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ةقادص تدّدَج ةقورسم تاواروت ثالث

Three Stolen Torahs have Renewed Friendship
ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 نسح888لا ي888بأ ن888با ف888سو888ي رب888كألا ن888هاك888لا ا888هاور ،ة888يربع888لا888ب ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
 ،ة8يربع8لا ى8لإ اهلق8ن يذ8لا ،)-١٩٤٤( ة8قد8ص مي8ماين8ب ىل8ع ةي8برع8لا8ب )١٩٩٨ -١٩١٩( يف8ند8لا  )هد8سح(
 ١ ،١٢٢٩-١٢٢٨ ن8يددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا  ي8ف ا8هر8شنو ،اهحّق8ن ،ا8هّد8عأ
.١٩-١٧ .ص ،٢٠١٧  طابش

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
 يل88888ْجن  ،)ينس88ح( تف88يو  )ني88مألا( مي88ماين88ب ،نيقيقش88لا ةر88باث88مو صال88خإ لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( يحابصلا ةقدص )نوصتر( يضار موحرملا

نييسيئرلا ةنهكلا نيب فالِخ ”

 ت88نا88ك .نوئط88خُم مك8ّ8نإ88ف ،طق88ف ر88ضاح88لا ّزيم88ت ،ةف88ئاط88لا ءان88بأ ني88ب يأر88لا ي88ف ِتا88فالِخ88لا ّنأ متنن88ظ اذإ
 .انظفح88ي يذ88لا ر88مألاو ،انت88نوني88ك ّر88س اذ88ه نا88ك ام8ّ8بر ،د88بألا ى88لإ نوكت88سو ي88ضا88ملا ي88ف هذ88هك تا88فال88خ
 ىر88خأو ةل88ئا88ع ني88بو ،ةف88ئاط88لا ءان88بأ ني88ب يأر88لا ي88ف تا88فالخ88لا ت88نا88ك امه88م ه8ّ8نأ او88فرع88ت نأ مكيل88ع ،نك88ل
 قاح8لإ8ب ر8مألا قّلعت8ي ا8مدن8ع اّمي8س ال ،بل888888888ُص د8حاو د8سج ي8ف د8ّحتي لك8لاو ،ى8شالت8ت قيض8لا ت8قو اه8ّنإ8ف
 .ةدحاو ةهبج حبصُي ّلكلا ،ديلاقتلاو نيدلاب ررضلا

 هني88ب تا88فال88خ ت88مدت88حإ .بوقع88ي رب88كألا ن88هاك88لا ن88ب نسح88لا ي88بأ ،ي88بأ ما88يأ ت88ثد88ح ةّص88ق مكيل88ع ّص88َُقأ
 حيلصت88م( رض88خ ن88ب قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا هَفل88خ ن88مو رب88كألا ن88هاك88لا )مرم88ع( نارم88ع ن88ب قح88سإ ني88بو
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 ت8شا8ع ةرتف8لا كل8ت ي8ف .مدِق8لا ذن8م ةف8ئاط8لا ي8ف ت8نا8ك يت8لا تا8فالخ8لا لث8م اهلث8م تا8فال8خ ،)ساحن8ف ن8ب
 ي88ف عل88هلاو ب88عر88لا ت8ّ8بد يت88لا تا88باصِع88لا ن88مو ،اه88ناري88ج ن88م فوخ88لاو طوغض88لا ن88م ّو88ج ي88ف ةف88ئاط88لا
 تا8باصع8لا ني8ب ةس8فان8ملا هب8شي ا8م كان8ه  نا8ك .ءاو8س ّد8ح ىل8ع ني8ير8ما8سو ا8ًبر8ع ،سل8با8ن ناّك8س سوف8ن
 ي8ك .وط8سلاو زازت8بالاو ة8قر8سلا لام8عأل ةجيت8ن ،سل8با8ن ي8لا8هأ بول8ق ي8ف ب8عر8لا ّبد ىد8م ي8ف ةفلتخ8ملا
 ف88قو88م يأ ذاخ88تا مد88ع ،دايح88لا ة88ساي88س اوكل88س تا88باصع88لا لا88جر ل88ك ع88م مال88سب ةف88ئاط88لا ءان88بأ شيع88ي
.لّخدت نودب ًابناج فوقولا اولّضف .ةباصع ةيأل رزاؤم

