
س�ف	ر� ي�ش�وع�
�و�ل� ا�ل�ص	ح�اح� \ل

 و�ك�ان� ب�ع	د� م���و	ت� م�وس���ى ع�ب	��د� \ل��ر�ب� أ�ن� \ل��ر�ب� ق���ال�1
 «م�وس�ى ع�ب	د�ي ق���د	 م���ات�.2ل�ي�ش�وع� ب	ن� ن�ون- خ�اد�م� م�وس�ى: 

�ر	د�ن� أ�ن	ت� و�ك�ل9 ه���ذ�ا \لش���ع	ب� إ�ل���ى  ف�الن� ق�م�ِ� \ع	ب�ر	 ه�ذ�ا \ل
 ك���ل� م�و	ض���ع-3\ل�ر	ض� \ل�ت���ي أ�ن���ا م�ع	ط�يه���ا ل�ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل�. 

 ت�د�وس�ه� ب�ط�ون� أ�ق	د�ام�ك�م	 ل�ك�م	 أ�ع	ط�ي	ت�ه� ك�م���ا ك�ل�م	��ت� م�وس���ى.
 م�ن� \ل	ب�ر�ي�ة� و�ل�ب	ن�ان� ه�ذ�ا إ�ل�ى \لن�ه	ر� \ل	ك�ب�ير� ن�ه	ر� \ل	ف�ر�ات�, ج�م�يع�4

 أ�ر	ض� \ل	ح�ث�ي�ين�, و�إ�ل�ى \ل	ب�ح	��ر� \ل	ك�ب�ي��ر� ن�ح	��و� م�غ	��ر�ب� \لش���م	س�
� ي�ق���ف� إ�ن	س���انZ ف���ي و�ج	ه���ك� ك���ل� أ�ي���ام�5ي�ك���ون� ت�خ�م�ك���م	.   ل

� � أ�ه	م�ل���ك� و�ل  ح�ي�ات�ك�. ك�م�ا ك�ن	ت� م���ع� م�وس���ى أ�ك���ون� م�ع���ك�. ل
�ن���ك� أ�ن	��ت� ت�ق	س���م� ل�ه���ذ�ا \لش���ع	ب�6أ�ت	ر�ك�ك�.   ت�ش�د�د	 و�ت�ش���ج�ع	, ل

ب���ائ�ه�م	 أ�ن	 أ�ع	ط�ي�ه���م	.   إ�ن�م���ا ك���ن	7\ل�ر	ض� \ل�ت���ي ح�ل�ف	��ت� ل�
� م�ت�ش���د�دا, و�ت�ش���ج�ع	 ج���دeا ل�ت�ت�ح�ف���ظ� ل�ل	ع�م���ل� ح�س���ب� ك���ل
� ت�م�ل	 ع�ن	ه���ا ي�م�ين��ا  \لش�ر�يع�ة� \ل�ت�ي أ�م�ر�ك� ب�ه�ا م�وس�ى ع�ب	د�ي. ل

i ل�ت�ف	ل���ح� ح�ي	ث�م���ا ت���ذ	ه�ب�.  � ش���م�ال � ي�ب	��ر�ح	 س���ف	ر� ه���ذ�ه�8و�ل  ل
i, ل�ت�ت�ح�ف���ظ�  \لش���ر�يع�ة� م���ن	 ف�م���ك�, ب���ل	 ت�ل	ه���ج� ف�ي��ه� ن�ه���ارا و�ل�ي	ل



�ن��ك� ح�ين�ئ�ذ- ت�ص	�ل�ح�  ل�ل	ع�م�ل� ح�س�ب� ك�ل� م�ا ه��و� م�ك	ت��وبZ ف�ي�ه�. ل
�9ط�ر�يق���ك� و�ح�ين�ئ�ذ- ت�ف	ل���ح�.   أ�م���ا أ�م�ر	ت���ك�؟ ت�ش���د�د	 و�ت�ش���ج�ع	! ل

� ت�ر	ت�ع�ب	 ل�ن� \ل��ر�ب� إ�ل�ه���ك� م�ع���ك� ح�ي	ث�م���ا ت���ذ	ه�ب�».  ت�ر	ه�ب	 و�ل
 «ج���وز�وا ف���ي و�س���ط�11ف�أ�م�ر� ي�ش���وع� ع�ر�ف���اء� \لش���ع	ب�: 10

�ن�ك�م	 �ن	ف�س�ك�م	 ز�ادا, ل  \ل	م�ح�ل�ة� و�أ	م�ر�وا \لش�ع	ب� ق�ائ�ل�ين�: ه�ي�ئ�وا ل
�ر	د�ن� ه���ذ�ا ل�ت���د	خ�ل�وا ف�ت�م	ت�ل�ك���وا �ث���ة� أ�ي���ام- ت�ع	ب���ر�ون� \ل  ب�ع	��د� ث�ل

 ث�م� ق�ال�12\ل�ر	ض� \ل�ت�ي ي�ع	ط�يك�م� \لر�ب9 إ�ل�ه�ك�م	 ل�ت�م	ت�ل�ك�وه�ا». 
 ي�ش���وع� ل�لر�أ�وب�ي	ن�ي�ي��ن� و�\ل	ج���اد�ي�ين� و�ن�ص	��ف� س���ب	ط� م�ن�س���ى:

13:i �م� \ل�ذ�ي أ�م�ر�ك�م	 ب�ه� م�وس�ى ع�ب	د� \لر�ب� ق�ائ�ل  «اذ	ك�ر�وا \ل	ك�ل
 \ل���ر�ب9 إ�ل�ه�ك����م	 ق����د	 أ�ر�اح�ك����م	 و�أ�ع	ط����اك�م	 ه����ذ�ه� \ل�ر	ض�.

 ن�س�اؤ�ك�م	 و�أ�ط	ف�ال�ك�م	 و�م�و�اش�يك�م	 ت�ل	ب�ث� ف���ي \ل�ر	ض� \ل�ت���ي14
�ر	د�ن�, و�أ�ن	ت�م	 ت�ع	ب�ر�ون� م�ت�ج�ه�ز�ي��ن�  أ�ع	ط�اك�م	 م�وس�ى ف�ي ع�ب	ر� \ل
�ب	ط���ال� ذ�و�ي \ل	ب���أ	س�, و�ت�ع�ين���ون�ه�م	  أ�م���ام� إ�خ	��و�ت�ك�م	, ك���ل9 \ل

 ح�ت�ى ي�ر�يح� \لر�ب9 إ�خ	��و�ت�ك�م	 م�ث	ل�ك��م	, و�ي�م	ت�ل�ك���وا ه��م	 أ�ي	ض��ا15
 \ل�ر	ض� \ل�ت�ي ي�ع	ط�يه�م� \لر�ب9 إ�ل�ه�ك�م	. ث�م� ت�ر	ج�ع�ون� إ�ل�ى أ�ر	ض�
 م�ير�اث�ك�م	 و�ت�م	ت�ل�ك�ون�ه�ا, \ل�ت�ي أ�ع	ط�اك�م	 م�وس�ى ع�ب	د� \ل��ر�ب� ف���ي

�ر	د�ن� ن�ح	��و� ش���ر�وق� \لش���م	س�».   ف�أ�ج���اب�وا ي�ش���وع�:16ع�ب	ر� \ل
 ح�س���ب�17«ك�ل� م�ا أ�م�ر	ت�ن�ا ب�ه� ن�ع	م�ل�ه�, و�ح�ي	ث�م�ا ت�ر	س�ل	ن�ا ن���ذ	ه�ب	. 

 ك�ل� م�ا س�م�ع	ن�ا ل�م�وس�ى ن�س	م�ع� ل�ك�. إ�ن�م�ا \ل��ر�ب9 إ�ل�ه���ك� ي�ك���ون�
�18م�ع�ك� ك�م�ا ك�ان� م�ع� م�وس�ى.   ك�ل9 إ�ن	س�ان- ي�ع	ص�ى ق�و	ل�ك� و�ل



�م�ك� ف�ي ك�ل� م�ا ت�أ	م�ر�ه� ب�ه� ي�ق	ت�ل�. إ�ن�م�ا ك���ن	 م�ت�ش���د�دا  ي�س	م�ع� ك�ل
و�ت�ش�ج�ع	». 



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ان�ي

 ف�أ�ر	س����ل� ي�ش����وع� ب	���ن� ن����ون- م����ن	 ش����ط�يم� ر�ج�ل�ي	���ن�1
i: «اذ	ه�ب���ا \ن	ظ���ر�ا \ل�ر	ض� و�أ�ر�يح���ا».  ج�اس�وس�ي	ن� س���رeا, ق���ائ�ل
� ب�ي	ت� \م	ر�أ�ة- ز�ان�ي���ة- \س	��م�ه�ا ر�اح���اب� و�\ض	��ط�ج�ع�ا  ف�ذ�ه�ب�ا و�د�خ�ل

 ف�ق�يل� ل�م�ل�ك� أ�ر�يح�ا: «ه�و�ذ�ا ق�د	 د�خ�ل� إ�ل�ى ه�ن�ا \لل�ي	ل���ة�2ه�ن�اك�. 
�ن� م���ن	 ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل� ل�ي�ت�ج�س�س���ا \ل�ر	ض�».   ف�أ�ر	س���ل�3ر�ج�ل

 م�ل�ك� أ�ر�يح�ا إ�ل�ى ر�اح�اب� ي�ق���ول�: «أ�خ	ر�ج���ي \لر�ج�ل�ي	��ن� \لل���ذ�ي	ن�
�ن�ه�م���ا ق���د	 أ�ت�ي���ا ل�ي�ت�ج�س�س���ا \ل�ر	ض� � ب�ي	ت���ك�, ل  أ�ت�ي���ا إ�ل�ي	��ك� و�د�خ�ل

 ف�أ�خ�ذ�ت� \ل	م�ر	أ�ة� \لر�ج�ل�ي	ن� و�خ�ب�أ�ت	ه�م���ا و�ق���ال�ت	: «ن�ع���م	4ك�ل�ه�ا». 
�ن� و�ل�م	 أ�ع	ل�م	 م���ن	 أ�ي	��ن� ه�م���ا.   و�ك���ان� ن�ح	��و�5ج�اء� إ�ل�ي� \لر�ج�ل

�م� أ�ن�ه�م���ا خ�ر�ج���ا. ل�س	��ت� أ�ع	ل���م� أ�ي	��ن�  \ن	غ�ل�ق� \ل	ب�اب� ف�ي \لظ�ل
 و�أ�م���ا6ذ�ه�ب�ا. \س	ع�وا س�ر�يعا و�ر�اء�ه�م���ا ح�ت���ى ت���د	ر�ك�وه�م�ا». 

 ه�ي� ف�أ�ط	ل�ع�ت	ه�م�ا ع�ل�ى \لس�ط	ح� و�و�ار�ت	ه�م�ا ب�ي	��ن� ع�ي��د�ان� ك�ت���ان-
 ف�س�ع�ى \ل	ق���و	م� و�ر�اء�ه�م���ا ف���ي7ل�ه�ا م�ن�ض�د�ةi ع�ل�ى \لس�ط	ح�. 

�ر	د�ن� إ�ل�ى \ل	م�خ�او�ض�. و�ح�ال�م�ا خ�ر�ج� \ل���ذ�ين� س���ع�وا  ط�ر�يق� \ل
 و�أ�م��ا ه�م��ا ف�ق�ب	�ل� أ�ن	 ي�ض	��ط�ج�ع�ا8و�ر�اء�ه�م�ا أ�غ	ل�ق���وا \ل	ب��اب�. 

 و�ق�ال�ت	: «ع�ل�م	ت� أ�ن� \لر�ب� ق���د	9ص�ع�د�ت	 إ�ل�ي	ه�م�ا إ�ل�ى \لس�ط	ح� 
 أ�ع	ط�اك�م� \ل�ر	ض�, و�أ�ن� ر�ع	ب�ك�م	 ق���د	 و�ق���ع� ع�ل�ي	ن���ا, و�أ�ن� ج�م�ي��ع�

�ن�ن�ا ق���د	 س���م�ع	ن�ا ك�ي	��ف�10س�ك�ان� \ل�ر	ض� ذ�اب�وا م�ن	 أ�ج	ل�ك�م	,   ل



 ي�ب�س� \لر�ب9 م�ي�اه� ب�ح	ر� س�وف� ق���د�ام�ك�م	 ع�ن	��د� خ�ر�وج�ك���م	 م���ن	
�م���ور�ي�ين� \لل���ذ�ي	ن� ف���ي ع�ب	��ر�  م�ص	ر�, و�م�ا ع�م�ل	ت�م���وه� ب�م�ل�ك���ي� \ل

�ر	د�ن�: س�يح�ون� و�ع���وج�, \لل���ذ�ي	ن� ح�ر�م	ت�م�وه�م���ا.   س���م�ع	ن�ا11\ل
 ف�ذ�اب�ت	 ق�ل�وب�ن�ا و�ل�م	 ت�ب	ق� ب�ع	د� ر�وحZ ف���ي إ�ن	س���ان- ب�س���ب�ب�ك�م	, ل�ن�
 \لر�ب� إ�ل�ه�ك�م	 ه�و� \لل�ه� ف�ي \لس�م�اء� م�ن	 ف�و	ق� و�ع�ل���ى \ل�ر	ض�

�م���ة�12م�ن	 ت�ح	ت�.   ف���الن� \ح	ل�ف���ا ل���ي ب���الر�ب� و�أ�ع	ط�ي���ان�ي ع�ل
� أ�ن	ت�م���ا �ن�ي ق��د	 ع�م�ل	�ت� م�ع�ك�م��ا م�ع	ر�وف��ا. ب���أ�ن	 ت�ع	م�ل  أ�م�ان�ة-. ل

 و�ت�س	��ت�ح	ي�ي�ا أ�ب���ي و�أ�م���ي13أ�ي	ض��ا م���ع� ب�ي	��ت� أ�ب���ي م�ع	ر�وف��ا. 
 و�إ�خ	��و�ت�ي و�أ�خ���و�ات�ي و�ك���ل� م���ا ل�ه���م	 و�ت�خ�ل�ص���ا أ�ن	ف�س���ن�ا م���ن�

�ن�: «ن�ف	س���ن�ا ع�و�ض���ك�م	 ل�ل	م���و	ت�14\ل	م�و	ت�».   ف�ق�ال� ل�ه�ا \لر�ج�ل
 إ�ن	 ل�م	 ت�ف	ش�وا أ�م	ر�ن�ا ه�ذ�ا. و�ي�ك�ون� إ�ذ�ا أ�ع	ط�ان���ا \ل��ر�ب9 \ل�ر	ض�

 .«iر�وفا و�أ�م�ان�ة	م�ع �م�ل� م�ع�ك	ن�15أ�ن�ن�ا ن�ع���ل- م��	ح�ب�ه�م���ا ب	ز�ل�ت	ف�أ�ن 
 \ل	ك�و�ة�, ل�ن� ب�ي	ت�ه���ا ب�ح���ائ�ط� \لس��9ور�, و�ه���ي� س���ك�ن�ت	 ب�الس��9ور�.

� ي�ص�اد�ف�ك�م�ا \لس9ع�اة�,16  و�ق�ال�ت	 ل�ه�م�ا: «اذ	ه�ب�ا إ�ل�ى \ل	ج�ب�ل� ل�ئ�ل
�ث�ة� أ�ي�ام- ح�ت�ى ي�ر	ج�ع� \لس9ع�اة�, ث�م� \ذ	ه�ب�ا ف�ي  و�\خ	ت�ب�ئ�ا ه�ن�اك� ث�ل

�ن�: «ن�ح	��ن� ب���ر�يئ�ان� م���ن	17ط�ر�يق�ك�م���ا».   ف�ق���ال� ل�ه���ا \ل��ر�ج�ل
 ه���و�ذ�ا ن�ح	��ن� ن���أ	ت�ي إ�ل���ى18ي�م�ين���ك� ه���ذ�ا \ل���ذ�ي ح�ل�ف	ت�ن���ا ب���ه�. 

 \ل�ر	ض�, ف�ار	ب�ط�ي ه�ذ�ا \ل	ح�ب	ل� م�ن	 خ�ي�وط� \ل	ق�ر	م�ز� ف�ي \ل	ك�و�ة�
 \ل�ت�ي أ�ن	ز�ل	ت�ن�ا م�ن	ه�ا, و�\ج	م�ع���ي إ�ل�ي	��ك� ف���ي \ل	ب�ي	��ت� أ�ب���اك� و�أ�م���ك�

 ف�ي�ك�ون� أ�ن� ك�ل� م�ن	 ي�خ	ر�ج� م�ن	19و�إ�خ	و�ت�ك� و�س�ائ�ر� ب�ي	ت� أ�ب�يك�. 



 أ�ب	و�اب� ب�ي	ت�ك� إ�ل�ى خ���ار�ج-, ف���د�م�ه� ع�ل���ى ر�أ	س���ه�, و�ن�ح	��ن� ن�ك���ون�
 ب�ر�يئ�ي	ن�. و�أ�م�ا ك�ل9 م�ن	 ي�ك�ون� م�ع���ك� ف���ي \ل	ب�ي	��ت� ف���د�م�ه� ع�ل���ى

 .Zي���د �ه��	ع�ل�ي 	ذ�ا و�ق�ع���ت�ن�ا إ���س	ر�ن���ا ه���ذ�ا20ر�أ	أ�م �ت	ش���ي	أ�ف 	ن�و�إ   
 ف�ق���ال�ت	: «ه���و�21ن�ك�ون� ب�ر�يئ�ي	ن� م�ن	 ح�ل	ف�ك� \ل���ذ�ي ح�ل�ف	ت�ن���ا». 

�م�ك�م�ا». و�ص�ر�ف�ت	ه�م�ا ف���ذ�ه�ب�ا. و�ر�ب�ط���ت	 ح�ب	��ل�  ه�ك�ذ�ا ح�س�ب� ك�ل
 ف�ان	ط�ل�ق���ا و�ج���اء�ا إ�ل���ى \ل	ج�ب���ل� و�ل�ب�ث���ا22\ل	ق�ر	م�ز� ف�ي \ل	ك���و�ة�. 

�ث�ة� أ�ي�ام- ح�ت�ى ر�ج�ع� \لس9ع�اة�. و�ف�ت���ش� \لس��9ع�اة� ف���ي  ه�ن�اك� ث�ل
� ع�ن�23ك�ل� \لط�ر�يق� ف�ل�م	 ي�ج�د�وه�م�ا.  �ن� و�ن�ز�ل  ث�م� ر�ج�ع� \لر�ج�ل

 \ل	ج�ب�ل� و�ع�ب�ر�ا و�أ�ت�ي�ا إ�ل�ى ي�ش�وع� ب	ن� ن�ون- و�ق�ص��ا ع�ل�ي	�ه� ك��ل� م��ا
� ل�ي�ش�وع�: «إ�ن� \لر�ب� ق�د	 د�ف�ع� ب�ي�د�ن�ا \ل�ر	ض�24أ�ص�اب�ه�م�ا.   و�ق�ال

ك�ل�ه�ا, و�ق�د	 ذ�اب� ك�ل9 س�ك�ان� \ل�ر	ض� ب�س�ب�ب�ن�ا».



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ال�ث�

 ف�ب�ك�ر� ي�ش�وع� ف���ي \ل	غ���د� و�\ر	ت�ح�ل���وا م���ن	 ش���ط�يم� و�أ�ت���و	ا1
�ر	د�ن�, ه�و� و�ك�ل9 ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�, و�ب�ات�وا ه�ن���اك� ق�ب	��ل� أ�ن	  إ�ل�ى \ل

�ث�ة� أ�ي�ام- أ�ن� \ل	ع�ر�ف�اء� ج�از�وا ف�ي و�س�ط�2ع�ب�ر�وا.   و�ك�ان� ب�ع	د� ث�ل
 و�أ�م�ر�وا \لش�ع	ب�: «ع�ن	د�م�ا ت�ر�ون� ت�اب�وت� ع�ه	��د� \ل��ر�ب�3\ل	م�ح�ل�ة� 

�و�ي�ي��ن� ح���ام�ل�ين� إ�ي���اه�, ف���ار	ت�ح�ل�وا م���ن	  إ�ل�ه�ك���م	 و�\ل	ك�ه�ن���ة� \لل
 و�ل�ك�ن	 ي�ك�ون� ب�ي	ن�ك�م	 و�ب�ي	ن�ه� م�س�اف�ة4Zأ�م�اك�ن�ك�م	 و�س�ير�وا و�ر�اء�ه�. 

� ت�ق	ر�ب���وا م�ن	��ه� ل�ك���ي	 ت�ع	ر�ف���وا  ن�ح	��و� أ�ل	ف���ي	 ذ�ر�اع- ب�ال	ق�ي���اس�. ل
�ن�ك�م	 ل�م	 ت�ع	ب�ر�وا ه�ذ�ا \لط�ر�يق�  \لط�ر�يق� \ل�ذ�ي ت�س�ير�ون� ف�يه�. ل

 و�ق���ال� ي�ش���وع� ل�لش���ع	ب�: «ت�ق�د�س���وا ل�ن� \ل��ر�ب�5م�ن	 ق�ب	��ل�». 
 و�ق�ال� ي�ش���وع� ل�ل	ك�ه�ن���ة�:6ي�ع	م�ل� غ�دا ف�ي و�س�ط�ك�م	 ع�ج�ائ�ب�». 

 «اح	م�ل�وا ت���اب�وت� \ل	ع�ه	��د� و�\ع	ب���ر�وا أ�م���ام� \لش���ع	ب�». ف�ح�م�ل���وا
 ف�ق�ال� \ل��ر�ب9 ل�ي�ش���وع�:7ت�اب�وت� \ل	ع�ه	د� و�س�ار�وا أ�م�ام� \لش�ع	ب�. 

 «ال	ي�و	م� أ�ب	ت�د�ئ� أ�ع�ظ�م�ك� ف�ي أ�ع	ي���ن� ج�م�ي��ع� إ�س	��ر�ائ�يل� ل�ي�ع	ل�م���وا
 و�أ�م���ا أ�ن	��ت� ف���أ	م�ر�8أ�ن�ي ك�م�ا ك�ن	ت� م�ع� م�وس���ى أ�ك���ون� م�ع���ك�. 

i: ع�ن	د�م�ا ت��أ	ت�ون� إ�ل��ى ض��ف�ة�  \ل	ك�ه�ن�ة� ح�ام�ل�ي ت�اب�وت� \ل	ع�ه	د� ق�ائ�ل
 .«��ر	د�ن �ر	د�ن� ت�ق�ف���ون� ف���ي \ل  ف�ق���ال� ي�ش���وع� ل�ب�ن���ي9م�ي���اه� \ل

�م� \لر�ب� إ�ل�ه�ك���م	».  إ�س	ر�ائ�يل�: «ت�ق�د�م�وا إ�ل�ى ه�ن�ا و�\س	م�ع�وا ك�ل
 ث���م� ق���ال� ي�ش���وع�: «ب�ه���ذ�ا ت�ع	ل�م���ون� أ�ن� \لل���ه� \ل	ح���ي� ف���ي10



 و�س�ط�ك�م	, و�ط�ر	دا ي�ط	ر�د� م�ن	 أ�م�ام�ك�م� \ل	ك�ن	ع���ان�ي�ين� و�\ل	ح�ث�ي�ي��ن�
�م����ور�ي�ين� و� و�\ل	ح����و�ي�ين� و�\ل	ف�ر�ز�ي�ي���ن� و�\ل	ج�ر	ج�اش����ي�ين� و�\ل

\ل	ي�ب�وس�ي�ين�.   ه�و�ذ�ا ت���اب�وت� ع�ه	��د� س���ي�د� ك���ل� \ل�ر	ض� ع���اب�ر11Zو�
 .��ر	د�ن i م�ن	12أ�م�ام�ك�م	 ف�ي \ل  ف�الن� \ن	ت�خ�ب�وا \ث	ن�ي	 ع�ش�ر� ر�ج�ل

i و�\ح���دا م���ن	 ك���ل� س���ب	ط-.   و�ي�ك���ون�13أ�س	ب�اط� إ�س	ر�ائ�يل�, ر�ج�ل
� ح�ين�م�ا ت�س	��ت�ق�ر9 ب�ط���ون� أ�ق	��د�ام� \ل	ك�ه�ن���ة� ح���ام�ل�ي ت���اب�وت� \ل��ر�ب
��ر	د�ن �ر	د�ن�, أ�ن� م�ي����اه� \ل  س����ي�د� \ل�ر	ض� ك�ل�ه����ا ف����ي م�ي����اه� \ل

 و�ل�م���ا14\ل	م�ن	ح�د�ر�ة� م�ن	 ف���و	ق� ت�ن	ف�ل���ق� و�ت�ق���ف� ن���دeا و�\ح���دا». 
�ر	د�ن�, و�\ل	ك�ه�ن�ة� ح�ام�ل�و  \ر	ت�ح�ل� \لش�ع	ب� م�ن	 خ�ي�ام�ه�م	 ل�ي�ع	ب�ر�وا \ل

 ف�ع�ن	د� إ�ت	ي�ان� ح���ام�ل�ي \لت���اب�وت�15ت�اب�وت� \ل	ع�ه	د� أ�م�ام� \لش�ع	ب�, 
�ر	د�ن� و�\ن	غ�م�اس� أ�ر	ج�ل� \ل	ك�ه�ن�ة� ح���ام�ل�ي \لت���اب�وت� ف���ي  إ�ل�ى \ل
�ر	د�ن9 م�م	ت�ل���ئZ إ�ل���ى ج�م�ي��ع� ش���ط�وط�ه� ك���ل�  ض�ف�ة� \ل	م�ي�اه� - و�\ل

 و�ق�ف���ت� \ل	م�ي���اه� \ل	م�ن	ح���د�ر�ة� م���ن	 ف���و	ق�16أ�ي���ام� \ل	ح�ص���اد� - 
 و�ق�ام�ت	 ن�دeا و�\ح�دا ب�ع�يدا ج�دeا ع�ن	 «أ�د�ام�» \ل	م�د�ين�ة� \ل�ت�ي إ�ل�ى
 ج�ان�ب� ص�ر	ت�ان�, و�\ل	م�ن	ح�د�ر�ة� إ�ل�ى ب�ح	ر� \ل	ع�ر�ب���ة� «ب�ح	��ر� \ل	م�ل	�ح�»

 ف�و�ق���ف�17\ن	ق�ط�ع�ت	 ت�م�ام��ا, و�ع�ب���ر� \لش���ع	ب� م�ق�اب���ل� أ�ر�يح���ا. 
 \ل	ك�ه�ن�ة� ح�ام�ل�و ت�اب�وت� ع�ه	د� \لر�ب� ع�ل���ى \ل	ي�اب�س���ة� ف���ي و�س���ط�
�ر	د�ن� ر�اس�خ�ين�, و�ج�م�يع� إ�س	�ر�ائ�يل� ع��اب�ر�ون� ع�ل��ى \ل	ي�اب�س���ة�  \ل

.��ر	د�ن ح�ت�ى \ن	ت�ه�ى ج�م�يع� \لش�ع	ب� م�ن	 ع�ب�ور� \ل



ا�ل�ص	ح�اح� \لر�اب�ع�

1��ر	د�ن  و�ك��ان� ل�م���ا \ن	ت�ه��ى ج�م�ي�ع� \لش��ع	ب� م���ن	 ع�ب��ور� \ل
 «ان	ت�خ�ب���وا م���ن� \لش���ع	ب� \ث	ن���ي	 ع�ش���ر�2أ�ن� \لر�ب� أ�م�ر� ي�ش�وع�: 

i و�\ح���دا م���ن	 ك���ل� س���ب	ط-  i. ر�ج�ل  و�أ	م�ر�وه���م	 ق���ائ�ل�ين�:3ر�ج�ل
�ر	د�ن� م�ن	 م�و	ق�ف� أ�ر	ج�ل� \ل	ك�ه�ن�ة�  \ح	م�ل�وا م�ن	 ه�ن�ا م�ن	 و�س�ط� \ل
 ر�اس�خ�ةi \ث	ن�ي	 ع�ش�ر� ح�ج�را, و�ع�ب�ر�وه�ا م�ع�ك�م	 و�ض���ع�وه�ا ف���ي

 ف�د�ع�ا ي�ش�وع� \ل�ث	ن�ي	 ع�ش�ر�4\ل	م�ب�يت� \ل�ذ�ي ت�ب�يت�ون� ف�يه� \لل�ي	ل�ة�». 
�i و�\ح�دا م���ن	 ك���ل i \ل�ذ�ين� ع�ي�ن�ه�م	 م�ن	 ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�, ر�ج�ل  ر�ج�ل

 و�ق�ال� ل�ه�م	 ي�ش�وع�: «اع	ب�ر�وا أ�م�ام� ت�اب�وت� \لر�ب� إ�ل�ه�ك�م	5س�ب	ط-. 
�ر	د�ن�, و�\ر	ف�ع�وا ك�ل9 ر�ج�ل- ح�ج���را و�\ح���دا ع�ل���ى  إ�ل�ى و�س�ط� \ل

 ل�ك�ي	 ت�ك���ون� ه��ذ�ه�6ك�ت�ف�ه� ح�س�ب� ع�د�د� أ�س	ب�اط� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�, 
�م�ةi ف�ي و�س�ط�ك�م	. إ�ذ�ا س�أ�ل� غ�دا ب�ن�وك�م	: م�ا ل�ك���م	 و�ه���ذ�ه�  ع�ل

�ر	د�ن� ق�د� \ن	ف�ل�ق�ت	 أ�م��ام�7\ل	ح�ج�ار�ة�؟   ت�ق�ول�ون� ل�ه�م	: إ�ن� م�ي�اه� \ل
.��ر	د�ن �ر	د�ن� \ن	ف�ل�ق�ت	 م�ي���اه� \ل  ت�اب�وت� ع�ه	د� \لر�ب�. ع�ن	د� ع�ب�ور�ه� \ل
 ف�ت�ك�ون� ه�ذ�ه� \ل	ح�ج�ار�ة� ت�ذ	ك�ارا ل�ب�ن�ي إ�س	��ر�ائ�يل� إ�ل���ى \ل��د�ه	ر�».

 ف�ف�ع�ل� ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� ك�م�ا أ�م�ر� ي�ش���وع�, و�ح�م�ل���وا \ث	ن���ي	 ع�ش���ر�8
�ر	د�ن� ك�م���ا ق���ال� \ل�ر�ب9 ل�ي�ش���وع�, ح�س��ب�  ح�ج�را م�ن	 و�س��ط� \ل
 ع�د�د� أ�س	ب�اط� ب�ن�ي إ�س	��ر�ائ�يل�, و�ع�ب�ر�وه���ا م�ع�ه���م	 إ�ل���ى \ل	م�ب�ي��ت�

 و�ن�ص�ب� ي�ش�وع� \ث	ن���ي	 ع�ش���ر� ح�ج���را ف���ي9و�و�ض�ع�وه�ا ه�ن�اك�. 



�ر	د�ن� ت�ح	ت� م�و	ق���ف� أ�ر	ج���ل� \ل	ك�ه�ن���ة� ح���ام�ل�ي ت���اب�وت�  و�س�ط� \ل
 و�ال	ك�ه�ن���ة� ح���ام�ل�و10\ل	ع�ه	د�. و�ه�ي� ه�ن���اك� إ�ل���ى ه���ذ�ا \ل	ي���و	م�. 

�ر	د�ن� ح�ت���ى \ن	ت�ه���ى ك���ل9 ش���ي	ء-  \لت�اب�وت� و�ق�ف�وا ف�ي و�س�ط� \ل
 أ�م�ر� \لر�ب9 ي�ش�وع� أ�ن	 ي�ك�ل�م� ب�ه� \لش�ع	ب�, ح�س�ب� ك�ل� م�ا أ�م�ر� ب���ه�

 و�ك�ان� ل�م�ا \ن	ت�ه�ى11م�وس�ى ي�ش�وع�. و�أ�س	ر�ع� \لش�ع	ب� ف�ع�ب�ر�وا. 
 ك�ل9 \لش�ع	ب� م�ن� \ل	ع�ب�ور� أ�ن�ه� ع�ب�ر� ت�اب�وت� \ل��ر�ب� و�\ل	ك�ه�ن���ة� ف���ي

 و�ع�ب���ر� ب�ن���و ر�أ�وب�ي	��ن� و�ب�ن���و ج���اد- و�ن�ص	��ف�12ح�ض	ر�ة� \لش���ع	ب�. 
 س�ب	ط� م�ن�س���ى م�ت�ج�ه�ز�ي��ن� أ�م���ام� ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل� ك�م���ا ك�ل�م�ه���م	

 ن�ح	و� أ�ر	ب�ع�ين� أ�ل	فا م�ت�ج�ر�د�ي��ن� ل�ل	ج�ن	��د� ع�ب���ر�وا أ�م���ام�13م�وس�ى. 
 ف�ي ذ�ل���ك� \ل	ي���و	م� ع�ظ���م�14\لر�ب� ل�ل	ح�ر	ب� إ�ل�ى ع�ر�ب�ات� أ�ر�يح�ا. 

 \لر�ب9 ي�ش�وع� ف�ي أ�ع	ي�ن� ج�م�يع� إ�س	ر�ائ�يل�, ف�ه���اب�وه� ك�م���ا ه���اب�وا
 «م��ر�16و�ق��ال� \ل�ر�ب9 ل�ي�ش��وع�: 15م�وس�ى ك�ل� أ�ي��ام� ح�ي��ات�ه�. 

