ�ل��ةN. ف�ن�ز�ل	��وا ه	ن���اك�. 
 ث	��م� \ر�ت�ح�ل	��وا11\ر�ت�ح�ل	وا م�ن� إ�يل�يم� و�ن�ز�ل	وا ع�لى ب�ح�ر� س	��وف�. 

 .Bوا ف�ي ب�ر"ي�ة� س�ين	وف� و�ن�ز�ل	ر� س�ب�ح �12م�ن�وا م���ن��	ت�ح�ل�م� \ر	ث 
 ث	��م� \ر�ت�ح�ل	��وا م���ن� د	ف�ق���ة�13ب�ر"ي�ة� س�ينB و�ن�ز�ل	��وا ف���ي د	ف�ق���ة�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م���ن� أ�ل	��وش� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي14و�ن�ز�ل	وا ف�ي أ�ل	وش�. 
 ث	��م�15ر�ف�ي��د�يم�. و�ل��م� ي�ك	��ن� ه	ن���اك� م���اءV ل�لش���ع�ب� ل�ي�ش���ر�ب�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	��وا16\ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ر�ف�يد�يم� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ب�ر"ي�ة� س�ين�اء�. 
 ث	��م� \ر�ت�ح�ل	��وا17م�ن� ب�ر"ي�ة� س�ين�اء� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ق�ب�ر	وت� ه�ت���أ�و�ة�. 
 ث	��م� \ر�ت�ح�ل	��وا18م�ن� ق�ب�ر	وت� ه�ت�أ�و�ة� و�ن�ز�ل	وا ف���ي ح�ض���ي�ر	وت�. 



 ث	م� \ر�ت�ح�ل	��وا م���ن� ر�ث�م���ة�19م�ن� ح�ض�ي�ر	وت� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ر�ث�م�ة�. 
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ر�م&ون� ف�ار�ص�20و�ن�ز�ل	وا ف�ي ر�م&ون� ف�ار�ص�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ل�ب�ن�ة� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي ر�س���ة�.21و�ن�ز�ل	وا ف�ي ل�ب�ن�ة�. 
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	��وا23ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ر�س�ة� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ق	ه�ي�لت�ة�. 22

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ج�ب�ل�24م�ن� ق	ه�ي�لت�ة� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ج�ب�ل� ش�اف�ر�. 
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ح�ر�اد�ة� و�ن�ز�ل	��وا25ش�اف�ر� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ح�ر�اد�ة�. 

 ث	��م� \ر�ت�ح�ل	��وا م���ن� م�ق�ه�ي�ل	��وت� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي26ف�ي م�ق�ه�ي�ل	وت�. 
 ث	��م�28ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ت�اح�ت� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي ت���ار�ح�. 27ت�اح�ت�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� م�ث�ق�ة�29\ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ت�ار�ح� و�ن�ز�ل	وا ف�ي م�ث�ق�ة�. 
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ح�ش���م	ون�ة� و�ن�ز�ل	��وا30و�ن�ز�ل	وا ف�ي ح�ش�م	ون�ة�. 

 ث	م� \ر�تح�ل	وا م�ن م	س�ير	وت� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ب�ن�ي31ف�ي م	س�ير	وت�. 
 ث&م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ب�ن���ي ي�ع�ق���ان� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي ح	��ور�32ي�ع�ق�ان�. 

 ثم� \ر�ت�ح�ل	��وا م���ن� ح	��ور� \لج���د�ج�اد� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي33\لج�د�ج�اد�. 
 ث�م� \ر�ت�ح�ل	�وا م��ن� ي	ط�ب��ات� و�ن�ز�ل	�وا ف��ي ع�ب�ر	ون��ة�.34ي	ط�ب�ات�. 

 ثم�36ثم� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ع�ب�ر	ون�ة� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ع�ص�ي	ون� ج�اب�ر�. 35
 \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ع�ص�ي	ون� ج�اب�ر� و�ن�ز�ل	وا ف���ي بر"ي���ة� ص���ينB (و�ه���ي�

 ثم� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ق�اد�ش� و�ن�ز�ل	وا ف��ي ج�ب��ل� ه	�ور37Bق�اد�ش	). 
 ف�ص���ع�د� ه���ار	ون	 \لك��اه�ن	 إ�ل��ى38ف�ي ط���ر�ف� أ�ر�ض� أ�د	وم�. 

