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The High Priest ˓Amram ben Isaac
 the Owner of an Ideal Deposit

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 قح8سإ ن8ب ة8قد8ص رب8كألا ن8هاك8لا ن8ب ة8قد8ص ن8ب نيع8ملا دب8ع ن8هاك8لا ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 رب888888كأ ن888888ها888888ك ،ةاروت888888لا ةوالت888888ل نقت888888م ،ن888888يد مّلع888888م ،ر888888عا888888ش ،٢٠١٠-١٩٢٧ ،يئڤتح888888ه ه888888كد888888ست ن888888ب رزع888888لإ( يواتفح888888لا

 ،اهحّق88ن ،ة88يربع88لا ى88لإ اهلق88ن هرود88ب يذ88لا ،) -١٩٤٤( ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا ع88ماس88م ىل88ع ةي88برع88لا88ب )٢٠١٠-٢٠٠٤
 .ص ،٢٠١٧ زوم88ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88سأ88ب ىنت88عا

 لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٨٠-٧٨
 موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا وأ ة888يربع888لا :تا888يد888جبأ ع888برأ وأ طوط888خ ةع888برأ888ب تاغ888ل ع888برأ
 ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا ّط88خلا يأ ،يرو88شألا/ع8ّ8بر88ملا ّط88خلا88ب ةث88يد88حلا ة88يربع88لا ؛ة88ير88ماس88لا فور88حلا88ب
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نو88كرت88شم كان88هو ،ًاب88يرق88ت ًاتي88ب نيت88سو ة88ئا88م ي88ف نوشيع88ي ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب
 ل8ب ال ،قزر8ُت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا ي8ف نيّمت8هملاو نيث8حاب8لا ن8م اهي8ف
 ي8888ضار مو8888حر8888ملا يل8888888ْجن ،)تف8888يو مي8888ماين8888ب( ينس8888888ُحو ني8888مألا ،نيَقيقش8888لا ،ن8ْ888يرّر8888حملا ةر8888باث8888مو صال8888خإ لضف8888ب رّوطت8888تو
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( ةقدص )نوستر(

هكدست ميماينب رّرحملا ملقب لخدم”

 ن88م ةم88خض ة88عوم88جم صحف88ل اي88سور88ل ةيخ88يرات88لا ةرا88يز88لا ن88م نو88لو88ح ي88ف .ب .أ د88هعم د88فو عو88جر دع88بو ١٩٩١ ما88ع ي88ف
 :ان88سوؤر ي88ف ناوفن88ع لك88ب دّدرت88ي لاؤس88لاو ،)غروب88سرط88ب ت88نا88س( دارغنني88ل ةن88يد88م ي88ف ة88ظوفح88ملا ة88ير88ماس88لا تا88طوط88خملا
  ،سل88بان88ب ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا ءان88بأ يد88يأ ن88م لقن88ي نأ ،ر88شع ع88سات88لا نرق88لا فصتن88م ي88ف د88حاو ناس88نإ  عاطت88سا في88ك
.لايخ لك مويلا اهنمث قوفي يتلا هذه ةميدقلا تاطوطخملا ةعومجم

 ر8ّ8فو88ت مد88ع ة88جرد88ل ًةي88ندت88م ُة88يداصت88قالا ةف88ئاط88لا عا88ضوأ ت88نا88ك ، ةن88س ني88ثال88ثو ة88ئا88م لب88ق ،كاذ88نآ ماع88لا ر88يدقت88لا ب88سحب
 ةم8خضلا ة8عوم8جملا8ف ك8لذ ى8لإ ف8ضأ ،مهق8مر ّد8س ل8جأ ن8م مه8تزو8ح ي8ف ا8م ّل8ك اوطع8ي نأ ن8يّدعت8سم او8نا8ك هيل8عو ،ماعط8لا
 قيتع8لا سينك8لا فو8فر ىل8ع نا8مز8لا ن8م نور8ق نوض8غ ي8ف تّرب8غاو تم8كار8ت فالآلا8ب قاروأو ةروتب8م بت8ك ن8م ة8نّوك8م ت8نا8ك
 .سلبان يف