.«��ر	د�ن  \ل	ك�ه�ن�ة� ح�ام�ل�ي ت�اب�وت� \لش���ه�اد�ة� أ�ن	 ي�ص	��ع�د�وا م���ن� \ل
17 .«��ر	د�ن  ف�ك���ان�18ف�أ�م�ر� ي�ش�وع� \ل	ك�ه�ن�ة�: «اص	��ع�د�وا م���ن� \ل

 ل�م���ا ص���ع�د� \ل	ك�ه�ن���ة� ح���ام�ل�و ت���اب�وت� ع�ه	��د� \ل��ر�ب� م���ن	 و�س���ط�
�ر	د�ن�, و�\ج	ت�ذ�ب�ت	 ب�ط���ون� أ�ق	��د�ام� \ل	ك�ه�ن���ة� إ�ل���ى \ل	ي�اب�س���ة�, أ�ن�  \ل
�ر	د�ن� ر�ج�ع�ت	 إ�ل�ى م�ك�ان�ه�ا و�ج�ر�ت	 ك�م�ا م���ن	 ق�ب	��ل� إ�ل���ى  م�ي�اه� \ل

�ر	د�ن� ف���ي \ل	ي���و	م�19ك�ل� ش�ط�وط�ه�.   و�ص���ع�د� \لش���ع	ب� م���ن� \ل
�و�ل�, و�ح�ل9وا ف���ي \ل	ج�ل	ج���ال� ف���ي ت�خ���م�  \ل	ع�اش�ر� م�ن� \لش�ه	ر� \ل

 .� و�ال�ث	ن�ا ع�ش�ر� ح�ج���را \ل�ت���ي أ�خ���ذ�وه�ا م���ن�20أ�ر�يح�ا \لش�ر	ق�ي



�ر	د�ن� ن�ص�ب�ه�ا ي�ش�وع� ف�ي \ل	ج�ل	ج�ال�.   و�ق�ال� ل�ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�:21\ل
 «إ�ذ�ا س�أ�ل� ب�ن�وك�م	 غ�دا آب�اء�ه�م	 ق�ائ�ل�ين�: م���ا ه���ذ�ه� \ل	ح�ج���ار�ة�؟

 ت�ع	ل�م�ون� ب�ن�يك�م	 ق�ائ�ل�ين�: ع�ل�ى \ل	ي�اب�س�ة� ع�ب�ر� إ�س	��ر�ائ�يل� ه���ذ�ا22
�ر	د�ن�.  �ر	د�ن� م���ن	23\ل  ل�ن� \ل��ر�ب� إ�ل�ه�ك���م	 ق���د	 ي�ب���س� م�ي���اه� \ل

 أ�م�ام�ك�م	 ح�ت�ى ع�ب�ر	ت�م	, ك�م�ا ف�ع�ل� \ل��ر�ب9 إ�ل�ه�ك���م	 ب�ب�ح	��ر� س���وف-
 ل�ت�ع	ل���م� ج�م�ي��ع�24\ل���ذ�ي ي�ب�س���ه� م���ن	 أ�م�ام�ن���ا ح�ت���ى ع�ب�ر	ن���ا. 

 ش�ع�وب� \ل�ر	ض� ي���د� \ل��ر�ب� أ�ن�ه���ا ق�و�ي���ةZ, ل�ك���ي	 ت�خ���اف�وا \ل��ر�ب�
�ي�ام�».  إ�ل�ه�ك�م	 ك�ل� \ل



ا�ل�ص	ح�اح� \ل	خ�ام�س�

�م���ور�ي�ين� \ل���ذ�ين� ف���ي1  و�ع�ن	��د�م�ا س���م�ع� ج�م�ي��ع� م�ل���وك� \ل
�ر	د�ن� غ�ر	با, و�ج�م�ي��ع� م�ل���وك� \ل	ك�ن	ع���ان�ي�ين� \ل���ذ�ين� ع�ل���ى  ع�ب	ر� \ل
�ر	د�ن� م���ن	 أ�م���ام� ب�ن���ي  \ل	ب�ح	��ر�, أ�ن� \ل��ر�ب� ق���د	 ي�ب���س� م�ي���اه� \ل
 إ�س	ر�ائ�يل� ح�ت�ى ع�ب�ر	ن�ا, ذ�اب�ت	 ق�ل�وب�ه�م	 و�ل�م	 ت�ب	ق� ف�يه�م	 ر�وحZ ب�ع	د�

 ف���ي ذ�ل���ك� \ل	��و�ق	ت� ق���ال� \ل��ر�ب29م�ن	 ج���ر�اء� ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل�. 
 ل�ي�ش�وع�: «اص	ن�ع	 ل�ن�ف	س�ك� س�ك�اك�ين� م�ن	 ص�و�ان-, و�ع���د	 ف���اخ	ت�ن	

 .«iي�ة�يل� ث�ان�ر�ائ	س�ي إ�ص���و�ان-3ب�ن 	ن���ين� م�ف�ص�ن�ع� ي�ش�وع� س���ك�اك 
 و�ه�ذ�ا ه�و� س�ب�ب� خ�ت	��ن�4و�خ�ت�ن� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� ف�ي ت�ل� \ل	ق�ل�ف�. 

 ي�ش���وع� إ�ي���اه�م	: أ�ن� ج�م�ي��ع� \لش���ع	ب� \ل	خ���ار�ج�ين� م���ن	 م�ص	��ر�,
 \لذ9ك�ور�ِ�, ج�م�يع�ِ� ر�ج���ال� \ل	ح���ر	ب�, م���ات�وا ف���ي \ل	ب�ر�ي���ة� ع�ل���ى

 ل�ن� ج�م�يع� \لش���ع	ب� \ل���ذ�ين�5\لط�ر�يق� ب�خ�ر�وج�ه�م	 م�ن	 م�ص	ر�. 
 خ�ر�ج�وا ك�ان�وا م�خ	ت�ون�ين�. و�أ�م�ا ج�م�ي��ع� \لش���ع	ب� \ل���ذ�ين� و�ل���د�وا
 ف�ي \ل	ق�ف	ر� ع�ل�ى \لط�ر�يق� ب�خ�ر�وج�ه�م	 م�ن	 م�ص	ر� ف�ل���م	 ي�خ	ت�ن���وا.

 ل�ن� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� س�ار�وا أ�ر	ب�ع�ي��ن� س���ن�ةi ف���ي \ل	ق�ف	��ر� ح�ت���ى6
 ف�ن�ي� ج�م�يع� \لش�ع	ب� ر�ج���ال� \ل	ح���ر	ب� \ل	خ���ار�ج�ين� م���ن	 م�ص	��ر�,
 \ل�ذ�ين� ل�م	 ي�س	م�ع�وا ل�ق�و	ل� \لر�ب�, \ل�ذ�ين� ح�ل�ف� \لر�ب9 ل�ه���م	 أ�ن���ه�
ب���ائ�ه�م	 أ�ن	 ي�ع	ط�ي�ن���ا � ي�ر�يه���م� \ل�ر	ض� \ل�ت���ي ح�ل���ف� \ل��ر�ب9 ل�  ل

 .i  و�أ�م���ا ب�ن���وه�م	7إ�ي�اه���ا, \ل�ر	ض� \ل�ت���ي ت�ف�ي��ض� ل�ب�ن��ا و�ع�س���ل



�ن�ه�م	 ك�ان�وا ق�ل	ف��ا, إ�ذ	  ف�أ�ق�ام�ه�م	 م�ك�ان�ه�م	. ف�إ�ي�اه�م	 خ�ت�ن� ي�ش�وع� ل
 و�ك���ان� ب�ع	��د�م�ا \ن	ت�ه���ى ج�م�ي��ع�8ل�م	 ي�خ	ت�ن�وه�م	 ف���ي \لط�ر�ي��ق�. 

 \لش�ع	ب� م�ن� \ل�خ	ت�ت�ان� أ�ن�ه�م	 أ�ق�ام�وا ف�ي أ�م�اك�ن�ه�م	 ف�ي \ل	م�ح�ل���ة�
 و�ق���ال� \ل��ر�ب9 ل�ي�ش���وع�: «ال	ي���و	م� ق���د	 د�ح	ر�ج	��ت�9ح�ت�ى ب���ر�ئ�وا. 

 ع�ن	ك�م	 ع�ار� م�ص	ر�». ف�د�ع�ي� \س	م� ذ�ل��ك� \ل	م�ك��ان� «ال	ج�ل	ج��ال�»
 ف�ح���ل� ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� ف���ي \ل	ج�ل	ج���ال�,10إ�ل���ى ه���ذ�ا \ل	ي���و	م�. 

iم�س���اء �ر	ن� \لش���ه���ع� ع�ش�ر� م�\لر�اب �م	ي�و	ي \ل�ح� ف	ص�ف	ل�وا \ل�و�ع�م 
 و�أ�ك�ل�وا م�ن	 غ�ل�ة� \ل�ر	ض� ف�ي \ل	غ�د� ب�ع	د�11ف�ي ع�ر�ب�ات� أ�ر�يح�ا. 

 و�ان	ق�ط���ع�12\ل	ف�ص	ح� ف�ط�يرا و�ف�ر�يكا ف�ي ن�ف	س� ذ�ل���ك� \ل	ي���و	م�. 
 \ل	م�ن9 ف�ي \ل	غ�د� ع�ن	د� أ�ك	ل�ه�م	 م�ن	 غ�ل�ة� \ل�ر	ض�, و�ل�م	 ي�ك�ن	 ب�ع	��د�
 ل�ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� م�ن�. ف�أ�ك�ل�وا م�ن	 م�ح	ص�ول� أ�ر	ض� ك�ن	ع���ان� ف���ي

 و�ح�د�ث� ل�م�ا ك�ان� ي�ش�وع� ع�ن	د� أ�ر�يح���ا أ�ن���ه� ر�ف���ع�13ت�ل	ك� \لس�ن�ة�. 
Zل�ول�	ف�ه� م�س	ف- ق�ب��ال�ت�ه�, و�س���ي��ر�ج��ل- و�\ق�ذ�ا ب�و�ن�ظ��ر�, و�إ �ه��	ن�ي	ع�ي 
�ع	د�ائ�ن�ا؟»  ب�ي�د�ه�. ف�س�ار� ي�ش�وع� إ�ل�ي	ه� و�س�أ�ل�ه�: «ه�ل	 ل�ن�ا أ�ن	ت� أ�و	 ل

�, ب���ل	 أ�ن���ا ر�ئ�ي��س� ج�ن	��د� \ل��ر�ب�. \لن� أ�ت�ي	��ت�».14  ف�ق���ال�: «ك�ل
 ف�س�ق�ط� ي�ش�وع� ع�ل�ى و�ج	ه�ه� إ�ل�ى \ل�ر	ض� و�س���ج�د�, و�ق���ال� ل���ه�:

 ف�ق���ال� ر�ئ�ي��س� ج�ن	��د� \ل��ر�ب�15«ب�م�اذ�ا ي�ك�ل�م� س�ي�د�ي ع�ب	��د�ه�؟» 
ل�ي�ش�وع�: «اخ	ل�ع	 ن�ع	ل�ك� م�ن	 ر�ج	ل�ك�, ل�ن� \ل	م�ك�ان� \ل���ذ�ي أ�ن	��ت� و�

\ق�فZ ع�ل�ي	ه� ه�و� م�ق�د�سZ». ف�ف�ع�ل� ي�ش�وع� ك�ذ�ل�ك�.  و�



ا�ل�ص	ح�اح� \لس�اد�س�

1�  و�ك�ان�ت	 أ�ر�يح�ا م�غ�ل�ق�ةi م�ق�ف�ل���ةi ب�س���ب�ب� ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل�. ل
� أ�ح�دZ ي�د	خ�ل�.   ف�ق�ال� \لر�ب9 ل�ي�ش�وع�: «ان	ظ�ر	. ق�د	2أ�ح�دZ ي�خ	ر�ج� و�ل

 ت���د�ور�ون�3د�ف�ع	��ت� ب�ي���د�ك� أ�ر�يح���ا و�م�ل�ك�ه���ا ج�ب���اب�ر�ة� \ل	ب���أ	س�. 
د�ائ�ر�ة� \ل	م�د�ين�ة�, ج�م�يع� ر�ج�ال� \ل	ح�ر	ب�. ح���و	ل� \ل	م�د�ين���ة� م���ر�ةi و�

\ح�د�ةi. ه�ك�ذ�ا ت�ف	ع�ل�ون� س�ت�ة� أ�ي�ام-.   و�س���ب	ع�ة� ك�ه�ن���ة- ي�ح	م�ل���ون�4و�
 أ�ب	و�اق� \ل	ه�ت�اف� \لس�ب	ع�ة� أ�م�ام� \لت���اب�وت�. و�ف���ي \ل	ي���و	م� \لس���اب�ع�
 ت���د�ور�ون� د�ائ�ر�ة� \ل	م�د�ين���ة� س���ب	ع� م���ر�ات-, و�\ل	ك�ه�ن���ة� ي�ض	��ر�ب�ون�

�ب	و�اق�.   و�ي�ك�ون� ع�ن	��د� \م	ت���د�اد� ص���و	ت� ق���ر	ن� \ل	ه�ت���اف� ع�ن	��د�5ب�ال
 \س	ت�م�اع�ك�م	 ص�و	ت� \ل	ب�وق�, أ�ن� ج�م�ي��ع� \لش���ع	ب� ي�ه	ت���ف� ه�ت�اف��ا
 ع�ظ�يما, ف�ي�س	ق�ط� س�ور� \ل	م�د�ين�ة� ف�ي م�ك�ان�ه�, و�ي�ص	ع�د� \لش���ع	ب�

 ف�د�ع�ا ي�ش�وع� ب	ن� ن�ون- \ل	ك�ه�ن���ة� و�ق���ال�6ك�ل9 ر�ج�ل- م�ع� و�ج	ه�ه�». 
 ل�ه�م�: «اح	م�ل�وا ت�اب�وت� \ل	ع�ه	��د�. و�ل	ي�ح	م���ل	 س���ب	ع�ة� ك�ه�ن���ة- س���ب	ع�ة�

 .«� و�ق�ال�وا ل�لش�ع	ب� \ج	ت���از�وا7أ�ب	و�اق� ه�ت�اف- أ�م�ام� ت�اب�وت� \لر�ب
.� و�د�ور�وا د�ائ�ر�ة� \ل	م�د�ين�ة� و�ل	ي�ج	ت�ز� \ل	م�ت�ج�ر�د� أ�م���ام� ت���اب�وت� \ل��ر�ب

 و�ك�ان� ك�م���ا ق���ال� ي�ش���وع� ل�لش���ع	ب�. \ج	ت���از� \لس���ب	ع�ة� \ل	ك�ه�ن���ة�8
 ح���ام�ل�ين� أ�ب	��و�اق� \ل	ه�ت���اف� \لس���ب	ع�ة� أ�م���ام� \ل��ر�ب�, و�ض���ر�ب�وا

�ب	و�اق�. و�ت�اب�وت� ع�ه	د� \لر�ب� س�ائ�رZ و�ر�اء�ه�م	,   و�ك�ل9 م�ت�ج���ر�د-9ب�ال
Zر�ة�ي���ة� س���ائ�ب�ق	. و�\ل�و�اق	ب�  س���ائ�رZ أ�م���ام� \ل	ك�ه�ن���ة� \لض���ار�ب�ين� ب���ال



�ب	و�اق�.   و�أ�م���ر�10و�ر�اء� \لت�اب�وت�. ك�ان�وا ي�س�ير�ون� و�ي�ض	ر�ب�ون� ب���ال
� ت�خ	��ر�ج	 � ت�س���م�ع�وا ص���و	ت�ك�م	, و�ل � ت�ه	ت�ف�وا و�ل  ي�ش�وع� \لش�ع	ب�: ل
 م���ن	 أ�ف	��و�اه�ك�م	 ك�ل�م���ةZ ح�ت���ى ي���و	م� أ�ق���ول� ل�ك���م�: \ه	ت�ف���وا.

 ف�د�ار� ت�اب�وت� \لر�ب� ح�و	ل� \ل	م�د�ين�ة� م�ر�ةi و�\ح�د�ةi.11ف�ت�ه	ت�ف�ون�». 
 ف�ب�ك���ر� ي�ش���وع� ف���ي12ث�م� د�خ�ل�وا \ل	م�ح�ل�ة� و�ب�ات�وا ف�ي \ل	م�ح�ل�ة�. 

 ,� و�الس���ب	ع�ة� \ل	ك�ه�ن���ة�13\ل	غ���د�, و�ح�م���ل� \ل	ك�ه�ن���ة� ت���اب�وت� \ل��ر�ب
 \ل	ح�ام�ل�ون� أ�ب	و�اق� \ل	ه�ت�اف� \لس�ب	ع�ة� أ�م�ام� ت�اب�وت� \لر�ب� س�ائ�ر�ون�
�ب	و�اق�, و�\ل	م�ت�ج���ر�د�ون� س���ائ�ر�ون� أ�م���ام�ه�م	,  س�ي	را و�ض�ار�ب�ون� ب�ال
 و�\ل	ب�ق�ي�ة� س�ائ�ر�ةZ و�ر�اء� ت�اب�وت� \لر�ب�. ك�ان�وا ي�س�ير�ون� و�ي�ض	��ر�ب�ون�

�ب	و�اق�.   و�د�ار�وا ب�ال	م�د�ين�ة� ف�ي \ل	ي�و	م� \لث�ان�ي م�ر�ةi و�\ح���د�ة14iب�ال
 و�ك���ان�15ث�م� ر�ج�ع�وا إ�ل�ى \ل	م�ح�ل�ة�. ه�ك�ذ�ا ف�ع�ل���وا س���ت�ة� أ�ي���ام-. 

 ف�ي \ل	ي�و	م� \لس���اب�ع� أ�ن�ه���م	 ب�ك���ر�وا ع�ن	��د� ط�ل���وع� \ل	ف�ج	��ر� و�د�ار�وا
 د�ائ�ر�ة� \ل	م�د�ين�ة� ع�ل�ى ه���ذ�ا \ل	م�ن	��و�ال� س���ب	ع� م���ر�ات-. ف���ي ذ�ل���ك�

 و�ك���ان�16\ل	ي���و	م� ف�ق���ط	 د�ار�وا د�ائ�ر�ة� \ل	م�د�ين���ة� س���ب	ع� م���ر�ات-. 
�ب	و�اق� أ�ن� ي�ش�وع�  ف�ي \ل	م�ر�ة� \لس�اب�ع�ة� ع�ن	د�م�ا ض�ر�ب� \ل	ك�ه�ن�ة� ب�ال
 ق�ال� ل�لش�ع	ب�: «اه	ت�ف���وا, ل�ن� \ل��ر�ب� ق���د	 أ�ع	ط���اك�م� \ل	م�د�ين���ة�.

 ف�ت�ك���ون� \ل	م�د�ين���ة� و�ك���ل9 م���ا ف�يه���ا م�ح�ر�م��ا ل�ل��ر�ب�. ر�اح���اب�17
�ن�ه���ا ق���د	  \لز�ان�ي�ة� ف�ق�ط	 ت�ح	ي�ا ه�ي� و�ك�ل9 م�ن	 م�ع�ه�ا ف�ي \ل	ب�ي	ت�, ل

 و�أ�م�ا أ�ن	ت�م	 ف��اح	ت�ر�ز�وا18خ�ب�أ�ت� \ل	م�ر	س�ل�ي	ن� \لل�ذ�ي	ن� أ�ر	س�ل	ن�اه�م�ا. 
� ت�ح�ر�م�وا و�ت�أ	خ�ذ�وا م�ن� \ل	ح�ر�ام� و�ت�ج	ع�ل�وا م�ح�ل�ة�  م�ن� \ل	ح�ر�ام� ل�ئ�ل



 و�ك�ل9 \ل	ف�ض�ة� و�\لذ�ه�ب� و�آن�ي�ة�19إ�س	ر�ائ�يل� م�ح�ر�م�ةi و�ت�ك�د�ر�وه�ا. 
 \لن9ح�اس� و�\ل	ح�د�يد� ت�ك�ون� ق�د	س��ا ل�ل��ر�ب� و�ت���د	خ�ل� ف���ي خ�ز�ان���ة�

 .«��ب	و�اق�. و�ك���ان� ح�ي��ن�20\لر�ب  ف�ه�ت�ف� \لش�ع	ب� و�ض���ر�ب�وا ب���ال
 س���م�ع� \لش���ع	ب� ص���و	ت� \ل	ب���وق� أ�ن� \لش���ع	ب� ه�ت���ف� ه�ت�اف��ا
 ع�ظ�يما, ف�س�ق�ط� \لس9ور� ف���ي م�ك���ان�ه�, و�ص���ع�د� \لش���ع	ب� إ�ل���ى

 و�ح�ر�م���وا21\ل	م�د�ين�ة� ك�ل9 ر�ج�ل- م�ع� و�ج	ه�ه�, و�أ�خ���ذ�وا \ل	م�د�ين���ة�. 
 ك�ل� م�ا ف�ي \ل	م�د�ين�ة� م�ن	 ر�ج�ل- و�\م	ر�أ�ة-, م���ن	 ط�ف	��ل- و�ش���ي	خ- -

 و�ق���ال� ي�ش���وع�22ح�ت�ى \ل	ب�ق�ر� و�\ل	غ�ن�م� و�\ل	ح�م�ير� ب�ح�د� \لس���ي	ف�. 
� ب�ي	��ت� \ل	م���ر	أ�ة�  ل�لر�ج�ل�ي	��ن� \لل���ذ�ي	ن� ت�ج�س�س���ا \ل�ر	ض�: «اد	خ�ل
 \لز�ان�ي�ة� و�أ�خ	ر�ج�ا م�ن	 ه�ن�اك� \ل	م�ر	أ�ة� و�ك�ل� م�ا ل�ه���ا ك�م���ا ح�ل�ف	ت�م���ا

 ف�د�خ�ل� \ل	ج�اس�وس�ان� و�أ�خ	ر�ج�ا ر�اح�اب� و�أ�ب�اه�ا و�أ�م�ه���ا23ل�ه�ا». 
 و�إ�خ	و�ت�ه�ا و�ك�ل� م�ا ل�ه�ا, و�ك�ل� ع�ش�ائ�ر�ه�ا و�ت�ر�ك�اه�م	 خ�ار�ج� م�ح�ل���ة�

 و�أ�ح	ر�ق�وا \ل	م�د�ين�ة� ب�الن�ار� م���ع� ك���ل� م���ا ب�ه���ا. إ�ن�م���ا24إ�س	ر�ائ�يل�. 
 \ل	ف�ض���ة� و�\ل��ذ�ه�ب� و�آن�ي���ة� \لن9ح���اس� و�\ل	ح�د�ي��د� ج�ع�ل�وه���ا ف���ي

 .� و�اس	ت�ح	ي�ا ي�ش�وع� ر�اح���اب� \لز�ان�ي���ة� و�ب�ي	��ت�25خ�ز�ان�ة� ب�ي	ت� \لر�ب
 أ�ب�يه�ا و�ك�ل� م�ا ل�ه�ا. و�س�ك�ن�ت	 ف���ي و�س���ط� إ�س	��ر�ائ�يل� إ�ل���ى ه���ذ�ا
�ن�ه���ا خ�ب���أ�ت� \ل	م�ر	س���ل�ي	ن� \لل���ذ�ي	ن� أ�ر	س���ل�ه�م�ا ي�ش���وع�  \ل	ي���و	م�, ل

i:26ل�ي�ت�ج�س�س�ا أ�ر�يح�ا.   و�ح�ل�ف� ي�ش�وع� ف��ي ذ�ل��ك� \ل	�و�ق	ت� ق��ائ�ل
 «م�ل	ع���ونZ ق���د�ام� \ل��ر�ب� \لر�ج���ل� \ل���ذ�ي ي�ق���وم� و�ي�ب	ن���ي ه���ذ�ه�



 \ل	م�د�ين�ة� أ�ر�يح�ا. ب�ب�ك	ر�ه� ي�ؤ�س�س�ه�ا و�ب�ص���غ�ير�ه� ي�ن	ص���ب� أ�ب	و�اب�ه���ا».
و�ك�ان� \لر�ب9 م�ع� ي�ش�وع�, و�ك�ان� خ�ب�ر�ه� ف�ي ج�م�يع� \ل�ر	ض�. 27



ا�ل�ص	ح�اح� \لس�اب�ع�

 و�خ�ان� ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� خ�ي�ان�ةi ف�ي \ل	ح���ر�ام�, ف�أ�خ���ذ� ع�خ���ان�1
 ب	ن� ك�ر	م�ي ب	ن� ز�ب	د�ي ب	ن� ز�ار�ح� م�ن	 س�ب	ط� ي�ه�وذ�ا م�ن� \ل	ح���ر�ام�,

 و�أ�ر	س���ل� ي�ش���وع�2ف�ح�م�ي� غ�ض�ب� \لر�ب� ع�ل�ى ب�ن�ي إ�س	��ر�ائ�يل�. 
i م�ن	 أ�ر�يح�ا إ�ل�ى ع�اي� \ل�ت�ي ع�ن	د� ب�ي	ت� آو�ن� ش���ر	ق�ي� ب�ي	��ت�  ر�ج�ال
 إ�ي��ل�, و�ق���ال ل�ه���م	: «اص	��ع�د�وا ت�ج�س�س���وا \ل�ر	ض�». ف�ص���ع�د�

 ث�م� ر�ج�ع�وا إ�ل�ى ي�ش�وع� و�ق�ال�وا ل�ه�:3\لر�ج�ال� و�ت�ج�س�س�وا ع�اي�. 
�ث���ة� � ي�ص	ع�د	 ك�ل9 \لش�ع	ب�, ب�ل	 ي�ص	ع�د	 ن�ح	و� أ�ل	ف�ي	 ر�ج�ل- أ�و	 ث�ل  «ل
� ت�ك�ل�ف	 ك�ل� \لش�ع	ب� إ�ل�ى ه�ن���اك� �ف� ر�ج�ل- و�ي�ض	ر�ب�وا ع�اي�. ل  آل

�ن�ه�م	 ق�ل�يل�ون�».  �ث���ة�4ل  ف�ص�ع�د� م�ن� \لش�ع	ب� إ�ل�ى ه�ن�اك� ن�ح	و� ث�ل
�ف� ر�ج�ل-. و�ه�ر�ب�وا أ�م�ام� أ�ه	ل� ع�اي�.   ف�ض�ر�ب� م�ن	ه���م	 أ�ه	��ل�5آل

i, و�ل�ح�ق���وه�م	 م���ن	 أ�م���ام� \ل	ب���اب� �ث�ين� ر�ج�ل  ع�اي� ن�ح	و� س�ت�ة- و�ث�ل
 إ�ل�ى ش�ب�ار�يم� و�ض�ر�ب�وه�م	 ف�ي \ل	م�ن	ح�د�ر�. ف�ذ�اب� ق�ل	��ب� \لش���ع	ب�

 ف�م�ز�ق� ي�ش�وع� ث�ي�اب�ه� و�س�ق�ط� ع�ل�ى و�ج	ه���ه�6و�ص�ار� م�ث	ل� \ل	م�اء�. 
 إ�ل�ى \ل�ر	ض� أ�م�ام� ت�اب�وت� \ل�ر�ب� إ�ل��ى \ل	م�س��اء�, ه��و� و�ش��ي�وخ�

 و�ق���ال� ي�ش���وع�:7إ�س	ر�ائ�يل�, و�و�ض�ع�وا ت�ر�اب��ا ع�ل���ى ر�ؤ�وس���ه�م	. 
�ر	د�ن� ت�ع	ب�ي��را  «آه� ي�ا س�ي�د� \لر�ب9! ل�م�اذ�ا ع�ب�ر	ت� ه�ذ�ا \لش���ع	ب� \ل
�م�ور�ي�ين� ل�ي�ب�يد�ون�ا؟ ل�ي	ت�ن�ا \ر	ت�ض�ي	ن�ا و�س�ك�ن�ا  ل�ك�ي	 ت�د	ف�ع�ن�ا إ�ل�ى ي�د� \ل

 .��ر	د�ن  أ�س	أ�ل�ك� ي�ا س�ي�د�: م�اذ�ا أ�ق���ول� ب�ع	��د�م�ا ح���و�ل�8ف�ي ع�ب	ر� \ل



 ف�ي�س	م�ع� \ل	ك�ن	ع���ان�ي9ون� و�ج�م�ي��ع�9إ�س	ر�ائ�يل� ق�ف�اه� أ�م�ام� أ�ع	د�ائ�ه�؟ 
 س���ك�ان� \ل�ر	ض� و�ي�ح�يط���ون� ب�ن���ا و�ي�ق	ر�ض���ون� \س	��م�ن�ا م���ن�

 ف�ق���ال� \ل��ر�ب109\ل�ر	ض�. و�م�اذ�ا ت�ص	ن�ع� ل�س	م�ك� \ل	ع�ظ�ي��م�؟». 
 ق�د	 أ�خ	ط�أ�11ل�ي�ش�وع�: «ق�م	! ل�م�اذ�ا أ�ن	ت� س�اق�طZ ع�ل�ى و�ج	ه�ك�؟ 

 إ�س	ر�ائ�يل�, ب�ل	 ت�ع��د9وا ع�ه	��د�ي \ل��ذ�ي أ�م�ر	ت�ه���م	 ب���ه�, ب���ل	 أ�خ���ذ�وا
 م���ن� \ل	ح���ر�ام�, ب���ل	 س���ر�ق�وا, ب���ل	 أ�ن	ك���ر�وا, ب���ل	 و�ض���ع�وا ف���ي

 ف�ل�م	 ي�ت�م�ك�ن	 ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� ل�لث9ب�وت� أ�م�ام� أ�ع	د�ائ�ه�م	.12أ�م	ت�ع�ت�ه�م	. 
� أ�ع���ود� �ن�ه�م	 م�ح	ر�وم���ون�, و�ل  ي�د�ير�ون� ق�ف�اه�م	 أ�م�ام� أ�ع	د�ائ�ه�م	 ل

 ق���م	13أ�ك�ون� م�ع�ك�م	 إ�ن	 ل�م	 ت�ب�يد�وا \ل	ح���ر�ام� م���ن	 و�س���ط�ك�م	. 
�ن�ه� ه�ك���ذ�ا ق���ال� \ل��ر�ب9  ق�د�س� \لش�ع	ب� و�ق�ل	: ت�ق�د�س�وا ل�ل	غ�د�. ل
� ت�ت�م�ك��ن�  إ�ل�ه� إ�س	ر�ائ�يل�: ف�ي و�س��ط�ك� ح��ر�امZ ي��ا إ�س	�ر�ائ�يل�, ف�ل
 ل�لث9ب�وت� أ�م�ام� أ�ع	د�ائ�ك� ح�ت��ى ت�ن	ز�ع���وا \ل	ح���ر�ام� م���ن	 و�س���ط�ك�م	.

 ف�ت�ت�ق���د�م�ون� ف���ي \ل	غ���د� ب�أ�س	��ب�اط�ك�م	, و�ي�ك���ون� أ�ن� \لس���ب	ط�14
 \ل�ذ�ي ي�أ	خ�ذ�ه� \لر�ب9 ي�ت�ق�د�م� ب�ع�ش�ائ�ر�ه�, و�\ل	ع�ش�ير�ة� \ل�ت�ي ي�أ	خ�ذ�ه�ا
 \ل��ر�ب9 ت�ت�ق���د�م� ب�ب�ي�وت�ه���ا, و�\ل	ب�ي	��ت� \ل���ذ�ي ي�أ	خ���ذ�ه� \ل��ر�ب9 ي�ت�ق���د�م�

 و�ي�ك�ون� \ل	م�أ	خ�وذ� ب�ال	ح�ر�ام� ي�ح	ر�ق� ب�الن�ار� ه�و� و�ك���ل159ب�ر�ج�ال�ه�. 
�ن���ه� ع�م���ل� ق�ب�اح���ةi ف���ي �ن���ه� ت�ع���د�ى ع�ه	��د� \ل��ر�ب�,  و�ل  م�ا ل�ه�, ل

 ف�ب�ك���ر� ي�ش���وع� ف���ي \ل	غ���د� و�ق���د�م� إ�س	��ر�ائ�يل�16إ�س	��ر�ائ�يل�». 
 ث���م� ق���د�م� ق�ب�يل���ة� ي�ه���وذ�ا17ب�أ�س	��ب�اط�ه�, ف�أ�خ���ذ� س���ب	ط� ي�ه���وذ�ا. 

 ف�أ�خ�ذ�ت	 ع�ش�ير�ة� \لز�ار�ح�ي�ي��ن�. ث���م� ق���د�م� ع�ش���ير�ة� \لز�ار�ح�ي�ي��ن�



 ف�ق�د�م� ب�ي	ت��ه� ب�ر�ج��ال�ه� ف�أ�خ��ذ� ع�خ��ان�18ب�ر�ج�ال�ه�م	 ف�أ�خ�ذ� ز�ب	د�ي. 
 ف�ق���ال�19ب	ن� ك�ر	م�ي ب	ن� ز�ب	د�ي ب	��ن� ز�ار�ح� م���ن	 س���ب	ط� ي�ه���وذ�ا. 

 ي�ش���وع� ل�ع�خ���ان�: «ي���ا \ب	ن���ي, أ�ع	��ط� \لن� م�ج	��دا ل�ل��ر�ب� إ�ل���ه�
� ت�خ	��ف�  إ�س	ر�ائ�يل�, و�\ع	ت�ر�ف	 ل�ه� و�أ�خ	ب�ر	ن�ي \لن� م�اذ�ا ع�م�ل	��ت�. ل

 ف�أ�ج�اب� ع�اخ�ان� ي�ش�وع�: «ح�قeا إ�ن���ي ق���د	 أ�خ	ط���أ	ت�20ع�ن�ي». 
 ر�أ�ي	��ت� ف���ي21إ�ل�ى \لر�ب� إ�ل�ه� إ�س	ر�ائ�يل� و�ص���ن�ع	ت� ك���ذ�ا و�ك���ذ�ا. 