 ج�ب���ل� ه	��ورB ح�س���ب� ق���و�ل� \ل��ر�ب" و�م���ات� ه	ن���اك� ف���ي \لس���ن�ة�
�ر�ب�ع�ي��ن� ل�خ	��ر	وج� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل م���ن� أ�ر�ض� م�ص���ر� ف��ي  \ل



�و�ل� م��ن� \لش��ه�ر�.   و�ك���ان� ه���ار	ون	39\لش�ه�ر� \لخ�ام�س� ف�ي \ل
.Bور��	ح�ين� م�ات� ف���ي ج�ب���ل� ه Nر�ين� س�ن�ة�و�ع�ش Bوث�لث Bن� م�ئ�ة�ب\ 

 و�س�م�ع� \لك�ن�ع�ان�ي& م�ل�ك	 ع�ر�اد� و�ه	��و� س���اك�نV ف���ي \لج�ن	��وب�40
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن�41ف�ي أ�ر�ض� ك�ن�ع�ان� ب�م�ج�يء� ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ص���لم	ون�ة�42ج�ب�ل� ه	ورB و�ن�ز�ل	وا ف�ي ص�لم	ون�ة�. 
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ف	ون	��ون� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي43و�ن�ز�ل	وا ف�ي ف	ون	ون�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� أ	وب	وت� و�ن�ز�ل	وا ف�ي ع�ي"ي ع�ب���ار�يم�44أ	وب	وت�. 
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ع�ي"يم� و�ن�ز�ل	وا ف�ي د�يب	ون�45ف�ي ت	خ	م� م	وآب�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م���ن� د�يب	��ون� ج��اد� و�ن�ز�ل	�وا ف��ي ع�لم	��ون�46ج�اد�. 
 ث	م� \ر�ت�ح�ل	وا م�ن� ع�لم	��ون� د�ب�لت���اي�م� و�ن�ز�ل	��وا ف���ي47د�ب�لت�اي�م�. 

 ث	م� \ر�ت�ح�ل	��وا م���ن� ج�ب���ال� ع�ب���ار�يم�48ج�ب�ال� ع�ب�ار�يم� أ�م�ام� ن�ب	و. 
 ن�ز�ل	�وا ع�ل�ى49و�ن�ز�ل	وا ف�ي ع�ر�ب�ات� م	وآب� ع�لى أ	ر�د	ن" أ�ر�يح��ا. 

	ر�د	ن" م�ن� ب�ي���ت� ي�ش���يم	وت� إ�ل��ى آب���ل ش���ط"يم� ف���ي ع�ر�ب���ات�  \ل
 و�ق�ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى ف���ي ع�ر�ب���ات� م	��وآب� ع�ل��ى50م	وآب�. 

	ر�د	ن�51أ	ر�د	ن" أ�ر�يح�ا:   «ق	ل ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: إ�ن�ك	�م� ع���اب�ر	ون� \ل
 ف�ت�ط���ر	د	ون� ك	��ل س	��ك�ان� \ل�ر�ض� م���ن�52إ�لى أ�ر�ض� ك�ن�ع���ان� 

 أ�م����ام�ك	م� و�ت�م�ح	���ون� ج�م�ي���ع� ت�ص����او�ير�ه�م� و�ت	ب�ي���د	ون� ك	���ل
 أ�ص����ن�ام�ه�م� \لم�س����ب	وك�ة� و�ت	خ�ر�ب	���ون� ج�م�ي���ع� م	ر�ت�ف�ع����ات�ه�م�.

�ن"��ي ق���د� أ�ع�ط�ي�ت	ك	��م	53  ت�م�ل�ك	��ون� \ل�ر�ض� و�ت�س���ك	ن	ون� ف�يه���ا ل
 و�ت�ق�ت�س���م	ون� \ل�ر�ض� ب�الق	ر�ع���ة�54\ل�ر�ض� ل�ك���ي� ت�م�ل�ك	وه���ا 



 ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ك	م�. \�لك�ث�ير	 ت	ك�ث"ر	ون� له	 ن�ص�يب�ه	 و�\لق�ل�يل	 ت	ق�ل"ل	��ون�
 له	 ن�ص�يب�ه	. ح�ي�ث	 خ�ر�ج�ت� له	 \لق	ر�ع�ة	 ف�ه	ن�اك� ي�ك	ون	 له	. ح�س���ب�

