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 ربكألا نهاكلا فرشب ّسَمي نمب لَعفُي اذكه
So Will be Done to He Who Harms the High Priest’s Honour

ةداحش بيسح .ب 

يكنسله ةعماج

 قح55سإ رب55كألا ن55هاك55لا ن55ب ة55قد55ص ن55ب نيع55ملا دب55ع رب55كألا ن55هاك55لا ا55هاور يت55لا ،ةّصق55لا هذ55هل ةي55بر55ع ةم55جر55ت يل55ي ا55م ي55ف
 دب555ع ،ةداح555ش بيس555ح :ةك555باش555لا ي555ف رظ555نأ هن555ع ،٢٠١٠-٢٠٠٤ نيتنس555لا ني555ب رب555كأ ن555ها555ك  ،٢٠١٠-١٩٢٧[ يواتفح555لا
 ،ةي55برع55لا ى55لإ اهلق55ن يذ55لا ،ة55قد55ص )مي55ماين55ب( ني55مألا ع55ماس55م ىل55ع ةي55برع55لا55ب ]هللا ة55مذ ي55ف رب55كألا ن55هاك55لا ة55قد55ص نيع55ملا
 ،٢٠١٧ را5ّيأ ١٥ ،١٢٣٩-١٢٣٨ دد5ع ،ةر5ماس5لا راب5خأ -.ب .أ ة5ير5ماس5لا ة5يرود5لا ي5ف ا5هر5شنو اه5بول5سأ5ب ىنت5عا ،اهحّق5ن

 اه5ّ5نإ ــ اه55عو55ن ن55م ةد55ير55ف ،بي55بأ ل55ت ي55بون55ج نو55لو55ح ةن55يد55م ي55ف ا5ً5ير55هش ني55تّر55م ردص55ت يت55لا ة55يرود55لا هذ55ه .٥٤-٥١ .ص
 فورع55ملا ،م55يدق55لا يربع55لا ّط55خلا55ب ة55ير55ماس55لا ةي55مارآلا وأ ة55يربع55لا :تا55يد55جبأ ع55برأ وأ طوط55خ ةع55برأ55ب تاغ55ل ع55برأ لمعت55ست
 م555سر555لا555ب ةي555برع555لا ؛ي555لاح555لا يربع555لا ّط555خلا يأ ،يرو555شألا/ع5ّ55بر555ملا ّط555خلا555ب ةث555يد555حلا ة555يربع555لا ؛ة555ير555ماس555لا فور555حلا555ب موي555لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا ؛يبرعلا

 ّل55ك ىل55ع ا5ً5ناّج55م عَّزو55ت ،ماظت55نا55ب ردص55ت ت55لاز ا55مو ،١٩٦٩ ماع55لا ر55خاوأ ذن55م رودص55لا ي55ف ة55ير55ماس55لا ة55يرود55لا هذ55ه تأد55ب
 ي555ف نيّمت555هملاو نيث555حاب555لا ن555م اهي555ف نو555كرت555شم كان555هو ،ير555ما555س ة555ئام555نامث555لا ة555بار555ق ،نو555لو555حو سل555با555ن ي555ف ير555ما555س تي555ب
 ةر5باث5مو صال5خإ لضف5ب رّوطت5تو ل5ب ال ،قزر5ُت ةّي5ح ت5لاز ا5م ة5يرود5لا هذ5ه .م5لاع5لا ءا5جرأ ّىت5ش ي5ف ،ة5ير5ماس5لا تا5سارد5لا
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب5ش ٢٢( ة5قد5ص )نوس5تر( ي5ضار مو5حر5ملا يل555ْجن ،)تف5يو مي5ماين5ب( ينس5حو ني5مألا ،نيَقيقش5لا ،ن5ْيرّر5حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

١٩٨٦ ماعلا يف سلبان يف يرماسلا بابشلا ضِرعم”