 \ل	غ�ن�يم�ة� ر�د�اءi ش�ن	ع�ار�يeا ن�ف�يسا, و�م�ئ�ت�ي	 ش�اق�ل� ف�ض�ة-, و�ل�س���ان�
i, ف�اش	ت�ه�ي	ت�ه�ا و�أ�خ�ذ	ت�ه�ا. و�ه�ا ه���ي�  ذ�ه�ب- و�ز	ن�ه� خ�م	س�ون� ش�اق�ل
 م�ط	م�ور�ةZ ف�ي \ل�ر	ض� ف�ي و�س�ط� خ�ي	م�ت�ي, و�\ل	ف�ض�ة� ت�ح	ت�ه���ا».

i ف�ر�ك�ض���وا إ�ل��ى \ل	خ�ي	م���ة� و�إ�ذ�ا ه���ي�22  ف�أ�ر	س�ل� ي�ش���وع� ر�س���ل
 ف�أ�خ���ذ�وه�ا م���ن	23م�ط	م���ور�ةZ ف���ي خ�ي	م�ت���ه� و�\ل	ف�ض���ة� ت�ح	ت�ه���ا. 

 و�س���ط� \ل	خ�ي	م���ة� و�أ�ت���وا ب�ه���ا إ�ل���ى ي�ش���وع� و�إ�ل���ى ج�م�ي��ع� ب�ن���ي
 .� ف�أ�خ�ذ� ي�ش�وع� ع�خ�ان� ب	ن�24إ�س	ر�ائ�يل�, و�ب�س�ط�وه�ا أ�م�ام� \لر�ب

 ز�ار�ح� و�\ل	ف�ض�ة� و�\لر�د�اء� و�ل�س�ان� \لذ�ه�ب� و�ب�ن�ي��ه� و�ب�ن���ات�ه� و�ب�ق���ر�ه�
 و�ح�م�ير�ه� و�غ�ن�م�ه� و�خ�ي	م�ت�ه� و�ك�ل� م�ا ل�ه�, و�ج�م�يع� إ�س	ر�ائ�يل� م�ع���ه�,

 ف�ق���ال� ي�ش���وع�: «ك�ي	��ف�25و�ص�ع�د�وا ب�ه�م	 إ�ل�ى و�\د�ي ع�خ���ور�. 
 ك�د�ر	ت�ن�ا؟ ي�ك���د�ر�ك� \ل��ر�ب9 ف���ي ه���ذ�ا \ل	ي���و	م�!» ف�ر�ج�م���ه� ج�م�ي��ع�
 إ�س	ر�ائ�يل� ب�ال	ح�ج�ار�ة� و�أ�ح	ر�ق�وه�م	 ب�الن���ار� و�ر�م���وه�م	 ب�ال	ح�ج���ار�ة�

 و�أ�ق�ام�وا ف�و	ق�ه� ر�ج	م�ة� ح�ج�ار�ة- ع�ظ�يم���ةi إ�ل���ى ه���ذ�ا \ل	ي���و	م�.26



 ف�ر�ج�ع� \لر�ب9 ع���ن	 ح�م���و� غ�ض���ب�ه�. و�ل���ذ�ل�ك� د�ع���ي� \س	��م� ذ�ل���ك�
\ل	م�ك�ان� «و�اد�ي� ع�خ�ور�» إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�. 



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ام�ن�

� ت�ر	ت�ع���ب	. خ���ذ	 م�ع���ك�1 � ت�خ�ف	 و�ل  ف�ق�ال� \لر�ب9 ل�ي�ش�وع�: «ل
 ج�م�يع� ر�ج�ال� \ل	ح���ر	ب�, و�ق���م� \ص	��ع�د	 إ�ل���ى ع���اي�. \ن	ظ���ر	. ق���د	

 ف�ت�ف	ع���ل�2د�ف�ع	ت� ب�ي�د�ك� م�ل�ك� ع�اي- و�ش�ع	ب�ه� و�م���د�ين�ت�ه� و�أ�ر	ض���ه�, 
 ب�ع�اي- و�م�ل�ك�ه�ا ك�م�ا ف�ع�ل	�ت� ب�أ�ر�يح���ا و�م�ل�ك�ه���ا. غ�ي	�ر� أ�ن� غ�ن�يم�ت�ه���ا
 و�ب�ه�ائ�م�ه���ا ت�ن	ه�ب�ون�ه���ا ل�ن�ف�وس���ك�م�. \ج	ع���ل	 ك�م�ين��ا ل�ل	م�د�ين���ة� م���ن	

 ف�ق�ام� ي�ش�وع� و�ج�م�يع� ر�ج�ال� \ل	ح�ر	ب� ل�لص9ع�ود� إ�ل���ى3و�ر�ائ�ه�ا». 
�ث�ي��ن� أ�ل	��ف� ر�ج���ل- ج�ب���اب�ر�ة� \ل	ب���أ	س�  ع�اي-. و�\ن	ت�خ���ب� ي�ش���وع� ث�ل

 ,i  و�أ�و	ص�اه�م	: «ان	ظ�ر�وا! أ�ن	ت�م	 ت�ك	م�ن�ون� ل�ل	م�د�ين�ة�4و�أ�ر	س�ل�ه�م	 ل�ي	ل
� ت�ب	ت�ع���د�وا م���ن� \ل	م�د�ين���ة� ك�ث�ي��را, و�ك�ون���وا  م�ن	 و�ر�اء� \ل	م�د�ين���ة�. ل

 و�أ�م�ا أ�ن���ا و�ج�م�ي��ع� \لش���ع	ب� \ل���ذ�ي م�ع���ي5ك�ل9ك�م	 م�س	ت�ع�د�ين�. 
 ف�ن�ق	ت�ر�ب� إ�ل�ى \ل	م�د�ين�ة�. و�ي�ك�ون� ح�ين�م���ا ي�خ	ر�ج���ون� ل�ل�ق�ائ�ن���ا ك�م���ا

�و�ل� أ�ن�ن�ا ن�ه	��ر�ب� ق���د�ام�ه�م	,   ف�ي�خ	ر�ج���ون� و�ر�اء�ن���ا ح�ت���ى6ف�ي \ل
�ن�ه�م	 ي�ق�ول�ون� إ�ن�ه���م	 ه���ار�ب�ون� أ�م�ام�ن���ا  ن�ج	ذ�ب�ه�م	 ع�ن� \ل	م�د�ين�ة�. ل

�و�ل�. ف�ن�ه	��ر�ب� ق���د�ام�ه�م	.   و�أ�ن	ت���م	 ت�ق�وم���ون� م���ن�7ك�م���ا ف���ي \ل
 \ل	م�ك	م�ن� و�ت�م	ل�ك�ون� \ل	م�د�ين�ة�, و�ي�د	ف�ع�ه�ا \ل��ر�ب9 إ�ل�ه�ك���م	 ب�ي���د�ك�م	.

 و�ي�ك�ون� ع�ن	د� أ�خ	ذ�ك�م� \ل	م�د�ين�ة� أ�ن�ك�م	 ت�ض	ر�م�ون� \ل	م�د�ين�ة� ب�الن�ار�.8
 ف�أ�ر	س���ل�ه�م	9ك�ق�و	ل� \لر�ب� ت�ف	ع�ل�ون�. \ن	ظ�ر�وا. ق���د	 أ�و	ص���ي	ت�ك�م	». 

- و�ع���اي-  ي�ش�وع�, ف�س�ار�وا إ�ل�ى \ل	م�ك	م�ن�, و�ل�ب�ث�وا ب�ي	ن� ب�ي	ت� إ�ي��لِ�



 غ�ر	ب�ي� ع�اي-. و�ب�ات� ي�ش�وع� ت�ل	ك� \لل�ي	ل���ة� ف���ي و�س���ط� \لش���ع	ب�.
 ف�ب�ك�ر� ي�ش�وع� ف�ي \ل	غ�د� و�ع�د� \لش�ع	ب�, و�ص�ع�د� ه�و� و�ش���ي�وخ�10

 و�ج�م�ي��ع� ر�ج���ال�11إ�س	��ر�ائ�يل� ق���د�ام� \لش���ع	ب� إ�ل���ى ع���اي-. 
 \ل	ح���ر	ب� \ل���ذ�ين� م�ع���ه� ص���ع�د�وا و�ت�ق���د�م�وا و�أ�ت���وا إ�ل���ى م�ق�اب���ل�
 \ل	م�د�ين�ة�. و�ن�ز�ل�وا ش�م�ال�ي� ع�اي-, و�\ل	و�اد�ي ب�ي	ن�ه���م	 و�ب�ي	��ن� ع���اي-.

�ف� ر�ج�ل- و�ج�ع�ل�ه�م	 ك�م�ين��ا ب�ي	��ن� ب�ي	��ت�12  ف�أ�خ�ذ� ن�ح	و� خ�م	س�ة� آل
- و�ع�اي- غ�ر	ب�ي� \ل	م�د�ين���ة�.   و�أ�ق���ام�وا \لش���ع	ب�, أ�ي	 ك���ل�13إ�يلِ�

 \ل	ج�ي	ش� \ل���ذ�ي ش���م�ال�ي� \ل	م�د�ين���ة�, و�ك�م�ين���ه� غ�ر	ب���ي� \ل	م�د�ين���ة�.
 و�ك���ان� ل�م���ا14و�س�ار� ي�ش�وع� ت�ل	ك� \لل�ي	ل�ة� إ�ل�ى و�س���ط� \ل	��و�اد�ي. 

 ر�أ�ى م�ل�ك� ع�اي- ذ�ل�ك� أ�ن�ه���م	 أ�س	��ر�ع�وا و�ب�ك���ر�وا, و�خ���ر�ج� ر�ج���ال�
 \ل	م�د�ين���ة� ل�ل�ق���اء� إ�س	��ر�ائ�يل� ل�ل	ح���ر	ب� ه���و� و�ج�م�ي��ع� ش���ع	ب�ه� ف���ي
� ي�ع	ل���م� أ�ن� ع�ل�ي	��ه� ك�م�ين��ا  \ل	م�يع�اد� إ�ل�ى ق���د�ام� \لس���ه	ل�, و�ه���و� ل

 ف�أ�ع	ط�ى ي�ش�وع� و�ج�م�يع� إ�س	ر�ائ�يل� \ن	ك�س���ارا15و�ر�اء� \ل	م�د�ين�ة�. 
 ف�أ�ل	ق�ي� \لص�و	ت� ع�ل���ى16أ�م�ام�ه�م	 و�ه�ر�ب�وا ف�ي ط�ر�يق� \ل	ب�ر�ي�ة�. 

 ج�م�ي��ع� \لش���ع	ب� \ل���ذ�ين� ف���ي \ل	م�د�ين���ة� ل�لس���ع	ي� و�ر�اء�ه���م	,
 و�ل���م	 ي�ب	��ق�17ف�س�ع�وا و�ر�اء� ي�ش�وع� و�\ن	ج���ذ�ب�وا ع���ن� \ل	م�د�ين���ة�. 

 ف�ي ع�اي- أ�و	 ف�ي ب�ي	ت� إ�يل- ر�ج���لZ ل���م	 ي�خ	��ر�ج	 و�ر�اء� إ�س	��ر�ائ�يل�.
 ف�ق���ال�18ف�ت�ر�ك�وا \ل	م�د�ين�ة� م�ف	ت�وح���ةi و�س���ع�وا و�ر�اء� إ�س	��ر�ائ�يل�. 

�ن���ي  \لر�ب9 ل�ي�ش�وع�: «م�د� \ل	م�ز	ر�اق� \ل���ذ�ي ب�ي���د�ك� ن�ح	��و� ع���اي- ل
 ب�ي���د�ك� أ�د	ف�ع�ه���ا». ف�م���د� ي�ش���وع� \ل	م���ز	ر�اق� \ل���ذ�ي ب�ي���د�ه� ن�ح	��و�



 ف�ق���ام� \ل	ك�م�ي��ن� ب�س���ر	ع�ة- م���ن	 م�ك���ان�ه� و�ر�ك�ض���وا19\ل	م�د�ين���ة�. 
 ع�ن	��د�م�ا م���د� ي���د�ه�, و�د�خ�ل���وا \ل	م�د�ين���ة� و�أ�خ���ذ�وه�ا, و�أ�س	��ر�ع�وا

 ف�ال	ت�ف�ت� ر�ج�ال� ع�اي- إ�ل�ى و�ر�ائ�ه���م	20و�أ�ح	ر�ق�وا \ل	م�د�ين�ة� ب�الن�ار�. 
 و�ن�ظ�ر�وا و�إ�ذ�ا د�خ�ان� \ل	م�د�ين�ة� ق���د	 ص���ع�د� إ�ل���ى \لس���م�اء�. ف�ل���م	
 ي�ك�ن	 ل�ه�م	 م�ك���انZ ل�ل	ه���ر�ب� ه�ن���ا أ�و	 ه�ن���اك�. و�\لش���ع	ب� \ل	ه���ار�ب�

 و�ل�م�ا ر�أ�ى ي�ش�وع� و�ج�م�يع�21إ�ل�ى \ل	ب�ر�ي�ة� \ن	ق�ل�ب� ع�ل�ى \لط�ار�د�. 
 إ�س	ر�ائ�يل� أ�ن� \ل	ك�م�ين� ق�د	 أ�خ�ذ� \ل	م�د�ين���ة�, و�أ�ن� د�خ���ان� \ل	م�د�ين���ة�

�ء� خ�ر�ج���وا22ق�د	 ص�ع�د�, \ن	ث�ن�و	ا و�ض�ر�ب�وا ر�ج���ال� ع���اي-.   و�ه���ؤ�ل
�ء�  م�ن� \ل	م�د�ين�ة� ل�ل�ق�ائ�ه�م	, ف�ك�ان�وا ف���ي و�س���ط� إ�س	��ر�ائ�يل�, ه���ؤ�ل
 م�ن	 ه�ن�ا و�أ�ول�ئ�ك� م�ن	 ه�ن�اك�. و�ض�ر�ب�وه�م	 ح�ت�ى ل�م	 ي�ب	ق� م�ن	ه���م	

 .Zت���ف�ل	م�ن �  و�أ�م���ا م�ل���ك� ع���اي- ف�أ�م	س���ك�وه� ح�ي��eا23ش���ار�دZ و�ل
 و�ك�ان� ل�م�ا \ن	ت�ه���ى إ�س	��ر�ائ�يل� م���ن	24و�ت�ق�د�م�وا ب�ه� إ�ل�ى ي�ش�وع�. 

 ق�ت	��ل� ج�م�ي��ع� س���ك�ان� ع���اي- ف���ي \ل	ح�ق	��ل� ف���ي \ل	ب�ر�ي���ة� ح�ي	��ث�
 ل�ح�ق���وه�م	, و�س���ق�ط�وا ج�م�يع��ا ب�ح���د� \لس���ي	ف� ح�ت���ى ف�ن���وا أ�ن�
 ج�م�يع� إ�س	ر�ائ�يل� ر�ج���ع� إ�ل���ى ع���اي- و�ض���ر�ب�وه�ا ب�ح���د� \لس���ي	ف�.

 ف�ك�ان� ج�م�يع� \ل�ذ�ين� س�ق�ط�وا ف�ي ذ�ل�ك� \ل	ي���و	م� م���ن	 ر�ج���ال-25
 و�ي�ش���وع� ل���م	26و�ن�س�اء- \ث	ن�ي	 ع�ش�ر� أ�ل	فا, ج�م�يع� أ�ه	��ل� ع���اي-. 

 ي�ر�د� ي�د�ه� \ل�ت�ي م�د�ه�ا ب�ال	ح�ر	ب�ة� ح�ت�ى ح�ر�م� ج�م�يع� س�ك�ان� ع�اي-.
 ل�ك���ن� \ل	ب�ه���ائ�م� و�غ�ن�يم���ة� ت�ل	��ك� \ل	م�د�ين���ة� ن�ه�ب�ه���ا إ�س	��ر�ائ�يل�27

�ن	ف�س�ه�م	 ح�س�ب� ق�و	ل� \لر�ب� \ل�ذ�ي أ�م�ر� ب�ه� ي�ش�وع�.   و�أ�ح	ر�ق�28ل



� أ�ب���د�يeا خ�ر�اب��ا إ�ل���ى ه���ذ�ا \ل	ي���و	م�.  ي�ش���وع� ع���اي� و�ج�ع�ل�ه���ا ت�ل
 و�م�ل�ك� ع�اي- ع�ل�ق�ه� ع�ل�ى \ل	خ�ش�ب�ة� إ�ل�ى و�ق	ت� \ل	م�س�اء�. و�ع�ن	د�29

 غ�ر�وب� \لش���م	س� أ�م���ر� ي�ش���وع� ف���أ�ن	ز�ل�وا ج�ث�ت���ه� ع���ن� \ل	خ�ش���ب�ة�
 و�ط�ر�ح�وه�ا ع�ن	د� م�د	خ�ل� ب�اب� \ل	م�د�ين�ة�, و�أ�ق���ام�وا ع�ل�ي	ه���ا ر�ج	م���ة�

 ح�ين�ئ�ذ- ب�ن�ى ي�ش�وع� م�ذ	ب�حا30ح�ج�ار�ة- ع�ظ�يم�ةi إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�. 
 ك�م�ا أ�م�ر� م�وس�ى ع�ب	د�31ل�لر�ب� إ�ل�ه� إ�س	ر�ائ�يل� ف�ي ج�ب�ل� ع�يب�ال�, 

 \ل�ر�ب� ب�ن��ي إ�س	�ر�ائ�يل�, ك�م��ا ه��و� م�ك	ت��وبZ ف��ي س��ف	ر� ت��و	ر�اة�
 م�وس�ى. م�ذ	ب�ح� ح�ج�ار�ة- ص�ح�يح�ة- ل�م	 ي�ر	ف�ع	 أ�ح�دZ ع�ل�ي	ه�ا ح�د�ي��دا,
�م�ة-.  و�أ�ص	��ع�د�وا ع�ل�ي	��ه� م�ح	ر�ق���ات- ل�ل��ر�ب�, و�ذ�ب�ح���وا ذ�ب���ائ�ح� س���ل

 و�ك�ت�ب� ه�ن�اك� ع�ل�ى \ل	ح�ج�ار�ة� ن�س	خ�ة� ت���و	ر�اة� م�وس���ى \ل�ت���ي32
 و�ج�م�ي��ع� إ�س	��ر�ائ�يل� و�ش���ي�وخ�ه�م	,33ك�ت�ب�ه�ا أ�م�ام� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�. 

 و�\ل	ع�ر�ف�اء� و�ق�ض�ات�ه�م	, و�ق�ف�وا ج�ان�ب� \لت���اب�وت� م���ن	 ه�ن���ا و�م���ن	
.��و�ي�ي��ن� ح���ام�ل�ي ت���اب�وت� ع�ه	��د� \ل��ر�ب  ه�ن�اك� م�ق�اب�ل� \ل	ك�ه�ن�ة� \لل
 \ل	غ�ر�يب� ك�م���ا \ل	��و�ط�ن�ي9. ن�ص	��ف�ه�م	 إ�ل���ى ج�ه���ة� ج�ب���ل� ج�ر�ز�ي��م�,
� و�ن�ص	ف�ه�م	 إ�ل�ى ج�ه�ة� ج�ب�ل� ع�يب�ال�, ك�م�ا أ�م�ر� م�وس�ى ع�ب	د� \ل��ر�ب

i ل�ب�ر�ك�ة� ش�ع	ب� إ�س	ر�ائ�يل�.  �م�34أ�و�ل  و�ب�ع	د� ذ�ل���ك� ق���ر�أ� ج�م�ي��ع� ك�ل
 \لت�و	ر�اة�: \ل	ب�ر�ك���ة� و�\لل�ع	ن���ة�, ح�س���ب� ك���ل� م���ا ك�ت���ب� ف���ي س���ف	ر�

 ل�م	 ت�ك�ن	 ك�ل�م�ةZ م�ن	 ك�ل� م���ا أ�م���ر� ب���ه� م�وس���ى ل���م	35\لت�و	ر�اة�. 
ي�ق	ر�أ	ه���ا ي�ش���وع� ق���د�ام� ك���ل� ج�م�اع���ة� إ�س	��ر�ائ�يل� و�\لن�س���اء� و�

\ل�ط	ف�ال� و�\ل	غ�ر�يب� \لس�ائ�ر� ف�ي و�س�ط�ه�م	.  و�



ا�ل�ص	ح�اح� \لت�اس�ع�

1��ر	د�ن  و�ل�م���ا س���م�ع� ج�م�ي��ع� \ل	م�ل���وك� \ل��ذ�ين� ف���ي ع�ب	�ر� \ل
 ف�ي \ل	ج�ب�ل� و�ف�ي \لس�ه	ل� و�ف�ي ك�ل� س�اح�ل� \ل	ب�ح	ر� \ل	ك�ب�ير� إ�ل���ى
�م�ور�ي9ون� و�\ل	ك�ن	ع���ان�ي9ون� و�\ل	ف�ر�ز�ي��9ون�  ج�ه�ة� ل�ب	ن�ان�, \ل	ح�ث�ي9ون� و�\ل

 اج	ت�م�ع���وا م�ع��ا ل�م�ح�ار�ب���ة� ي�ش���وع�2و�\ل	ح�و�ي9ون� و�\ل	ي�ب�وس���ي9ون�, 
 و�أ�م�ا س�ك�ان� ج�ب	ع�ون� ل�م�ا س���م�ع�وا3و�إ�س	ر�ائ�يل� ب�ص�و	ت- و�\ح�د-. 

 ع�م�ل���وا ب�غ���د	ر-, و�م�ض���وا4ب�م���ا ع�م�ل���ه� ي�ش���وع� ب�أ�ر�يح���ا و�ع���اي- 
iي���ة�ر- ب�ال��	ق�اق� خ�م�, و�ز	م�ه�ير�ح�م�ل iي�ة�ق� ب�ال�و�د�ار�وا و�أ�خ�ذ�وا ج�و�ال 

 ,iب�وط�ة	و�م�ر i,5م�ش�ق�ق�ة	م���ه�ج�ل	ي أ�ر���ف iو�م�ر�ق�ع���ة iي���ة�ب�ال i  و�ن�ع���ال
 و�ث�ي�ابا ر�ث�ةi ع�ل�ي	ه�م	, و�ك�ل9 خ�ب	ز� ز�اد�ه�م	 ي���اب�سZ ق���د	 ص���ار� ف�ت�ات���ا.

 و�س�ار�وا إ�ل�ى ي�ش�وع� إ�ل�ى \ل	م�ح�ل�ة� ف�ي \ل	ج�ل	ج�ال�, و�ق���ال�وا ل���ه�6
 و�ل�ر�ج�ال� إ�س	ر�ائ�يل�: «م�ن	 أ�ر	ض- ب�ع�يد�ة- ج�ئ	ن���ا. و�\لن� \ق	ط�ع���وا

 ف�ق�ال� ر�ج�ال� إ�س	ر�ائ�يل� ل�ل	ح�و�ي�ين�: «ل�ع�ل�ك� س���اك�ن7Zل�ن�ا ع�ه	دا». 
 ف�ق���ال�وا ل�ي�ش���وع�:8ف�ي و�س�ط�ي, ف�ك�ي	ف� أ�ق	ط�ع� ل���ك� ع�ه	��دا؟» 

 «ع�ب�يد�ك� ن�ح	ن�». ف�ق�ال� ل�ه�م	 ي�ش�وع�: «م���ن	 أ�ن	ت���م	, و�م���ن	 أ�ي	��ن�
 ف�ق�ال�وا ل�ه�: «م�ن	 أ�ر	ض- ب�ع�يد�ة- ج���دeا ج���اء� ع�ب�ي��د�ك�9ج�ئ	ت�م	؟» 

�ن�ن�ا س���م�ع	ن�ا خ�ب���ر�ه� و�ك���ل� م���ا ع�م���ل�  ع�ل�ى \س	م� \لر�ب� إ�ل�ه�ك�, ل
�م���ور�ي�ين� \لل���ذ�ي	ن� ف���ي10ب�م�ص	ر�   و�ك���ل� م���ا ع�م���ل� ب�م�ل�ك���ي� \ل

�ر	د�ن�, س�يح�ون� م�ل�ك� ح�ش	ب�ون� و�ع�وج� م�ل�ك� ب�اش�ان� \ل�ذ�ي  ع�ب	ر� \ل



 ف�ك�ل�م�ن�ا ش���ي�وخ�ن�ا و�ج�م�ي��ع� س���ك�ان� أ�ر	ض���ن�ا11ف�ي ع�ش	ت�ار�وث�. 
 ق���ائ�ل�ين�: خ���ذ�وا ب�أ�ي	��د�يك�م	 ز�ادا ل�لط�ر�ي��ق�, و�\ذ	ه�ب���وا ل�ل�ق���ائ�ه�م	

 ه�ذ�ا12و�ق�ول�وا ل�ه�م	: ع�ب�يد�ك�م	 ن�ح	ن�. و�\لن� \ق	ط�ع�وا ل�ن�ا ع�ه	دا. 
 خ�ب	ز�ن�ا س�خ	نا ت�ز�و�د	ن�اه� م�ن	 ب�ي�وت�ن�ا ي�و	م� خ�ر�وج�ن���ا ل�ن�س���ير� إ�ل�ي	ك���م	,

 و�ه���ذ�ه� ز�ق���اق�13و�ه���ا ه���و� \لن� ي���اب�سZ ق���د	 ص���ار� ف�ت�ات���ا. 
	ن�اه�ا ج�د�يد�ةi, ه�و�ذ�ا ق�د	 ت�ش�ق�ق�ت	. و�ه�ذ�ه� ث�ي�اب�ن�ا  \ل	خ�م	ر� \ل�ت�ي م�ل�

 ف�أ�ك���ل� \لر�ج���ال�14و�ن�ع�ال�ن�ا ق�د	 ب�ل�ي�ت	 م�ن	 ط�ول� \لط�ر�يق� ج�دeا. 
 ف�ع�م���ل� ي�ش���وع�15م�ن	 ز�اد�ه�م	, و�م�ن	 ف�م� \لر�ب� ل���م	 ي�س	��أ�ل�وا. 

 ل�ه���م	 ص���ل	حا و�ق�ط���ع� ل�ه���م	 ع�ه	��دا ل�س	��ت�ح	ي�ائ�ه�م	, و�ح�ل���ف� ل�ه���م	
�ث�ة� أ�ي���ام- ب�ع	��د�م�ا ق�ط�ع���وا16ر�ؤ�س�اء� \ل	ج�م�اع�ة�.   و�ف�ي ن�ه�اي�ة� ث�ل

 ل�ه�م	 ع�ه	دا س�م�ع�وا أ�ن�ه�م	 ق�ر�يب�ون� إ�ل�ي	ه�م	 و�أ�ن�ه��م	 س���اك�ن�ون� ف��ي
 ف�ار	ت�ح���ل� ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� و�ج���اء�وا إ�ل���ى م���د�ن�ه�م	17و�س�ط�ه�م	. 

 ف�ي \ل	ي�و	م� \لث�ال�ث�. و�م�د�ن�ه�م	 ه�ي� ج�ب	ع�ون� و�\ل	ك�ف�ير�ة� و�ب�ئ�ي��ر�وت�
 و�ل�م	 ي�ض	ر�ب	ه�م	 ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� ل�ن� ر�ؤ�س���اء�18و�ق�ر	ي�ة� ي�ع�ار�يم�. 

 \ل	ج�م�اع���ة� ح�ل�ف���وا ل�ه���م	 ب���الر�ب� إ�ل���ه� إ�س	��ر�ائ�يل�. ف�ت���ذ�م�ر� ك���ل9
 ف�ق���ال� ج�م�ي��ع� \لر9ؤ�س���اء� ل�ك���ل�19\ل	ج�م�اع�ة� ع�ل�ى \لر9ؤ�س���اء�. 

�  \ل	ج�م�اع�ة�: «إ�ن�ن�ا ق�د	 ح�ل�ف	ن�ا ل�ه�م	 ب�الر�ب� إ�ل�ه� إ�س	��ر�ائ�يل�. و�\لن� ل
 ه���ذ�ا ن�ص	��ن�ع�ه� ل�ه���م	 و�ن�س	��ت�ح	ي�يه�م	 ف�ل�20ن�ت�م�ك�ن� م�ن	 م�س���ه�م	. 

 ي�ك�ون� ع�ل�ي	ن�ا س�خ�طZ م���ن	 أ�ج	��ل� \ل	ح�ل	��ف� \ل���ذ�ي ح�ل�ف	ن���ا ل�ه���م	».
 و�ق�ال� ل�ه�م� \لر9ؤ�س�اء�: «ي�ح	ي�ون� و�ي�ك�ون�ون� م�ح	ت�ط�ب�ي ح�ط�ب-21



 و�م�س	��ت�ق�ي م���اء- ل�ك���ل� \ل	ج�م�اع���ة� ك�م���ا ك�ل�م�ه���م� \لر9ؤ�س���اء�».
 ف�د�ع�اه�م	 ي�ش�وع� و�ق�ال� ل�ه�م	: «ل�م���اذ�ا خ���د�ع	ت�م�ون�ا ق���ائ�ل�ين�:22

 ن�ح	ن� ب�ع�يد�ون� ع�ن	ك���م	 ج���دeا, و�أ�ن	ت���م	 س���اك�ن�ون� ف���ي و�س���ط�ن�ا؟
� ي�ن	ق�ط����ع� م�ن	ك����م� \ل	ع�ب�ي���د�23  ف����الن� م�ل	ع�ون����ون� أ�ن	ت����م	. ف�ل

 ف�أ�ج���اب�وا24و�م�ح	ت�ط�ب�و \ل	ح�ط�ب� و�م�س	ت�ق�و \ل	م�اء� ل�ب�ي	ت� إ�ل�ه�ي». 
 ي�ش�وع�: «أ�خ	ب�ر� ع�ب�يد�ك� ب�م�ا أ�م�ر� ب�ه� \لر�ب9 إ�ل�ه�ك� م�وس���ى ع�ب	��د�ه�
 أ�ن	 ي�ع	ط�ي�ك�م	 ك�ل� \ل�ر	ض�, و�ي�ب�يد� ج�م�ي��ع� س���ك�ان� \ل�ر	ض� م���ن	
 أ�م�ام�ك�م	. ف�خ�ف	ن�ا ج�دeا ع�ل�ى أ�ن	ف�س�ن�ا م�ن	 ق�ب�ل�ك���م	, ف�ف�ع�ل	ن���ا ه���ذ�ا

�م	ر�.   و�الن� ن�ح	ن� ب�ي�د�ك�, ف�اف	ع�ل	 ب�ن�ا م�ا ه�و� ص�ال�حZ و�ح���ق�25\ل
 ف�ف�ع�ل� ب�ه�م	 ه�ك�ذ�ا, و�أ�ن	ق�ذ�ه�م	 م�ن	26ف�ي ع�ي	ن�ي	ك� أ�ن	 ت�ع	م�ل�». 

 و�ج�ع�ل�ه�م	 ي�ش�وع� ف�ي ذ�ل�ك�27ي�د� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� ف�ل�م	 ي�ق	ت�ل�وه�م	. 
 \ل	ي�و	م� م�ح	ت�ط�ب���ي ح�ط��ب- و�م�س	��ت�ق�ي م���اء- ل�ل	ج�م�اع���ة� و�ل�م�ذ	ب���ح�

\لر�ب� إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�, ف�ي \ل	م�ك�ان� \ل�ذ�ي ي�خ	ت�ار�ه�. 



