
A Bright Light on the Passover Sacrifice
حسفلا نابرق ىلع عطاس رون

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ،٢٠٠٤-١٩٢٢ ،مارم8ع ن8ب مو8لا8ش ( نارم8ع ن8ب مول8س رب8كألا ن8هاك8لا اهبت8ك يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ،ةف8888ئاط8888لا رّاز8888ج ،مّلع8888م ،٢٠٠٤-١٩٩٦ ينيط8888سلفلا نا8888ملرب8888لا ي8888ف وض8888ع ،٢٠٠٤-٢٠٠١ تاونس8888لا ي8888ف مظ8888عأ ن8888ها8888ك
 .ص ،٢٠١٦ راذآ ٢٠ ،١٢١٤-١٢١٣دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف تر88شُنو ة88يربع88لا88ب )ساّم88ش
 لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٢٦-٢٥
 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 )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا
 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م ّعزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 ي88ف نيّمت88هملاو نيث88حاب88لا ن88م اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،طق88ف ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب
 ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا
 ي88ناث88لا نو88نا88ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب88ش ٢٢( ة88قد88ص )نوس88تر( ي88ضار مو88حر88ملا يل88888ْجن ،تف88يو مي88ماين88ب ،نيقيقش88لا ،ن88يرر88حملا

١٩٩٠(.

 ،ّان8م ذ8ُخأ ه8ّنأ قّد8صأ ال ،هيل8ع هللا ةم8حر ،ة8قد8ص ي8ضار مو8حر8ملا تي8ب ي8ف ،م8يز8ير8ج لب8ج ىل8ع ان8ه سل8جأ امني8ب ،نآلا”
 هصصق88ب اًريث88ك انعتمت88سا ثي88ح ،ةو88خإلا تاسل88ج ،ه88تاسل88جب ّعتمت88لا عيطت88سن الو ،رّكب88ملا ه88تو88م ىل88ع ةن88س تّر88م د88ق ا88هو
 ال .ّصا88خ ق88نور تاذ ي88ضار م88ف ن88م صصق88لا ّنأ الإ ،م88ها88نر88شا88عو م88ها88نر88صا88ع ن88م مهن88م .ان88ئا88بآو ان88خوي88ش ن88ع ةع88ئار88لا
 ت88نا88ك يت88لا ،ةيتف88لا ن88م ة88عوم88جملا كل88ت ى88لإ ا88نال88ك انيمت88نا اهي88ف يت88لا ،ةديعب88لا ما8ّ8يألا كل88ت ر8888ّكذت88نو ديعت88سن نأ عيطت88سن
 .انئابآ دايعأو توبس ةحار وفص رّكعت

