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 ن8ب بي8حر8م ن8ب كاحست8ي( ي8جرف8ملا جرف8م ح8لا8ص ن8ب جر8ف ن8ب قح8سإ ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 تالاق8م ب8تا8ك ،م8يز8ير8ج لب8جو سل8با8ن ي8ف ة8ير8ماس8لا ةف8ئاط8لا يفّقث8م ن8م ،  - ١٩٣٨ ، ،يبي8حرم8ه بي8حر8م ستفي8ح/حل8ش
 ،اهحّق888ن ،ة888يربعل888ل اهم888جر888ت هرود888ب يذ888لا ،) -١٩٤٤( ة888قد888ص )مي888ماين888ب( ني888مألا ع888ماس888م ىل888ع ةي888برع888لا888ب )ةي888برع888لا888ب زاتم888م
 .ص ،٢٠١٧ بآ ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤ دد888ع ،ةر888ماس888لا راب888خأ -.ب .أ ة888ير888ماس888لا ة888يرود888لا ي888ف ا888هر888شنو اه888بول888ُسأ888ب ىنت888عا

 لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٧٧-٧٦
 موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا وأ ة888يربع888لا :تا888يد888جبأ ع888برأ وأ طوط888خ ةع888برأ888ب تاغ888ل ع888برأ
 ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ن88هار88لا 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
 نيث88حاب88لا ن88م اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ةمس88ن ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف نّيت88سلاو ة88ئا88ملا ن88م ير88ما88س تي88ب
 لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت ةّي88ح ت88لاز ا88م ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا ءا88جرأ ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف نيّمت88هملاو
 ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8888ُحو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش

لّوألا ّيرماسلا ّيِفَحَّصلا .أ”

 نال88عإ رو88ف .يواتفح88لا بوقع88ي ن88ب قيف88ش ن88ب بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا نا88ك ا88مو ن88مّ يل88ع ّصق88ت نأ ىل88ع اًَربج88م َت88سل ت88نأ
 هتيصخش8ل ةض8يرع8لا طوط8خلا ضع8ب م8سر ت8لوا8حو ،ة8لواط8لا ب8ناج8ب تسل8ج ١٩٨٧ ماع8لا ي8ف اًعيم8ج ان8ل ة8نز8حملا ه8تا8فو
 ضع8888ب ة8888فرع8888م تبل8888ط .ه8888ب ينتعم8888ج يت8888لا ةريثك8888لا ي8888تاءاق8888ل ِتا8888ير8888كذ ت8888نّود .ير8888ماس8888لا ءاضف8888لا ي8888ف ةردان8888لا ةلي8888صألا
 ّل88ك ن88يودت88ل يفك88ي ن88ل اًم88خض ا8ً8بات8888ِك نأ ي88ل ىّدب88ت ا88م نا88عر8888888ُسو .ه88قزر رداص88مو ه88تدالو مو88ي لث88م  ةيصخش88لا لي88صافت88لا
 .اهيف كرتشا يتلا تابسانملاو ثادحألا

 ةّيعم8ب سول8جلا ىل8ع اًردا8ق تن8ك ي8ّنأ ني8ح ي8ف ،مأس8لاو لل8ملا8ب رعش8ت نيتقي8قد دع8بو مهع8م سل8جت سا8ُنأ كان8ه - ؟ملع8ت ل8ه
 لا8ب وذ ءي8ش ةد8يد8ج ةظ8حل ل8ك تاّي8ط يف8ف ،عاطق8نا ال8ب ةريث8ك ا88ًما8ّيأ ،هيل8ع هللا ةم8حر ،قيف8ش ن8ب بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا
.هتفئاط نيب ملع ىلع ران نم رهشأ ناكو ،اّدج اًميكح ناك .همّلعتت

 ةوال88تو  ةين88يد88لا راع88شألا همّلع88ت ىد88م ب88سحب ر88خآلا ىل88ع نومُكح88ي سا88نأ ةف88ئاط88لا ي88ف اني88نار88هظ ني88ب ك88لان88ه ؟ملع88ت ل88ه
 اذ88ه ُسايق88م .ير88ماس88لا عمتجمل88ل  ةد88ئاف88لا88ب دوع88ي نأ نكم8ُ8ي ان88ملا88ع ي88ف ر88خآ ءي88ش ال ّنأ88كو ،بل88ق ر88هظ ن88ع ،ًابي88غ ةاروت88لا
 .رخآ لاجم ّيأب ملعو ةيارد ىلع اوسيل صاخشألا كئالوأ ّنأ ،ةقيقحلا نم اًعبان نوكي دق ،ُقمحألا مكحلا



 ًاب888يرق888ت دو888جو ال ه8ّ88نأ ان888ل نّيبت888ل ،ة888ير888ماس888لا ةف888ئاطل888ل قيف888ش ن888ب بوقع888ي رب888كألا ن888هاك888لا ةم888هاس888م مييقت888ل انئ888ج اذإ نك888لو
 ي88ف ير88ما88س يفح88ص لّوأ نا88ك بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا ّنأ ب88ير ال .ةيصخش88لا ه88تازاج88نإ رْد88ق اوغل88ب مه88فرع88ن ني88ير88ماس88ل
 .هدع88ب ن88مو هلب88ق ن88م بّاتك88لا هخس88ن ا88م اًريث88ك قوف88ي هخس88ن يذ88لا ةاروت88لا راف88سأ دد88ع ّنأ ركن8ُ8ن نأ عيطت88سن الو .خ88يرات88لا
 ي888ف نك888ي م888ل .ه888ب ىذتح8ُ88ي لام888جلل لاث888م )טוהר ירבע בתכ( سل888جملا ّط888خلاو ةم888يدق888لا ة888يربع888لا888بو ةي888برع888لا888ب هد888ي ّط888خ
 .سفنلا ملعو ةفسلفلا يتّدام ةفرعم ثيح نم هل سفانم ّيأ ةفئاطلا

 ةسم8خ ،دالوأ ةر8شع بج8نأ مه8فرع8ت ن8يذ8لا ني8ير8ماس8لا ن8م ن88َم ،زايت8ما8ب يصخش8لا زاج8نإلا اذ8ه تدرأ نإ اًض8يأ ك8ل ا8هو
 ر8شاب8م نوع8ب اوظ8حو مهسف8نأ نوليع8يو نو8جّوزت8م ةي8نام8ث ،ه8ب سأ8ب ال يداصت8قا ع8ضو8ب مهعيم8جو تان8ب سم8خو نايب8ص
 ي88ف كلتم88ي ني88ير88ماس88لا ن88م ن888َم ؟ن88هار88لا ت88قو88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا ءام88نإ ي88ف هلث88م مه88سأ ن88م ؟ه88ئاخ88سو ه88مر88ك ن88م
 بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا نادق88ف ىد88م رّدق88ت نأ عيطت88ست لكش88لا اذ88هب .د88حأ ال ؟و88ه هفي88لأ88ت ن88م ًةل88ما88ك ٍتا88طوط88خم هتبتك88م
.هيلع هللا ةمحر ،هتلكاش ىلع ءامكحل اًّدج ةشّطعتملا ةيرماسلا ةفئاطلل