ا�ل�ص	ح�اح� \ل	ع�اش�ر�
 ف�ل�م�ا س�م�ع� أ�د�ون�ي ص�اد�ق� م�ل�ك� أ�ور�ش�ل�يم� أ�ن� ي�ش�وع� ق�د	1

 أ�خ�ذ� ع�اي� و�ح�ر�م�ه�ا. ك�م�ا ف�ع���ل� ب�أ�ر�يح���ا و�م�ل�ك�ه���ا ف�ع���ل� ب�ع���اي-
 و�م�ل�ك�ه�ا, و�أ�ن� س�ك�ان� ج�ب	ع�ون� ق���د	 ص���ال�ح�وا إ�س	��ر�ائ�يل� و�ك���ان�وا

 خ���اف� ج���دeا, ل�ن� ج�ب	ع���ون� م�د�ين���ةZ ع�ظ�يم���ة2Zف�ي و�س���ط�ه�م	, 
 ك�إ�ح	��د�ى \ل	م���د�ن� \ل	م�ل�ك�ي���ة�, و�ه���ي� أ�ع	ظ���م� م���ن	 ع���اي-, و�ك���ل9

 .Zر�ة�ه�ا ج�ب�اب�ج�ال�ل���ى3ر�يم� إ�ك� أ�ور�ش�ل�ق� م�ل�ي ص�اد�س�ل� أ�د�ون	ف�أ�ر 
 ه�وه�ام� م�ل�ك� ح�ب	��ر�ون�, و�ف���ر	آم� م�ل���ك� ي�ر	م���وت�, و�ي���اف�يع� م�ل���ك�

 «اص	��ع�د�وا إ�ل���ي�4ل�خ�ي��ش�, و�د�ب�ي��ر� م�ل���ك� ع�ج	ل���ون� ي�ق���ول�: 
�ن�ه��ا ص��ال�ح�ت	 ي�ش��وع� و�ب�ن��ي  و�أ�ع�ين��ون�ي, ف�ن�ض	��ر�ب� ج�ب	ع��ون� ل

�م���ور�ي�ين� \ل	خ�م	س���ة�: م�ل���ك�5إ�س	��ر�ائ�يل�».   ف���اج	ت�م�ع� م�ل���وك� \ل
 أ�ور�ش�ل�يم� و�م�ل�ك� ح�ب	ر�ون� و�م�ل�ك� ي�ر	م�وت� و�م�ل�ك� ل�خ�ي��ش� و�م�ل���ك�
 ع�ج	ل�ون�, و�ص�ع�د�وا ه�م	 و�ك�ل9 ج�ي�وش�ه�م	 و�ن�ز�ل�وا ع�ل�ى ج�ب	ع���ون�

 ف�أ�ر	س�ل� أ�ه	ل� ج�ب	ع�ون� إ�ل�ى ي�ش�وع� إ�ل�ى \ل	م�ح�ل���ة�6و�ح�ار�ب�وه�ا. 
� ت�ر	خ� ي���د�ي	ك� ع���ن	 ع�ب�ي��د�ك�. \ص	��ع�د	  ف�ي \ل	ج�ل	ج�ال� ي�ق�ول�ون�: «ل
�ن�ه� ق�د� \ج	ت�م�ع� ع�ل�ي	ن�ا ج�م�يع� م�ل�وك� i و�خ�ل�ص	ن�ا و�أ�ع�ن�ا, ل  إ�ل�ي	ن�ا ع�اج�ل

�م���ور�ي�ين� \لس���اك�ن�ين� ف���ي \ل	ج�ب���ل�».   ف�ص���ع�د� ي�ش���وع� م���ن�7\ل
 \ل	ج�ل	ج���ال� ه���و� و�ج�م�ي��ع� ر�ج���ال� \ل	ح���ر	ب� م�ع���ه� و�ك���ل9 ج�ب���اب�ر�ة�

�ن���ي ب�ي���د�ك� ق���د	8\ل	ب�أ	س�.  � ت�خ�ف	ه�م	, ل  ف�ق�ال� \لر�ب9 ل�ي�ش�وع�: «ل
� ي�ق���ف� ر�ج���لZ م�ن	ه���م	 ب�و�ج	ه���ك�».   ف���أ�ت�ى إ�ل�ي	ه���م	9أ�س	��ل�م	ت�ه�م	. ل



 ف���أ�ز	ع�ج�ه�م�10ي�ش�وع� ب�غ	ت�ةi. ص�ع�د� \لل�ي	ل� ك�ل���ه� م���ن� \ل	ج�ل	ج���ال�. 
 \لر�ب9 أ�م�ام� إ�س	ر�ائ�يل�, و�ض�ر�ب�ه�م	 ض�ر	ب�ةi ع�ظ�يم�ةi ف�ي ج�ب	ع���ون�,
 و�ط�ر�د�ه�م	 ف�ي ط�ر�يق� ع�ق�ب���ة� ب�ي	��ت� ح���ور�ون�, و�ض���ر�ب�ه�م	 إ�ل���ى

 و�ب�ي	ن�م��ا ه��م	 ه��ار�ب�ون� م��ن	 أ�م��ام�11ع�ز�يق���ة� و�إ�ل��ى م�ق�ي�د�ة�. 
 إ�س	ر�ائ�يل� و�ه���م	 ف���ي م�ن	ح���د�ر� ب�ي	��ت� ح���ور�ون�, ر�م���اه�م� \ل��ر�ب9
 ب�ح�ج�ار�ة- ع�ظ�يم�ة- م�ن� \لس�م�اء� إ�ل�ى ع�ز�يق���ة� ف�م���ات�وا. و�\ل���ذ�ين�
 م�ات�وا ب�ح�ج�ار�ة� \ل	ب�ر�د� ه�م	 أ�ك	ث�ر� م�ن� \ل�ذ�ين� ق�ت�ل�ه�م	 ب�ن�و إ�س	��ر�ائ�يل�

 ح�ين�ئ�ذ- ق���ال� ي�ش���وع� ل�ل��ر�ب�, ي���و	م� أ�س	��ل�م� \ل��ر�ب129ب�الس���ي	ف�. 
�م�ور�ي�ين� أ�م�ام� ب�ن�ي إ�س	��ر�ائ�يل�, أ�م���ام� ع�ي���ون� إ�س	��ر�ائ�يل�: «ي���ا  \ل
 ش�م	س� د�وم�ي ع�ل�ى ج�ب	ع�ون�, و�ي�ا ق�م�ر� ع�ل���ى و�\د�ي أ�ي�ل���ون�».

 ف�د�ام�ت� \لش�م	س� و�و�ق�ف� \ل	ق�م�ر� ح�ت�ى \ن	ت�ق�م� \لش�ع	ب� م���ن	13
 أ�ع	��د�ائ�ه�. أ�ل�ي	��س� ه���ذ�ا م�ك	ت�وب��ا ف���ي س���ف	ر� ي�اش���ر�؟ ف���و�ق�ف�ت�
 \لش�م	س� ف�ي ك�ب�د� \لس�م�اء� و�ل���م	 ت�ع	ج���ل	 ل�ل	غ���ر�وب� ن�ح	��و� ي���و	م-

� ب�ع	��د�ه� س���م�ع�14ك�ام�ل-.   و�ل�م	 ي�ك�ن	 م�ث	ل� ذ�ل�ك� \ل	ي���و	م� ق�ب	ل���ه� و�ل
 ف�يه� \لر�ب9 ص�و	ت� إ�ن	س��ان-. ل�ن� \ل��ر�ب� ح���ار�ب� ع���ن	 إ�س	��ر�ائ�يل�.

 ث�م� ر�ج�ع� ي�ش�وع� و�ج�م�يع� إ�س	ر�ائ�يل� م�ع�ه� إ�ل���ى \ل	م�ح�ل���ة� ف���ي15
 ف�ه�ر�ب� أ�ول�ئ�ك� \ل	خ�م	س�ة� \ل	م�ل���وك� و�\خ	ت�ب���أ�وا ف���ي16\ل	ج�ل	ج�ال�. 

 ف��أ�خ	ب�ر� ي�ش��وع�: «ق���د	 و�ج��د� \ل	م�ل��وك�17م�غ�ار�ة- ف�ي م�ق�ي�د�ة�. 
 ف�ق���ال�18\ل	خ�م	س���ة� م�خ	ت�ب�ئ�ي��ن� ف���ي م�غ���ار�ة- ف���ي م�ق�ي��د�ة�». 

 ي�ش���وع�: «د�ح	ر�ج���وا ح�ج���ار�ةi ع�ظ�يم���ةi ع�ل���ى ف���م� \ل	م�غ���ار�ة�,



i ل�ج	��ل� ح�ف	ظ�ه���م	.   و�أ�م���ا أ�ن	ت���م	 ف�ل�19و�أ�ق�يم���وا ع�ل�ي	ه���ا ر�ج���ال
�  ت�ق�ف�وا, ب���ل� \س	��ع�وا و�ر�اء� أ�ع	��د�ائ�ك�م	 و�\ض	��ر�ب�وا م���ؤ�خ�ر�ه�م	. ل
 ت�د�ع�وه�م	 ي�د	خ�ل�ون� م���د�ن�ه�م	, ل�ن� \ل��ر�ب� إ�ل�ه�ك���م	 ق���د	 أ�س	��ل�م�ه�م	

 و�ل�م�ا \ن	ت�ه�ى ي�ش�وع� و�ب�ن�و إ�س	��ر�ائ�يل� م���ن	 ض���ر	ب�ه�م	20ب�ي�د�ك�م	». 
 ض�ر	ب�ةi ع�ظ�يم�ةi ج�دeا ح�ت�ى ف�ن�وا, و�\لش�ر�د� \ل�ذ�ين� ش�ر�د�وا م�ن	ه���م	

 ر�ج���ع� ج�م�ي��ع� \لش���ع	ب� إ�ل���ى21د�خ�ل���وا \ل	م���د�ن� \ل	م�ح�ص���ن�ة�, 
�م-. ل�م	 ي�س�ن� أ�ح�دZ ل�س���ان�ه�  \ل	م�ح�ل�ة� إ�ل�ى ي�ش�وع� ف�ي م�ق�يد�ة� ب�س�ل

 ف�ق�ال� ي�ش�وع�: «اف	ت�ح�وا ف�م� \ل	م�غ���ار�ة�22ع�ل�ى ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�. 
�ء� \ل	خ�م	س���ة� \ل	م�ل���وك� م���ن� \ل	م�غ���ار�ة�».  و�أ�خ	ر�ج���وا إ�ل��ي� ه���ؤ�ل

 ف�ف�ع�ل�وا ك�ذ�ل�ك�, و�أ�خ	ر�ج�وا إ�ل�ي	ه� أ�ول�ئ�ك� \ل	م�ل�وك� \ل	خ�م	س�ة� م�ن�23
 \ل	م�غ�ار�ة�: م�ل�ك� أ�ور�ش�ل�يم� و�م�ل�ك� ح�ب	ر�ون� و�م�ل�ك� ي�ر	م�وت� و�م�ل���ك�

 و�ك�ان� ل�م�ا أ�خ	ر�ج�وا أ�ول�ئ�ك� \ل	م�ل���وك�24ل�خ�يش� و�م�ل�ك� ع�ج	ل�ون�. 
 إ�ل�ى ي�ش�وع� أ�ن� ي�ش�وع� د�ع�ا ك�ل� ر�ج�ال� إ�س	ر�ائ�يل� و�ق���ال� ل�ق���و�اد�
 ر�ج�ال� \ل	ح�ر	ب� \ل�ذ�ين� س�ار�وا م�ع�ه�: «ت�ق�د�م�وا و�ض�ع�وا أ�ر	ج�ل�ك�م	
�ء� \ل	م�ل���وك�». ف�ت�ق���د�م�وا و�و�ض���ع�وا أ�ر	ج�ل�ه���م	  ع�ل�ى أ�ع	ن�اق� ه�ؤ�ل

�25ع�ل���ى أ�ع	ن���اق�ه�م	.  � ت�خ���اف�وا و�ل  ف�ق���ال� ل�ه���م	 ي�ش���وع�: «ل
�ن�ه� ه�ك�ذ�ا ي�ف	ع�ل� \لر�ب9 ب�ج�م�ي��ع�  ت�ر	ت�ع�ب�وا. ت�ش�د�د�وا و�ت�ش�ج�ع�وا. ل

 و�ض�ر�ب�ه�م	 ي�ش�وع� ب�ع	��د� ذ�ل���ك�26أ�ع	د�ائ�ك�م� \ل�ذ�ين� ت�ح�ار�ب�ون�ه�م	». 
 و�ق�ت�ل�ه�م	 و�ع�ل�ق�ه�م	 ع�ل�ى خ�م	س� خ�ش�ب-, و�ب�ق�وا م�ع�ل�ق�ي��ن� ع�ل���ى

 و�ك�ان� ع�ن	��د� غ���ر�وب� \لش���م	س� أ�ن�27\ل	خ�ش�ب� ح�ت�ى \ل	م�س�اء�. 



 ي�ش���وع� أ�م���ر� ف���أ�ن	ز�ل�وه�م	 ع���ن� \ل	خ�ش���ب� و�ط�ر�ح���وه�م	 ف���ي
 \ل	م�غ�ار�ة� \ل�ت�ي \خ	ت�ب�أ�وا ف�يه�ا, و�و�ض���ع�وا ح�ج���ار�ةi ك�ب�ي��ر�ةi ع�ل���ى

 و�أ�خ���ذ� ي�ش���وع�28ف�م� \ل	م�غ�ارة� ح�ت�ى إ�ل�ى ه���ذ�ا \ل	ي���و	م� ع�ي	ن���ه�. 
 م�ق�يد�ة� ف�ي ذ�ل�ك� \ل	ي�و	م� و�ض�ر�ب�ه�ا ب�ح�د� \لس���ي	ف�, و�ح���ر�م� م�ل�ك�ه���ا
 ه�و� و�ك�ل� ن�ف	س- ب�ه�ا. ل�م	 ي�ب	ق� ش�ار�دا. و�ف�ع�ل� ب�م�ل�ك� م�ق�يد�ة� ك�م�ا

 ث���م� \ج	ت��از� ي�ش���وع� م���ن	 م�ق�ي��د�ة� و�ك���ل299ف�ع�ل� ب�م�ل�ك� أ�ر�يح���ا. 
 ف�د�ف�ع�ه�ا \لر�ب9 ه�ي�30إ�س	ر�ائ�يل� م�ع�ه� إ�ل�ى ل�ب	ن�ة�, و�ح�ار�ب� ل�ب	ن�ة�. 

 أ�ي	ضا ب�ي�د� إ�س	ر�ائ�يل� م���ع� م�ل�ك�ه���ا, ف�ض���ر�ب�ه�ا ب�ح���د� \لس���ي	ف� و�ك���ل�
 ن�ف	س- ب�ه�ا. ل�م	 ي�ب	ق� ب�ه�ا ش�ار�دا, و�ف�ع�ل� ب�م�ل�ك�ه�ا ك�م�ا ف�ع�ل� ب�م�ل�ك�

 ث�م� \ج	ت�از� ي�ش�وع� و�ك�ل9 إ�س	ر�ائ�يل� م�ع�ه� م�ن	 ل�ب	ن�ة� إ�ل���ى31أ�ر�يح�ا. 
 ف���د�ف�ع� \ل��ر�ب9 ل�خ�ي�ش� ب�ي��د�32ل�خ�يش� و�ن�ز�ل� ع�ل�ي	ه��ا و�ح�ار�ب�ه��ا. 

 إ�س	ر�ائ�يل�, ف�أ�خ�ذ�ه�ا ف�ي \ل	ي�و	م� \لث�ان�ي و�ض���ر�ب�ه�ا ب�ح���د� \لس���ي	ف�
 ح�ين�ئ�ذ- ص���ع�د�33و�ك�ل� ن�ف	س- ب�ه�ا ح�س�ب� ك���ل� م���ا ف�ع���ل� ب�ل�ب	ن���ة�. 

 ه�ور�ام� م�ل�ك� ج�از�ر� ل�ع�ان�ة� ل�خ�يش�, و�ض�ر�ب�ه� ي�ش�وع� م�ع� ش���ع	ب�ه�
 ث�م� \ج	ت�از� ي�ش�وع� و�ك���ل9 إ�س	��ر�ائ�يل�34ح�ت�ى ل�م	 ي�ب	ق� ل�ه� ش�ار�دا. 

 م�ع�ه� م���ن	 ل�خ�ي��ش� إ�ل���ى ع�ج	ل���ون� ف�ن�ز�ل���وا ع�ل�ي	ه���ا و�ح�ار�ب�وه���ا,
 و�أ�خ�ذ�وه�ا ف�ي ذ�ل�ك� \ل	ي�و	م� و�ض�ر�ب�وه�ا ب�ح�د� \لس�ي	ف�, و�ح�ر�م�35

 ك�ل� ن�ف	س- ب�ه�ا ف�ي ذ�ل�ك� \ل	ي�و	م� ح�س�ب� ك�ل� م�ا ف�ع���ل� ب�ل�خ�ي��ش�.
 ث�م� ص�ع�د� ي�ش�وع� و�ج�م�يع� إ�س	ر�ائ�يل� م�ع�ه� م�ن	 ع�ج	ل���ون� إ�ل���ى36

 و�أ�خ�ذ�وه�ا و�ض�ر�ب�وه�ا ب�ح�د� \لس�ي	ف� م�ع�37ح�ب	ر�ون� و�ح�ار�ب�وه�ا, 



� م�ل�ك�ه�ا و�ك�ل� م�د�ن�ه�ا و�ك�ل� ن�ف	س- ب�ه�ا. ل�م	 ي�ب	ق� ش�ار�دا ح�س�ب� ك�ل
 ث���م� ر�ج���ع�38م�ا ف�ع�ل� ب�ع�ج	ل�ون�, ف�ح�ر�م�ه���ا و�ك���ل� ن�ف	��س- ب�ه���ا. 

 و�أ�خ��ذ�ه�ا39ي�ش�وع� و�ك�ل9 إ�س	ر�ائ�يل� م�ع�ه� إ�ل��ى د�ب�ي�ر� و�ح�ار�ب�ه��ا, 
 م�ع� م�ل�ك�ه�ا و�ك�ل� م�د�ن�ه�ا, و�ض�ر�ب�وه�ا ب�ح�د� \لس�ي	ف� و�ح�ر�م���وا ك���ل�
 ن�ف	س- ب�ه�ا. ل�م	 ي�ب	ق� ش�ار�دا. ك�م�ا ف�ع��ل� ب�ح�ب	��ر�ون� ك���ذ�ل�ك� ف�ع���ل�

 ف�ض���ر�ب� ي�ش���وع�40ب�د�ب�ير� و�م�ل�ك�ه�ا, و�ك�م�ا ف�ع�ل� ب�ل�ب	ن���ة� و�م�ل�ك�ه��ا. 
 ك�ل� أ�ر	ض� \ل	ج�ب�ل� و�\ل	ج�ن�وب� و�\لس�ه	ل� و�\لس9ف�وح� و�ك�ل� م�ل�وك�ه�ا.
 ل�م	 ي�ب	ق� ش�ار�دا, ب���ل	 ح���ر�م� ك���ل� ن�س���م�ة- ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب9 إ�ل���ه�

 ف�ض�ر�ب�ه�م	 ي�ش�وع� م�ن	 ق���اد�ش� ب�ر	ن�ي��ع� إ�ل���ى غ���ز�ة�41إ�س	ر�ائ�يل�. 
 و�أ�خ�ذ� ي�ش���وع� ج�م�ي��ع�42و�ج�م�يع� أ�ر	ض� ج�وش�ن� إ�ل�ى ج�ب	ع�ون�. 

 أ�ول�ئ�ك� \ل	م�ل���وك� و�أ�ر	ض���ه�م	 د�ف	ع���ةi و�\ح���د�ةi, ل�ن� \ل��ر�ب� إ�ل���ه�
 ث���م� ر�ج���ع� ي�ش���وع� و�ج�م�ي��ع�43إ�س	ر�ائ�يل� ح�ار�ب� ع�ن	 إ�س	ر�ائ�يل�. 

إ�س	ر�ائ�يل� م�ع�ه� إ�ل�ى \ل	م�ح�ل�ة� إ�ل�ى \ل	ج�ل	ج�ال�. 
ا�ل�ص	ح�اح� \ل	ح�اد�ي ع�ش�ر�

 ف�ل�م�ا س�م�ع� ي�اب�ين� م�ل�ك� ح�اص�ور�, أ�ر	س�ل� إ�ل�ى ي�وب�اب� م�ل�ك�1
 و�إ�ل���ى2م�اد�ون� و�إ�ل�ى م�ل���ك� ش���م	ر�ون� و�إ�ل���ى م�ل���ك� أ�ك	ش���اف�, 

 \ل	م�ل���وك� \ل���ذ�ين� إ�ل���ى \لش���م�ال� ف���ي \ل	ج�ب���ل�, و�ف���ي \ل	ع�ر�ب���ة�
 ج�ن�وب�ي� ك�ن���ر�وت� و�ف��ي \لس���ه	ل� و�ف���ي م�ر	ت�ف�ع��ات� د�ور� غ�ر	ب��ا,

�م�ور�ي�ين� و�\ل	ح�ث�ي�ي��ن� و�3 ال	ك�ن	ع�ان�ي�ين� ف�ي \لش�ر	ق� و�\ل	غ�ر	ب�, و�\ل
\ل	ف�ر�ز�ي�ين� و�\ل	ي�ب�وس�ي�ين� ف�ي \ل	ج�ب�ل�, و�\ل	ح�و�ي�ين� ت�ح	ت� ح�ر	م�ون�  و�



 ف�خ�ر�ج�وا ه�م	 و�ك�ل9 ج�ي�وش�ه�م	 م�ع�ه���م	,4ف�ي أ�ر	ض� \ل	م�ص	ف�اة�. 
 ش�ع	با غ�ف�يرا ك�الر�م	ل� \ل�ذ�ي ع�ل�ى ش�اط�ئ� \ل	ب�ح	ر� ف�ي \ل	ك�ث	��ر�ة�,

�ء� \ل	م�ل���وك�5ب�خ�ي	ل- و�م�ر	ك�ب�ات- ك�ث�ير�ة- ج�دeا.   ف�اج	ت�م�ع� ج�م�يع� ه�ؤ�ل
 ب�م�يع�اد- و�ج���اء�وا و�ن�ز�ل���وا م�ع��ا ع�ل���ى م�ي���اه� م�ي	��ر�وم� ل�ي�ح���ار�ب�وا

�ن�ي غ���دا ف���ي6إ�س	ر�ائ�يل�.  � ت�خ�ف	ه�م	 ل  ف�ق�ال� \لر�ب9 ل�ي�ش�وع�: «ل
 م�ث	��ل� ه���ذ�ا \ل	��و�ق	ت� أ�د	ف�ع�ه���م	 ج�م�يع��ا ق�ت	ل��ى أ�م���ام� إ�س	��ر�ائ�يل�,

 ف�ج���اء� ي�ش���وع�7ف�ت�ع�ر	ق�ب� خ�ي	ل�ه�م	 و�ت�ح	ر�ق� م�ر	ك�ب�ات�ه�م	 ب�الن���ار�». 
iت���ة	ر�وم� ب�غ��	م�ي �ي���اه�د� م��	ن�ع 	م���ه	م�ع�ه� ع�ل�ي �ب	ح�ر	\ل �ج�ال�يع� ر�و�ج�م 

 ف�د�ف�ع�ه�م� \لر�ب9 ب�ي�د� إ�س	ر�ائ�يل�, ف�ض���ر�ب�وه�م	8و�س�ق�ط�وا ع�ل�ي	ه�م	. 
 و�ط�ر�د�وه�م	 إ�ل�ى ص�ي	د�ون� \ل	ع�ظ�يم���ة� و�إ�ل���ى م�س	��ر�ف�وت� م���اي�م�
 و�إ�ل�ى ب�ق	ع�ة� م�ص	ف�اة� ش�ر	قا. ف�ض�ر�ب�وه�م	 ح�ت��ى ل���م	 ي�ب	��ق� ل�ه���م	

 .Zد�9ش�ار	ل�ه�م	ق�ب� خ�ي	ك�م�ا ق�ال� ل�ه� \لر�ب9. ع�ر 	م�ه�ف�ف�ع�ل� ي�ش�وع� ب 
 ث�م� ر�ج�ع� ي�ش�وع� ف�ي ذ�ل�ك� \ل	و�ق	ت�10و�أ�ح	ر�ق� م�ر	ك�ب�ات�ه�م	 ب�الن�ار�. 

 و�أ�خ�ذ� ح�اص�ور� و�ض�ر�ب� م�ل�ك�ه���ا ب�الس���ي	ف�, ل�ن� ح�اص���ور� ك���ان�ت	
i ر�أ	س� ج�م�يع� ت�ل	ك� \ل	م�م�ال�ك�.   و�ض���ر�ب�وا ك���ل� ن�ف	��س- ب�ه���ا11ق�ب	ل

 ب�ح�د� \لس�ي	ف�. ح�ر�م�وه�م	. و�ل�م	 ت�ب	ق� ن�س�م�ةZ. و�أ�ح	��ر�ق� ح�اص���ور�
 ف�أ�خ���ذ� ي�ش���وع� ك���ل� م���د�ن� أ�ول�ئ�ك� \ل	م�ل���وك� و�ج�م�ي��ع�12ب�الن���ار�. 

 م�ل�وك�ه�ا و�ض�ر�ب�ه�م	 ب�ح���د� \لس���ي	ف�. ح�ر�م�ه���م	 ك�م���ا أ�م���ر� م�وس���ى
 .��ل�ه���ا ل���م	13ع�ب	��د� \ل��ر�ب  غ�ي	��ر� أ�ن� \ل	م���د�ن� \ل	ق�ائ�م���ة� ع�ل���ى ت�ل

 ي�ح	ر�ق	ه�ا إ�س	ر�ائ�يل�, م�ا ع�د�ا ح�اص��ور� و�ح	�د�ه�ا أ�ح	ر�ق�ه��ا ي�ش��وع�.



 و�ك��ل9 غ�ن�يم���ة� ت�ل	�ك� \ل	م��د�ن� و�\ل	ب�ه��ائ�م� ن�ه�ب�ه��ا ب�ن��و إ�س	�ر�ائ�يل�14
�ن	ف�س�ه�م	. و�أ�م���ا \لر�ج���ال� ف�ض���ر�ب�وه�م	 ج�م�يع��ا ب�ح���د� \لس���ي	ف�  ل

 .iق�وا ن�س�م�ة	ي�ب 	. ل�م	ك�م�ا أ�م�ر� \ل��ر�ب9 م�وس���ى15ح�ت�ى أ�ب�اد�وه�م 
 ع�ب	د�ه� ه�ك�ذ�ا أ�م�ر� م�وس�ى ي�ش�وع�, و�ه�ك���ذ�ا ف�ع���ل� ي�ش���وع�. ل���م	

 ف�أ�خ���ذ�16ي�ه	م�ل	 ش�ي	ئا م���ن	 ك���ل� م���ا أ�م���ر� ب���ه� \ل��ر�ب9 م�وس���ى. 
 ي�ش�وع� ك�ل� ت�ل	ك� \ل�ر	ض�: \ل	ج�ب���ل� و�ك���ل� \ل	ج�ن���وب� و�ك���ل� أ�ر	ض�

 م���ن�17ج�وش�ن� و�\لس�ه	ل� و�\ل	ع�ر�ب�ة� و�ج�ب�ل� إ�س	��ر�ائ�يل� و�س���ه	ل�ه�, 
�ق	ر�ع� \لص�اع�د� إ�ل�ى س�ع�ير� إ�ل�ى ب�ع	ل� ج�اد� ف���ي ب�ق	ع���ة�  \ل	ج�ب�ل� \ل
 ل�ب	ن�ان� ت�ح	ت� ج�ب��ل� ح�ر	م��ون�. و�أ�خ���ذ� ج�م�ي�ع� م�ل�وك�ه���ا و�ض���ر�ب�ه�م	

 ف�ع�م���ل� ي�ش���وع� ح�ر	ب��ا م���ع� أ�ول�ئ�ك� \ل	م�ل���وك� أ�ي�ام��ا18و�ق�ت�ل�ه�م	. 
 .iير�ة�ين�19ك�ث�� \ل	ح�و�ي  ل�م	 ت�ك�ن	 م�د�ين�ةZ ص�ال�ح�ت	 ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� إ�ل

�ن���ه� ك���ان�20س�ك�ان� ج�ب	ع�ون�, ب�ل	 أ�خ�ذ�وا \ل	ج�م�ي��ع� ب���ال	ح�ر	ب�.   ل
�ق���وا إ�س	��ر�ائ�يل�  م�ن	 ق�ب���ل� \ل��ر�ب� أ�ن	 ي�ش���د�د� ق�ل���وب�ه�م	 ح�ت���ى ي�ل
� ت�ك�ون� ع�ل�ي	ه�م	 ر�أ	ف�ةZ, ب�ل	 ي�ب�اد�ون� ك�م���ا  ل�ل	م�ح�ار�ب�ة� ف�ي�ح�ر�م�وا, ف�ل

 و�ج�اء� ي�ش�وع� ف�ي ذ�ل�ك� \ل	و�ق	ت� و�ق�ر�ض�21أ�م�ر� \لر�ب9 م�وس�ى. 
 \ل	ع�ن�اق�ي�ين� م�ن� \ل	ج�ب�ل�, م�ن	 ح�ب	ر�ون� و�م���ن	 د�ب�ي��ر� و�م���ن	 ع�ن���اب�
 و�م�ن	 ج�م�يع� ج�ب�ل� ي�ه�وذ�ا و�م��ن	 ك��ل� ج�ب��ل� إ�س	�ر�ائ�يل�. ح�ر�م�ه��م	

 ف�ل�م	 ي�ت�ب���ق� ع�ن���اق�ي9ون� ف���ي أ�ر	ض� ب�ن���ي22ي�ش�وع� م�ع� م�د�ن�ه�م	. 
 ف�أ�خ���ذ�23إ�س	ر�ائ�يل�, ل�ك�ن	 ب�ق���وا ف���ي غ���ز�ة� و�ج���ت� و�أ�ش	��د�ود�. 

 ي�ش�وع� ك�ل� \ل�ر	ض� ح�س�ب� ك���ل� م���ا ك�ل���م� ب���ه� \ل��ر�ب9 م�وس���ى,



 و�أ�ع	ط�اه�ا ي�ش�وع� م�ل	كا ل�س	ر�ائ�يل� ح�س�ب� ف�ر�ق�ه�م	 و�أ�س	��ب�اط�ه�م	.
و�\س	ت�ر�اح�ت� \ل�ر	ض� م�ن� \ل	ح�ر	ب�. 

ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ان�ي ع�ش�ر�
�ء� ه���م	 م�ل���وك� \ل�ر	ض� \ل���ذ�ين� ض���ر�ب�ه�م	 ب�ن���و1  و�ه���ؤ�ل

�ر	د�ن� ن�ح	��و� ش��ر�وق�  إ�س	ر�ائ�يل� و�\م	ت�ل�ك��وا أ�ر	ض��ه�م	 ف��ي ع�ب	�ر� \ل
 \لش�م	س�, م�ن	 و�\د�ي أ�ر	ن�ون� إ�ل�ى ج�ب�ل� ح�ر	م�ون� و�ك�ل� \ل	ع�ر�ب���ة�

�م���ور�ي�ين� \لس���اك�ن� ف���ي2ن�ح	��و� \لش��9ر�وق�:   س���يح�ون� م�ل���ك� \ل
 ح�ش	ب�ون�, \ل	م�ت�س�ل�ط� م���ن	 ع�ر�وع�ي��ر� \ل�ت���ي ع�ل���ى ح�اف���ة� و�\د�ي
 أ�ر	ن���ون� و�و�س���ط� \ل	��و�اد�ي و�ن�ص	��ف� ج�ل	ع���اد� إ�ل���ى و�\د�ي ي�ب��9وق�

 و�ال	ع�ر�ب�ة� إ�ل�ى ب�ح	ر� ك�ن�ر�وت� ن�ح	و� \لش9ر�وق�,3ت�خ�وم� ب�ن�ي ع�م9ون� 
 و�إ�ل�ى ب�ح	ر� \ل	ع�ر�ب�ة� (ب�ح	ر� \ل	م�ل	ح�) ن�ح	��و� \لش�9ر�وق� ط�ر�ي��ق� ب�ي	��ت�

 و�ت�خ���وم�4ي�ش�يم�وت�, و�م�ن� \لت�ي	م���ن� ت�ح	��ت� س���ف�وح� \ل	ف�س	��ج�ة�. 
 ع���وج- م�ل���ك� ب�اش���ان� م���ن	 ب�ق�ي���ة� \لر�ف���ائ�ي�ين� \لس���اك�ن� ف���ي

 و�ال	م�ت�س�ل�ط� ع�ل���ى ج�ب���ل� ح�ر	م���ون�5ع�ش	ت�ار�وث� و�ف�ي إ�ذ	ر�ع�ي, 
و�س���ل	خ�ة� و�ع�ل���ى ك���ل� ب�اش���ان� إ�ل���ى ت�خ���م� \ل	ج�ش���ور�ي�ين� و�
\ل	م�ع	ك�ي�ين� و�ن�ص	ف� ج�ل	ع�اد�, ت�خ�وم� س���يح�ون� م�ل���ك� ح�ش	��ب�ون�.  و�

 م�وس���ى ع�ب	��د� \ل��ر�ب� و�ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� ض���ر�ب�وه�ا. و�أ�ع	ط�اه���ا6
 م�وس�ى ع�ب	د� \ل��ر�ب� م�ير�اث��ا ل�لر�أ�وب�ي	ن�ي�ي��ن� و�\ل	ج���اد�ي�ين� و�ل�ن�ص	��ف�

�ء� ه�م	 م�ل�وك� \ل�ر	ض� \ل���ذ�ين� ض���ر�ب�ه�م	7س�ب	ط� م�ن�س�ى.   و�ه�ؤ�ل
�ر	د�ن� غ�ر	با, م���ن	 ب�ع	��ل� ج���اد�  ي�ش�وع� و�ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� ف�ي ع�ب	ر� \ل



�ق	��ر�ع� \لص���اع�د� إ�ل���ى س���ع�ير�.  ف�ي ب�ق	ع�ة� ل�ب	ن�ان� إ�ل���ى \ل	ج�ب���ل� \ل

 و�أ�ع	ط�اه�ا ي�ش�وع� ل�س	ب�اط� إ�س	��ر�ائ�يل� م�ير�اث��ا ح�س���ب� ف�ر�ق�ه���م	.
ف���ي \ل	ج�ب���ل� و�\لس���ه	ل� و�\ل	ع�ر�ب���ة� و�\لس��9ف�وح� و�\ل	ب�ر�ي���ة� و�8

�م�ور�ي9ون� و�\ل	ك�ن	ع�ان�ي9ون� و�\ل	ف�ر�ز�ي��9ون� و� \ل	ج�ن�وب�: \ل	ح�ث�ي9ون� و�\ل و�
\ل	ح�و�ي9ون� و�\ل	ي�ب�وس�ي9ون�.   م�ل�ك� أ�ر�يح�ا و�\ح�دZ. م�ل�ك� ع�اي� \ل�ت�ي9و�
 .Zد�يل� و�\ح�إ �ت	ب�ي �ب�ج�ان�ر�ون�10ب	ك� ح�ب�م�ل .Zد�يم� و�\ح�ك� أ�ور�ش�ل�م�ل 

 .Zد�11و�\ح .Zد���ي��ش� و�\ح�ك� ل�خ�م�ل .Zد�م�وت� و�\ح	ك� ي�ر�ك�12م�ل���م�ل 
 .Zد�ك� ج�از�ر� و�\ح�م�ل .Zد�ل�ون� و�\ح	ك�13ع�ج���م�ل .Zد���ي��ر� و�\ح�ك� د�ب�م�ل 

 .Zد�14ج�اد�ر� و�\ح .Zد�ر�اد� و�\ح�ك� ع�م�ل .Zد�م�ة� و�\ح	ك� ح�ر�ك�15م�ل�م�ل 
 .Zد�م� و�\ح�  م�ل�ك� م�ق�ي��د�ة� و�\ح���دZ. م�ل���ك�16ل�ب	ن�ة� و�\ح�دZ. م�ل�ك� ع�د�ل

 .Zد���يل� و�\ح�إ �ت	17ب�ي.Zد���ك� ح���اف�ر� و�\ح���م�ل .Zد���ك� ت�ف��9وح� و�\ح���م�ل 
18 .Zد���ك� ل�ش�ار�ون� و�\ح�م�ل .Zد�يق� و�\ح�ك� أ�ف�ك� م���اد�ون�19م�ل���م�ل 

 .Zد�ك� ح�اص�ور� و�\ح�م�ل .Zد�20و�\ح.Zد��ر�ون� م���ر�أ�ون� و�\ح	م�ك� ش�م�ل 
 .Zد�ش�اف� و�\ح	ك� أ�ك�21م�ل.Zد�د9و و�\ح�ك� م�ج�م�ل .Zد�ن�ك� و�\ح	ك� ت�ع�م�ل 

22.Zد���م���ل� و�\ح	ي ك�ر���ن�ع���ام� ف	ك� ي�ق���م�ل .Zد���ش� و�\ح�ك� ق���اد���م�ل 
 م�ل�ك� د�و�ر- ف�ي م�ر	ت�ف�ع���ات� د�و�ر- و�\ح���دZ. م�ل���ك� ج���وي�يم� ف���ي23

 .Zد�و�\ح �ج�ال	ل�ج	24\لZد���و�\ح �م�ل���وك	يع� \ل�ج�م .Zد�ص�ة� و�\ح	ر�ك� ت�م�ل 
�ث�ون�.  و�ث�ل

ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ال�ث� ع�ش�ر�



�ي�ام�. ف�ق�ال� ل�ه� \لر�ب9: «أ�ن	��ت�1  و�ش�اخ� ي�ش�وع�. ت�ق�د�م� ف�ي \ل
�ي�ام�. و�ق�د	 ب�ق�ي�ت	 أ�ر	ضZ ك�ث�ير�ةZ ج���دeا  ق�د	 ش�خ	ت�. ت�ق�د�م	ت� ف�ي \ل

 ه�����ذ�ه� ه�����ي� \ل�ر	ض� \ل	ب�اق�ي�����ة�: ك�����ل9 د�ائ�ر�ة�2ل�ل�م	ت�ل�ك�. 
 م�ن� \لش���يح�ور� \ل���ذ�ي ه���و�3\ل	ف�ل�س	ط�ين�ي�ين�, و�ك�ل9 \ل	ج�ش�ور�ي�ين� 

i ت�ح	س���ب� (ل�ل	ك�ن	ع���ان�ي�ين�)  أ�م�ام� م�ص	ر� إ�ل�ى ت�خ�م� ع�ق	ر�ون� ش���م�ال
أ�ق	ط���اب� \ل	ف�ل�س	��ط�ين�ي�ين� \ل	خ�م	س���ة�: \ل	غ���ز�ي� و�\ل�ش	��د�ود�ي� و�

\ل�ش	ق�ل�ون�ي� و�\ل	ج�ت�ي� و�\ل	ع�ق	ر�ون�ي� و�\ل	ع�و�ي�ين�.   م���ن� \لت�ي	م���ن�4و�
 ك�ل9 أ�ر	ض� \ل	ك�ن	ع�ان�ي�ين� و�م�ِ�غ�ار�ة� \ل�ت�ي ل�لص�يد�ون�ي�ين� إ�ل�ى أ�ف�يق�

�م�ور�ي�ين�.   و�أ�ر	ض� \ل	ج�ب	ل�ي�ين� و�ك���ل9 ل�ب	ن���ان�ِ� ن�ح	��و�5إ�ل�ى ت�خ�م� \ل
 ش�ر�وق� \لش�م	س� م�ن	 ب�ع	ل�ِ� ج�اد� ت�ح	ت� ج�ب���ل� ح�ر	م���ون� إ�ل���ى

 ج�م�ي��ع� س���ك�ان� \ل	ج�ب���ل� م���ن	 ل�ب	ن���ان� إ�ل���ى6م���د	خ�ل� ح�م���اة�. 
 م�س	ر�ف�وت�ِ� م�اي�م� ج�م�يع� \لص�يد�ون�ي�ين�. أ�ن�ا أ�ط	ر�د�ه�م	 م�ن	 أ�م�ام�
 ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�. إ�ن�م�ا \ق	س���م	ه�ا ب�ال	ق�ر	ع���ة� ل�س	��ر�ائ�يل� م�ل	ك��ا ك�م���ا

 و�الن� \ق	س�م	 ه�ذ�ه� \ل�ر	ض� م�ل	كا ل�لت�س	ع�ة� \ل�س	��ب�اط�7أ�م�ر	ت�ك�. 
 م�ع�ه�م	 أ�خ�ذ� \لر�أ�وب�ي	ن�ي9ون� و�\ل	ج�اد�ي9ون�8و�ن�ص	ف� س�ب	ط� م�ن�س�ى». 