  انت55فاق55ث ضرع55ل يسل55بان55لا ان55باب55ش ه55ب ما55ق ا55م اذ55ه ؟روص55لاو مو55سر55لاو بتك55لا َ،ةريثك55لا ِتا55ضورع55ملا م55كاح55لا يّدي55س ىر55تأ
 تا5طوط5خملا ة5عوم5جم ىر5تأ .كبل5ق حر5شي ًائي5ش ك5يُرأل لاع5ت .نيينع5ملا عيم5ج ما5مأ ان5تاي5ح لاو5َط ه5ب انم5ق ا5م ّل5كو ا5ندي5لاق5تو
 ىت5حو )ةمل5ش ن5ب مرم5ع( ة5مال5س ن5ب نارم5ع رب5كألا ن5هاك5لا ذن5م ،رابك5لا ةنهك5لا رو5ص تح5ت يت5لا ةر5جحلا ي5ف ان5ه ؟هذ5ه
 تئ5ش نإ .ا5نأ اهتف5ّلأ بت55ُك تا5طوط5خملا هذ5ه ن5م ريب5ك ءز5ج ؟)حيل5ستم ن5ب ساحن5ف( قي5فو5ت ن5ب يق5ث مو5حر5ملا رب5كألا ن5هاك5لا
 ،ي5لايل5لاو ما5ّيألا ي5ف ،ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا ىد5ل بدألاو ة5فاقث5لا ل5جأ ن5م ي5تاي5ح ي5ف تز5جنأ ا5م ّل5ك ضرع5ملا ي5ف ك5ما5مأ ا5ه
.ةركابلا حابصلا تاعاس يفو ةرّخأتملا ءاسملا تاعاس يف

 ّل55ك ل55صأ ن55ع ُتبت55كو ،ة555ّمألا ءا55بآ ،صاخ55شأ ،ةنك55مأ ءام55سأ ،ةاروت55لا ي55ف ةدراو55لا ءام55سألا ّل55ك هتنّم55ض بات55ك اذ55ه رظ55ُنأ
 لث5م ا5م م5سا ّين5ع با5غ اذإو ،باتك5لا اذ5ه ي5ف اًّد5ج ةريث5ك ءام5سأ تعم5ج .ير5ماس5لا ديلقت5لا ي5ف هن5ع درو ا5م ّل5كو ،اهن5م
 نور5هأ خ5يرا5ت” باتك5لا اذ5ه رظ5نأ الث5مو .هتف5ضأ5ف ناو5تأ مل5ف ،ي5هابت5نا )مي5ماين5ب( ني5مألا تف5ل ام5ك ،“ءاهب5لا ضرأ” م5سا
 راع5شأ ن5م تمظ5ن ا5م ل5ك هي5ف تعم5ج ر5خآ بات5ك ان5ه ا5هو .رص5م تا5بر5ض لو5ح لّوط5م ريسف5ت ،هب5ناج5ب يذ5لا وأ “ن5هاك5لا
 هي55ف .م55يوقت55لا باس55ح ن55كر وه55ف ضِرع55ملا ي55ف ّصاخ55لا ين55كر اًّق55ح ىر55ت نأ تدرأ اذإ نك55لو .ملق55لا تكس55م نأ ذن55م ةين55يد
 عمس5ت ك5ّنإ .ا5نأ اه5ير5ُجأ تا5باس5ح ك5لذ5كو نورق5ل ّدتم5ملا ير5ماس5لا م5يوقت5لا باس5ح جاهن5م ر5هظُي اًم5يد5ق ا5ًطوط5خم ت5ضر5ع
 الو ا5ند5هج لض5فأ5ب موق5ن انّل5ك .لوق5ي ا5م فرع5ي و5هو ،م5يوقت5لا باس5ح ي5ف ةف5ئاط5لا ريب5خ ي5نأ5ب )مي5ماين5ب( ني5مألا لوق5ي ا5م
.ريغلا نم نانتمالاو ركشلا عّقوتي انم دحأ
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 تا5قالع5لا ي5ف أر5ط رييغ5ت ىل5ع ّمن5ي اذ5هو .ضرع5ملا حاتت5فا ةد5هاش5مل نو5تأ5ي ان5ناري5ج ن5م تائ5ملا )مي5ماين5ب( ني5مأ ا5ي ىر5ت ك5ّنإ
 ن5ع ةّص5ق كيل5ع ّص5قأل يتيب5ل لاع5ت .ي5ضا5ملا ي5ف ان5تا5قال5ع اهت5فر5ع ي5لا ةبعص5لا ما5ّيألا5ب ة5نراق5م ،مه5ناري5جو ني5ير5ماس5لا ني5ب
 .ديعبلا ريغ يضاملا يف ةبعصلا ماّيألا كلت