 ع8م ،اًّي8مو8ي سول8جلا ل8مأ ىل8ع ما8ع ّل8ك هرظتن8ن ّان8ك يذ8لا ،حسف8لا دي8ع بارت8قا دن8ع ة888888888ّصاخ8بو د8يد8شلا م8لألا8ب بلق8لا ّسح8ي
ّق8888ح برتق8888ي حسف8888لا دي8888ع .تا8888ياك8888حو براج8888ت ن8888م هتبع8888ج ي8888ف ا8888مل هن8888م عامت8888سالاو ي8888ضار  ني8888نر عمسن8888س ب8888ير8888ق اّم8888عو ،اً
 ي8ف ًاب8شع سحل8تو ،كان8هو ان8ه ان8ْيوه8لا ريس8ت اه8ّنإ .حسف8لا نا8برق8ل ةّدع8ملا فار8خلا با8قر ىل8ع ةقّلع8ملا ةريغص8لا سار8جألا
 ر8خاوأ ي8ف نيط8سلف ءا8جرأ ل8ك ي8ف بغش8لا لام8عأو ثاد8حألا تاون8س ،ةديع8ب ما8ّيأ ى8لإ ينلقن8ي اذ8ه .ه8ل ة8ياه8ن ال رارت8جا
 .ريبك ّكش ةناخ يف نابرقلا ديعب لافتحالا ناك اهنيح ؛نيرشعلا نرقلا تانيثالث
 ،باو8بألا ىل8ع نا8ك يذ8لا حسف8لا ديع8ل اًدادعت8سا ،لبج8لا ىل8ع مه8ماي8خ مهّل8ك اوبص8ن ،د8يد8ش فو8خ ي8ف نو8ير8ماس8لا شا8ع
 ر8888888ّسفي الئ88ل تالعْش8َملا لاع88شإ ن88م انف88خ ،اًريث88ك انف88خ .نا88برق88لا ديع88ب لافت88حالا ةي88ناك88مإ ن88م اًد8888ّكأت88م نا88ك د88حأ ال ه8ّ8نأ الإ
 ،هللا8ب انتق8ث انع8ضو ،اًم8ئاد لاح8لا ي8ه ام8ك نك8لو ،بعش8لا لام8عأو ثاد8حألا ي8ف ة8طر8خنملا فار8طألا د8حأل دي8يأ8ت ة8مالع8ك
 .همسا كرابت
 ،]ملع88مو ي88مو88ق ي88ساي88سو ب88يدأ ،١٩٩٦-١٩٠٩[ ةل88يو88ط تاون88س ة88يدلب88لا سي88ئر نا88ك ،رتي88عز مر88كأ ،ةن88يد88ملا ءاه88جو د88حأ
 الأ ؟نو8ير8ماس8لا اه8ّيأ ،ةنس8لا هذ8ه مك8ب ّل8حيس اذا8م” :هع8م اًف8طاعت8م قلق8ب ه8ل لا8قو نارم8ع ي8بأل مو8ي تاذ ه8888ّجو8ت ه8ّنأ ر8كذأو
 ىل8ع ،نوك8ي ا8م نكي8ل” :اًل8ئا8ق مز8حب ه8سأر يد8لاو ّز8ه “؟مك8نا8بر8ق ديع8ب لافت8حالا8ب ةنس8لا هذ8ه مك8ل حمس8ي ن8ل ام8ّبر ه8ّنأ ّنظ8ت
.“حسفلا ةضيرفب موقنس ،لاح ّلك
 ام8ك ةيم8هأ ر8مألا ر8ُعأ م8لو ،ىت8ف اهت8نوآ تن8ك ،ةّم8جلا هتق8ث ّدمت8سا ن8يأ ن8م ردأ م8ل .ي8بأ باو8ج ن8م تبّجع8ت د8يد8شلا ي8فوخ8ب
.بلقلا ىلإ ةيشخلا تلّلست ،اذه عمو ،ىتفك ّينيع يف اًريسي رمألا ادب .نوغلابلا لعف