�ر	د�ن� ن�ح	��و�  م�ل	ك�ه���م	 \ل���ذ�ي أ�ع	ط���اه�م	 م�وس���ى ف���ي ع�ب	��ر� \ل
 .� م���ن	 ع�ر�وع�ي��ر�9\لش9ر�وق�, ك�م�ا أ�ع	ط�اه�م	 م�وس�ى ع�ب	د� \لر�ب

 \ل�ت�ي ع�ل�ى ح�اف�ة� و�\د�ي أ�ر	ن���ون� و�\ل	م�د�ين���ة� \ل�ت���ي ف���ي و�س���ط�
 و�ج�م�ي��ع� م���د�ن�10\ل	��و�اد�ي و�ك���ل9 س���ه	ل� م�ي	��د�ب�ا إ�ل���ى د�يب���ون�, 

�م�ور�ي�ين� \ل�ذ�ي م�ل�ك� ف�ي ح�ش	ب�ون� إ�ل���ى ت�خ���م�  س�يح�ون� م�ل�ك� \ل



 و�ج�ل	ع���اد� و�ت�خ���وم� \ل	ج�ش���ور�ي�ين� و�\ل	م�ع	ك�ي�ي��ن�11ب�ن�ي ع�م��9ون� 
 ك���ل� م�م	ل�ك���ة�12و�ك�ل� ج�ب�ل� ح�ر	م�ون� و�ك�ل� ب�اش�ان� إ�ل�ى س�ل	خ�ة�, 

 ع�وج�ِ- ف�ي ب�اش�ان� \ل�ذ�ي م�ل�ك� ف�ي ع�ش	ت�ار�وث� و�ف�ي إ�ذ	ر�ع���ي.

 ه�و� ب�ق�ي� م�ن	 ب�ق�ي�ة� \لر�ف�ائ�ي�ين�, و�ض�ر�ب�ه�م	 م�وس���ى و�ط�ر�د�ه���م	.
 و�ل���م	 ي�ط	��ر�د	 ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� \ل	ج�ش���ور�ي�ين� و�\ل	م�ع	ك�ي�ي��ن�13

 ف�س���ك�ن� \ل	ج�ش���ور�ي9 و�\ل	م�ع	ك���ي9 ف���ي و�س���ط� إ�س	��ر�ائ�يل� إ�ل���ى
�و�ي ل���م	 ي�ع	��ط� ن�ص���يبا. و�ق���ائ�د�14ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�.   ل�ك���ن	 ل�س���ب	ط� ل

 و�أ�ع	ط���ى15\ل��ر�ب� إ�ل���ه� إ�س	��ر�ائ�يل� ه���ي� ن�ص���يب�ه� ك�م���ا ك�ل�م���ه�. 
 ف�ك���ان�16م�وس�ى س���ب	ط� ب�ن���ي ر�أ�وب�ي	��ن� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	. 

 ت�خ�م�ه�م	 م�ن	 ع�ر�وع�ير� \ل�ت�ي ع�ل�ى ح�اف�ة� و�\د�ي أ�ر	ن�ون� و�\ل	م�د�ين�ة�
 \ل�ت���ي ف���ي و�س���ط� \ل	��و�اد�ي و�ك���ل� \لس���ه	ل� ع�ن	��د� م�ي	��د�ب�ا.

 ح�ش	��ب�ون� و�ج�م�ي��ع� م���د�ن�ه�ا \ل�ت���ي ف���ي \لس���ه	ل� و�د�يب���ون�17
 و�ي�ه	ص���ة� و�ق���د�يم�وت�18و�ب���ام�وت� ب�ع	��ل- و�ب�ي	��ت� ب�ع	��ل� م�ع���ون�, 

 و�ق�ر	ي�ت�اي�م� و�س���ب	م�ة� و�ص���ار�ث� \لش���ح	ر� ف���ي ج�ب���ل�19و�م�ي	ف�ع�ة�, 
 و�ب�ي	ت� ف�غ��ور� و�س��ف�وح� \ل	ف�س	��ج�ة� و�ب�ي	�ت� ي�ش��يم�وت�20\ل	و�اد�ي 

 و�ك����ل� م����د�ن� \لس����ه	ل� و�ك����ل� م�م	ل�ك����ة� س����يح�ون� م�ل����ك�21
�م�ور�ي�ين� \ل�ذ�ي م�ل�ك� ف�ي ح�ش	ب�ون�, \ل�ذ�ي ض�ر�ب�ه� م�وس�ى م�ع�  \ل
 ر�ؤ�س�اء� م���د	ي�ان�: أ�و�ي و�ر�اق���م� و�ص���ور� و�ح���ور� و�ر�اب���ع�, أ�م���ر�اء�

 و�ب�ل	ع�ام� ب	ن� ب�ع�ور� \ل	ع�ر�اف� ق�ت�ل�ه�22س�يح�ون� س�اك�ن�ي \ل�ر	ض�. 
�ه���م	.   و�ك���ان� ت�خ���م� ب�ن���ي23ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� ب�الس���ي	ف� م���ع� ق�ت	ل



�ر	د�ن� و�ت�خ�وم�ه�. ه���ذ�ا ن�ص���يب� ب�ن���ي ر�أ�وب�ي	��ن� ح�س���ب�  ر�أ�وب�ي	ن� \ل
 و�أ�ع	ط���ى م�وس���ى ل�س���ب	ط�24ع�ش�ائ�ر�ه�م	, \ل	م�د�ن� و�ض���ي�اع�ه�ا. 

 ف�ك�ان� ت�خ�م�ه���م	 ي�ع	ز�ي��ر�25ج�اد�, ب�ن�ي ج�اد� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	. 
 و�ك�ل� م�د�ن� ج�ل	ع�اد� و�ن�ص	ف� أ�ر	ض� ب�ن�ي ع�م��9ون� إ�ل���ى ع�ر�وع�ي��ر�

 و�م�ن	 ح�ش	ب�ون� إ�ل�ى ر�ام���ة� \ل	م�ص	��ف�اة�26\ل�ت�ي ه�ي� أ�م�ام� ر�ب�ة�, 
 و�ف��ي \ل	�و�اد�ي27و�ب�ط�ون�يم�, و�م�ن	 م�ح�ن�اي�م� إ�ل��ى ت�خ���م� د�ب�ي��ر�. 

 ب�ي	ت� ه�ار�ام� و�ب�ي	��ت� ن�م	��ر�ة� و�س���ك9وت� و�ص���اف�ون� ب�ق�ي���ة� م�م	ل�ك���ة�
�ر	د�ن� و�ت�خ���وم�ه� إ�ل���ى ط���ر�ف� ب�ح	��ر�  س�يح�ون� م�ل�ك� ح�ش	��ب�ون�, \ل

�ر	د�ن� ن�ح	و� \لش9ر�وق�.   ه�ذ�ا ن�ص���يب� ب�ن���ي28ك�ن�ر�وت� ف�ي ع�ب	ر� \ل
 و�أ�ع	ط���ى29ج���اد� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�, \ل	م���د�ن� و�ض���ي�اع�ه�ا. 

 م�وس���ى ل�ن�ص	��ف� س���ب	ط� م�ن�س���ى, و�ك���ان� ل�ن�ص	��ف� س���ب	ط� ب�ن���ي
 و�ك�ان� ت�خ�م�ه�م	 م�ن	 م�ح�ن�اي�م� ك�ل�30م�ن�س�ى ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	. 

 ب�اش�ان�, ك�ل� م�م	ل�ك�ة� ع�وج�ِ- م�ل�ك� ب�اش�ان�, و�ك���ل� ح���و9وث� ي���ائ�ير�
 .iين���ة�ين� م�د� و�ن�ص	��ف� ج�ل	ع���اد�31\ل�ت���ي ف���ي ب�اش���ان�, س���ت

 و�ع�ش	ت�ار�وث� و�إ�ذ	ر�ع�ي م�د�ن� م�م	ل�ك�ة� ع�وج�ِ- ف�ي ب�اش���ان� ل�ب�ن���ي
 م�اك�ير� ب	ن� م�ن�س���ى, ل�ن�ص	��ف� ب�ن���ي م���اك�ير� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	.

 ف�ه�ذ�ه� ه�ي� \ل�ت�ي ق�س�م�ه�ا م�وس�ى ف�ي ع�ر�ب�ات� م���وآب� ف���ي32
�و�ي ف�ل���م	33ع�ب	ر� أ�ر	د�ن� أ�ر�يح�ا ن�ح	��و� \لش�9ر�وق�.   و�أ�م���ا س���ب	ط� ل

 ي�ع	ط�ه� م�وس�ى ن�ص�يبا. \لر�ب9 إ�ل�ه� إ�س	��ر�ائ�يل� ه���و� ن�ص���يب�ه�م	 ك�م���ا
ك�ل�م�ه�م	. 



ا�ل�ص	ح�اح� \لر�اب�ع� ع�ش�ر�
 ف�ه���ذ�ه� ه���ي� \ل�ت���ي \م	ت�ل�ك�ه���ا ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� ف���ي أ�ر	ض�1

 ك�ن	ع�ان�, \ل�ت�ي م�ل�ك�ه�م	 إ�ي�اه�ا أ�ل�ع�از�ار� \ل	ك�اه�ن� و�ي�ش�وع� ب	ن� ن�ون�
 ن�ص�يب�ه�م	 ب�ال	ق�ر	ع�ة� ك�م���ا2و�ر�ؤ�س�اء� آب�اء� أ�س	ب�اط� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�. 

 أ�م�ر� \لر�ب9 ع�ن	 ي�د� م�وس�ى ل�لت�س	ع�ة� \ل�س	ب�اط� و�ن�ص	ف� \لس���ب	ط�.
 ل�ن� م�وس�ى أ�ع	ط�ى ن�ص�يب� \لس�ب	ط�ي	ن� و�ن�ص	ف� \لس���ب	ط� ف���ي3

�و�ي��9ون� ف�ل���م	 ي�ع	ط�ه���م	 ن�ص���يبا ف���ي �ر	د�ن�. و�أ�م���ا \لل  ع�ب	��ر� \ل
 ل�ن� ب�ن���ي ي�وس���ف� ك���ان�وا س���ب	ط�ي	ن�, م�ن�س���ى4و�س���ط�ه�م	. 

� م��د�نا �و�ي�ين� ق�س	�ما ف��ي \ل�ر	ض� إ�ل  و�أ�ف	ر�اي�م�. و�ل�م	 ي�ع	ط�وا \لل
 ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب59ل�لس�ك�ن�, و�م�ر�اع�ي�ه�ا ل�م�و�اش�يه�م	 و�م�ق	ت�ن�اه�م	. 

 ف�ت�ق�د�م�6م�وس�ى ه�ك�ذ�ا ف�ع�ل� ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� و�ق�س�م�وا \ل�ر	ض�. 
 ب�ن�و ي�ه�وذ�ا إ�ل�ى ي�ش���وع� ف���ي \ل	ج�ل	ج���ال�. و�ق���ال� ل���ه� ك���ال�ب� ب	��ن�
�م� \ل�ذ�ي ك�ل�م� ب�ه� \لر�ب9 م�وس�ى  ي�ف�ن�ة� \ل	ق�ن�ز�ي9: «أ�ن	ت� ت�ع	ل�م� \ل	ك�ل
 ر�ج���ل� \لل���ه� م���ن	 ج�ه�ت���ي و�م���ن	 ج�ه�ت���ك� ف���ي ق���اد�ش� ب�ر	ن�ي��ع�.

7� ك�ن	ت� \ب	ن� أ�ر	ب�ع�ين� س�ن�ةi ح�ي�ن� أ�ر	س��ل�ن�ي م�وس��ى ع�ب	�د� \ل�ر�ب
�م- �ت�ج�س���س� \ل�ر	ض�. ف�ر�ج�ع	��ت� إ�ل�ي	��ه� ب�ك�ل  م�ن	 ق�اد�ش� ب�ر	ن�يع� ل

 و�أ�م�ا إ�خ	و�ت�ي� \ل�ذ�ين� ص�ع�د�وا م�ع���ي ف���أ�ذ�اب�وا8ع�م�ا ف�ي ق�ل	ب�ي. 
 ف�ح�ل���ف�9ق�ل	ب� \لش�ع	ب�. و�أ�م�ا أ�ن�ا ف�ات�ب�ع	ت� ت�م�اما \ل�ر�ب� إ�ل�ه��ي. 

i: إ�ن� \ل�ر	ض� \ل�ت���ي و�ط�ئ�ت	ه���ا  م�وس���ى ف���ي ذ�ل���ك� \ل	ي���و	م� ق���ائ�ل
�ن���ك� \ت�ب�ع	��ت� �ب���د�, ل �د�ك� إ�ل���ى \ل �و	ل  ر�ج	ل�ك� ل�ك� ت�ك�ون� ن�ص���يبا و�ل



 و�الن� ف�ه�ا ق���د� \س	��ت�ح	ي�ان�ي� \ل��ر�ب9 ك�م���ا10\لر�ب� إ�ل�ه�ي ت�م�اما. 
�ر	ب�ع�ين� س�ن�ةi, م�ن	 ح�ي��ن� ك�ل���م� \ل��ر�ب9  ت�ك�ل�م� ه�ذ�ه� \ل	خ�م	س� و�\ل
�م� ح�ين� س�ار� إ�س	��ر�ائ�يل� ف���ي \ل	ق�ف	��ر�. و�\لن�  م�وس�ى ب�ه�ذ�ا \ل	ك�ل

 .iين� س�ن�ة�س- و�ث�م�ان	ن� خ�م	م� \ب	ي�و	م�11ف�ه�ا أ�ن�ا \ل	ي���و	\ل �أ�ز�ل 	ف�ل���م 
 م�ت�ش�د�دا ك�م�ا ف�ي ي�و	م� أ�ر	س���ل�ن�ي م�وس���ى. ك�م���ا ك���ان�ت	 ق���و�ت�ي
 ح�ين�ئ�ذ- ه�ك����ذ�ا ق����و�ت�ي \لن� ل�ل	ح����ر	ب� و�ل�ل	خ����ر�وج� و�ل�ل���د9خ�ول�.

 ف�الن� أ�ع	ط�ن�ي ه�ذ�ا \ل	ج�ب�ل� \ل���ذ�ي ت�ك�ل���م� ع�ن	��ه� \ل��ر�ب9 ف���ي12
�ن�ك� أ�ن	ت� س�م�ع	ت� ف�ي ذ�ل�ك� \ل	ي�و	م� أ�ن� \ل	ع�ن���اق�ي�ين�  ذ�ل�ك� \ل	ي�و	م�. ل
 ه�ن���اك�, و�\ل	م���د�ن� ع�ظ�يم���ةZ م�ح�ص���ن�ةZ. ل�ع���ل� \ل��ر�ب� م�ع���ي

 ف�ب���ار�ك�ه� ي�ش���وع�, و�أ�ع	ط���ى13ف�أ�ط	ر�د�ه�م	 ك�م�ا ت�ك�ل�م� \ل��ر�ب9». 
 ل��ذ�ل�ك� ص���ار�ت	 ح�ب	��ر�ون�14ح�ب	��ر�ون� ل�ك��ال�ب� ب	�ن� ي�ف�ن��ة� م�ل	ك�ا. 

�ن�ه� \ت�ب�ع� ت�م�اما  ل�ك�ال�ب� ب	ن� ي�ف�ن�ة� \ل	ق�ن�ز�ي� م�ل	كا إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�, ل
i ق�ر	ي���ة� أ�ر	ب���ع�,15\ل��ر�ب� إ�ل���ه� إ�س	��ر�ائ�يل�.   و�اس	��م� ح�ب	��ر�ون� ق�ب	ل

 \لر�ج�ل� \ل�ع	ظ���م� ف���ي \ل	ع�ن���اق�ي�ين�. و�\س	��ت�ر�اح�ت� \ل�ر	ض� م���ن�
\ل	ح�ر	ب�.

ا�ل�ص	ح�اح� \ل	خ�ام�س� ع�ش�ر�
 و�ك�ان�ت� \ل	ق�ر	ع�ة� ل�س�ب	ط� ب�ن���ي ي�ه���وذ�ا ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	1

 إ�ل�ى ت�خ�م� أ�د�وم� ب�ر�ي���ة� ص���ين� ن�ح	��و� \ل	ج�ن���وب� أ�ق	ص���ى \لت�ي	م���ن�.
 و�ك�ان� ت�خ�م�ه�م� \ل	ج�ن�وب�ي9 أ�ق	ص���ى ب�ح	��ر� \ل	م�ل	��ح� م���ن� \لل�س���ان�2

 و�خ�ر�ج� إ�ل�ى ج�ن���وب� ع�ق�ب���ة� ع�ق	ر�ب�ي��م�3\ل	م�ت�و�ج�ه� ن�ح	و� \ل	ج�ن�وب�. 



 و�ع�ب�ر� إ�ل�ى ص�ين�, و�ص�ع�د� م�ن	 ج�ن�وب� ق�ا�ش� ب�ر	ن�يع� و�ع�ب���ر� إ�ل���ى
 و�ع�ب���ر� إ�ل���ى4ح�ص	��ر�ون�, و�ص���ع�د� إ�ل���ى أ�د�ار� إ�ل���ى \ل	ق�ر	ق���ع�, 

 ع�ص	م�ون� و�خ���ر�ج� إ�ل���ى و�\د�ي م�ص	��ر�. و�ك���ان�ت	 م�خ���ار�ج� \لت9خ���م�
 و�ت�خ���م�5ع�ِ�ِ�ن	��د� \ل	ب�ح	��ر�. ه���ذ�ا ي�ك���ون� ت�خ�م�ك���م� \ل	ج�ن���وب�ي9. 

�ر	د�ن�. و�ت�خ���م� ج���ان�ب�  \لش���ر	ق� ب�ح	��ر� \ل	م�ل	��ح�  إ�ل���ى ط���ر�ف� \ل
 .��ر	د�ن  و�ص���ع�د� \لت9خ���م�6\لش�م�ال� م�ن	 ل�س�ان� \ل	ب�ح	ر� أ�ق	ص���ى \ل

 إ�ل�ى ب�ي	ت� ح�ج	ل�ة� و�ع�ب�ر� م�ن	 ش�م�ال� ب�ي	ت� \ل	ع�ر�ب�ة�, و�ص�ع�د� \لت9خ�م�
 و�ص�ع�د� \لت9خ�م� إ�ل���ى د�ب�ي��ر� م���ن	7إ�ل�ى ح�ج�ر� ب�وه�ن� ب	ن� ر�أ�وب�ي	ن� 

 و�\د�ي ع�خ���ور� و�ت���و�ج�ه� ن�ح	��و� \لش���م�ال� إ�ل���ى \ل	ج�ل	ج���ال� \ل�ت���ي
 م�ق�اب�ِ�ل� ع�ق�ب���ة� أ�د�م�ي��م� \ل�ت���ي م���ن	 ج�ن���وب�ي� \ل	��و�اد�ي. و�ع�ب���ر�
 \لت9خ�م� إ�ل�ى م�ي�اه� ع�ي	ن� ش�م	س-, و�ك���ان�ت	 م�خ���ار�ج�ه� إ�ل���ى ع�ي	��ن�

 و�ص�ع�د� \لت9خ�م� ف��ي و�\د�ي \ب	�ن� ه�ن�9وم� إ�ل��ى ج��ان�ب�8ر�وج�ل�. 
 \ل	ي�ب�وس�ي� م�ن� \ل	ج�ن�وب�. (ه�ي� أ�ور�ش�ل�يم�) و�ص�ع�د� \لت9خ���م� إ�ل���ى
 ر�أ	س� \ل	ج�ب�ل� \ل�ذ�ي ق�ب�ال�ة� و�\د�ي ه�ن9وم� غ�ر	ب��ا \ل���ذ�ي ه���و� ف���ي

 .i  و�ام	ت���د� \لت9خ���م� م���ن	 ر�أ	س�9ط�ر�ف� و�\د�ي \لر�ف���ائ�ي�ين� ش���م�ال
 \ل	ج�ب�ل� إ�ل�ى م�ن	ب�ع� م�ي�اه� ن�ف	ت�وح�, و�خ�ر�ج� إ�ل�ى م�د�ن� ج�ب�ل� ع�ف	ر�ون�

 و�ام	ت�د� \لت9خ�م�10و�\م	ت�د� \لت9خ�م� إ�ل�ى ب�ع�ل�ة�. (ه�ي� ق�ر	ي�ة� ي�ع�ار�يم�) 
 م�ن	 ب�ع�ل�ة� غ�ر	با إ�ل���ى ج�ب���ل� س���ع�ير�, و�ع�ب���ر� إ�ل���ى ج���ان�ب� ج�ب���ل�
 ي�ع���ار�يم� م���ن� \لش���م�ال�. (ه���ي� ك�س���ال�ون�) و�ن���ز�ل� إ�ل���ى ب�ي	��ت�

 و�خ���ر�ج� \لت9خ���م� إ�ل���ى ج���ان�ب�11ش���م	س- و�ع�ب���ر� إ�ل���ى ت�م	ن���ة�. 



 ع�ق	ِ�ر�ون� ن�ح	و� \لش�م�ال� و�\م	ت�د� \لت9خ�م� إ�ل���ى ش���ك	ر�ون� و�ع�ب���ر�
 ج�ب�ل� \ل	ب�ع�ل�ة� و�خ�ر�ج� إ�ل���ى ي�ب	ن�ئ�ي��ل�. و�ك���ان� م�خ���ار�ج� \لت9خ���م� ع�ن	��د�

 و�الت9خ�م� \ل	غ�ر	ب�ي9 \ل	ب�ح	ر� \ل	ك�ب�ير� و�ت�خ�وم�ه�. ه�ذ�ا ت�خ���م�12\ل	ب�ح	ر�. 
 و�أ�ع	ط���ى ك���ال�ب�13ب�ن�ي ي�ه�وذ�ا م�س	ت�د�يرا ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	. 

� ب	ن� ي�ف�ن�ة� ق�س	ما ف�ي و�س���ط� ب�ن��ي ي�ه���وذ�ا ح�س���ب� ق���و	ل� \ل��ر�ب
 و�ط���ر�د�14ل�ي�ش�وع�: ق�ر	ي�ة� أ�ر	ب���ع� (أ�ب���ي ع�ن��اق�) ه���ي� ح�ب	��ر�ون�. 

�ث���ة�: ش�يش���اي� و�أ�خ�يم���ان�  ك���ال�ب� م���ن	 ه�ن���اك� ب�ن���ي ع�ن���اق� \لث�ل
�د� ع�ن�اق�.   و�ص�ع�د� م�ن	 ه�ن�اك� إ�ل�ى س�ك�ان� د�ب�ير�.15و�ت�ل	م�اي�, أ�و	ل

i ق�ر	ي���ة� س���ف	ر-)   و�ق���ال� ك���ال�ب�: «م���ن	16(و�ك�ان� \س	م� د�ب�ير� ق�ب	ل
.«iر�أ�ة��	ي \م���ن�ت	س�ة� \ب	ع�ك �يه�ط	خ�ذ�ه�ا أ�ع	ر- و�ي�أ	ف�ي�ة� س	ب� ق�ر�ر	ي�ض 

 ف�أ�خ�ذ�ه�ا ع�ث	ن�يئ�يل� ب	ن� ق�ن��از� أ�خ��و ك��ال�ب�. ف�أ�ع	ط��اه� ع�ك	س��ة�17
 .iر�أ�ة	ن�ت�ه� \م	ل-18\ب��	ح�ق �ط�ل���ب�ه� ب��	ه�ا أ�ن�ه���ا غ�ر�ت�د� د�خ�ول	ن�و�ك�ان� ع 

 م�ن	 أ�ب�يه�ا. ف�ن�ز�ل�ت	 ع�ن� \ل	ح�م�ار� ف�ق�ال� ل�ه�ا ك���ال�ب�: «م���ا ل���ك�؟»
�ن���ك� أ�ع	ط�ي	ت�ن���ي أ�ر	ض� \ل	ج�ن���وب�19  ف�ق�ال�ت	: «أ�ع	ط�ن�ي ب�ر�ك�ةi. ل

 ف�أ�ع	ط�ن�ي ي�ن�اب�يع� م���اء-». ف�أ�ع	ط�اه���ا \ل	ي�ن���اب�يع� \ل	ع�ل	ي���ا و�\ل	ي�ن���اب�يع�
 ه����ذ�ا ن�ص����يب� س����ب	ط� ب�ن����ي ي�ه����وذ�ا ح�س����ب�20\لس���9ف	ل�ى. 
 و�ك�ان�ت� \ل	م���د�ن� \ل	ق�ص	��و�ى \ل�ت���ي ل�س���ب	ط� ب�ن���ي21ع�ش�ائ�ر�ه�م	. 

 ي�ه���وذ�ا إ�ل���ى ت�خ���م� أ�د�وم� ج�ن�وب��ا: ق�ب	ص���ئ�يل� و�ع�ي��د�ر� و�ي���اج�ور�
 و�ق��اد�ش� و�ح�اص���ور� و�ي�ث	ن��ان�23و�ق�ي	ن�ة� و�د�يم�ون�ة� و�ع�د	ع���د�ة� 22
 و�ح�اص���ور� و�ح�د�ت���ة� و�ق�ر	ي���وت�25و�ز�يف� و�ط���ال�م� و�ب�ع�ل���وت� 24



�د�ة�26و�ح�ص	��ر�ون�. (ه���ي� ح�اص���ور�)   و�أ�م���ام� و�ش���م�اع� و�م���ول
 و�ح�ص���ر� ش��وع�ال�28و�ح�ص�ر� ج�د�ة� و�ح�ش	م�ون� و�ب�ي	ت� ف�ال�ط� 27

 و�أ�ل	ت�ول���د�30و�ب�ع�ل���ة� و�ع�ي�ي��م� و�ع�اص���م� 29و�ب�ئ	ر� س�ب	ع- و�ب�ز	ي�وت�ي���ة� 
 و�ل�ب��او�ت�32و�ص��ق	ل�غ� و�م�د	م�ن��ة� و�س�ن	س��ن�ة� 31و�ك�س�يل� و�ح�ر	م���ة� 

 و�ش�ل	ح�يم� و�ع�ي	ن� و�ر�م9ون�. ك���ل9 \ل	م���د�ن� ت�س	��عZ و�ع�ش	��ر�ون� م���ع�
 و�ز�ان�وح�34ف�ي \لس�ه	ل� أ�ش	ت�أ�ول� و�ص�ر	ع�ة� و�أ�ش	ن�ة� 33ض�ي�اع�ه�ا. 

�م� و�س���وك�وه�35و�ع�ي	ن� ج�ن�يم� و�ت�ف9وح� و�ع�ي	ن�ام�   و�ي�ر	م���وت� و�ع���د�ل
 و�ش���ع�ر�اي�م� و�ع���د�يت�اي�م� و�\ل	ج���د�ي	ر�ة� و�ج���د�ي	ر�وت�اي�م�.36و�ع�ز�يق�ة� 

 ص�ن�ان� و�ح�د�اش�ة� و�م�ج	د�ل�37أ�ر	ب�ع� ع�ش�ر�ة� م�د�ين�ةi م�ع� ض�ي�اع�ه�ا. 
 و�ل�خ�ي��ش� و�ب�ص	��ق�ة�39و�د�ل	ع�ان� و�\ل	م�ص	ف�اة� و�ي�ق	ت�ئ�ي��ل� 38ج�اد�ِ- 

 و�ج���د�ي	ر�وت� ب�ي	��ت�ِ�41و�ك�ب9ون� و�ل�ح	م�ام� و�ك�ت	ل�يش� 40و�ع�ج	ل�ون� 
 د�اج�ون� و�ن�ع�م�ة� و�م�ق�يد�ة�. س��ت� ع�ش��ر�ة� م�د�ين��ةi م��ع� ض��ي�اع�ه�ا.

 و�ي�ف	ت����اح� و�أ�ش	���ن�ة� و�ن�ص����يب�43ل�ب	ن����ة� و�ع����ات�ر� و�ع�اش����ان� 42
 و�ق�ع�يل���ة� و�أ�ك	ز�ي��ب� و�م�ر�يش���ة�. ت�س	��ع� م���د�ن- م���ع� ض���ي�اع�ه�ا.44
 م�ن	 ع�ق	ر�ون� غ�ر	با ك���ل9 م���ا46ع�ق	ر�ون� و�ق�ر�اه�ا و�ض�ي�اع�ه�ا. 45

 أ�ش	د�ود� و�ق�ر�اه�ا و�ض�ي�اع�ه�ا و�غ���ز�ة�47ب�ق�ر	ب� أ�ش	د�ود� و�ض�ي�اع�ه�ا. 
 و�ق�ر�اه�ا و�ض�ي�اع�ه�ا إ�ل�ى و�\د�ي م�ص	ر� و�\ل	ب�ح	ر� \ل	ك�ب�ي��ر� و�ت�خ���وم�ه�.

 و�د�ن�ة� و�ق�ر	ي�ة� س�ن�ة�.49و�ف�ي \ل	ج�ب�ل� ش�ام�ير� و�ي�ت�ير� و�س�وك�وه� 48
 و�ج�وش���ن�51و�ع�ن���اب� و�أ�ش	��ت�م�وه� و�ع���ان�يم� 50(ه���ي� د�ب�ي��ر�) 

 و�ح�ول���ون� و�ج�يل���وه�. إ�ح	��د�ى ع�ش���ر�ة� م�د�ين���ةi م���ع� ض���ي�اع�ه�ا.