 و�إ�ن� ل��م� ت�ط���ر	د	وا س	��ك�ان�55أ�س���ب�اط� آب���ائ�ك	م� ت�ق�ت�س���م	ون�. 
 \ل�ر�ض� م�ن� أ�م�ام�ك	م� ي�ك	ون	 \لذ�ين� ت�س���ت�ب�ق	ون� م�ن�ه	��م� أ�ش���و�اكا
 ف�ي أ�ع�ي	ن�ك	م� و�م�ن���اخ�س� ف���ي ج���و�ان�ب�ك	م� و�ي	ض���اي�ق	ون�ك	م� ع�ل��ى

 ف�ي�ك	ون	 أ�ن"ي أ�ف�ع�ل	 ب�ك	م�56\ل�ر�ض� \لت�ي أ�ن�ت	م� س�اك�ن	ون� ف�يه�ا. 
ك�م�ا ه�م�م�ت	 أ�ن� أ�ف�ع�ل ب�ه�م�». 

ا�ل�ص�ح�اح	 \لر�اب�ع	 و�\لث�لث	ون�
 «ق	�ل ل�ب�ن��ي إ�س���ر�ائ�يل: إ�ن�ك	��م�2و�أ�م�ر \ل��ر�ب& م	وس���ى: 1 

 د�اخ�ل	ون� إ�لى أ�ر�ض� ك�ن�ع���ان�. ه���ذ�ه� ه���ي� \ل�ر�ض	 \لت���ي ت�ق���ع	
 ت�ك	��ون	 لك	��م� ن�اح�ي���ة	3لك	��م� ن�ص���يبا. أ�ر�ض	 ك�ن�ع���ان� ب�ت	خ	وم�ه���ا. 

 \لج�ن	وب� م�ن� ب�ر"ي�ة� ص�ين� ع�لى ج�ان�ب� أ�د	وم�. و�ي�ك	ون	 لك	م� ت	خ	م	
 و�ي���د	ور	 لك	��م	4\لج�ن	وب� م�ن� ط�ر�ف� ب�ح�ر� \لم�لح� إ�ل��ى \لش���ر�ق� 

 \لت&خ	م	 م�ن� ج�ن	وب� ع�ق�ب�ة� ع�ق�ر�ب"يم� و�ي�ع�ب	��ر	 إ�ل��ى ص���ين� و�ت�ك	��ون	
 م�خ�ار�ج	ه	 م�ن� ج�ن	وب� ق�اد�ش� ب�ر�ن�ي��ع� و�ي�خ���ر	ج	 إ�ل��ى ح�ص���ر� أ�د�ار�

 ث	م� ي�د	ور	 \لت&خ	م	 م���ن� ع�ص���م	ون� إ�ل��ى5و�ي�ع�ب	ر	 إ�لى ع�ص�م	ون�. 
 و�أ�م�ا ت	خ	م	 \لغ�ر�ب�6و�\د�ي م�ص�ر� و�ت�ك	ون	 م�خ�ار�ج	ه	 ع�ن�د� \لب�ح�ر�. 

 ف�ي�ك	ون	 \لب�ح���ر	 \لك�ب�ي��ر	 لك	��م� ت	خ	م��ا. ه���ذ�ا ي�ك	��ون	 لك	��م� ت	خ	��م	



 و�ه�ذ�ا ي�ك	ون	 لك	م� ت	خ	م	 \لش"م�ال�. م�ن� \لب�ح�ر� \لك�ب�ي��ر�7\لغ�ر�ب�. 
 و�م�ن� ج�ب�ل� ه	��ور� ت�ر�س	��م	ون�8ت�ر�س	م	ون� لك	م� إ�لى ج�ب�ل� ه	ور�. 

 ث	��م�9إ�لى م�د�خ�ل� ح�م�اة� و�ت�ك	ون	 م�خ�ار�ج	 \لت&خ	��م� إ�ل��ى ص���د�د�. 
 ي�خ���ر	ج	 \لت&خ	��م	 إ�ل��ى ز�ف���ر	ون� و�ت�ك	��ون	 م�خ���ار�ج	ه	 ع�ن���د� ح�ص���ر�

 و�ت�ر�س	��م	ون� لك	�م�10ع�ين�ان�. ه�ذ�ا ي�ك	ون	 لك	م� ت	خ	م	 \لش"�م�ال�. 
 ت	خ	م��ا إ�ل��ى \لش���ر�ق� م���ن� ح�ص���ر� ع�ين���ان� إ�ل��ى ش���ف�ام�.

 و�ي�ن�ح�د�ر	 \لت&خ	م	 م�ن� ش�ف�ام� إ�ل��ى ر�ب�ل��ة� ش���ر�ق�ي� ع�ي���نB. ث	��م�11
 ث	��م�12ي�ن�ح�د�ر	 \لت&خ	م	 و�ي�م�س& ج�ان�ب� ب�ح�ر� ك�ن�ار�ة� إ�لى \لش���ر�ق�. 