تاواروتلا ةقرس

 .سينك88لا ي88ف او88نا88ك ءا88بر88غ ّنأ88ب رع88ش ،ه88لو88صو دن88ع .سينك88لا ى88لإ ه88تداع88ك ي88بأ ب88هذ ،تب88س مو88ي تاذ
 “ءاضيب8لا” ى8عد8ت ةد8حاو ،سدق8لا ة8ناز888ِخ ن8م ت8قر88888ُس د8ق تاوارو8ت ثال8ث نأ د8جو ا8مدن8ع اًّد8ج ي8بأ ش8هُد
 .ةليل888جلا )ساحن888ف( رض888خ ةل888ئا888ع ين888ب ن888م ني888نا8ّ88بر ةنه888ك ملق888ب نور888ق لب888ق اتخس8ُ88ن ناتي888ساحن888ف ناتن888ثاو
 نارم88ع ن88ب قاح88سإ رب88كألا ن88هاك88لا ،نين88هاك88لا ءا88عدت88سال لور88ه ،ىع88فأ هعس88ل ْنم8888َكو ،ي88بأ ه88جو مّهج88ت
 ،ةالص888لا ءاهت888نا دع888ب .مه888تاي888ح ‘ر888مر888م’ يذ888لا َفالخ888لا ة888ثالث888لا يِس888ن ،رْوف888لا ىل888ع .رض888خ ن888ب قي888فو888تو
.تناك ةليسو ةّيأب ةقرسلا ةداعإ نم ّدب ال .هلعف يغبني ام لوح رواشتلل  ةثالثلا عمتجا

 د88حأ ي88بأ يداه88لا دب88ع ةل88ئا88ع ن88با يسل88بان88لا هي88جو88لا تي88ب ى88لإ ة88ثالث88لا ةنهك88لا لز88ن ،تب88سلا ءاهت88نا دن88ع
 مه888ما888مأ ىنح888نا ،ةعَّس888لاو ب888حر888لا ىل888ع يداه888لا دب888ع مهلبقت888سا .سل888با888ن ي888ف ة888يرث888لاو ة8888ّماه888لا تا888تويب888لا
 م88لو مكل88جأ ن88م لع88فأ نأ عيطت88سأ اذا88م :لأ88س م88ث ،اًل88هسو اًل88هأ :ة88يديلقت88لا ةيحت88لا88ب مه88ب ًاب88888ّحر88م ،اًل88يو88ط
 دادعت88سالا َةب8888ُْهأ ىل88ع ا88نأ ا88ه ،مك88ل ول88حي ا88م اوبل88ُطأ :ةفيط88ل ةول88ح تاملك88ب يداه88لا دب88ع مه88لأ88س ؟هلع88فأ
.ةوخإ اّننأ ذإ ،مكتدارإ قيقحتل

 رعش88ن ان8ّ8نإ ؟ك88ل لوق88ن اذا88م :قي88فو88ت ن88هاك88لا لا88ق اًري88خأو ،ر88خآلا ى88لإ ة88ثالث88لا ةنهك88لا ن88م د88حاو ّل88ك رظ88ن
 دب88ع لا88ق - “هللا دي88ب ءي88ش ّل88ك” .هقيقح88ت ك88ل ّىنست88ي ال د88ق اًر88مأ كن88م انبل88ط ا88م اذإ ةرافخ88لاو ل88جخلا88ب
 انسين88ك” :نسح88لا و88بأ ن88هاك88لا ي88بأ ه88ل لا88ق ؟“مكْبط888َخ ا88م ،هتب88غر ذيفنت88ل ةّوق88لا ينحن88م ام8ّ8بر” ،يداه88لا
 ان8ّ88نأل كي888لإ انئ888ج .ا888نديلق888تو انن888يد888ل ة8888ّما888هو ةز888يز888ع ،ةم888يد888ق تاوارو888ت ثال888ث هن888م ت888قر88888888ُسو م888حتقا سّدق888ملا
 يداه8888لا دب8888ع ةردقم8888ب ةدا8888شإلاو حد8888ملا تاراب8888ع ي8888ف ي8888بأ بن8888َطأ .“ان8888تد8888عاس8888م ىل8888ع ك8888تردق8888ب نوعنتق8888م
.هردص جلثأف  ،هّتيصخشو

 رار888شألا نّكم888ت في888ك ؛مك888تد888عاس888مل يع888سو ي888ف ا888م ّل888ك لم888عأ888س ،هن888م غورف888م ر888مألا اورِبت888عا نآلا َن888م”
 ي8ّ8نأ88ب رع88شأس88ف ،ياعس88م هللا حج88نأ ْنإ .تو88ملا ءان88بأ ،صاصق88لا نوّقحت88سي مه8ّ8نإ .لعف88لا اذ88هب مايق88لا
 دن888ع ةنهك888لا جهت888با .ه888مال888ك يداه888لا دب888ع ىه888نأ ،“ني888ير888ماس888لا ان888تو888خإ ل888جأ ن888م ّيل888ع ًىقل888م ام888ب ُتم888ق
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 .ىرج امب يداهلا دبع كارتشا ةيناكمإ اوطقسُي مل ،ًاّرس مهّنأ نم مغرلاب ،يداهلا دبع ةدارإ مهحدم
تدّدُج ةقادصلاو ديعأ دوقفملا