 و�ي�ن���وم� و�ب�ي	��ت� ت�ف��9وح� و�أ�ف�يق���ة�53أ�ر�اب� و�د�وم���ة� و�أ�ش	��ع�ان� 52
 و�ح�م	ط�ة� و�ق�ر	ي���ة� أ�ر	ب���ع�. (ه���ي� ح�ب	��ر�ون�) و�ص���يع�ور�. ت�س	��ع�54

 م�ع���ون� و�ك�ر	م���ل� و�ز�ي��ف� و�ي�وط���ة�55م���د�ن- م���ع� ض���ي�اع�ه�ا. 
 و�ال	ق���اي�ن� و�ج�ب	ع���ة� و�ت�م	ن���ة�.57و�ي�ز	ر�ع�يل� و�ي�ق	د�ع�ام� و�ز�ان�وح� 56

 ح�ل	ح���ول� و�ب�ي	��ت� ص���ور- و�ج���د�ور�58ع�ش�ر� م�د�ن- م���ع� ض���ي�اع�ه�ا. 
� م�د�ن- م�ع� ض���ي�اع�ه�ا.59  و�م�ع�ار�ة� و�ب�ي	ت� ع�ن�وت� و�أ�ل	ت�ق�ون�. س�تِ�
 ق�ر	ي�ة� ب�ع	ل-. (ه���ي� ق�ر	ي���ة� ي�ع���ار�يم�) و�\لر�ب���ة�. م���د�ين�ت�ان� م���ع�60

 ف���ي \ل	ب�ر�ي���ة� ب�ي	��ت� \ل	ع�ر�ب���ة� و�م���د�ين� و�س���ك�اك�ة�61ض���ي�اع�ه�م�ا. 
 و�الن�ب	ش�ان� و�م�د�ين�ة� \ل	م�ل	��ح� و�ع�ي	��ن� ج���د	ي-. س���ت9 م���د�ن- م���ع�62

 و�أ�م�ا \ل	ي�ب�وس�ي9ون� \لس�اك�ن�ون� ف���ي أ�ور�ش���ل�يم� ف�ل���م	63ض�ي�اع�ه�ا. 
 ي�ق	د�ر	 ب�ن�و ي�ه�وذ�ا ع�ل�ى ط�ر	د�ه�م	, ف�س�ك�ن� \ل	ي�ب�وس�ي9ون� م���ع� ب�ن���ي

ي�ه�وذ�ا ف�ي أ�ور�ش�ل�يم� إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�. 
ا�ل�ص	ح�اح� \لس�اد�س� ع�ش�ر�

 و�خ�ر�ج�ت� \ل	ق�ر	ع�ة� ل�ب�ن�ي ي�وس���ف� م���ن	 أ�ر	د�ن� أ�ر�يح���ا إ�ل���ى1
 م�اء� أ�ر�يح�ا ن�ح	و� \لش9ر�وق� إ�ل���ى \ل	ب�ر�ي���ة� \لص���اع�د�ة� م���ن	 أ�ر�يح���ا

 و�خ�ر�ج�ت	 م�ن	 ب�ي	ت� إ�يل� إ�ل�ى ل�وز� و�ع�ب�ر�ت	2ف�ي ج�ب�ل� ب�ي	ت� إ�يل�. 
�ر�ك�ي�ين� إ�ل�ى ع�ط�ار�وت�,   و�ن�ز�ل�ت	 غ�ر	با إ�ل���ى ت�خ���م�3إ�ل�ى ت�خ�م� \ل

 \ل	ي�ف	ل�ط�ي�ين� إ�ل�ى ت�خ���م� ب�ي	��ت� ح���ور�ون� \لس��9ف	ل�ى و�إ�ل���ى ج���از�ر�,
�ِ�ن	د� \ل	ب�ح	ر�.   ف�م�ل�ك� \ب	ن�ا ي�وس�ف� م�ن�س���ى4و�ك�ان�ت	 م�خ�ار�ج�ه�ا عِ�

 و�ك�ان� ت�خ�م� ب�ن�ي أ�ف	ر�اي�م� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	. و�ك�ان�5و�أ�ف	ر�اي�م�. 



 ت�خ�م� ن�ص�يب�ه�م	 ش�ر	قا: ع�ط�ار�وت� أ�د�ار� إ�ل�ى ب�ي	ت� ح�ور�ون� \ل	ع�ل	ي�ا.
i, و�د�ار� \لت9خ���م�6  و�خ�ر�ج� \لت9خ�م� ن�ح	و� \ل	ب�ح	ر� إ�ل�ى \ل	م�ك	م�ت�ة� ش�م�ال

 و�ن���ز�ل� م���ن	7ش�ر	قا إ�ل�ى ت�آن�ة� ش�يل�وه� و�ع�ب�ر�ه�ا ش�ر	ق�ي� ي�ن�وح�ة�. 
 ي�ن�وح�ة� إ�ل�ى ع�ط�ار�وت� و�ن�ع�ر�ات�ِ� و�و�ص��ل� إ�ل��ى أ�ر�يح��ا و�خ��ر�ج�

 .��ر	د�ن  و�ج�از� \لت9خ�م� م�ن	 ت�ف9وح� غ�ر	با إ�ل�ى و�\د�ي ق�ان���ة�,8إ�ل�ى \ل
 ه�ذ�ا ه�و� ن�ص�يب� س�ب	ط� ب�ن���ي9و�ك�ان�ت	 م�خ�ار�ج�ه� ع�ِ�ِ�ن	د� \ل	ب�ح	ر�. 

 أ�ف	ر�اي�م� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	 م�ع� \ل	م�د�ن� \ل	م�ف	ر�ز�ة� ل�ب�ن���ي أ�ف	ر�اي���م�
 ف�ي و�س�ط� ن�ص���يب� ب�ن���ي م�ن�س���ى. ج�م�ي��ع� \ل	م���د�ن� و�ض���ي�اع�ه�ا.

 ف�ل�م	 ي�ط	ر�د�وا \ل	ك�ن	ع�ان�ي�ين� \لس���اك�ن�ين� ف���ي ج���از�ر�. ف�س���ك�ن�10
 \ل	ك�ن	ع�ان�ي9ون� ف�ي و�س�ط� أ�ف	ر�اي�م� إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�, و�ك�ان�وا ع�ب�ي��دا

ت�ح	ت� \ل	ج�ز	ي�ة�.
ا�ل�ص	ح�اح� \لس�اب�ع� ع�ش�ر�

�ن�ه� ه���و� ب�ك	��ر� ي�وس���ف�.1  و�ك�ان�ت� \ل	ق�ر	ع�ة� ل�س�ب	ط� م�ن�س�ى, ل
�ن���ه� ك���ان� ر�ج���ل� ح���ر	ب-,  ل�م�اك�ير� ب�ك	��ر� م�ن�س���ى أ�ب���ي ج�ل	ع���اد�, ل

 و�ك���ان�ت	 ل�ب�ن���ي م�ن�س���ى \ل	ب���اق�ين�2و�ك�ان�ت	 ج�ل	ع�اد� و�ب�اش�ان� ل���ه�. 
 ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	. ل�ب�ن���ي أ�ب�يع���ز�ر� و�ل�ب�ن���ي ح���ال�ق� و�ل�ب�ن���ي
�ء�  أ�س	ر�يئ�يل� و�ل�ب�ن�ي ش�ك�م� و�ل�ب�ن�ي ح�اف�ر� و�ل�ب�ن�ي ش���م�يد�اع�, ه���ؤ�ل
 ه�م	 ب�ن���و م�ن�س���ى ب	��ن� ي�وس���ف�, \ل��ذ9ك�ور� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	.

 و�أ�م�ا ص�ل�ف	ح�اد� ب	ن� ح�اف�ر� ب	ن� ج�ل	ع�اد� ب	��ن� م���اك�ير� ب	��ن� م�ن�س���ى3
 ف�ل�م	 ي�ك�ن	 ل�ه� ب�ن���ون� ب���ل	 ب�ن���اتZ. و�ه���ذ�ه� أ�س	��م�اء� ب�ن���ات�ه�: م�ح	ل���ة�



 ف�ت�ق��د�م	ن� أ�م��ام� أ�ل�ع��از�ار�4و�ن�وع���ة� و�ح�ج	ل���ة� و�م�ل	ك���ة� و�ت�ر	ص��ة�. 
 \ل	ك�اه�ن� و�أ�م���ام� ي�ش���وع� ب	��ن� ن���ون� و�أ�م���ام� \لر9ؤ�س���اء� و�ق�ل	��ن�:
 «ال��ر�ب9 أ�م���ر� م�وس���ى أ�ن	 ي�ع	ط�ي�ن���ا ن�ص���يبا ب�ي	��ن� إ�خ	و�ت�ن���ا».
 ف�أ�ع	ط���اه�ن� ح�س���ب� ق���و	ل� \ل��ر�ب� ن�ص���يبا ب�ي	��ن� إ�خ	��و�ة� أ�ب�يه���ن�.

 ف�أ�ص���اب� م�ن�س���ى ع�ش���ر� ح�ص���ص-, م���ا ع���د�ا أ�ر	ض� ج�ل	ع���اد�5
 .��ر	د�ن  ل�ن� ب�ن���ات� م�ن�س���ى أ�خ���ذ	ن�6و�ب�اش�ان� \ل�ت�ي ف�ي ع�ب	��ر� \ل

 ن�ص�يبا ب�ي	ن� ب�ن�يه�, و�ك�ان�ت	 أ�ر	ض� ج�ل	ع�اد� ل�ب�ن���ي م�ن�س���ى \ل	ب���اق�ين�.
 و�ك�ان� ت�خ�م� م�ن�س�ى م�ن	 أ�ش��ير� إ�ل��ى \ل	م�ك	م�ت���ة� \ل�ت��ي م�ق�اب��ل�7

 ش�ك�يم�, و�\م	ت�د� \لت9خ�م� ن�ح	و� \ل	ي�م�ين� إ�ل���ى س���ك�ان� ع�ي	��ن� ت�ف��9وح�.
 ك�ان� ل�م�ن�س�ى أ�ر	ض� ت�ف9وح�. و�أ�م���ا ت�ف��9وح� إ�ل���ى ت�خ���م� م�ن�س���ى8

 و�ن�ز�ل� \لت9خ���م� إ�ل���ى و�\د�ي ق�ان���ة� ج�ن���وب�ي�9ه�ي� ل�ب�ن�ي أ�ف	ر�اي�م�. 
 \ل	و�اد�ي. ه�ذ�ه� م�د�ن� أ�ف	ر�اي�م� ب�ي	ن� م�د�ن� م�ن�س�ى. و�ت�خ�م� م�ن�س���ى

 م���ن�10ش�م�ال�ي9 \ل	و�اد�ي, و�ك���ان�ت	 م�خ���ار�ج�ه� ع�ِ�ِ�ن	��د� \ل	ب�ح	��ر�. 
�ف	ر�اي���م�, و�م���ن� \لش���م�ال� ل�م�ن�س���ى. و�ك���ان� \ل	ب�ح	��ر�  \ل	ج�ن���وب� ل
i و�إ�ل�ى ي�س�اك�ر� ن�ح	و� \لش9ر�وق�.  ت�خ�م�ه�. و�و�ص�ل� إ�ل�ى أ�ش�ير� ش�م�ال

 و�ك�ان� ل�م�ن�س�ى ف�ي ي�س�اك�ر� و�ف�ي أ�ش�ير� ب�ي	ت� ش�ان� و�ق�ر�اه�ا,11
 و�ي�ب	ل�ع�ام� و�ق�ر�اه�ا, و�س�ك�ان� د�و�ر- و�ق�ر�اه�ا, و�س���ك�ان� ع�ي	��ن� د�و�ر-
 و�ق�ر�اه�ا, و�س�ك�ان� ت�ع	ن���ك� و�ق�ر�اه���ا, و�س���ك�ان� م�ج���د9و و�ق�ر�اه���ا

 و�ل���م	 ي�ق	��د�ر	 ب�ن���و م�ن�س���ى أ�ن	 ي�م	ل�ك���وا12\ل	م�ر	ت�ف�ع���ات� \لث�ل�ث�. 
 ه�ذ�ه� \ل	م���د�ن�, ف�ع���ز�م� \ل	ك�ن	ع���ان�ي9ون� ع�ل��ى \لس���ك�ن� ف���ي ت�ل	��ك�



 و�ك���ان� ل�م���ا ت�ش���د�د� ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� أ�ن�ه���م	 ج�ع�ل���وا13\ل�ر	ض�. 
 و�ق���ال�14\ل	ك�ن	ع�ان�ي�ين� ت�ح	ت� \ل	ج�ز	ي�ة�, و�ل�م	 ي�ط	ر�د�وه���م	 ط���ر	دا. 

iص���ة�و�ح iد�ة���و�\ح iع�ة	ي ق�ر�ت�ن	ط�ي	م�اذ�ا أ�ع�ي�ش�وع�: «ل�ب�ن�و ي�وس�ف� ل 
�ن���ه� إ�ل���ى \لن� ق���د	  و�\ح���د�ةi ن�ص���يبا و�أ�ن���ا ش���ع	بZ ع�ظ�ي��مZ, ل

 ف�ق���ال� ل�ه���م	 ي�ش���وع�: «إ�ن	 ك�ن	��ت� ش���ع	با15ب���ار�ك�ن�ي� \ل��ر�ب9؟» 
 ع�ظ�يما, ف�اص	��ع�د	 إ�ل���ى \ل	��و�ع	ر� و�\ق	ط���ع	 ل�ن�ف	س���ك� ه�ن���اك� ف���ي
 أ�ر	ض� \ل	ف�ر�ز�ي�ين� و�\لر�ف�ائ�ي�ين�, إ�ذ�ا ض�اق� ع�ل�ي	ك� ج�ب�ل� أ�ف	ر�اي���م�».

� ي�ك	ف�ين�ا \ل	ج�ب�ل�. و�ل�ج�م�يع� \ل	ك�ن	ع�ان�ي�ين�16  ف�ق�ال� ب�ن�و ي�وس�ف�: «ل
 \لس�اك�ن�ين� ف�ي أ�ر	ض� \ل	و�اد�ي م�ر	ك�ب�ات� ح�د�يد-. ل�ل�ذ�ين� ف�ي ب�ي	��ت�

 ف�ق�الم� ي�ش�وع�17ش�ان- و�ق�ر�اه�ا و�ل�ل�ذ�ين� ف�ي و�\د�ي ي�ز	ر�ع�يل�». 
 ل�ب�ي	ت� ي�وس�ف�, أ�ف	ر�اي�م� و�م�ن�س���ى: «أ�ن	��ت� ش���ع	بZ ع�ظ�ي��مZ و�ل���ك�

 .Zد�ة�و�\ح Zع�ة	ت�ك�ون� ل�ك� ق�ر �  ب�ل	 ي�ك���ون� ل���ك�18ق�و�ةZ ع�ظ�يم�ةZ. ل
�ن�ه� و�ع	��رZ, ف�ت�ق	ط�ع���ه� و�ت�ك���ون� ل���ك� م�خ���ار�ج�ه�. ف�ت�ط	�ر�د�  \ل	ج�ب�ل� ل

�ن�ه�م	 أ�ش�د�اء�». \ل	ك�ن	ع�ان�ي�ين� ل�ن� ل�ه�م	 م�ر	ك�ب�ات� ح�د�يد- ل
body>?th=24pt>?tf="NaskhiLight<"

ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ام�ن� ع�ش�ر�
 و�اج	ت�م�ع� ك�ل9 ج�م�اع�ة� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� ف�ي ش�يل�وه� و�ن�ص���ب�وا1

 و�ب�ق�ي�2ه�ن�اك� خ�ي	م�ة� \ل�ج	ت�م�اع�. و�أ�خ	ض�ع�ت� \ل�ر	ض� ق�د�ام�ه�م	. 
 م�ن	 ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� م�م�ن	 ل�م	 ي�ق	س�م�وا ن�ص�يب�ه�م	, س�ب	ع�ة� أ�س	ب�اط-.



 ف�ق�ال� ي�ش�وع� ل�ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل�: «ح�ت���ى م�ت���ى أ�ن	ت���م	 م�ت�ر�اخ���ون�3
 ع�ن� \لد9خ�ول� ل�م	ت�ل�ك� \ل�ر	ض� \ل�ت�ي أ�ع	ط�اك�م	 إ�ي�اه�ا \لر�ب9 إ�ل�ه�

�ث���ة� ر�ج���ال- م���ن	 ك���ل� س���ب	ط- ف�أ�ر	س���ل�ه�م	4آب���ائ�ك�م	؟   ه���ات�وا ث�ل
 ف�ي�ق�وم�وا و�ي�س�ير�وا ف�ي \ل�ر	ض� و�ي�ك	ت�ب�وه�ا ب�ح�س���ب� أ�ن	ص���ب�ت�ه�م	,

 و�ل	ي�ق	س���م�وه�ا إ�ل��ى س���ب	ع�ة� أ�ق	س��ام-, ف�ي�ق�ي��م�5ث�م� ي��أ	ت�وا إ�ل��ي�. 
 ي�ه�وذ�ا ع�ل�ى ت�خ�م�ه� م�ن� \ل	ج�ن���وب�, و�ي�ق�ي��م� ب�ي	��ت� ي�وس���ف� ع�ل���ى

 و�أ�ن	ت���م	 ت�ك	ت�ب���ون� \ل�ر	ض� س���ب	ع�ة�6ت�خ�م�ه���م	 م���ن� \لش���م�ال�. 
 أ�ق	س�ام-, ث�م� ت�أ	ت�ون� إ�ل�ي� ه�ن�ا ف�أ�ل	ق�ي ل�ك���م	 ق�ر	ع���ةi ه�ه�ن���ا أ�م���ام�

�و�ي�ين� ق�س	��مZ ف���ي و�س���ط�ك�م	, ل�ن�7\لر�ب� إ�ل�ه�ن�ا.  �ن�ه� ل�ي	س� ل�ل  ل
 ك�ه�ن�وت� \لر�ب� ه��و� ن�ص��يب�ه�م	. و�ج��اد� و�ر�أ�وب�ي	��ن� و�ن�ص	�ف� س���ب	ط�
�ر	د�ن� ن�ح	��و� \لش��9ر�وق�,  م�ن�س�ى ق�د	 أ�خ�ذ�وا ن�ص�يب�ه�م	 ف�ي ع�ب	��ر� \ل

 .«� ف�ق���ام� \لر�ج���ال�8\ل�ذ�ي أ�ع	ط�اه�م	 إ�ي�اه� م�وس�ى ع�ب	��د� \ل��ر�ب
 و�ذ�ه�ب�وا. و�أ�و	ص�ى ي�ش�وع� \لذ�اه�ب�ين� ل�ك�ت�اب�ة� \ل�ر	ض�: «ا�ذ	ه�ب���وا
 و�س�ير�وا ف�ي \ل�ر	ض� و�\ك	ت�ب�وه�ا, ث�م� \ر	ج�ع�وا إ�ل�ي� ف�أ�ل	ق�ي ل�ك�م	

 ف�س�ار� \لر�ج�ال� و�ع�ب�ر�وا9ه�ن�ا ق�ر	ع�ةi أ�م�ام� \لر�ب� ف�ي ش�يل�وه�». 
 ف���ي \ل�ر	ض� و�ك�ت�ب�وه���ا ح�س���ب� \ل	م���د�ن� س���ب	ع�ة� أ�ق	س���ام- ف���ي
 س���ف	ر-, ث��م� ج��اء�وا إ�ل��ى ي�ش���وع� إ�ل��ى \ل	م�ح�ل���ة� ف��ي ش��يل�وه�.

 ف�أ�ل	ق�ى ل�ه�م	 ي�ش�وع� ق�ر	ع�ةi ف�ي ش�يل�وه� أ�م�ام� \لر�ب�, و�ه�ن�اك�10
 ق�س���م� ي�ش���وع� \ل�ر	ض� ل�ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل� ح�س���ب� ف�ر�ق�ه���م	.

 و�ط�ل�ع�ت	 ق�ر	ع�ة� س��ب	ط� ب�ن��ي ب�ن	ي��ام�ين� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	.11



 و�ك��ان�12و�خ�ر�ج� ت�خ�م� ق�ر	ع�ت�ه�م	 ب�ي	ن� ب�ن�ي ي�ه�وذ�ا و�ب�ن�ي ي�وس�ف�. 
�ر	د�ن�. و�ص���ع�د� \لت9خ���م� إ�ل���ى  ت�خ�م�ه�م	 م�ن	 ج�ه�ة� \لش�م�ال� م�ن� \ل
 ج�ان�ب� أ�ر�يح�ا م�ن� \لش�م�ال� و�ص�ع�د� ف�ي \ل	ج�ب���ل� غ�ر	ب��ا, و�ك���ان�ت	

 و�ع�ب�ر� \لت9خ�م� م�ن	 ه�ن���اك�13م�خ�ار�ج�ه� ع�ِ�ِ�ن	د� ب�ر�ي�ة� ب�ي	ت� آو�ن�. 
 إ�ل�ى ل�وز� إ�ل�ى ج�ان�ب� ل�وز� \ل	ج�ن���وب�ي�. (ه���ي� ب�ي	��ت� إ�ي��ل�) و�ن���ز�ل�
 \لت9خ�م� إ�ل�ى ع�ط�ار�وت� إ�د�ار� ع�ل�ى \ل	ج�ب�ل� \ل�ذ�ي إ�ل�ى ج�ن�وب� ب�ي	ت�

 و�ام	ت�د� \لت9خ���م� و�د�ار� إ�ل���ى ج�ه���ة� \ل	غ���ر	ب�14ح�ور�ون� \لس9ف	ل�ى. 
 ج�ن�وب��ا م���ن� \ل	ج�ب���ل� \ل���ذ�ي م�ق�اب�ِ���ل� ب�ي	��ت� ح���ور�ون� ج�ن�وب��ا.
Zين���ة�يم�) م�د�ي�ة� ي�ع�ار	ي� ق�ر�ل-. (ه	ب�ع �ي�ة	د� ق�ر	ن�ج�ه� ع�م�خ�ار 	و�ك�ان�ت 

 و�ج�ه�ة� \ل	ج�ن�وب� ه���ي�15ل�ب�ن�ي ي�ه�وذ�ا. ه�ذ�ه� ه�ي� ج�ه�ة� \ل	غ�ر	ب�. 
 أ�ق	ص�ى ق�ر	ي�ة� ي�ع�ار�يم�. و�خ�ر�ج� \لت9خ�م� غ�ر	ب��ا و�خ���ر�ج� إ�ل���ى م�ن	ب���ع�

 و�ن���ز�ل� \لت9خ���م� إ�ل���ى ط���ر�ف� \ل	ج�ب���ل� \ل���ذ�ي16م�ي���اه� ن�ف	ت���وح�. 
 م�ق�اب�ِ���ل� و�\د�ي \ب	��ن� ه�ن��9وم� \ل���ذ�ي ف���ي و�\د�ي \لر�ف���ائ�ي�ين�
i, و�ن�ز�ل� إ�ل�ى و�\د�ي ه�ن9وم� إ�ل�ى ج���ان�ب� \ل	ي�ب�وس���ي�ين� م���ن�  ش�م�ال

 و�ام	ت��د� م��ن� \لش��م�ال�17\ل	ج�ن�وب�, و�ن�ز�ل� إ�ل��ى ع�ي	�ن� ر�وج��ل�. 
 و�خ�ر�ج� إ�ل�ى ع�ي	ن� ش�م	س-, و�خ�ر�ج� إ�ل�ى ج�ل�يل���وت� \ل�ت���ي م�ق�اب���ل�

 و�ع�ب���ر�18ع�ق�ب�ة� أ�د�م�يم�, و�ن�ز�ل� إ�ل�ى ح�ج�ر� ب�وه�ن� ب	��ن� ر�أ�وب�ي	��ن�, 
i, و�ن���ز�ل� إ�ل���ى \ل	ع�ر�ب���ة�.  إ�ل���ى \ل	ك�ت���ف� م�ق�اب���ل� \ل	ع�ر�ب���ة� ش���م�ال

i. و�ك�ان�ت	 م�خ�ار�ج�19  و�ع�ب�ر� \لت9خ�م� إ�ل�ى ج�ان�ب� ب�ي	ت� ح�ج	ل�ة� ش�م�ال
��ر	د�ن i إ�ل���ى ط���ر�ف� \ل  \لت9خ�م� ع�ن	د� ل�س���ان� ب�ح	��ر� \ل	م�ل	��ح� ش���م�ال



�ر	د�ن9 ي�ت	خ�م���ه� م���ن	20ج�ن�وب��ا. ه���ذ�ا ه���و� ت�خ���م� \ل	ج�ن���وب�.   و�ال
 ج�ه�ة� \لش�ر	ق�. ف�ه���ذ�ا ه���و� ن�ص���يب� ب�ن���ي ب�ن	ي���ام�ين� م���ع� ت�خ���وم�ه�

 و�ك���ان�ت	 م���د�ن� س���ب	ط� ب�ن���ي21م�س	ت�د�يرا ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	. 
 ب�ن	ي���ام�ين� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	: أ�ر�يح���ا و�ب�ي	��ت� ح�ج	ل���ة� و�و�اد�ي

 و�ال	ع���و�يم�23و�ب�ي	ت� \ل	ع�ر�ب�ة� و�ص�م�ار�اي�م� و�ب�ي	ت� إ�يل� 22ق�ص�يص� 
 و�ك�ف	ر� \ل	ع�م9ون�ي� و�\ل	ع�ف	ن���ي و�ج�ب���ع�, س���ت�24و�\ل	ف�ار�ة� و�ع�ف	ر�ة� 

 ج�ب	ع���ون� و�\لر�ام���ة� و�ب�ئ�ي��ر�وت�25ع�ش�ر�ة� م�د�ين�ةi م���ع� ض���ي�اع�ه�ا. 
 و�ر�اق���م� و�ي�ر�ف	ئ�ي��ل�27و�ال	م�ص	��ف�اة� و�\ل	ك�ف�ي��ر�ة� و�\ل	م�وص���ة� 26

 و�ص�ي	ل�ع� و�آل�ف� و�\ل	ي�ب�وس�ي�. (ه�ي� أ�ور�ش�ل�يم�) و�ج�ب	ع�ة�28و�ت�ر�ال�ة� 
 و�ق�ر	ي�ة�. أ�ر	ب�ع� ع�ش�ر�ة� م�د�ين�ةi م�ع� ض�ي�اع�ه�ا. ه�ذ�ا ه�و� ن�ص�يب� ب�ن�ي

ب�ن	ي�ام�ين� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	.
ا�ل�ص	ح�اح� \لت�اس�ع� ع�ش�ر�

 و�خ�ر�ج���ت� \ل	ق�ر	ع���ة� \لث�ان�ي���ة� ل�ش���م	ع�ون�, ل�س���ب	ط� ب�ن���ي1
 ش�م	ع�ون� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	. و�ك���ان� ن�ص���يب�ه�م	 د�اخ���ل� ن�ص���يب�

 ف�ك���ان� ل�ه���م	 ف���ي ن�ص���يب�ه�م	 ب�ئ	ر� س���ب	ع- (و�ش���ب�ع�)2ب�ن�ي ي�ه���وذ�ا. 
�د�ة�.   و�أ�ل	ت�ول���د� و�ب�ت���ول�4و�ح�ص�ر� ش�وع�ال� و�ب�ال�ة� و�ع�اص�م� 3و�م�ول

 و�ب�ي	��ت�6و�ص�ق	ل�غ� و�ب�ي	ت� \ل	م�ر	ك�ب�وت� و�ح�ص���ر� س�وس���ة� 5و�ح�ر	م�ة� 
 ع�ي	��ن�7ل�ب�او�ت� و�ش�ار�وح�ي	ن�. ث�ل�ث� ع�ش�ر�ة� م�د�ين�ةi م�ع� ض���ي�اع�ه�ا. 

 و�ج�م�ي��ع�8و�ر�م9ون� و�ع�ات�ر� و�ع�اش�ان�. أ�ر	ب�ع� م�د�ن- م���ع� ض���ي�اع�ه�ا. 
 \لض���ي�اع� \ل�ت���ي ح���و�ال�ي	 ه���ذ�ه� \ل	م���د�ن� إ�ل���ى ب�ع	ل���ة� ب�ئ	ر� ر�ام���ة�



 \ل	ج�ن���وب�. ه���ذ�ا ه���و� ن�ص���يب� س���ب	ط� ب�ن���ي ش���م	ع�ون� ح�س���ب�
 و�م���ن	 ق�س	��م� ب�ن���ي ي�ه���وذ�ا ك���ان� ن�ص���يب� ب�ن���ي9ع�ش���ائ�ر�ه�م	. 

 ش�م	ع�ون�. ل�ن� ق�س	م� ب�ن�ي ي�ه�وذ�ا ك�ان� ك�ث�يرا ع�ل�ي	ه�م	, ف�م�ل�ك� ب�ن���و
 و�ط�ل�ع���ت� \ل	ق�ر	ع���ة� \لث�ال�ث��ة� ل�ب�ن��ي10ش�م	ع�ون� د�اخ�ل� ن�ص�يب�ه�م	. 

 ز�ب�ول�ون� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	. و�ك�ان� ت�خ�م� ن�ص�يب�ه�م	 إ�ل�ى س�ار�يد�.
 و�ص�ع�د� ت�خ�م�ه�م	 ن�ح	و� \ل	غ�ر	ب� و�م�ر	ع�ل�ة� و�و�ص�ل� إ�ل���ى د�ب�اش���ة�11

 و�د�ار� م���ن	12و�و�ص�ل� إ�ل�ى \ل	و�اد�ي \ل�ذ�ي م�ق�اب�ِ���ل� ي�ق	ن�ع���ام�, 
 س�ار�يد� ش�ر	قا ن�ح	��و� ش���ر�وق� \لش���م	س� ع�ل���ى ت�خ���م� ك�س	��ل�وت�

 و�م�ن	 ه�ن���اك�13ت�اب�ور�, و�خ�ر�ج� إ�ل�ى \لد�ب	ر�ة� و�ص�ع�د� إ�ل�ى ي�اف�يع�, 
 ع�ب�ر� ش�ر	قا ن�ح	و� \لش9ر�وق� إ�ل�ى ج�ت� ح�اف�ر� إ�ل���ى ع���ت� ق�اص���ين�

 و�د�ار� ب�ه���ا \لت9خ���م�14و�خ���ر�ج� إ�ل��ى ر�م��9ون� و�\م	ت���د� إ�ل���ى ن�ي	ع���ة�. 
i إ�ل�ى ح�ن�ات�ون�, و�ك���ان�ت	 م�خ���ار�ج�ه� ع�ن	��د� و�\د�ي ي�ف	ت�ح	ئ�ي��ل�  ش�م�ال

�ل� و�ش�م	ر�ون� و�ي�د�ال�ة� و�ب�ي	ت� ل�ح	م-. \ث	ن�ت�ا ع�ش���ر�ة�15  و�ق�ط�ة� و�ن�ه	ل
 ه�ذ�ا ه�و� ن�ص�يب� ب�ن�ي ز�ب�ول���ون� ح�س���ب�16م�د�ين�ةi م�ع� ض�ي�اع�ه�ا. 

 و�خ�ر�ج����ت�17ع�ش����ائ�ر�ه�م	. ه����ذ�ه� \ل	م����د�ن� م����ع� ض����ي�اع�ه�ا. 
 \ل	ق�ر	ع�ة� \لر�اب�ع�ة� ل�ي�س��اك�ر�. ل�ب�ن��ي ي�س���اك�ر� ح�س���ب� ع�ش��ائ�ر�ه�م	.

 و�ك����ان� ت�خ�م�ه����م	 إ�ل����ى ي�ز	ر�ع�ي���ل� و�\ل	ك�س	���ل�وت� و�ش����ون�م�18
 و�ر�ب�يت� و�ق�ش	ي�ون� و�آب���ص�20و�ح�ف�ار�اي�م� و�ش�يئ�ون� و�أ�ن�اح�ر�ة� 19
 و�و�ص�ل�22و�ر�م�ة� و�ع�ي	ن� ج�ن�يم� و�ع�ي	ن� ح�د�ة� و�ب�ي	ت� ف�ص�ي	ص�. 21

 \لت9خ�م� إ�ل�ى ت�اب�ور� و�ش�ح	ص�يم�ة� و�ب�ي	ت� ش���م	س- و�ك���ان�ت	 م�خ���ار�ج�



�ر	د�ن�. س���ت� ع�ش���ر�ة� م�د�ين���ةi م���ع� ض���ي�اع�ه�ا.  ت�خ�م�ه���م	 ع�ن	��د� \ل
 ه�ذ�ا ه�و� ن�ص�يب� ب�ن�ي ي�س���اك�ر� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م�. \ل	م���د�ن�23

 و�خ�ر�ج���ت� \ل	ق�ر	ع���ة� \ل	خ�ام�س���ة� ل�س���ب	ط� ب�ن���ي24م�ع� ض���ي�اع�ه�ا. 
 و�ك���ان� ت�خ�م�ه���م	 ح�ل	ق���ة� و�ح�ل���ي25أ�ش�ير� ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	. 

 و�أ�ل�م�ل�ك� و�ع�م	ع�اد� و�م�ش	آل� و�و�ص���ل� إ�ل���ى26و�ب�اط�ن� و�أ�ك	ش�اف� 
 و�ر�ج���ع� ن�ح	��و� م�ش	��ر�ق�27ك�ر	م���ل� غ�ر	ب��ا و�إ�ل���ى ش���يح�ور� ل�ب	ن���ة�. 

 \لش�م	س� إ�ل�ى ب�ي	ت� د�اج�ون�, و�و�ص�ل� إ�ل�ى ز�ب�ول�ون� و�إ�ل�ى و�\د�ي
 ي�ف	ت�ح	ئ�يل� ش�م�ال�ي� ب�ي	ت� \ل	ع�ام�ق� و�ن�ع�يئ�ي��ل� و�خ���ر�ج� إ�ل���ى ك���اب�ول�

 و�ع�ب	��ر�ون� و�ر�ح���وب� و�ح�م��9ون� و�ق�ان���ة� إ�ل���ى28ع���ن� \ل	ي�س���ار� 
 و�ر�ج���ع� \لت9خ���م� إ�ل���ى \لر�ام���ة� و�إ�ل���ى29ص���ي	د�ون� \ل	ع�ظ�يم���ة�. 