 ني88ب ا88م نورّدق8ُ8ي ةف88ئاط88لا ءان88بأ ن88م نوريثك88لا أد88ب ،ه88تاذ ت88قو88لا ي88ف .يداصت88قالا ع88ضو88لا نّسح88ت ع88م ّماع88لا جهن88لا ّريغ88ت
 رث8كأ ةف8ئاط8لا ىد8ل م8يد8ق طوط8خم ّلك8ل ًاب8يرق8ت نا8ك ،ك8لذ ى8لإ ة8فا8ضإلا8ب .تا8طوط8خملا م8هو8ثروأ ن8يذل8ل اًض8يأ اًلال8جإ مه8يد8يأ
 ءا888كر888شلا ة888ضراع888م ءاّر888ج ن888م ك888لذ ن888ع لدع888ي نأ اًرطض888م نا888ك طوط888خملا عي888ب م888هد888حأ ىو888ن و888ل ّىت888حو د888حاو ك888لا888م ن888م
  .نيرخآلا



 تد8ّطو د8ق ،تارالود8لا فالآ ن8م ةريث8ك تائ8م ل8باق8م ةف8ئاط8لا جرا8خ ن8م نوع8ما8ج اه8عا8ب يت8لا ة8ير8ماس8لا تا8طوط8خملا كل8ت
 م8888هر8888يدق8888ت قو8888ف اًر8888يدق8888ت ت8888فا8888ضأ ةم8888ظاعت8888ملا ةي8888لا8888ملا ةميق8888لاو .مه8888تزوح8888ب يت8888لا تا8888طوط8888خملاو ةف8888ئاط8888لا ءان8888بأ ني8888ب ةلص8888لا
 تا88طوط88خملا ةمي88ق ّنأ ام88ك .ه88تزوح88ب يت88لا تا88طوط88خملا عّدو88ي نأ اًدعت88سم ا8ً8ير88ما88س د88جت ال موي88لا .ةم88يدق88لا تا88طوط88خملل
 ع8888م ل8888ماعت8888لا ددص8888ب ا8ً888باج8888يإ فالت8888خالا د88888888ّسجي ر8888مألا اذ8888هو ،ة8888عوبط8888ملا بتك8888لا تار8888شعب ة8888نراق8888م تعف8888ترٱ ِد8888ق ةث8888يد8888حلا
 .رخآل ليج نم ثاريملاب تلقتنا يتلا تاطوطخملا

ةنيهرلا

 ةم8يدق8لا تا8طوط8خملا ن8م تائ8ملا اهي8ف ،ةم8خض ةبتك8م ،هللا امهم8حر ،ة8قد8ص يد8لاو8لو نارم8ع رب8كألا ن8هاك8لا يّمع8ل ت8نا8ك
 عدوأ بتك88لا هذ88ه ن88م ءز88ج .ةع88ير88ش بت88كو خ88يرا88ت بت88ك ،مي88شارد88ملاو ري88سافت88لا ،تاولص88لا بت88ك ،تاواروت88لا اهنم88ض ن88مو
 .اهلباقم يبُج يذلا لاملا غلبم ّدُري مل املاط امهدنع يقبو ،ةنيهرك امهئابآ دنعو امهدنع

 ن88ب ا88يدا88ڤو88ع( ي88حابص88لا ة88قد88ص نس88ح ن88ب د88با88ع ،ة88يد88ه امهت88خأ ن88با اًرف88888ِس ام88هدن88ع عدوأ يذ88لا صاخ88شألا د88حأ نا88كو
 و8هو يركسع8لا ة8مال8س ن8ب ف8سو8ي ميكح8لا في8لأ8ت ن8م “ي8فاك8لا” ةع8ير8شلا بات8ك ه8تزوح8ب نا8ك .)ي8حابص8لا ه8كد8ست تف8ي
.هئابآ نم هثرو ميدق طوطخم