	ر�د	ن" و�ت�ك	ون	 م�خ�ار�ج	ه	 ع�ن�د� ب�ح�ر� \لم�ل��ح�.  ي�ن�ح�د�ر	 \لت&خ	م	 إ�لى \ل
 ف���أ�م�ر�13ه���ذ�ه� ت�ك	��ون	 لك	��م	 \ل�ر�ض	 ب�ت	خ	وم�ه���ا ح�و�الي�ه���ا». 

 م	وس�ى ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل: «ه�ذ�ه� ه�ي� \ل�ر�ض	 \لت�ي ت�ق�ت�س�م	ون�ه�ا
 ب�الق	ر�ع���ة� \لت���ي أ�م���ر� \ل��ر�ب& أ�ن� ت	ع�ط���ى ل�لت"س���ع�ة� \ل�س���ب�اط�

�ن�ه	 ق�د� أ�خ�ذ� س�ب�ط	 ب�ن���ي ر�أ	وب�ي���ن� ح�س���ب�14و�ن�ص�ف� \لس"ب�ط�.   ل
 ب	ي	وت� آب�ائ�ه�م� و�س�ب�ط	 ب�ن�ي ج�اد� ح�س���ب� ب	ي	��وت� آب��ائ�ه�م� و�ن�ص���ف	

 ا�لس"��ب�ط�ان� و�ن�ص���ف	15س���ب�ط� م�ن�س��ى. ق��د� أ�خ��ذ	وا ن�ص��يب�ه	م�. 
 \لس"��ب�ط� ق���د� أ�خ���ذ	وا ن�ص���يب�ه	م� ف���ي ع�ب���ر� أ	ر�د	ن" أ�ر�يح���ا ش���ر�قا

 «ه���ذ�ان�17و�ق���ال \ل��ر�ب& ل�م	وس���ى: 16ن�ح���و� \لش&��ر	وق�». 
 \س���م�ا \لر�ج	لي���ن� \لل��ذ�ي�ن� ي�ق�س���م�ان� لك	��م	 \ل�ر�ض�: أ�ل�ع���از�ار	

 و�ر�ئ�يسا و�\ح�دا م�ن� ك	��ل" س���ب�ط18B\لك�اه�ن	 و�ي�ش	وع	 ب�ن	 ن	ون�. 
 و�ه���ذ�ه� أ�س���م�اء	 \لر"ج���ال�. م���ن�19ت�أ�خ	ذ	ون� ل�ق�س�م�ة� \ل�ر�ض�. 



 و�م���ن� س���ب�ط� ب�ن���ي ش���م�ع	ون�20س�ب�ط� ي�ه	وذ�ا ك�ال�ب	 ب�ن	 ي�ف	ن�ة�. 
 و�م���ن� س���ب�ط� ب�ن�ي���ام�ين� أ�ل�ي��د�اد	 ب���ن	21ش�م	وئ�يل	 ب�ن	 ع�م"يه	��ود�. 

 و�م�ن� س�ب�ط� ب�ن�ي د�ان� \لر�ئ�يس	 ب	ق"�ي ب��ن	 ي	ج�ل��ي.22ك�س�ل	ون�. 
 و�م�ن� ب�ن�ي ي	وس	ف�: م�ن� س�ب�ط� ب�ن�ي م�ن�س�ى \لر�ئ�يس	 ح�ن"يئ�يل	23

 و�م�ن� س�ب�ط� ب�ن�ي أ�ف�ر�اي�م� \لر�ئ�يس	 ق�م	وئ�ي��ل	 ب���ن	24ب�ن	 إ�يف	ود�. 
 و�م�ن� س�ب�ط� ب�ن�ي ز�ب	ول	ون� \لر�ئ�يس	 أ�ل�يص�اف�ان	 ب�ن	25ش�ف�ط�ان�. 

 و�م�ن� س���ب�ط� ب�ن���ي ي�س���اك�ر� \لر�ئ�ي��س	 ف�لط�يئ�ي��ل	 ب���ن	26ف�ر�ن�اخ�. 
 و�م���ن� س���ب�ط� ب�ن���ي أ�ش���ير� \لر�ئ�ي��س	 أ�خ�يه	��ود	 ب���ن	27ع���ز�ان�. 