 \ل	م�د�ين�ة� \ل	م�ح�ص�ن�ة� ص�ور-, ث�م� ر�ج�ع� \لت9خ�م� إ�ل�ى ح�وص�ة� و�ك�ان�ت	
 و�ع�م���ة� و�أ�ف�ي��ق�30م�خ�ار�ج�ه� ع�ن	د� \ل	ب�ح	��ر� ف���ي ك���ور�ة� أ�ك	ز�ي��ب�. 

 ه��ذ�ا ه���و�31و�ر�ح�وب�. \ث	ن�ت�ان� و�ع�ش	ر�ون� م�د�ين�ةi م�ع� ض���ي�اع�ه�ا. 
 ن�ص�يب� س�ب	ط� ب�ن�ي أ�ش�ير� ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	. ه�ذ�ه� \ل	م�د�ن� م���ع�

 ل�ب�ن�ي ن�ف	ت�ال�ي خ�ر�ج�ت� \ل	ق�ر	ع���ة� \لس�اد�س���ة�. ل�ب�ن���ي32ض�ي�اع�ه�ا. 
 و�ك���ان� ت�خ�م�ه���م	 م���ن	 ح���ال�ف�33ن�ف	ت�ال�ي ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	. 

 م�ن� \ل	ب�ل9وط���ة� ع�ن	��د� ص���ع�ن�ن�يم� و�أ�د�ام���ي \لن���اق�ب� و�ي�ب	ن�ئ�ي��ل� إ�ل���ى
 .��ر	د�ن  و�ر�ج�ع� \لت9خ���م� غ�ر	ب��ا34ل�ق9وم�. و�ك�ان�ت	 م�خ�ار�ج�ه� ع�ن	د� \ل

 إ�ل�ى أ�ز	ن�وت� ت�اب�ور�, و�خ�ر�ج� م�ن	 ه�ن�اك� إ�ل�ى ح�ق9وق� و�و�ص�ل� إ�ل�ى
��ر	د�ن  ز�ب�ول�ون� ج�ن�وبا, و�و�ص�ل� إ�ل�ى أ�ش�ير� غ�ر	با, و�إ�ل�ى ي�ه���وذ�ا \ل



 و�م���د�نZ م�ح�ص���ن�ةZ \لص���د�يم� و�ص���ي	ر�35ن�ح	و� ش�ر�وق� \لش�م	س�. 
 و�أ�د�ام����ة� و�\لر�ام����ة� و�ح�اص����ور�36و�ح�م����ة� و�ر�ق����ة� و�ك�ن����ار�ة� 

 و�ي���ر	أ�ون� و�م�ج	��د�ل�38و�ق�اد�ش� و�إ�ذ	ر�ع���ي و�ع�ي	��ن� ح�اص���ور� 37
iين���ة�ر�ة� م�د	ع� ع�ش	س�س- ت	ت� ش�م	ت� ع�ن�اة� و�ب�ي	يم� و�ب�ي�و�ح�ور -  إ�يلِ�

 ه�ذ�ا ه�و� ن�ص�يب� س��ب	ط� ب�ن��ي ن�ف	ت��ال�ي ح�س��ب�39م�ع� ض�ي�اع�ه�ا. 
 ل�س�ب	ط� ب�ن���ي د�ان� ح�س���ب�40ع�ش�ائ�ر�ه�م�. \�ل	م�د�ن� م�ع� ض�ي�اع�ه�ا. 

 و�ك�ان� ت�خ�م� ن�ص�يب�ه�م	41ع�ش�ائ�ر�ه�م	 خ�ر�ج�ت� \ل	ق�ر	ع�ة� \لس�اب�ع�ة�. 
 و�ش���ع�ل�ب�ي	ن� و�أ�ي�ل���ون� و�ي�ت	ل���ة�42ص�ر	ع�ة� و�أ�ش	ت�أ�ول� و�ع�ير�ش���م	س- 

 و�إ�ل	ت�ق�ي	��ه� و�ج�ب�ث���ون� و�ب�ع	ل���ة�44و�إ�يل���ون� و�ت�م	ن���ة� و�ع�ق	��ر�ون� 43
و�م�ي��اه� \ل	ي�ر	ق���ون� و�46و�ي�ه��ود� و�ب�ن��ي ب��ر�ق� و�ج��ت� ر�م��9ون� 45

\لر�ق9ون� م�ع� \لت9خ�وم� \ل�ت�ي م�ق�اب�ِ�ل� ي�اف���ا.   و�خ���ر�ج� ت�خ���م�47و�
 ب�ن�ي د�ان� م�ن	ه���م	 و�ص���ع�د� ب�ن���و د�ان� و�ح���ار�ب�وا ل�ش���م� و�أ�خ���ذ�وه�ا
 و�ض�ر�ب�وه�ا ب�ح�د� \لس�ي	ف� و�م�ل�ك�وه�ا و�س���ك�ن�وه�ا, و�د�ع���وا ل�ش���م�

 ه�ذ�ا ه�و� ن�ص���يب� س���ب	ط� ب�ن���ي د�ان�48د�ان� ك�اس	م� د�ان� أ�ب�يه�م	. 
 و�ل�م�ا \ن	ت�ه���و	ا49ح�س�ب� ع�ش�ائ�ر�ه�م	. ه�ذ�ه� \ل	م�د�ن� م�ع� ض�ي�اع�ه�ا. 

 م�ن	 ق�س	��م�ة� \ل�ر	ض� ح�س���ب� ت�خ�وم�ه���ا أ�ع	ط���ى ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل�
 ح�س���ب� ق���و	ل� \ل��ر�ب�50ي�ش�وع� ب	ن� ن�ون� ن�ص�يبا ف�ي و�س�ط�ه�م	. 

 أ�ع	ط�و	ه� \ل	م�د�ين�ة� \ل�ت�ي ط�ل�ب�: ت�م	ن�ة� س�ار�ح� ف���ي ج�ب���ل� أ�ف	ر�اي���م�,
�ن	ص���ب�ة� \ل�ت��ي51ف�ب�ن��ى \ل	م�د�ين���ة� و�س���ك�ن� ب�ه���ا.   ه���ذ�ه� ه���ي� \ل

 ق�س�م�ه�ا أ�ل�ع�از�ار� \ل	ك���اه�ن� و�ي�ش���وع� ب	��ن� ن���ون� و�ر�ؤ�س���اء� آب���اء�



 أ�س	ب�اط� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� ب�ال	ق�ر	ع�ة� ف�ي ش�يل�وه� أ�م���ام� \ل��ر�ب� ل���د�ى
ب�اب� خ�ي	م�ة� \ل�ج	ت�م�اع�, و�\ن	ت�ه�و	ا م�ن	 ق�س	م�ة� \ل�ر	ض�. 

ا�ل�ص	ح�اح� \ل	ع�ش	ر�ون�
 «ق���ل	 ل�ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل�: \ج	ع�ل���وا2و�ق�ال� \لر�ب9 ل�ي�ش���وع�: 1

�ن	ف�س���ك�م	 م���د�ن� \ل	م�ل	ج���إ� ك�م���ا ك�ل�م	ت�ك���م	 ع�ل���ى ي���د� م�وس���ى  ل
 ل�ي�ه	ر�ب� إ�ل�ي	ه�ا \ل	ق�ات�ل� ض�ار�ب� ن�ف	س- س�ه	وا ب�غ�ي	ر� ع�ل	م-. ف�ت�ك���ون�3

 ف�ي�ه	ر�ب� إ�ل��ى و�\ح��د�ة- م���ن	 ه��ذ�ه�4ل�ك�م	 م�ل	ج�أi م�ن	 و�ل�ي� \لد�م�. 
 \ل	م�د�ن�, و�ي�ق�ف� ف�ي م�د	خ�ل� ب�اب� \ل	م�د�ين�ة� و�ي�ت�ك�ل�م� ب�د�ع	و�اه� ف���ي
 آذ�ان� ش���ي�وخ� ت�ل	��ك� \ل	م�د�ين���ة�, ف�ي�ض���م9ون�ه� إ�ل�ي	ه���م	 إ�ل���ى \ل	م�د�ين���ة�

�5و�ي�ع	ط�ون�ه� م�ك�انا ف�ي�س	ك�ن� م�ع�ه�م	.   و�إ�ذ�ا ت�ب�ع�ه� و�ل���ي9 \ل��د�م� ف�ل
�ن�ه� ب�غ�ي	ر� ع�ل	م- ض�ر�ب� ق�ر�يب�ه�, و�ه���و� غ�ي	��ر�  ي�س�ل�م�وا \ل	ق�ات�ل� ب�ي�د�ه� ل

 و�ي�س	ك�ن� ف�ي ت�ل	ك� \ل	م�د�ين�ة� ح�ت�ى ي�ق���ف�6م�ب	غ�ض- ل�ه� م�ن	 ق�ب	ل�. 
 أ�م�ام� \ل	ج�م�اع�ة� ل�ل	ق�ض���اء�, إ�ل���ى أ�ن	 ي�م���وت� \ل	ك���اه�ن� \ل	ع�ظ�ي��م�
�ي�ام�. ح�ين�ئ�ذ- ي�ر	ج�ع� \ل	ق�ات�ل� و�ي�أ	ت�ي إ�ل���ى  \ل�ذ�ي ي�ك�ون� ف�ي ت�ل	ك� \ل

 ف�ق�د�س���وا7م�د�ين�ت�ه� و�ب�ي	ت�ه� إ�ل���ى \ل	م�د�ين���ة� \ل�ت���ي ه���ر�ب� م�ن	ه���ا». 
 ق�اد�ش� ف�ي \ل	ج�ل�يل� ف�ي ج�ب���ل� ن�ف	ت���ال�ي, و�ش���ك�يم� ف���ي ج�ب���ل�

 و�ف���ي8أ�ف	ر�اي�م�, و�ق�ر	ي�ة� أ�ر	ب�ع� (ه�ي� ح�ب	ر�ون�) ف�ي ج�ب�ل� ي�ه�وذ�ا. 
 ع�ب	ر� أ�ر	د�ن� أ�ر�يح���ا ن�ح	��و� \لش��9ر�وق� ج�ع�ل���وا ب�اص���ر� ف���ي \ل	ب�ر�ي���ة�
 ف�ي \لس�ه	ل� م�ن	 س��ب	ط� ر�أ�وب�ي	�ن�, و�ر�ام���وت� ف��ي ج�ل	ع��اد� م��ن	

�ن� ف�ي ب�اش�ان� م�ن	 س���ب	ط� م�ن�س��ى.   ه��ذ�ه�9س�ب	ط� ج�اد�, و�ج�ول



 ه�ي� م�د�ن� \ل	م�ل	ج�إ� ل�ك�ل� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� و�ل�ل	غ�ر�ي��ب� \لن���از�ل� ف���ي
� ي�م�وت� ب�ي�د�  و�س�ط�ه�م	 ل�ي�ه	ر�ب� إ�ل�ي	ه�ا ك�ل9 ض�ار�ب� ن�ف	س- س�ه	وا, ف�ل

و�ل�ي� \لد�م� ح�ت�ى ي�ق�ف� أ�م�ام� \ل	ج�م�اع�ة�.
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ا�ل�ص	ح�اح� \ل	ح�اد�ي و�\ل	ع�ش	ر�ون�
�و�ي�ين� إ�ل���ى أ�ل�ع���از�ار� \ل	ك���اه�ن�1  ث�م� ت�ق�د�م� ر�ؤ�س�اء� آب�اء� \لل

 و�إ�ل���ى ي�ش���وع� ب	��ن� ن���ون� و�إ�ل���ى ر�ؤ�س���اء� آب���اء� أ�س	��ب�اط� ب�ن���ي
 و�ق�ال�وا ل�ه�م	 ف�ي ش�يل�وه� ف�ي أ�ر	ض� ك�ن	ع���ان�: «ق���د	2إ�س	ر�ائ�يل�. 

 أ�م�ر� \لر�ب9 ع�ل���ى ي���د� م�وس���ى أ�ن	 ن�ع	ط���ى م���د�نا ل�لس���ك�ن� م���ع�
�و�ي�ي��ن� م���ن	3م�ر�اع�ي�ه�ا ل�ب�ه�ائ�م�ن���ا».   ف���أ�ع	ط�ى ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� \لل

 ن�ص�يب�ه�م	, ح�س���ب� ق���و	ل� \ل��ر�ب�, ه���ذ�ه� \ل	م���د�ن� م���ع� م�ر�اع�ي�ه���ا:
 ف�خ�ر�ج�ت� \ل	ق�ر	ع�ة� ل�ع�ش�ائ�ر� \ل	ق�ه�ات�ي�ين�. ف�ك���ان� ل�ب�ن���ي ه���ار�ون�4

�و�ي�ي��ن� ب�ال	ق�ر	ع���ة� ث�ل�ث� ع�ش���ر�ة� م�د�ين���ةi م���ن	  \ل	ك���اه�ن� م���ن� \لل
 س���ب	ط� ي�ه���وذ�ا و�م���ن	 س���ب	ط� ش���م	ع�ون� و�م���ن	 س���ب	ط� ب�ن	ي���ام�ين�.

 و�ل�ب�ن�ي ق�ه���ات� \ل	ب���اق�ين� ع�ش���ر� م���د�ن- ب�ال	ق�ر	ع���ة� م���ن	 ع�ش���ائ�ر�5
 س�ب	ط� أ�ف	ر�اي�م� و�م�ن	 س��ب	ط� د�ان� و�م��ن	 ن�ص	�ف� س��ب	ط� م�ن�س��ى.



 و�ل�ب�ن�ي ج�ر	ش�ون� ث�ل�ث� ع�ش	ر�ة� م�د�ين�ةi ب�ال	ق�ر	ع���ة� م���ن	 ع�ش���ائ�ر�6
 س�ب	ط� ي�س�اك�ر� و�م�ن	 س���ب	ط� أ�ش���ير� و�م���ن	 س���ب	ط� ن�ف	ت��ال�ي و�م���ن	

 و�ل�ب�ن���ي م���ر�ار�ي ح�س���ب�7ن�ص	ف� س�ب	ط� م�ن�س���ى ف���ي ب�اش���ان�. 
 ع�ش�ائ�ر�ه�م� \ث	ن�ت�ا ع�ش�ر�ة� م�د�ين�ةi م�ن	 س�ب	ط� ر�أ�وب�ي	ن� و�م�ن	 س���ب	ط�

�و�ي�ي��ن�8ج�اد� و�م�ن	 س�ب	ط� ز�ب�ول�ون�.   ف�أ�ع	ط�ى ب�ن���و إ�س	��ر�ائ�يل� \لل
 ه�ذ�ه� \ل	م�د�ن� و�م�ر�اع�ي�ه�ا ب�ال	ق�ر	ع���ة�, ك�م���ا أ�م���ر� \ل��ر�ب9 ع�ل���ى ي���د�

 و�أ�ع	ط�وا م�ن	 س�ب	ط� ب�ن��ي ي�ه���وذ�ا و�م��ن	 س���ب	ط� ب�ن��ي9م�وس�ى. 
 ف�ك���ان�ت	 ل�ب�ن���ي10ش�م	ع�ون� ه�ذ�ه� \ل	م�د�ن� \ل	م�س�م�اة� ب�أ�س	م�ائ�ه�ا, 

�و�ي, ل�ن� \ل	ق�ر	ع���ة�  ه�ار�ون� م�ن	 ع�ش�ائ�ر� \ل	ق�ه�ات�ي�ين� م���ن	 ب�ن���ي ل
�ول�ى ك�ان�ت	 ل�ه�م	.   و�أ�ع	ط�وه�م	 ق�ر	ي��ة� أ�ر	ب���ع� (أ�ب��ي ع�ن��اق-)11\ل

 و�أ�م�ا12ه�ي� ح�ب	ر�ون�. ف�ي ج�ب�ل� ي�ه�وذ�ا م�ع� م�س	ر�ح�ه�ا ح�و�ال�ي	ه�ا. 
 ح�ق	ل� \ل	م�د�ين�ة� و�ض�ي�اع�ه�ا ف�أ�ع	ط�و	ه�ا ل�ك�ال�ب� ب	ن� ي�ف�ن�ة� م�ل	كا ل���ه�.

 و�أ�ع	ط�وا ل�ب�ن���ي ه���ار�ون� \ل	ك���اه�ن� (م�د�ين���ة� م�ل	ج���إ� \ل	ق�ات���ل�)13
 و�ي�ت�ي��ر� و�م�ر�اع�ي�ه���ا,14ح�ب	ر�ون� م�ع� م�ر�اع�ي�ه�ا, و�ل�ب	ن���ة� و�م�ر�اع�ي�ه���ا, 

 و�ح�ول�ون� و�م�ر�اع�ي�ه�ا, و�د�ب�ير� و�م�ر�اع�ي�ه�ا,15و�أ�ش	ت�م�وع� و�م�ر�اع�ي�ه�ا 
 و�ع�ي	��ن� و�م�ر�اع�ي�ه���ا, و�ي�ط���ة� و�م�ر�اع�ي�ه���ا, و�ب�ي	��ت� ش���م	س-16

 و�م���ن	 س���ب	ط�17و�م�ر�اع�ي�ه�ا. ت�س	ع� م�د�ن- م�ن	 ه�ذ�ي	ن� \لس���ب	ط�ي	ن� 
 ع�ن���اث�وث�18ب�ن	ي���ام�ين� ج�ب	ع���ون� و�م�ر�اع�ي�ه���ا و�ج�ب	��ع� و�م�ر�اع�ي�ه���ا 

 ج�م�ي��ع� م���د�ن�19و�م�ر�اع�ي�ه�ا و�ع�ل	م�ون� و�م�ر�اع�ي�ه���ا. أ�ر	ب���ع� م���د�ن-. 
 و�أ�م�ا20ب�ن�ي ه�ار�ون� \ل	ك�ه�ن�ة� ث�ل�ث� ع�ش	ر�ة� م�د�ين�ةi م�ع� م�ر�اع�ي�ه�ا. 



�و�ي�ين� \ل	ب�اق�ين� م�ن	 ب�ن�ي ق�ه�ات�, ف�ك�ان�ت	  ع�ش�ائ�ر� ب�ن�ي ق�ه�ات�, \لل
 و�أ�ع	ط���وه�م	 ش���ك�يم�21م�د�ن� ق�ر	ع�ت�ه���م	 م���ن	 س���ب	ط� أ�ف	ر�اي���م�. 

 و�م�ر�اع�ي�ه�ا ف�ي ج�ب���ل� أ�ف	ر�اي���م� (م�د�ين���ة� م�ل	ج���إ� \ل	ق�ات���ل�) و�ج���از�ر�
 و�ق�ب	ص�اي�م� و�م�ر�اع�ي�ه�ا و�ب�ي	��ت� ح���ور�ون� و�م�ر�اع�ي�ه���ا.22و�م�ر�اع�ي�ه�ا 

 و�م���ن	 س���ب	ط� د�ان� إ�ل	ت�ق���ى و�م�ر�اع�ي�ه���ا و�ج�ب�ث���ون�23أ�ر	ب�ع� م�د�ن-. 
 و�أ�ي�ل�ون� و�م�ر�اع�ي�ه�ا و�ج�ت� ر�م9ون� و�م�ر�اع�ي�ه�ا. أ�ر	ب���ع�24و�م�ر�اع�ي�ه�ا 

 و�م�ن	 ن�ص	ف� س�ب	ط� م�ن�س���ى ت�ع	ن���ك� و�م�ر�اع�ي�ه���ا و�ج���ت�25م�د�ن-. 
 ك��ل9 \ل	م��د�ن� ع�ش��رZ م��ع�26ر�م9ون� و�م�ر�اع�ي�ه�ا. م�د�ين�ت�ي	ن� \ث	ن�ت�ي	ن�. 

 و�ل�ب�ن�ي ج�ر	ش�ون� م�ن	27م�ر�اع�ي�ه�ا ل�ع�ش�ائ�ر� ب�ن�ي ق�ه�ات� \ل	ب�اق�ين�. 
�و�ي�ي��ن� (م�د�ين���ة� م�ل	ج���إ� \ل	ق�ات���ل�) م���ن	 ن�ص	��ف� س���ب	ط�  ع�ش�ائ�ر� \لل
�ن� ف�ي ب�اش���ان� و�م�ر�اع�ي�ه���ا و�ب�ع�ش	��ت�ر�ة� و�م�ر�اع�ي�ه���ا  م�ن�س�ى ج�ول

 و�م���ن	 س���ب	ط� ي�س���اك�ر� ق�ش	��ي�ون� و�م�ر�اع�ي�ه���ا28م�د�ين�ت�ان� \ث	ن�ت�ان�. 
 و�ي�ر	م���وت� و�م�ر�اع�ي�ه���ا و�ع�ي	��ن� ج�ن�ي��م�29و�د�ب	��ر�ة� و�م�ر�اع�ي�ه���ا 

 و�م�ن	 س�ب	ط� أ�ش�ير� م�ش	آل� و�م�ر�اع�ي�ه���ا30و�م�ر�اع�ي�ه�ا. أ�ر	ب�ع� م�د�ن-. 
 و�ح�ل	ق�ة� و�م�ر�اع�ي�ه�ا و�ر�ح���وب� و�م�ر�اع�ي�ه���ا.31و�ع�ب	د�ون� و�م�ر�اع�ي�ه�ا 

 و�م���ن	 س���ب	ط� ن�ف	ت���ال�ي (م�د�ين���ة� م�ل	ج���إ� \ل	ق�ات���ل�)32أ�ر	ب�ع� م�د�ن-. 
 ق���اد�ش� ف���ي \ل	ج�ل�ي��ل� و�م�ر�اع�ي�ه���ا و�ح�م��9وت� د�ور- و�م�ر�اع�ي�ه���ا

 ج�م�يع� م�د�ن� \ل	ج�ر	ش���ون�ي�ين�33و�ق�ر	ت�ان� و�م�ر�اع�ي�ه�ا. ث�ل�ث� م�د�ن-. 
 ح�س���ب� ع�ش���ائ�ر�ه�م	 ث�ل�ث� ع�ش���ر�ة� م�د�ين���ةi م���ع� م�ر�اع�ي�ه���ا.

�و�ي�ين� \ل	ب�اق�ين� م�ن	 س�ب	ط� ز�ب�ول�ون�34  و�ل�ع�ش�ائ�ر� ب�ن�ي م�ر�ار�ي \لل



 و�د�م	ن���ة� و�م�ر�اع�ي�ه���ا35ي�ق	ن�ع���ام� و�م�ر�اع�ي�ه���ا و�ق�ر	ت���ة� و�م�ر�اع�ي�ه���ا 
�ل� و�م�ر�اع�ي�ه�ا. أ�ر	ب�ع� م�د�ن-.   و�م�ن	 س�ب	ط� ر�أ�وب�ي	ن� ب�اص���ر�36و�ن�ح	ل

 و�ق�د�يم�وت� و�م�ر�اع�ي�ه�ا و�م�ي	ف�ع�ة�37و�م�ر�اع�ي�ه�ا و�ي�ه	ص�ة� و�م�ر�اع�ي�ه�ا 
 و�م���ن	 س���ب	ط� ج���اد� (م�د�ين���ة� م�ل	ج���إ�38و�م�ر�اع�ي�ه�ا. أ�ر	ب���ع� م���د�ن-. 

 \ل	ق�ات�ل�) ر�ام�وت� ف��ي ج�ل	ع��اد� و�م�ر�اع�ي�ه��ا و�م�ح�ن��اي�م� و�م�ر�اع�ي�ه��ا
39.Zب���ع	أ�ر �م���د�ن	ي�ه�ا. ك���ل9 \ل�ير� و�م�ر�اع�ز	ي�ه�ا و�ي�ع�ب�ون� و�م�ر�اع	ح�ش 
 ف�ج�م�ي��ع� \ل	م���د�ن� \ل�ت��ي ل�ب�ن��ي م���ر�ار�ي ح�س���ب� ع�ش��ائ�ر�ه�م�40

�و�ي�ين�, و�ك�ان�ت	 ق�ر	ع�ت�ه���م� \ث	ن�ت���ا ع�ش	��ر�ة�  \ل	ب�اق�ين� م�ن	 ع�ش�ائ�ر� \لل
 .iين���ة�ي41م�د���ب�ن �ك��	م�ل �ي و�س���ط���ي��ن� ف��و�ي  ج�م�ي��ع� م���د�ن� \لل

 ك���ان�ت	42إ�س	��ر�ائ�يل� ث�م���ان- و�أ�ر	ب�ع���ون� م�د�ين���ةi م���ع� م�ر�اع�ي�ه���ا. 
� ه�ذ�ه� \ل	م�د�ن� م�د�ين�ةi م�د�ين�ةi م�ع� م�ر�اع�ي�ه�ا ح�و�ال�ي	ه�ا. ه�ك���ذ�ا ل�ك���ل

 ف���أ�ع	ط�ى \ل��ر�ب9 إ�س	��ر�ائ�يل� ج�م�ي��ع� \ل�ر	ض�43ه���ذ�ه� \ل	م���د�ن�. 
ب���ائ�ه�م	 ف�ام	ت�ل�ك�وه���ا و�س���ك�ن�وا ب�ه���ا.  \ل�ت�ي أ�ق	س�م� أ�ن	 ي�ع	ط�ي�ه���ا ل�

ب���ائ�ه�م	,44  ف�أ�ر�اح�ه�م� \لر�ب9 ح�و�ال�ي	ه�م	 ح�س�ب� ك�ل� م���ا أ�ق	س���م� ل�
 و�ل�م	 ي�ق�ف	 ق�د�ام�ه�م	 ر�ج�لZ م�ن	 ج�م�يع� أ�ع	د�ائ�ه�م	, ب�ل	 د�ف�ع� \ل��ر�ب9

 ل���م	 ت�س	��ق�ط	 ك�ل�م���ةZ م���ن	 ج�م�ي��ع�45ج�م�يع� أ�ع	د�ائ�ه�م	 ب�أ�ي	��د�يه�م	. 
�م� \لص�ال�ح� \ل�ذ�ي ك�ل�م� ب�ه� \لر�ب9 ب�ي	ت� إ�س	ر�ائ�يل�, ب���ل� \ل	ك���ل9  \ل	ك�ل

ص�ار�. 



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ان�ي و�\ل	ع�ش	ر�ون�
 ح�ين�ئ�ذ- د�ع�ا ي�ش�وع� \لر�أ�وب�ي	ن�ي�ين� و�\ل	ج�اد�ي�ين� و�ن�ص	ف� س���ب	ط�1

 و�ق�ال� ل�ه�م	: «إ�ن�ك�م	 ق�د	 ح�ف�ظ	ت�م	 ك�ل� م���ا أ�م�ر�ك���م	 ب���ه�2م�ن�س�ى, 
 م�وس�ى ع�ب	د� \لر�ب�, و�س�م�ع	ت�م	 ص�و	ت�ي ف�ي ك�ل� م�ا أ�م�ر	ت�ك�م	 ب�ه�,

�ي�ام�, \ل	ك�ث�ير�ة� إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي���و	م�,3  و�ل�م	 ت�ت	ر�ك�وا إ�خ	و�ت�ك�م	 ه�ذ�ه� \ل
 و�الن� ق���د	 أ�ر�اح�4و�ح�ف�ظ	ت�م	 م�ا ي�ح	ف�ظ� و�ص���ي�ة� \ل��ر�ب� إ�ل�ه�ك���م	. 

\ل��ر�ب9 إ�ل�ه�ك���م	 إ�خ	��و�ت�ك�م	 ك�م���ا ق���ال� ل�ه���م	. ف�ان	ص���ر�ف�وا \لن� و�
\ذ	ه�ب�وا إ�ل�ى خ�ي���ام�ك�م	 ف���ي أ�ر	ض� م�ل	ك�ك���م� \ل�ت���ي أ�ع	ط���اك�م	  و�

 .��ر	د�ن  و�إ�ن�م���ا \ح	ر�ص���وا ج���دeا5م�وس�ى ع�ب	د� \لر�ب�, ف�ي ع�ب	ر� \ل
 أ�ن	 ت�ع	م�ل���وا \ل	و�ص���ي�ة� و�\لش���ر�يع�ة� \ل�ت���ي أ�م�ر�ك���م	 ب�ه���ا م�وس���ى
 ع�ب	د� \لر�ب� أ�ن	 ت�ح�ب9وا \لر�ب� إ�ل�ه�ك�م	 و�ت�س���ير�وا ف���ي ك���ل� ط�ر�ق���ه�
� و�ت�ح	ف�ظ�وا و�ص�اي�اه� و�ت�ل	ص�ق�وا ب�ه� و�ت�ع	ب�د�وه� ب�ك�ل� ق�ل	ب�ك��م	 و�ب�ك��ل

 ث���م� ب���ار�ك�ه�م	 ي�ش���وع� و�ص���ر�ف�ه�م	, ف���ذ�ه�ب�وا إ�ل���ى6ن�ف	س���ك�م	». 
 و�ل�ن�ص	��ف� س���ب	ط� م�ن�س���ى أ�ع	ط���ى م�وس���ى ف���ي7خ�ي���ام�ه�م	. 

 ب�اش�ان�, و�أ�م�ا ن�ص	ف�ه� \لخ�ر� ف�أ�ع	ط���اه�م	 ي�ش���وع� م���ع� إ�خ	��و�ت�ه�م	
�ر	د�ن� غ�ر	با. و�ع�ن	��د�م�ا ص���ر�ف�ه�م	 ي�ش���وع� أ�ي	ض��ا إ�ل���ى  ف�ي ع�ب	ر� \ل

 و�ق���ال� ل�ه���م	: «ب�م���ال- ك�ث�ي��ر- \ر	ج�ع���وا إ�ل���ى8خ�ي�ام�ه�م	 ب���ار�ك�ه�م	 
 خ�ي���ام�ك�م	, و�ب�م���و�اش- ك�ث�ي��ر�ة- ج���دeا ب�ف�ض���ة- و�ذ�ه���ب- و�ن�ح���اس-
�ب�س� ك�ث�ير�ة- ج�دeا. \�ق	س��م�وا غ�ن�يم���ة� أ�ع	��د�ائ�ك�م	 م���ع�  و�ح�د�يد- و�م�ل

 ف�ر�ج���ع� ب�ن���و ر�أ�وب�ي	��ن� و�ب�ن���و ج���اد� و�ن�ص	��ف� س���ب	ط�9إ�خ	و�ت�ك�م	». 



 م�ن�س�ى, و�ذ�ه�ب�وا م�ن	 ع�ن	د� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� م�ن	 ش�يل�وه� \ل�ت�ي ف�ي
 أ�ر	ض� ك�ن	ع�ان� ل�ي�س�ير�وا إ�ل�ى أ�ر	ض� ج�ل	ع�اد�, أ�ر	ض� م�ل	ك�ه�م� \ل�ت�ي

 و�ج��اء�وا10ت�م�ل�ك�وا ب�ه�ا ح�س�ب� ق�و	ل� \لر�ب� ع�ل�ى ي��د� م�وس��ى. 
�ر	د�ن� \ل�ت�ي ف�ي أ�ر	ض� ك�ن	ع�ان�. و�ب�ن�ى ب�ن�و ر�أ�وب�ي	ن�  إ�ل�ى د�ائ�ر�ة� \ل
,��ر	د�ن  و�ب�ن�و ج�اد� و�ن�ص	ف� س�ب	ط� م�ن�س�ى ه�ن�اك� م���ذ	ب�حا ع�ل���ى \ل

i: «ه���و�ذ�ا11م�ذ	ب�حا ع�ظ�يم� \ل	م�ن	ظ�ر�.   ف�س�م�ع� ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� ق�و	ل
 ق�د	 ب�ن�ى ب�ن�و ر�أ�وب�ي	ن� و�ب�ن�و ج�اد� و�ن�ص	��ف� س���ب	ط� م�ن�س��ى م���ذ	ب�حا
�ر	د�ن� م�ق�اب�ِ���ل� ب�ن��ي  ف�ي و�ج	��ه� أ�ر	ض� ك�ن	ع��ان� ف��ي د�ائ�ر�ة� \ل

 و�ل�م�ا س�م�ع� ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� \ج	ت�م�ع�ت	 ك�ل9 ج�م�اع�ة�12إ�س	ر�ائ�يل�». 
 ب�ن���ي إ�س	��ر�ائ�يل� ف���ي ش���يل�وه� ل�ي�ص	��ع�د�وا إ�ل�ي	ه���م	 ل�ل	ح���ر	ب�.