 دع888بو ي888بأ هل888خدأ888ف خيش888لا يداه888لا دبع888ب اذإو ،ي888بأ با888ب ىل888ع قر8َ8ط عم8888888ُس ،ةدودع888م ما888يأ ّيِض8888ُم دع888ب
 راف8سأ ناك8م فر8عأ ين8نأ كرب8خأ نأ ّدوأ ،ن8هاك8لا يّدي8س” :اًل8ئا8ق يداه8لا دب8ع سم8ه ،ة8فو8لأ8ملا ا8ياحت8لا
  اًد8ها8ج ت8لوا8ح .اه8تدا8عإ ل8باق8م ب8سان8م غلبم8ب نوب8لاط8ي اه8ب نوظفتح8ي ن8يذ8لا ّنأ الإ ،ة8قور8سملا ةاروت8لا
 ٢٠ ى888لإ ة888يدف888لا نم888ث اوضّف888خ ك888لذ888لو ؛ةاروت888لا راف888سأل ة88888888888ّصاخ888لا ةيم888هألاو مكت888نا888يد ةي888باوص888ب مه888عان888قإ
.“ةريل

 نين8هاك8لا اًرو8ف ى8عدت8ساو ةظ8حلل و8لو ي8بأ دّدرت8ي م8ل ،ما8ّيألا كل8ت ي8ف اًريب8ك نا8ك غلب8ملا اذ8ه نأ ن8م م8غر8لا8ب
 امه8ّ888نأ اّلإ م8888خضلا غلب8888ملا عام8888س دن8888ع ال8888هُذ ة8888يادب8888لا ي8888ف .يداه8888لا دب8888ع ه8888لا8888ق ام8888ب امهغل8888بأو ،ن8888ير8888خآلا
 ،ني88ير88ماس88لا لزان88م ى88لإ اه88888ّجو88تو قاح88سإو قي88فو88ت نان88هاك88لا جر88خ .ةأ88جاف88ملا ن88م ا88قافت88سا ا88م نا88عر88س
 ردا8غو ،ع8ساو8لا هبي8ج ي8ف ة8يدقن8لا عطِق8لا يداه8لا دب8ع ّسد .بولط8ملا غلب8ملا عم8ج ي8ف اق8ِّفُو ا8م نا8عْر888888ُسو
 ءارو فق8يو ا88ًمرتح8م نا8ك يداه8لا دب8ع ّنأ ذإ ،ة8يدف8لا دوق8ن ىل8ع فو8خ كان8ه نا8ك ا8م .ا8عر8سم يد8لاو تي8ب
 .هدعو

 عر8سأּּ .شامق8لا8ب ةفّلغ8م ةع8ّبر8م ةريب8ك ة8مزر ة8فرغ8لا ي8ف ّسد ا8م صخ8شو تيب8لا با8ب حت8ُف ،نيت8عا8س دع8ب
 ل88خاد ت88نا88ك ثالث88لا تاواروت88لا .نك88ي م88ل ه8ّ8نأ88كو ىفت88خا ه8ّ8نأ اّلإ ،صخش88لا ىل88ع فّرعتل88ل باب88لا وح88ن ي88بأ
 ا88م عا88جرإ88ب ة88حرف88لا ا88نا88كرا88شو اًلا88ح اي88تأ .قي88فو88تو قاح88سإ ،نين88هاك88لا ءا88عدت88سا88ب ي88بأ ي88نر88مأ .ة88مزر88لا
 .قرُس

 ة888مارك888لاو د888جملا888ب سدق888لا ة888ناز888888ِخ ى888لإ تاواروت888لا ةدا888عإ888ب لافت888حالا هب888شُي ا888مل ةف888ئاط888لا ءان888بأ ل888ك ي888عُد
 ةلفق8888م ةريب8888ك د8888يد8888ح ة8888ناز8888خ ل8888خاد ل8888ب ة8888يداع8888لا ةيب8888شخلا ة8888ناز888888ِخلا ى8888لإ سي8888ل نآلا نك8888لو ،نيّقحت8888سملا
 يد8888لاو ني8888ب ت8888قو8888لا ك8888لذ ذن8888م ،ة8888قاد8888صو مال8888س ن8888م دا8888س ام8888ب تّلثم8888ت دوقف8888ملا ةدا8888عإ ةأ8888فاك8888م .ماك8888حإ8888ب
 ّنأ ي8ف ةهب888888ُّشلا نوريث8ُيو ثداح8لا اذ8ه نور888ّكذت8ي او8نا8ك ةب8سان8م ّل8ك ي8ف ه8ّنأ ة8جرد8ل ،ن8ير8خآلا نين8هاك8لاو
 .“عيظفلا لعفلا اذهب ماق يذلا َصخشلا نوكي دق ةيدفلا يباج