 ه88ّمأ ه8ب لا8عأ ضر8ق ل8باق8م امه8يد8يأ ي8ف باتك8لا عاد8يإ ى8لإ اًرطض8م نا8ك ،ن8ير8شعلا نرق8لا تاني8ثال8ث ي8ف ،ما8ّيألا كل8ت ي8ف
 .طوطخملا ةداعتسا لجأ نم ةبسانملا ةصرفلا هماّيأ لاَوط رظتناو ،ةعيدولا رمأ هبلق يف دباع ظفح دقو .هسفنو

 ،مه8لا8عأو م8ها8ّبر ،اًدالوأ بج8نأ ،جّوز8ت يذ8لا د8با8ع .انني8ب تلص8ف دود8حلا ؛ان8قرت8فا ،هق8ير8ط ي8ف را8س ّل8ك ،١٩٤٨ ماع8لا ي8ف
 ى8لإ ًابن8ج يداصت8قالا هع8ضو نّسح8ت ًائيش8ف ًائي8ش .نو8لو8ح ي8ف ك8لذ دع8بو ا8فا8ي ي8ف ة8يادب8لا ي8ف ،اتي8ب ما8قأ اًد8يور اًد8يورو
 ةم8حر ،ة8قد8ص يد8لاو ةا8فو دع8ب ت8ئاف8لا نرق8لا تانيعب8س فصتن8م ي8فو .اهت88ّمر8ب ةف8ئاطل8ل يداصت8قالا نسحت8لا ع8م بن8ج
 ي8ف ه8تد8عاس8مل ه8ل اًري8ترك8س لم8عأ نأ ّين8م بل8ط د8ق نارم8ع رب8كألا ن8هاك8لا يّم8ع نا8كو .ةم8ئال8ملا ة8صرف8لا ت8فزأ ،هيل8ع هللا
 اذ88هبو ،رب88كألا ن88هاك88لا88ب قّلعت88م نأ88ش ّل88ك ي88ف ّتب88لا ينحنم88ت هذ88ه ينفي88ظو ّنأ ،ا88م بب88سب نوريثك88لا ّن88ظو .ه88نوؤ88ش ةرادإ
.اوأطخأ

 ة8فو8لأ8ملا ا8ياحت8لا دع8بو .لابقت8سا ري8خ هتلبقت8ساوّ يل8ع اًفي8ض ّل8حو سل8با8ن ى8لإ ،هللا هم8حر ،ة8قد8ص د8با8ع ل8صو ،مو8ي تاذ
 د8ق تن8ك يذ8لا ي8فاك8لا بات8ك امكتبتك8م ي8ف ،نيع8ملا دب8ع ،يّم8ع ن8با ا8ي” :اًل8ئا8ق ّي8لإ تفت8لا ل8ب ناوت8ي م8ل ،ةوهق8لا ءاست8حاو
 دع8ب ةي8لاح8لا هتميق8ب ة8نراق8م اًف8عاض8م ةني8هر8لا غلب8م ع8فد8ل ّدعت8سم ي8ّنإو ه8عا8جرت8سا يّدو8ب .ة8عاج8ملا ما8ّيأ ام8كدن8ع هت8عدوأ
 .هبيج نم هنادزج بحسل هدي ّدمو دباع لاق .“ مويلا رعسو ةدئافلا

 اني88خأل الو يّم88ع ن88بال الو  لم88ج الو هي88ف ي88ل ة88قا88ن ال ،نارم88ع رب88كألا ن88هاك88لا ،يّم88ع روضح88ب” ،هدي88ب تكس88مأ - “ل8888ّهمت”
 تدرأ اذإ .تا888طوط888خملا تاذ ةريبك888لا ةبتك888ملا ك888لذ نم888ض ن888مو هّصخ888ي تيب888لا ي888ف ا888م ّل888ك ،ءي888ش ّل888ك .“اض888يأ ان888ئان888بألو
 ةر88شاب88م صوصخ88لا اذ88هب ه88888ّجوت88لا كيلع88ف ةريبك88لا تا88طوط88خملا ةبتك88م اهنم88ض ن88مو ةبتك88ملا ن88م ك88ل ه8ّ8نأ ي88عّد88ت ا8ً8طوط88خم
 .هيلع اهترّرك نأ دعب يتباجإ ةيدجب ّرقأ ّهنكلو ،يمالكب كّكشي نأ لواح يذلا دباعل تلق - “يّمعل