 ف�أ�ر	س�ل� ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� إ�ل�ى ب�ن�ي ر�أ�وب�ي	ن� و�ب�ن�ي ج�اد� و�ن�ص	��ف�13
 س���ب	ط� م�ن�س���ى إ�ل���ى أ�ر	ض� ج�ل	ع���اد�, ف�ين�ح���اس� ب	��ن� أ�ل�ع���از�ار�

 و�ع�ش�ر�ة� ر�ؤ�س�اء� م�ع���ه�, ر�ئ�يس��ا و�\ح���دا م���ن	 ك���ل�14\ل	ك�اه�ن� 
 ب�ي	ت� أ�ب- م�ن	 ج�م�يع� أ�س	ب�اط� إ�س	ر�ائ�يل�, ك�ل9 و�\ح�د- ر�ئ�ي��س� ب�ي	��ت�

 ف�ج���اء�وا إ�ل���ى ب�ن���ي ر�أ�وب�ي	��ن�15آب�ائ�ه�م	 ف�ي أ�ل�وف� إ�س	��ر�ائ�يل�. 
 و�ب�ن�ي ج�اد� و�ن�ص	ف� س�ب	ط� م�ن�س���ى إ�ل���ى أ�ر	ض� ج�ل	ع���اد�, و�ق���ال�

 «ه�ك�ذ�ا ق�ال�ت	 ك�ل9 ج�م�اع�ة� \لر�ب�: م���ا ه���ذ�ه� \ل	خ�ي�ان���ة�16ل�ه�م	: 
,� \ل�ت�ي خ�ن	ت�م	 ب�ه�ا إ�ل���ه� إ�س	��ر�ائ�يل�, ب���الر9ج�وع� \ل	ي���و	م� ع���ن� \ل��ر�ب
�ن	ف�س���ك�م	 م���ذ	ب�حا ل�ت�ت�م���ر�د�وا \ل	ي���و	م� ع�ل���ى \ل��ر�ب�؟  ب�ب�ن	ي���ان�ك�م	 ل

 أ�ق�ل�يلZ ل�ن�ا إ�ث	م� ف�غ�ور� \ل�ذ�ي ل�م	 ن�ت�ط�ه�ر	 م�ن	ه� إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي���و	م�,17



 ,� ح�ت�ى ت�ر	ج�ع�وا أ�ن	ت���م� \ل	ي���و	م�18و�ك�ان� \ل	و�ب�أ� ف�ي ج�م�اع�ة� \لر�ب
 ع�ن� \لر�ب�؟ ف�ي�ك�ون� أ�ن�ك�م� \ل	ي�و	م� ت�ت�م�ر�د�ون� ع�ل�ى \ل��ر�ب�, و�ه���و�

 و�ل�ك�ن	 إ�ذ�ا ك���ان�ت	19غ�دا ي�س	خ�ط� ع�ل�ى ك�ل� ج�م�اع�ة� إ�س	ر�ائ�يل�. 
 ن�ج�س�ةi أ�ر	ض� م�ل	ك�ك�م	 ف�اع	ب�ر�وا إ�ل���ى أ�ر	ض� م�ل	��ك� \ل��ر�ب� \ل�ت���ي
�  ي�س	ك�ن� ف�يه�ا م�س	��ك�ن� \ل��ر�ب� و�ت�م�ل�ك���وا ب�ي	ن�ن���ا, و�ع�ل���ى \ل��ر�ب� ل
�ن	ف�س���ك�م	 م���ذ	ب�حا غ�ي	��ر� � ت�ت�م���ر�د�وا ب�ب�ن���ائ�ك�م	 ل  ت�ت�م�ر�د�وا, و�ع�ل�ي	ن�ا ل

 أ�م�ا خ�ان� ع�خ���ان� ب	��ن� ز�ار�ح� خ�ي�ان���ةi ف���ي20م�ذ	ب�ح� \لر�ب� إ�ل�ه�ن�ا. 
 \ل	ح�ر�ام�, ف�ك�ان� \لس�خ�ط� ع�ل�ى ك���ل� ج�م�اع���ة� إ�س	��ر�ائ�يل�, و�ه���و�

 ف�أ�ج�اب� ب�ن��و ر�أ�وب�ي	�ن� و�ب�ن���و21ر�ج�لZ ل�م	 ي�ه	ل�ك	 و�ح	د�ه� ب�إ�ث	م�ه�؟» 
�ل���وف� إ�س	��ر�ائ�يل�:  ج���اد� و�ن�ص	��ف� س���ب	ط� م�ن�س���ى ر�ؤ�س���اء� أ

 «إ�ل�ه� \لل�ه�ة� \لر�ب9, إ�ل�ه� \لل�ه�ة� \لر�ب9 ه�و� ي�ع	ل���م�, و�إ�س	��ر�ائ�يل�22
�  س���ي�ع	ل�م�. إ�ن	 ك���ان� ب�ت�م���ر9د- و�إ�ن	 ك���ان� ب�خ�ي�ان���ة- ع�ل���ى \ل��ر�ب�, ل

�ن	ف�س���ن�ا م���ذ	ب�حا ل�لر9ج���وع� ع���ن�23ت�خ�ل�ص	ن�ا ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�.   ب�ن	ي�ان�ن�ا ل
 \لر�ب�, أ�و	 ل�ص	ع�اد� م�ح	ر�ق�ة- ع�ل�ي	��ه� أ�و	 ت�ق	د�م���ة- أ�و	 ل�ع�م���ل� ذ�ب���ائ�ح�

�م�ة- ع�ل�ي	ه�, ف�الر�ب9 ه�و� ي�ط�ال�ب�.   و�إ�ن	 ك�ن�ا ل�م	 ن�ف	ع�ل	 ذ�ل���ك�24س�ل
 خ�و	فا و�ع�ن	 س�ب�ب- ق�ائ�ل�ين�: غ�دا ي�ق�ول� ب�ن�وك�م	 ل�ب�ن�ين���ا: م���ا ل�ك���م	

 ق�د	 ج�ع�ل� \لر�ب9 ت�خ�ما ب�ي	ن�ن�ا و�ب�ي	ن�ك�م	 ي���ا25و�ل�لر�ب� إ�ل�ه� إ�س	ر�ائ�يل�! 
.��ر	د�ن9. ل�ي	س� ل�ك�م	 ق�س	مZ ف�ي \لر�ب  ب�ن�ي ر�أ�وب�ي	ن� و�ب�ن�ي ج�اد�. \ل

� ي�خ�اف�وا \لر�ب�.   ف�ق�ل	ن�ا ن�ص	ن�ع� ن�ح	��ن�26ف�ي�ر�د9 ب�ن�وك�م	 ب�ن�ين�ا ح�ت�ى ل
� ل�لذ�ب�يح���ة�,  � ل�ل	م�ح	ر�ق���ة� و�ل �ن	ف�س���ن�ا. ن�ب	ن���ي م���ذ	ب�حا, ل  ب���ل	27ل



 ل�ي�ك�ون� ه�و� ش�اه�دا ب�ي	ن�ن�ا و�ب�ي	ن�ك�م	 و�ب�ي	ن� أ�ج	ي�ال�ن�ا ب�ع	��د�ن�ا, ل�ن�خ	��د�م�
� �م�ت�ن�ا, و�ل  خ�د	م�ة� \لر�ب� أ�م�ام�ه� ب�م�ح	ر�ق�ات�ن�ا و�ذ�ب�ائ�ح�ن�ا و�ذ�ب�ائ�ح� س���ل
.� ي�ق���ول� ب�ن���وك�م	 غ���دا ل�ب�ن�ين���ا: ل�ي	��س� ل�ك���م	 ق�س	��مZ ف���ي \ل��ر�ب

 و�ق�ل	ن���ا: ي�ك���ون� م�ت���ى ق���ال�وا ك���ذ�ا ل�ن���ا و�ل�ج	ي�ال�ن���ا غ���دا, أ�ن�ن���ا28
�  ن�ق���ول�: \�ن	ظ���ر�وا ش���ب	ه� م�ذ	ب���ح� \ل��ر�ب� \ل���ذ�ي ع�م���ل� آب�اؤ�ن���ا, ل

� ل�لذ�ب�يح�ة�, ب�ل	 ه�و� ش�اه�دZ ب�ي	ن�ن�ا و�ب�ي	ن�ك�م	.   ح�اش�ا29ل�ل	م�ح	ر�ق�ة� و�ل
 ل�ن�ا م�ن	ه� أ�ن	 ن�ت�م�ر�د� ع�ل�ى \لر�ب� و�ن�ر	ج�ع� \ل	ي�و	م� ع���ن� \ل��ر�ب� ل�ب�ن���اء�
� م�ذ	ب�ح- ل�ل	م�ح	ر�ق�ة� أ�و� \لت�ق	د�م���ة� أ�و� \لذ�ب�يح���ة�, ع���د�ا م�ذ	ب���ح� \ل��ر�ب

 ف�س�م�ع� ف�ين�ح�اس� \ل	ك�اه�ن�30إ�ل�ه�ن�ا \ل�ذ�ي ه�و� ق�د�ام� م�س	ك�ن�ه�». 
�ل���وف� إ�س	��ر�ائ�يل� \ل���ذ�ين� م�ع���ه�  و�ر�ؤ�س���اء� \ل	ج�م�اع���ة� و�ر�ؤ�وس� أ
�م� \ل�ذ�ي ت�ك�ل�م� ب�ه� ب�ن�و ر�أ�وب�ي	��ن� و�ب�ن���و ج���اد� و�ب�ن���و م�ن�س���ى,  \ل	ك�ل

 ف�ق�ال� ف�ين�ح�اس� ب	ن� أ�ل�ع�از�ار� \ل	ك�اه�ن�31ف�ح�س�ن� ف�ي أ�ع	ي�ن�ه�م	. 
 ل�ب�ن�ي ر�أ�وب�ي	ن� و�ب�ن���ي ج���اد� و�ب�ن���ي م�ن�س���ى: «ال	ي���و	م� ع�ل�م	ن���ا أ�ن�
�ن�ك�م	 ل�م	 ت�خ�ون�وا \لر�ب� ب�ه�ذ�ه� \ل	خ�ي�ان���ة�. ف���الن� ق���د	  \لر�ب� ب�ي	ن�ن�ا ل

 .«� ث�م� ر�ج���ع� ف�ين�ح���اس�32أ�ن	ق�ذ	ت�م	 ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� م�ن	 ي�د� \لر�ب
 ب	ن� أ�ل�ع�از�ار� \لك�اه�ن� و�\لر9ؤ�س�اء� م�ن	 ع�ن	د� ب�ن��ي ر�أ�وب�ي	�ن� و�ب�ن��ي
 ج�اد� م�ن	 أ�ر	ض� ج�ل	ع�اد� إ�ل�ى أ�ر	ض� ك�ن	ع�ان� إ�ل�ى ب�ن�ي إ�س	��ر�ائ�يل�,

�م	��ر� ف���ي أ�ع	ي���ن� ب�ن���ي33و�ر�د9وا ع�ل�ي	ه���م	 خ�ب���را.   ف�ح�س���ن� \ل
 إ�س	ر�ائ�يل�, و�ب�ار�ك� ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� \للeه�, و�ل���م	 ي�ف	ت�ك���ر�وا ب�الص��9ع�ود�
 إ�ل�ي	ه�م	 ل�ل	ح�ر	ب� و�ت�خ	ر�يب� \ل�ر	ض� \ل�ت�ي ك���ان� ب�ن���و ر�أ�وب�ي	��ن� و�ب�ن���و



 و�س�م�ى ب�ن�و ر�أ�وب�ي	ن� و�ب�ن���و ج���اد� \ل	م�ذ	ب���ح�34ج�اد� س�اك�ن�ين� ب�ه�ا. 
�ن�ه� «ش�اه�دZ ب�ي	ن�ن�ا أ�ن� \لر�ب� ه�و� \لل�ه�».  «ع�يدا» ل



ا�ل�صح�اح� \لث�الث� و�\لع�ش	ر�ون�
 و�ك�ان� غ�ب� أ�ي�ام- ك�ث�ير�ة-, ب�ع	د�م�ا أ�ر�اح� \لر�ب9 إ�س	ر�ائ�يل� م���ن	1

�ي���ام�.  أ�ع	��د�ائ�ه�م	 ح���و�ال�ي	ه�م	, أ�ن� ي�ش���وع� ش���اخ�. ت�ق���د�م� ف���ي \ل
 ف�د�ع�ا ي�ش�وع� ج�م�يع� إ�س	ر�ائ�يل� و�ش�ي�وخ�ه� و�ر�ؤ�س�اء�ه� و�ق�ض���ات�ه�2

�ي���ام�.  و�ع�ر�ف�اء�ه� و�ق�ال� ل�ه�م	: «أ�ن�ا ق�د	 ش�خ	ت�. ت�ق���د�م	ت� ف���ي \ل
 و�أ�ن	ت�م	 ق�د	 ر�أ�ي	ت�م	 ك�ل� م�ا ع�م���ل� \ل��ر�ب9 إ�ل�ه�ك���م	 ب�ج�م�ي��ع� أ�ول�ئ�ك�3

 \لش��9ع�وب� م���ن	 أ�ج	ل�ك���م	, ل�ن� \ل��ر�ب� إ�ل�ه�ك���م	 ه���و� \ل	م�ح���ار�ب�
�ء� \لش9ع�وب�4ع�ن	ك�م	.   ا�ن	ظ�ر�وا. ق�د	 ق�س�م	ت� ل�ك�م	 ب�ال	ق�ر	ع�ة� ه�ؤ�ل

�ر	د�ن� و�ج�م�ي��ع�  \ل	ب���اق�ين� م�ل	ك��ا ح�س���ب� أ�س	��ب�اط�ك�م	, م���ن� \ل
 \لش��9ع�وب� \ل�ت���ي ق�ر�ض	��ت�ه�ا, و�\ل	ب�ح	��ر� \ل	ع�ظ�ي��م� ن�ح	��و� غ���ر�وب�

 و�ال��ر�ب9 إ�ل�ه�ك���م	 ه���و� ي�ن	ف�يه���م	 م���ن	 أ�م���ام�ك�م	5\لش���م	س�. 
 و�ي�ط	ر�د�ه�م	 م���ن	 ق���د�ام�ك�م	, ف�ت�م	ل�ك���ون� أ�ر	ض���ه�م	 ك�م���ا ك�ل�م�ك���م�

 ف�ت�ش���د�د�وا ج���دeا ل�ت�ح	ف�ظ���وا و�ت�ع	م�ل���وا ك���ل�6\ل��ر�ب9 إ�ل�ه�ك���م	. 
� ت�ح�ي��د�وا ع�ن	ه���ا  \ل	م�ك	ت�وب� ف�ي س�ف	ر� ش�ر�يع�ة� م�وس���ى ح�ت���ى ل

 .i �ء� \لش��9ع�وب�7ي�م�ين��ا أ�و	 ش���م�ال � ت���د	خ�ل�وا إ�ل���ى ه���ؤ�ل  ح�ت���ى ل
� ت�ح	ل�ف���وا � ت�ذ	ك�ر�وا \س	��م� آل�ه�ت�ه���م	 و�ل  أ�ول�ئ�ك� \ل	ب�اق�ين� م�ع�ك�م	, و�ل

� ت�س	ج�د�وا ل�ه���ا.  � ت�ع	ب�د�وه�ا و�ل  و�ل�ك���ن� \ل	ص���ق�وا ب���الر�ب�8ب�ه�ا و�ل
 ق���د	 ط���ر�د� \ل��ر�ب9 م���ن	9إ�ل�ه�ك�م	 ك�م�ا ف�ع�ل	ت�م	 إ�ل�ى ه���ذ�ا \ل	ي���و	م�. 

Zأ�ح���د 	ف���ي�ق 	ف�ل���م 	ت���م	و�أ�م�ا أ�ن .iي�ة�و�ق�و iيم�ة�ش�ع�وبا ع�ظ 	ك�م�أ�م�ام 
 ر�ج�لZ و�\ح�دZ م�ن	ك���م	 ي�ط	�ر�د� أ�ل	ف�ا,10ق�د�ام�ك�م	 إ�ل�ى ه�ذ�ا \ل	ي�و	م�. 



 ل�ن� \ل��ر�ب� إ�ل�ه�ك���م	 ه���و� \ل	م�ح���ار�ب� ع�ن	ك���م	 ك�م���ا ك�ل�م�ك���م	.
�ن	ف�س���ك�م	 أ�ن	 ت�ح�ب��9وا \ل��ر�ب� إ�ل�ه�ك���م	.11  ف���اح	ت�ف�ظ�وا ج���دeا ل
�ء� \لش��9ع�وب�,12  «و�ل�ك���ن	 إ�ذ�ا ر�ج�ع	ت���م	 و�ل�ص���ق	ت�م	 ب�ب�ق�ي���ة� ه���ؤ�ل

 أ�ول�ئ�ك� \ل	ب�اق�ين� م�ع�ك�م	, و�ص�اه�ر	ت�م�وه�م	 و�د�خ�ل	ت�م	 إ�ل�ي	ه���م	 و�ه���م	
� ي�ع���ود� ي�ط	��ر�د�13إ�ل�ي	ك�م	,   ف���اع	ل�م�وا ي�ق�ين��ا أ�ن� \ل��ر�ب� إ�ل�ه�ك���م	 ل

 أ�ول�ئ�ك� \لش9ع�وب� م�ن	 أ�م���ام�ك�م	, ف�ي�ك�ون���وا ل�ك���م	 ف�خ��eا و�ش���ر�كا
 و�س�و	طا ع�ل�ى ج�و�ان�ب�ك�م	 و�ش�و	كا ف���ي أ�ع	ي�ن�ك���م	, ح�ت���ى ت�ب�ي��د�وا
 ع�ن	 ت�ل	ك� \ل�ر	ض� \لص�ال�ح�ة� \ل�ت�ي أ�ع	ط�اك�م	 إ�ي�اه�ا \لر�ب9 إ�ل�ه�ك�م	.

 و�ه�ا أ�ن�ا \ل	ي�و	م� ذ�اه�بZ ف�ي ط�ر�يق� \ل�ر	ض� ك�ل�ه�ا. و�ت�ع	ل�م�ون�14
 ب�ك�ل� ق�ل�وب�ك�م	 و�ك�ل� أ�ن	ف�س�ك�م	 أ�ن�ه� ل�م	 ت�س	ق�ط	 ك�ل�م�ةZ و�\ح�د�ةZ م�ن	
�م� \لص�ال�ح� \ل�ذ�ي ت�ك�ل���م� ب���ه� \ل��ر�ب9 ع�ن	ك���م�. \ل	ك���ل9  ج�م�يع� \ل	ك�ل

 .Zد�ة�و�\ح Zم�ة�ه� ك�ل	ن�م 	ق�ط	ت�س 	. ل�م	و�ي�ك�ون� ك�م�ا أ�ن���ه�15ص�ار� ل�ك�م 
�م� \لص�ال�ح� \ل�ذ�ي ت�ك�ل�م� ب�ه� \ل��ر�ب9 إ�ل�ه�ك���م	  أ�ت�ى ع�ل�ي	ك�م	 ك�ل9 \ل	ك�ل
�م� \لر�د�يء� ح�ت���ى  ع�ن	ك�م	, ك�ذ�ل�ك� ي�ج	ل�ب� ع�ل�ي	ك�م� \لر�ب9 ك���ل� \ل	ك�ل
 ي�ب�يد�ك�م	 ع���ن	 ه���ذ�ه� \ل�ر	ض� \لص���ال�ح�ة� \ل�ت���ي أ�ع	ط���اك�م� \ل��ر�ب9

 ح�ين�م�ا ت�ت�ع�د9ون� ع�ه	د� \لر�ب� إ�ل�ه�ك�م� \ل�ذ�ي أ�م�ر�ك�م	 ب���ه�16إ�ل�ه�ك�م	. 
 و�ت�س�ير�ون� و�ت�ع	ب���د�ون� آل�ه���ةi أ�خ	��ر�ى و�ت�س	��ج�د�ون� ل�ه���ا, ي�ح	م���ى
 غ�ض����ب� \ل���ر�ب� ع�ل�ي	ك����م	 ف�ت�ب�ي���د�ون� س����ر�يعا ع����ن� \ل�ر	ض�

\لص�ال�ح�ة� \ل�ت�ي أ�ع	ط�اك�م	». 
ا�ل�ص	ح�اح� \لر�اب�ع� و�\ل	ع�ش	ر�ون�



 و�ج�م�ع� ي�ش���وع� ج�م�ي��ع� أ�س	��ب�اط� إ�س	��ر�ائ�يل� إ�ل���ى ش���ك�يم�.1
 و�د�ع�ا ش�ي�وخ� إ�س	ر�ائ�يل� و�ر�ؤ�س���اء�ه�م	 و�ق�ض���ات�ه�م	 و�ع�ر�ف���اء�ه�م	

 .� و�ق�ال� ي�ش�وع� ل�ج�م�يع� \لش���ع	ب�: «ه�ك���ذ�ا2ف�م�ث�ل�وا أ�م�ام� \لر�ب
 ق�ال� \لر�ب9 إ�ل�ه� إ�س	ر�ائ�يل�: آب�اؤ�ك�م	 س�ك�ن�وا ف�ي ع�ب	��ر� \لن�ه	��ر� م�ن	��ذ�
 \لد�ه	ر�. ت�ار�ح� أ�ب�و إ�ب	ر�اه�يم� و�أ�ب�و ن�اح�ور�, و�ع�ب��د�وا آل�ه���ةi أ�خ	��ر�ى.

3� ف�أ�خ�ذ	ت� إ�ب	ر�اه�يم� أ�ب�اك�م	 م�ن	 ع�ب	ر� \لن�ه	ر� و�س�ر	ت� ب�ه� ف���ي ك���ل
 و�أ�ع	ط�ي	��ت�4أ�ر	ض� ك�ن	ع�ان�, و�أ�ك	ث�ر	ت� ن�س	ل�ه� و�أ�ع	ط�ي	ت���ه� إ�س	��ح�ق�. 

 إ�س	��ح�اق� ي�ع	ق���وب� و�ع�يس���و�, و�أ�ع	ط�ي	��ت� ع�يس���و� ج�ب���ل� س���ع�ير�
 و�أ�ر	س���ل	ت�5ل�ي�م	ل�ك�ه�. و�أ�م�ا ي�ع	ق�وب� و�ب�ن�وه� ف�ن�ز�ل���وا إ�ل���ى م�ص	��ر�. 

 م�وس���ى و�ه���ار�ون� و�ض���ر�ب	ت� م�ص	��ر� ح�س���ب� م���ا ف�ع�ل	��ت� ف���ي
 ف���أ�خ	ر�ج	ت� آب���اء�ك�م	 م���ن	 م�ص	��ر�,6و�س���ط�ه�ا, ث���م� أ�خ	ر�ج	ت�ك���م	. 

 و�د�خ�ل	ت�م� \ل	ب�ح	ر� و�ت�ب�ع� \ل	م�ص	ر�ي9ون� آب�اء�ك�م	 ب�م�ر	ك�ب���ات- و�ف�ر	س���ان-
�ما ب�ي	ن�ك�م	7إ�ل�ى ب�ح	ر� س�وف-.   ف�ص�ر�خ�وا إ�ل�ى \لر�ب�, ف�ج�ع�ل� ظ�ل

 و�ب�ي	��ن� \ل	م�ص	��ر�ي�ين�, و�ج�ل���ب� ع�ل�ي	ه���م� \ل	ب�ح	��ر� ف�غ�ط���اه�م	. و�ر�أ�ت	
.iير�ة�أ�ي�اما ك�ث �ر	ق�ف	ي \ل�ف 	ت�م	ر�, و�أ�ق�م	ص�ي م�ت� ف	م�ا ف�ع�ل 	ي�ن�ك�م	أ�ع 

�م���ور�ي�ين� \لس���اك�ن�ين� ف���ي ع�ب	��ر�8  ث�م� أ�ت�ي	ت� ب�ك�م	 إ�ل���ى أ�ر	ض� \ل
�ر	د�ن� ف�ح���ار�ب�وك�م	, و�د�ف�ع	ت�ه���م	 ب�ي���د�ك�م	 ف�م�ل�ك	ت���م	 أ�ر	ض���ه�م	  \ل

�ق� ب	ن� ص�ف9ور� م�ل�ك� م�وآب�9و�أ�ه	ل�ك	ت�ه�م	 م�ن	 أ�م�ام�ك�م	.   و�ق�ام� ب�ال
 و�ح�ار�ب� إ�س	ر�ائ�يل�, و�أ�ر	س�ل� و�د�ع�ا ب�ل	ع�ام� ب	��ن� ب�ع���ور� ل�ي�ل	ع�ن�ك���م	.

 و�ل�م	 أ�ش�أ	 أ�ن	 أ�س	م�ع� ل�ب�ل	ع�ام�, ف�ب�ار�ك�ك�م	 ب�ر�ك�ةi و�أ�ن	ق�ذ	ت�ك�م	 م�ن	10



�ر	د�ن� و�أ�ت�ي	ت���م	 إ�ل���ى أ�ر�يح���ا. ف�ح���ار�ب�ك�م	11ي�د�ه�.   ث���م� ع�ب�ر	ت���م� \ل
�م�ور�ي��9ون� و�\ل	ف�ر�ز�ي��9ون� و�\ل	ك�ن	ع���ان�ي9ون� و� أ�ص	��ح�اب� أ�ر�يح���ا: \ل
\ل	ح�ث�ي9ون� و�\ل	ج�ر	ج�اش�ي9ون� و�\ل	ح�و�ي9ون� و�\ل	ي�ب�وس�ي9ون�, ف�د�ف�ع	ت�ه�م	  و�

 و�أ�ر	س�ل	ت� ق�د�ام�ك�م� \لز�ن�اب�ير� و�ط�ر�د	ت� م���ن	 أ�م���ام�ك�م	12ب�ي�د�ك�م	. 
� ب�ق�و	س���ك�.  � ب�س���ي	ف�ك� و�ل �م��ور�ي�ين�, ل  و�أ�ع	ط�ي	ت�ك��م	13م�ل�ك��ي� \ل

 أ�ر	ضا ل�م	 ت�ت	ع�ب�وا ع�ل�ي	ه�ا و�م�د�نا ل�م	 ت�ب	ن�وه�ا و�ت�س	ك�ن�ون� ب�ه�ا, و�م���ن	
 ف�الن� \خ	ش�وا \لر�ب�14ك�ر�وم- و�ز�ي	ت�ون- ل�م	 ت�غ	ر�س�وه�ا ت�أ	ك�ل�ون�. 

 و�\ع	ب�د�وه� ب�ك�م���ال- و�أ�م�ان���ة-, و�\ن	ز�ع���وا \لل�ه���ة� \ل���ذ�ين� ع�ب���د�ه�م	
 و�إ�ن	15آب�اؤ�ك�م	 ف�ي ع�ِ�ب	ر� \لن�ه	ر� و�ف�ي م�ص	ر�, و�\ع	ب�د�وا \ل��ر�ب�. 

�ن	ف�س��ك�م�  س��اء� ف��ي أ�ع	ي�ن�ك��م	 أ�ن	 ت�ع	ب��د�وا \ل�ر�ب�, ف�اخ	ت��ار�وا ل
 \ل	ي�و	م� م�ن	 ت�ع	ب�د�ون�: إ�ن	 ك�ان� \لل�ه���ة� \ل���ذ�ين� ع�ب���د�ه�م	 آب���اؤ�ك�م�
�م�ور�ي�ين� \ل���ذ�ين� أ�ن	ت���م	  \ل�ذ�ين� ف�ي ع�ب	ر� \لن�ه	ر�, و�إ�ن	 ك�ان� آل�ه�ة� \ل
 س���اك�ن�ون� ف���ي أ�ر	ض���ه�م	. و�أ�م���ا أ�ن���ا و�ب�ي	ت���ي ف�ن�ع	ب���د� \ل��ر�ب�».

16iه���ة�ب���د� آل	ن�ع�ر�ك� \ل��ر�ب� ل��	ن�ت 	ب�: «ح�اش�ا ل�ن�ا أ�ن	ف�أ�ج�اب� \لش�ع 
 ل�ن� \لر�ب� إ�ل�ه�ن�ا ه���و� \ل���ذ�ي أ�ص	��ع�د�ن�ا و�آب�اء�ن���ا م���ن	17أ�خ	ر�ى, 

 أ�ر	ض� م�ص	ر� م�ن	 ب�ي	ت� \ل	ع�ب�ود�ي�ة�, و�\ل�ذ�ي ع�م�ل� أ�م�ام� أ�ع	ي�ن�ن�ا ت�ل	ك�
 \لي�ات� \ل	ع�ظ�يم�ة�, و�ح�ف�ظ�ن�ا ف�ي ك�ل� \لط�ر�يق� \ل�ت�ي س�ر	ن�ا ف�يه�ا
 و�ف���ي ج�م�ي��ع� \لش��9ع�وب� \ل���ذ�ين� ع�ب�ر	ن���ا ف���ي و�س���ط�ه�م	.

�م��ور�ي�ين�18  و�ط�ر�د� \ل�ر�ب9 م��ن	 أ�م�ام�ن��ا ج�م�ي�ع� \لش�9ع�وب�, و�\ل
�ن�ه� ه���و� إ�ل�ه�ن���ا».  \لس�اك�ن�ين� \ل�ر	ض�. ف�ن�ح	ن� أ�ي	ضا ن�ع	ب�د� \لر�ب� ل



�ن���ه�19 � ت�ق	د�ر�ون� أ�ن	 ت�ع	ب�د�وا \لر�ب� ل  ف�ق�ال� ي�ش�وع� ل�لش�ع	ب�: «ل
� ي�غ	ف��ر� ذ�ن��وب�ك�م	 و�خ�ط�اي��اك�م	.  إ�ل�هZ ق�د9وسZ و�إ�ل�هZ غ�ي��ورZ ه��و�. ل

 و�إ�ذ�ا ت�ر�ك	ت�م� \ل��ر�ب� و�ع�ب���د	ت�م	 آل�ه���ةi غ�ر�يب���ةi ي�ر	ج���ع� ف�ي�س���يء�20
 ف�ق���ال� \لش���ع	ب�21إ�ل�ي	ك�م	 و�ي�ف	ن�يك�م	 ب�ع	د� أ�ن	 أ�ح	س�ن� إ�ل�ي	ك���م	». 

�. ب���ل� \ل��ر�ب� ن�ع	ب���د�».   ف�ق���ال� ي�ش���وع� ل�لش���ع	ب�:22ل�ي�ش�وع�: «ل
�ن	ف�س���ك�م�  «أ�ن	ت�م	 ش�ه�ودZ ع�ل���ى أ�ن	ف�س���ك�م	 أ�ن�ك���م	 ق���د� \خ	ت�ر	ت���م	 ل

 .«Zن� ش���ه�ود���	ب���د�وه�». ف�ق���ال�وا: «ن�ح	ت�ع�ف���الن�23\ل��ر�ب� ل 
 \ن	ز�ع�وا \لل�ه�ة� \ل	غ�ر�يب�ة� \ل�ت�ي ف�ي و�س���ط�ك�م	 و�أ�م�يل���وا ق�ل���وب�ك�م	

 ف�ق�ال� \لش�ع	ب� ل�ي�ش�وع�: «ال��ر�ب�24إ�ل�ى \لر�ب� إ�ل�ه� إ�س	ر�ائ�يل�». 
 و�ق�ط�ع� ي�ش�وع� ع�ه	دا ل�لش���ع	ب�25إ�ل�ه�ن�ا ن�ع	ب�د� و�ل�ص�و	ت�ه� ن�س	م�ع�». 

 ف�ي ذ�ل�ك� \ل	ي�و	م� و�ج�ع�ل� ل�ه���م	 ف�ر�يض���ةi و�ح�ك	م��ا ف���ي ش���ك�يم�.
�م� ف�ي س�ف	ر� ش���ر�يع�ة� \لل���ه�. و�أ�خ���ذ�26  و�ك�ت�ب� ي�ش�وع� ه�ذ�ا \ل	ك�ل

�ِ�ن	��د�  ح�ج���را ك�ب�ي��را و�ن�ص���ب�ه� ه�ن���اك� ت�ح	��ت� \ل	ب�ل9وط���ة� \ل�ت���ي عِ�
 ,� ث��م� ق��ال� ي�ش��وع� ل�ج�م�ي�ع� \لش��ع	ب�: «إ�ن�27م�ق	�د�س� \ل�ر�ب

�م� �ن���ه� ق���د	 س���م�ع� ك���ل� ك�ل  ه�ذ�ا \ل	ح�ج�ر� ي�ك�ون� ش�اه�دا ع�ل�ي	ن���ا, ل
� ت�ج	ح���د�وا  \لر�ب� \ل�ذ�ي ك�ل�م�ن�ا ب�ه�, ف�ي�ك���ون� ش���اه�دا ع�ل�ي	ك���م	 ل�ئ�ل

 ث�م� ص�ر�ف� ي�ش�وع� \لش�ع	ب� ك�ل� و�\ح�د- إ�ل�ى م�ل	ك���ه�.28إ�ل�ه�ك�م	». 
�م� أ�ن��ه� م��ات� ي�ش��وع� ب	�ن� ن���ون- ع�ب	�د�29  و�ك�ان� ب�ع	د� ه��ذ�ا \ل	ك�ل

 ف���د�ف�ن�وه� ف���ي ت�خ���م� م�ل	ك���ه�30\لر�ب� \ب	ن� م�ئ�ة- و�ع�ش�ر� س���ن�ين�. 
 ف���ي ت�م	ن���ة� س���ار�ح� \ل�ت���ي ف���ي ج�ب���ل� أ�ف	ر�اي���م� ش���م�ال�ي� ج�ب���ل�



 و�ع�ب�د� إ�س	ر�ائ�يل� \لر�ب� ك�ل� أ�ي�ام� ي�ش�وع�, و�ك�ل� أ�ي�ام�31ج�اع�ش�. 
 \لش9ي�وخ� \ل�ذ�ين� ط�ال�ت	 أ�ي�ام�ه�م	 ب�ع	د� ي�ش�وع� و�\ل�ذ�ين� ع�ر�ف�وا ك���ل�

 و�ع�ظ�ام� ي�وس�ف� \ل�ت���ي32ع�م�ل� \لر�ب� \ل�ذ�ي ع�م�ل�ه� ل�س	ر�ائ�يل�. 
 أ�ص	ع�د�ه�ا ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� م�ن	 م�ص	�ر� د�ف�ن�وه���ا ف��ي ش��ك�يم� ف��ي
 ق�ط	ع�ة� \ل	ح�ق	ل� \ل�ت�ي \ش	ت�ر�اه�ا ي�ع	ق�وب� م�ن	 ب�ن���ي ح�م���ور� أ�ب���ي

 و�م���ات�33ش�ك�يم� ب�م�ئ�ة� ق�س�يط�ة-, ف�ص�ار�ت	 ل�ب�ن�ي ي�وس�ف� م�ل	كا. 
 أ�ل�ع�از�ار� ب	ن� ه�ار�ون� ف�د�ف�ن�وه� ف�ي ج�ب	ع�ة� ف�ين�ح���اس� \ب	ن���ه� \ل�ت��ي

أ�ع	ط�ي�ت	 ل�ه� ف�ي ج�ب�ل� أ�ف	ر�اي�م�.
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