 ة888ما888قإل اًي888فا888ك اًرو888ن كلم888ن ال” با888جأو ،ةف888ئاط888لا ري888ترك888س كاذ888نآ ،نارم888ع ،ي888بأ لغ888ش .ي888بأ ُمر888كأ لأ888س “؟مكتلكش888م ا888م”
 نا88بر88ق ميقن88س ان8ّ8نأ ي88ف  ةيش88خ كان88ه ك88لذ88لو ،ةرازغ88ب رمهن88ت راط88مألا ت88لاز ا88مو ،دع88ب هتن88ي م88ل ءات88شلا ّنأ ودب88ي ،نا88برق88لا
 .“سماد مالظ يف  حسفلا
 نو88ير88ماس88لا ا888ّمأ ،]١٩٣٦ ةرو88ث[ ثاد88حألا88ب اًلوغش88م نا88ك هّل88ك م88لاع88لا ،يد88لاو ة88با88جإ ن88م بّجع88ت ام8ّ8يأ رتي88عز مر88كأ بّجع88ت
ّ ل8ك ،كيل8ع ال ،ن8هاك8لا اه8ّيأ” :ي8بأل لا8قو مست8با ؟ال مأ مه8نا8بر8ق دي8ع ي8ف اًر8ّفوت8م رون8لا نوكي8س ل8هّ :نا8ك ل8غاش8لا مهلغش8ف
 ام88ك حسف88لا نا88بر88ق نوميقت88س مك8ّ8نإ88ف ،جلث88لا لط88ه و88لو ّىت88ح ،نو88ير88ما88س ا88ي مك88فر88عأ ي8ّ8نإ ،مار88ي ا88م ىل88ع نوكي88س ءي88ش
 .اّدج يوق بعش متنأ ،هّلك ملاعلا يف مكل َريظن ال ،مكناميإ يف نوّصاخ متنأ .“لماكلاب يغبني
 فاع8ض ان8ّنأ8ب رعش8ن نذإ اذامل8ف ،قد8ص تي8ل ا8ي ،ّد8حلا اذ8هل ءا8يو8قأ نح8ن اًّق8ح ل8ه ،رتي8عز مر8كأ لاو8قأ ي8ف ّكش8ي ي8بأ أد8ب
 ةّدبلت8م ءامس8لا ،اًف8صا8ع ّوج8لا نا8ك ؛ةّص8ملا اوزب8خو مه8تاريضح8ت ر8خآ نو8ير8ماس8لا ىه8نأ ،نا8برق8لا مو8ي نا8ح ؟ّد8حلا اذ8هل
.هلودس يخري ذخأ مالظلاو ،ةفيثكلا ءادوسلا مويغلاب
 ،)ساحن888ف ن888ب حيلصت888م( رض888خ ن888ب قي888فو888ت ،رب888كألا ن888هاك888لا ةمي888خ وح888ن ني888شا888م ّان888ك امني888ب ،ة888عاس888ب ءاس888ملا لول888ح ليب888ُق
 .سل8با8ن ة8يدل8ب ن8م يسل8بان8لا ناو8ضر هي8جو8لا نا8ك اهي8فو ،ان8ماي8خ ما8مأ ةراّي8سً ةأج8ف تف88ّقو8ت ،نا8برق8لا ناك8م ى8لإ ه8تو8عد8ل
 تف888قو .نا888برق888لا ناك888م ثي888ح ]ي888ضرُع888لا[ ،يداو888لا ى888لإ اه888ب ه88888ّجوت888لا888ب اهق888ئا888س ناو888ضر ر888مأ ،ةريب888ك نح888ش ةراّي888س ت888نا888ك
 اّد8ج م8خض حابص8م ناو8ضر ر8مأ8ب ةع8فار8لا ىل8ع ّتب8ث .ةريب8ك ةع8فار اهيل8عو نا8برق8لا ناك8م ىل8ع ن8م عراش8لا ىل8ع ةن8حاش8لا
 .نابرقلا ناكم ةحاب ّلك ءاضأ

 سي8ئر مي8لاع8ت طق8ف ّذف8نأ ي8ّنإ ،اًلوؤس8م ُت8سل ي8ّنإ ،ًائي8ش فر8عأ ال :ناو8ضر با8جأ ؟كل8سرأ يذ8لا ن8م :يد8لاو ه8لأ8س ا8مدن8عو
 ريب88ك ع88طا88س رو88ن .ّل88قأ الو رث88كأ ال ]رط88عز ،ءاي88لا نود88بو ءاط88لا88ب أط88خ م88سالا بت88ك ك88لذ لب88قو ان88ه[ رتي88عز مر88كأ ،ة88يدلب88لا
 ،ءوض8لا اذ8ه نود8ب ىت8ح ه8ّنأ مل8ع ،هللا هم8حر ،قح8سإ ن8ب نارم8ع ن8هاك8لا ،يد8لاو .١٩٣٦ ماع8لا حس8ف نا8بر8ق ناك8م ءا8ضأ
 .“حسفلا نابرقب مايقلا نم ّدب ال