نارمع ّيخسلا ربكألا نهاكلا



 روضح8ل ،ة8قد8ص ةل8ئا8ع ءا8سؤر د8حأ ه8نوك8ل د8با8ع مهنم8ض ن8مو ني8ير8ماس8لا ّل8ك ي8عُد ه8تاذ عوب8سألا ي8ف .ال8يو8ط رظتن8ي م8ل
 ن8هاك8لا ن8م بل8ط .هتق8فار8مل ي8نا8عدو يّم8ع لزن8مل اًه8جوت8م دّد8حملا ت8قو8لا لب8ق سل8با8ن ى8لإ د8با8ع ءا8ج .سل8با8ن ي8ف جاوز ةلف8ح
 .هدنع هعدوأ يذلا طوطخملا عاجرتسا نارمع ربكألا

 بات88ك جار88خإ88ب ي88نر88مأو ّوتل88ل ي88نا88عد .ةهين88ه ّىت88ح رظتن88ي م88ل ،ةليبن88لا ه88حور ىل88ع هللا ةم88حر ،نارم88ع رب88كألا ن88هاك88لا يّم88ع
 .هيتن8جو رمغ8ت عو8مد8لاو ،غ8لا8ب ر8ثأت8بو نيت8شعتر8م ن8يدي8ب طوط8خملا د8با8ع كس8مأ .هت8خأ ن8با دي8ل هميل8ستو ةبتك8ملا ن8م ي8فاك8لا
 رب8كألا ن8هاك8لا هرّرق8ي ا8م ب8سحب ةني8هر8لا مو8سر د8يد8ست قونخ8م توص8ب ًاب8لا8ط ه8نادز8ج طاقت8لال هد8ي ّد8مو ه8تّو8ق داعت8سا ّم8ث
.نارمع

 ىر8كذ نوك8ت اه8عد ،ي8ل ا8هدع8ُت ال ،ةني8هر8لا مو8سر ت8نا8ك امه8م” ،اًراس8يو ًانيم8ي ه8سأر8ب نارم8ع رب8كألا ن8هاك8لاّ ز8ه ،“ال ،ال”
 تالب8ق هرط8مأو هيل8جر  ىل8ع ّضق8نا ،ك8لذ عام8س دن8ع هسف8ن د8با8ع ك8لامت8ي م8ل .“اهيل8ع هللا ةم8حر ،ةّبيط8لا ة8يد8ه يت8خأ حور8ل
.يّمع لاق ،“ةّرملاب اننيب تاباسح ال” .هتخأ نبا ارارْكَتو اًرارِم كرابو ربكألا نهاكلا كحض .ىنميلا هدي رهظ ىلع

 ق8ئاس8لا اًر8مآ ةراّيس8لا لقت8سا ،ا88ًعر8سم لز8ن .هبل8ط تّيبل8ف ةر8جأ ةراّي8س ءا8عدت8سا ّان8م بل8ط ،د8يد8ج ن8م هلي8ح د8با8ع ّدرت8سا
 جاوز8لا ةلف8ح اًّيل8ك د8با8ع يس8ن ،هنضتح8ي يذ8لا طوط8خملا8ب ة8مراع8لا ةداعس8لاو .نو8لو8ح ي8ف هتي8ب ى8لإ ة8عر8سبو اًرو8ف هلقن8ي نأ
.“هيلع هللا ةمحر ،مويلا كلذ يف تناك يتلا