 و�م�ن� س�ب�ط� ب�ن�ي ن�ف�ت�ال�ي \لر�ئ�ي��س	 ف���د�ه�ئ�يل	 ب���ن	28ش�ل	وم�ي. 
 ه�ؤ	لء� ه	م	 \لذ�ين� أ�م�ر�ه	م	 \ل��ر�ب& أ�ن� ي�ق�س���م	وا29ع�م"يه	ود�». 

ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ف�ي أ�ر�ض� ك�ن�ع�ان�. 
ا�ل�ص�ح�اح	 \لخ�ام�س	 و�\لث�لث	ون�

 ث	م� أ�م�ر� \لر�ب& م	وس�ى ف�ي ع�ر�ب�ات� م	��وآب� ع�ل��ى أ	ر�د	ن"1 
 «أ�و�ص� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل أ�ن� ي	ع�ط	��وا \للو�ي"ي��ن� م���ن�2أ�ر�يح���ا: 

 ن�ص���يب� م	لك�ه���م� م	��د	نا ل�لس���ك�ن� و�م�ر�اع���ي� ل�لم	��د	ن� ح�و�الي�ه���ا
 ف�ت�ك	ون	 \لم	د	ن	 له	��م� ل�لس���ك�ن� و�م�ر�اع�ي�ه���ا3ت	ع�ط	ون� \للو�ي"ين�. 

 و�م�ر�اع���ي \لم	��د	ن�4ل�ب�ه�ائ�م�ه�م� و�أ�م�و�ال�ه�م� و�ل�س�ائ�ر� ح�ي�و�ان���ات�ه�م�. 
 \لت�ي ت	ع�ط	ون� \للو�ي"ين� ت�ك	ون	 م�ن� س	��ور� \لم�د�ين���ة� إ�ل��ى ج�ه���ة�

 ف�ت�ق�يس	ون� م���ن� خ���ار�ج� \لم�د�ين���ة�5\لخ�ار�ج� أ�لف� ذ�ر�اعB ح�و�الي�ه�ا. 
Bذ�ر�اع �وب� أ�لف���ي��	و�ج���ان�ب� \لج�ن Bذ�ر�اع �ق� أ�لف���ي�ج���ان�ب� \لش���ر 



Bذ�ر�اع �و�ج���ان�ب� \لش"��م�ال� أ�لف���ي Bذ�ر�اع �ب� أ�لف���ي�و�ج���ان�ب� \لغ���ر 
 و�ت�ك	ون	 \لم�د�ين���ة	 ف���ي \لو�س���ط�. ه���ذ�ه� ت�ك	��ون	 له	��م� م�ر�اع���ي

 و�الم	د	ن	 \لت�ي ت	ع�ط	ون� \للو�ي"ين� ت�ك	��ون	 س���تy م�ن�ه���ا6\لم	د	ن�. 
 م	د	نا ل�لم�لج�إ�. ت	ع�ط	ون�ه���ا ل�ك���ي� ي�ه���ر	ب� إ�لي�ه���ا \لق�ات���ل	. و�ف�و�ق�ه���ا

 .Nب�ع�ي��ن� م�د�ين���ة�ن� و�أ�ر���ن�ت�ي�ون� \ث��	ط�ع	ن� \لت���ي7ت	د��	\لم 	ج�م�ي��ع 
 ت	ع�ط	��ون� \للو�ي"ي��ن� ث�م���ان�ي و�أ�ر�ب�ع	��ون� م�د�ين���ةN م���ع� م�ر�اع�ي�ه���ا.

 و�الم	د	ن	 \لت�ي ت	ع�ط	ون� م�ن� م	لك� ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل م���ن� \لك�ث�ي��ر�8
 ت	ك�ث"ر	ون� و�م�ن� \لق�ل�يل� ت	ق�ل"ل	ون�. ك	ل& و�\ح�دB ح�س�ب� ن�ص�يب�ه� \ل��ذ�ي

 و�أ�م���ر� \ل��ر�ب& م	وس���ى:9م�لك�ه	 ي	ع�ط�ي م�ن� م	��د	ن�ه� ل�لو�ي"ي��ن�». 
	ر�د	ن� إ�ل��ى أ�ر�ض�10  «ق	ل ل�ب�ن�ي إ�س���ر�ائ�يل: إ�ن�ك	��م� ع���اب�ر	ون� \ل

�ن�ف	س�ك	م� م	د	نا ت�ك	ون	 م	��د	ن� م�لج���أB لك	��م�11ك�ن�ع�ان�.   ف�ت	ع�ي"ن	ون� ل
 ف�ت�ك	��ون	12ل�ي�ه���ر	ب� إ�لي�ه���ا \لق�ات���ل	 \ل��ذ�ي ق�ت���ل ن�ف�س��ا س���ه�وا. 

