
ارهاط ىقبي نأ بجي ةالصلا حبذم
The Alter of the Prayer Must Remain Pure

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 م8هو8ش/هوك8س بأ( يف8ند8لا يوار8سلا نا8جر8م ن8ب دع8سأ ن8ب نا8جر8م ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ىنت88عا ،اهحّق88ن يذ88لا ،ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا ع88ماس88م ىل88ع ة88يربع88لا88ب ) -١٩٤٣ يف88ند88ه يرت88سه هوك88س بأ دع88س ن88ب
 .٧٧-٧٦ .ص ،٢٠١٧ را8ّ8يأ ١ ،١٢٣٧-١٢٣٦ دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88سأ88ب
 ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 فور8حلا8ب موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب ة8ير8ماس8لا ةي8مارآلا وأ ة8يربع8لا :تا8يد8جبأ ع8برأ وأ طوط8خ ةع8برأ8ب تاغ8ل
 ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ(

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م ّعزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 ي888ف نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م اهي888ف نو888كرت888شم كان888هو ،ير888ما888س ة888ئام888نامث888لا ة888بار888ق ،نو888لو888حو سل888با888ن ي888ف ير888ما888س تي888ب
 ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

سلبان يف ميدقلا سينكلا عيب”

 ناريج888ل ،طوقسل888ل ةل888يآ ت888نا888ك يت888لا ،ّيح888لا توي888ب مظع888مو سل888با888ن ي888ف م888يدق888لا ُسينك888لا عي888ب تاون888س عضب888ب ي888تدالو لب888ق
 دييش888ت ةي888ناك888مإ ني888ير888ماسل888ل تر8ّ88فو888تو ،١٩٢٧ ما888ع ةي888ضرألا ةّز888هلا ءاّر888ج ن888م م888يدق888لا ّيح888لا توي888ب تلخل888خت .ني888ير888ماس888لا
 نرق8لا تاني8ثال8ث ر8خاوأ ىت8ح سل8با8ن سين8ك ي8ف نوّلص8ُي نو8ير8ماس8لا يق8ب .ةم8يدق8لا مه8توي8ب او8كرت8ف سل8با8ن بر8غ ي8ف لزان8م
 عّدصت8ملا ه8نارد8ج اتم88ّمر ،نيتي8بر8ع نيتل8ئاع8ل لخل8ختملا م8يدق8لا سينك8لا ىنب8م عي8ب د8يد8جلا سينك8لا دييش8ت دع8ب .ن8ير8شعلا
 ،اًض888ئا888ح ةأر888ملا ت888نا888ك نأ ،ثد888ح ة888يانب888لا ي888ف ام888هانكس888ل ى888لوألا ما8ّ88يألا د888حأ ي888فو .نيمتع888م نيّقي888ض نينكس888مل هاتمّس888قو
.ميدقلا سينكلا “حبذم”  ةريصق ةّدم لبق ناك يذلا ،ةيانبلا بارحم لخاد شارفلا تشرف

مون الب ةليل

 ي88ه امني88ب ،ةّد88شب هضفن88يو اه88شار88ف بحس88ي ا88م اًصخ88ش ّنأ88ب ترع88ش ّىت88ح ةدا88سِو88لا ىل88ع اه88سأر ةأر88ملا تع88ضو نأ ا88م
 تّر88م ،عبط88لا88ب .ةي88نا88ث اه88شار88ف ضف88نو مونل88ل تدا88ع .اد88حأ ر88ت م88لو ان88هو ان88ه تتفت88لا ،ةرو88عذ88م ةأر88ملا ت88ما88ق .هيل88ع ةيقلت88سم
 اهتي88ب ل88هأ ن88م د88حأ ال ّنأ بيجع88لاو .ر88مألا هن888ُك ة88فرع88م ن88م نكمتت88ل حابص88لا ّل88حي نأ تّل88ص .ر88عذو ب88عر اهّل88ك ةلي88ل اهيل88ع
 ي8لايل8لا ي8ف ر8مألا رّرك8ت .اهّس8م د8ق ا8ًنون8ج ّنأ اّونظ8ي نأ ن8م ا8ًفو8خ مه8غال8بإ ن8م تل8جخ ةأر8ملاو ،ر8مألا8ب ّس8حأ د8ق ،نيم8ئان8لا
 هّلع8ل ي8ضاق8لا ى8لإ ه8888ّجوت8ت نأ8ب هت8جوز جوز8لا حص8ن .اه8ل ثد8حي اّم8ع اه8888َجوز ةأر8ملا ترب8خأ فو8خو ريب8ك دّدر8ت دع8ب .ة8مداق8لا
.رمألا هنك فرعي

 اوبل8ط ن8يذ8لا نم8ض ن8م نا8ك ،مه8سوق8ط ع8با8ت ،ني8ير8ماس8لا ه8ناري8ج اًّدي8ج فر8ع يذ8لا ي8ضاق8لا .ًانيق8ي ّر8سلا ي8ضاق8لا فر8ع
 ج88تا88ن اه88ل ثد88حي ا88م ّنإ هت88جوز88ل لا88ق ،نيمل88سملا ناريج88لا اوج88عز8ُ8ي الئ88ل ،تب88سلا مو88ي مه88تال88ص تاو88صأ اوضفخ8ُ8ي نأ مهن88م



 ءاس8ملا ك8لذ ي8ف ،اًّد8ج ةأر8ملا تبع8ترا  .ني8ير8ماس8لا ه8لإ ةك8ئال8م هي8ف ما8قأ ناك8م ي8ف اه8شار8ف اه8شر8ف دن8ع اًض8ئا8ح اه8نو8ك ن8ع
 ة888ّما88ت ة88حار88ب ةأر88ملا ت88ما88ن ةليل88لا كل88ت ي88ف .قّيض88لا تيب88لا ي88ف ر88خآ ناك88م ى88لإ “ح88بذ88ملا” ناك88م ن88م س88ند88لا اه88شار88ف تلق88ن
 ة8حار جا8عزإ ي8ف ب8غر8ي د8حأ ال .هي8ف ءي8ش ال ،ٍلا8خ “ح8بذ8ملا” ناك8م نأ د8جت تيب8لا ك8لذ موي8لا ترز اذإ .جا8عزإ ّيأ نود8ب
 .ىلُعلا ةكئالم