 لك	م	 \لم	د	ن	 م�لج�أN م�ن� \لو�ل�ي" ل�ك�ي�ل ي�م	وت� \لق�ات�ل	 ح�ت�ى ي�ق���ف�
 و�الم	��د	ن	 \لت���ي ت	ع�ط	��ون� ت�ك	��ون	13أ�م�ام� \لج�م�اع�ة� ل�لق�ض���اء�. 
 ث�لث��ا م���ن� \لم	��د	ن� ت	ع�ط	��ون� ف���ي14س�ت� م	د	ن� م�لج���أB لك	��م�. 

	ر�د	ن" و�ث�لثا م�ن� \لم	��د	ن� ت	ع�ط	��ون� ف���ي أ�ر�ض� ك�ن�ع���ان�.  ع�ب�ر� \ل
 ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل و�ل�لغ�ر�ي��ب� و�ل�لم	س���ت�و�ط�ن�15م	د	ن� م�لج�أB ت�ك	ون	 

 ف�ي و�س�ط�ه�م� ت�ك	ون	 ه�ذ�ه� \لس"ت& \لم	د	ن� ل�لم�لج�إ� ل�ك��ي� ي�ه���ر	ب�
 «إ�ن� ض���ر�ب�ه	 ب���أ�د�اة� ح�د�ي��د16Bإ�لي�ه�ا ك	ل& م�ن� ق�ت�ل ن�ف�سا س�ه�وا. 

 و�إ�ن� ض�ر�ب�ه	 ب�ح�ج�ر� ي���د17Bف�م�ات� ف�ه	و� ق�ات�لV. إ�ن� \لق�ات�ل ي	ق�ت�ل	. 



 أ�و�18م�م��ا ي	ق�ت��ل	 ب���ه� ف�م��ات� ف�ه	�و� ق�ات��لV. إ�ن� \لق�ات��ل ي	ق�ت��ل	. 
 ض�ر�ب�ه	 ب�أ�د�اة� ي�دB م���ن� خ�ش���بB م�م���ا ي	ق�ت���ل	 ب���ه� ف�ه	��و� ق�ات���لV. إ�ن�

 و�ل���ي& \ل��د�م� ي�ق�ت	��ل	 \لق�ات���ل. ح�ي��ن� ي	ص���اد�ف	ه	19\لق�ات�ل ي	ق�ت�ل	. 
 و�إ�ن� د�ف�ع���ه	 ب�ب	غ�ض���ةB أ�و� أ�لق���ى ع�لي���ه� ش���ي�ئا ب�ت�ع�م&��د20Bي�ق�ت	ل	��ه	. 
 أ�و� ض�ر�ب�ه	 ب�ي�د�ه� ب�ع�د�او�ةB ف�م�ات� ف�إ�ن�ه	 ي	ق�ت���ل	 \لض���ار�ب	21ف�م�ات� 

�ن�ه	 ق�ات�لV. و�ل�ي& \لد�م� ي�ق�ت	ل	 \لق�ات�ل ح�ين� ي	ص�اد�ف	ه	.   و�لك���ن�22ل
Bم���ا ب�ل ت�ع�م&��د Nه� أ�د�اة���أ�لق���ى ع�لي �أ�و Bب�ل ع�د�او�ة Nت�ة�ب�غ 	د�ف�ع�ه �إ�ن 

 أ�و� ح�ج�را م�ا م�م�ا ي	ق�ت�ل	 ب�ه� ب�ل ر	ؤ�ي�ةB. أ�س�ق�ط�ه	 ع�لي���ه� ف�م���ات�23
 ت�ق�ض�ي \لج�م�اع�ة	 ب�ي�ن�24و�ه	و� لي�س� ع�د	و�ا له	 و�ل ط�ال�با أ�ذ�ي�ت�ه	 

 و�ت	ن�ق���ذ	25\لق�ات�ل� و�ب�ي�ن� و�ل�ي" \ل��د�م� ح�س���ب� ه���ذ�ه� \ل�ح�ك���ام�. 
 \لج�م�اع�ة	 \لق�ات�ل م�ن� ي�د� و�ل���ي" \ل��د�م� و�ت���ر	د&ه	 \لج�م�اع���ة	 إ�ل��ى
 م�د�ين���ة� م�لج�ئ�ه� \لت���ي ه���ر�ب� إ�لي�ه���ا ف�ي	ق�ي��م	 ه	ن���اك� إ�ل��ى م���و�ت�

 و�لك���ن�26\لك�اه�ن� \لع�ظ�يم� \لذ�ي م	س�ح� ب�الد&ه�ن� \لم	ق���د�س�. 
 إ�ن� خ�ر�ج� \لق�ات�ل	 م�ن� ح	د	ود� م�د�ين���ة� م�لج�ئ�ه� \لت���ي ه���ر�ب� إ�لي�ه���ا

 و�و�ج���د�ه	 و�ل���ي& \ل��د�م� خ���ار�ج� ح	��د	ود� م�د�ين���ة� م�لج�ئ�ه� و�ق�ت���ل27
 Vد�م 	س� ل��ه�ف���ي م�د�ين���ة� م�لج�ئ�ه�28و�ل�ي& \لد�م� \لق�ات�ل ف�لي 	ن���ه�  ل

 ي	ق�يم	 إ�لى م�و�ت� \لك�اه�ن� \لع�ظ�يم�. و�أ�م�ا ب�ع��د� م��و�ت� \لك��اه�ن�
 «ف�ت�ك	ون	 ه���ذ�ه�29\لع�ظ�يم� ف�ي�ر�ج�ع	 \لق�ات�ل	 إ�لى أ�ر�ض� م	لك�ه�. 

 لك	م� ف�ر�يض���ة� ح	ك��مB إ�ل�ى أ�ج�ي��ال�ك	م� ف��ي ج�م�ي�ع� م�س��اك�ن�ك	م�.
 ك	ل& م���ن� ق�ت���ل ن�ف�س��ا ف�ع�ل��ى ف���م� ش	��ه	ودB ي	ق�ت���ل	 \لق�ات���ل	.30



 و�ل ت�أ�خ	��ذ	وا31و�ش�اه�دV و�\ح�دV ل ي�ش�ه�د� ع�لى ن�ف���سB ل�لم���و�ت�. 
 و�ل32ف�د�ي�ةN ع�ن� ن�ف�س� \لق�ات�ل� \لم	ذ�ن�ب� ل�لم�و�ت� ب�ل إ�ن�ه	 ي	ق�ت�ل	. 

 ت�أ�خ	��ذ	وا ف�د�ي���ةN ل�ي�ه���ر	ب� إ�ل��ى م�د�ين���ة� م�لج�ئ�ه� ف�ي�ر�ج���ع� و�ي�س���ك	ن�
 ل ت	د�ن"س	وا \ل�ر�ض� \لت���ي33ف�ي \ل�ر�ض� ب�ع�د� م�و�ت� \لك�اه�ن�. 

 أ�ن�ت	م� ف�يه�ا ل�ن� \لد�م� ي	��د�ن"س	 \ل�ر�ض�. و�ع���ن� \ل�ر�ض� ل ي	ك�ف���ر	
 و�ل34ل�ج���ل� \ل��د�م� \ل��ذ�ي س	��ف�ك� ف�يه���ا إ�ل ب���د�م� س���اف�ك�ه�. 

Vون� ف�يه���ا \لت���ي أ�ن���ا س���اك�ن��	ق�يم	م �م	ت�ض� \لت�ي أ�ن�وا \ل�ر	ن�ج"س	ت 
 ف���ي و�س���ط�ه�ا. إ�ن"��ي أ�ن���ا \ل��ر�ب& س���اك�نV ف���ي و�س���ط� ب�ن���ي

إ�س�ر�ائ�يل».



ا�ل�ص�ح�اح	 \لس�اد�س	 و�\لث�لث	ون�
 و�ت�ق�د�م� ر	ؤ	وس	 \لب�اء� م�ن� ع�ش���ير�ة� ب�ن���ي ج�لع���اد� ب���ن�1 

 م�اك�ير� ب�ن� م�ن�س�ى م�ن� ع�ش�ائ�ر� ب�ن���ي ي	وس	��ف�: و�ت�ك�لم	��وا ق	��د�ام�
 و�ق���ال	وا:2م	وس�ى و�ق	د�ام� ر	ؤ�س�اء� \لب�اء� م���ن� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل 

 «ق�د� أ�م�ر� \لر�ب& س�ي"د�ي أ�ن� ي	ع�ط�ي� \ل�ر�ض� ب�ق�س���م�ةB ب�الق	ر�ع���ة�
 ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل. و�ق���د� أ�م���ر� \ل��ر�ب& س���ي"د�ي أ�ن� ي	ع�ط���ي� ن�ص���يب�

 ف���إ�ن� ص���ر�ن� ن�س���اءN ل�ح���دB م���ن� ب�ن��ي3ص�ل	ف�ح�اد� أ�خ�ين�ا ل�ب�ن��ات�ه�. 
 أ�س���ب�اط� ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ي	ؤ�خ���ذ	 ن�ص���يب	ه	ن� م���ن� ن�ص���يب� آب�ائ�ن���ا
 و�ي	ض�اف	 إ�لى ن�ص�يب� \لس"ب�ط� \ل��ذ�ي ص���ر�ن� ل��ه	. ف�م���ن� ق	ر�ع���ة�

 و�م�ت�ى ك���ان� \لي	وب�ي��ل	 ل�ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل ي	ض���اف	4ن�ص�يب�ن�ا ي	ؤ�خ�ذ	. 
 ن�ص�يب	ه	ن� إ�لى ن�ص�يب� \لس"��ب�ط� \ل��ذ�ي ص���ر�ن� ل��ه	 و�م���ن� ن�ص���يب�

 ف�أ�م�ر� م	وس���ى ب�ن���ي إ�س���ر�ائ�يل5س�ب�ط� آب�ائ�ن�ا ي	ؤ�خ�ذ	 ن�ص�يب	ه	ن�». 
 ه���ذ�ا6ح�س�ب� ق�و�ل� \لر�ب": «ب�ح�ق� ت�ك�لم� س�ب�ط	 ب�ن���ي ي	وس	��ف�. 

 م�ا أ�م�ر� ب�ه� \لر�ب& ع�ن� ب�ن�ات� ص�ل	ف�ح�اد�: م�ن� ح�س	ن� ف�ي أ�ع�ي	ن�ه���ن�
.Nن� ن�س���اء��	ط� آب���ائ�ه�ن� ي�ك�ل�ع�ش���ير�ة� س���ب �و�لك���ن Nن�س�اء 	ن� له	ي�ك 

 ف�ل ي�ت�ح�و�ل	 ن�ص�يبV ل�ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل م�ن� س�ب�طB إ�لى س���ب�طB ب���ل7
 و�ك	ل& ب�ن���ت8Bي	لز�م	 ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل ك	ل& و�\ح�دB ن�ص�يب� س�ب�ط� آب�ائ�ه�. 

Bل�و�اح���د Nر�أ�ة���\م 	ون��	ر�ائ�يل ت�ك�ب�اط� ب�ن�ي إ�س�أ�س �ن�ص�يبا م�ن �و�ر�ث�ت 
 م�ن� ع�ش�ير�ة� س�ب�ط� أ�ب�يه�ا ل�ي�ر�ث� ب�ن	و إ�س�ر�ائ�يل ك	ل& و�\ح�دB ن�ص���يب�



 ف�ل ي�ت�ح�و�ل ن�ص�يبV م�ن� س�ب�طB إ�لى س�ب�طB آخ�ر� ب�ل ي	لز�م	9آب�ائ�ه� 
 ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب&10أ�س�ب�اط	 ب�ن�ي إ�س�ر�ائ�يل ك	ل& و�\ح�دB ن�ص�يب�ه	». 
 ف�ص���ار�ت� م�ح�ل��ة	11م	وس���ى ك���ذ�ل�ك� ف�ع�ل��ت� ب�ن���ات	 ص���ل	ف�ح�اد�. 

 و�ت�ر�ص�ة	 و�ح�ج�لة	 و�م�لك�ة	 و�ن	وع���ة	 ب�ن���ات	 ص���ل	ف�ح�اد� ن�س���اءN ل�ب�ن���ي
 ص���ر�ن� ن�س��اءN م��ن� ع�ش��ائ�ر� ب�ن��ي م�ن�س��ى ب��ن�12أ�ع�م��ام�ه�ن�. 

 ه���ذ�ه�13ي	وس	ف� ف�ب�ق�ي� ن�ص�يب	ه	ن� ف�ي س�ب�ط� ع�ش���ير�ة� أ�ب�يه���ن�. 
 ه�ي� \لو�ص�اي�ا و�\ل�ح�ك�ام	 \لت���ي أ�و�ص���ى ب�ه���ا \ل��ر�ب& إ�ل��ى ب�ن���ي
 إ�س�ر�ائ�يل ع���ن� ي���د� م	وس���ى ف���ي ع�ر�ب���ات� م	��وآب� ع�ل��ى أ	ر�د	ن"

أ�ر�يح�ا.
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