نابرقلل ةصَّصخملا فارِخلا نم ّيح فورخو بهذ تاريل سمخ

 طا555سوأ ي555ف لاي555جأ ذن555م ة555فورع555م كيل555ع ا555هدُر555سأ555س يت555لا ةّصق555لا .انفيض555ل ةوه555ق ناجن555ف يّد555عأ ،حا55555555555ّضو ّمأ ،ةقيف555ش ا555ي
 تازيهجت5لا ي5ف اهي5ف لغشن5ن يت5لا ما5ّيألا هذ5ه ن5م ا5هدر5سل ب5سنأ ت5قو ال ك5لذ5ل .حسف5لا ما5ّيأ ي5ف ا55ًمود در5سُتو ،ةف5ئاط5لا
 ة5مال5س ن5ب نارم5ع رب5كألا ن5هاك5لا يّد5ج و5بأ اهَلط5ب ّنأل ،ا5هري5فاذ5حب ةّصق5لا هذ5ه فر5عأ .لبج5لا ىل5ع انتي5ب ى5لإ دوعصل5ل
 ةّصق5لا هذ5ه دوع5ت .اًعيم5ج مهيل5ع هللا ةم5حر ،ة5قد5ص ن5با ا5نأو ،ة5قد5صو نارم5ع د5لوأ قح5سإو ،ة5مال5سو قح5سإ بج5نأ يذ5لا
 ةب5سنلا5ب اًّد5ج ةريس5ع ما5ّيأ ت5نا5ك كل5ت .اهّتيفل5خ يع5ت نأ ن5م ّد5ب ال ةصق5لا بل555555555ُص ي5ف جو5لو5لا لب5ق .ر5شع ع5سات5لا نرق5لا ى5لإ
 ن55م ،نينس55لا تار55شع دع55ب نو55ير55ماس55لا نّكم55ت ،سدق55لا ي55ف ني55ف سمي55ج ي55ناط55يرب55لا لصنق55لا ل555ّخد55ت لضف55ب .ني55ير55ماسل55ل
 ي555ف ،ةيع555لا ةينك555ب فورع555ملا يف555ند555لا بوقع555ي ن555ب مي555هار555بإ اه555عات555با يت555لا ةميسق555لا ي555ف حسف555لا نا555بر555ق ة555ما555قإ فانئت555سا
.رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصتنملا

 اًد555يد555ج اًك555ير555ش وأ اًد555يد555ج اًي555عار نو555ير555ماس555لا د555جو ،نين555س عضب555ب لبج555لا ىل555ع نا555برق555لا ديع555ب لافت555حالا فانئت555سا دع555ب
 ة5يرق5لا ري5تاخ5م ّر5صأ .هيل5ع اوق5فاو م5هدد5ع ةّل5قو ني5ير5ماس5لا فعض5لو حارت5قا5ب ن5يرو5ب ةب5يرق5لا ة5يرق5لا ل5هأ ءا5ج .مه5لافت5حال
 ت55نا55ك ة55سار55حلا مو55سر .لبج55لا ىل55ع مه55ثوك55م دن55ع ني55ير55ماس55لا ماي55خ ة55سار55ح مو55سر مّل55ست ىل55ع ةريث55ك تاون55س لال55خ ي55ف
 ل5هأ حارت5قا ض5فر ن5م نو5ير5ماس5لا يش5خ .حسف5لا نا5برق5ل ةّدع5ملا نا5فر5خلا ن5م فور5خو ب5هذ تاري5ل سم5خ اًلث5م ،ةفلتخ5م
 ني5ير5ماس5لا ب5ناج5ب نوفق5ي ن5يرو5ب ل5هأ نا5ك .نور5غا5ص م5هو مو5سر5لا اوع5فد5ف لبج5لا ى5لإ دوعص5لا مهعن5م ن5م ا5ًفو5خ ن5يرو5ب
.ةفئاطلا اهتفرع يتلا ةنكسملا كلتو راعلا كلذ ىلع يليو .نابرقلا نم “نوّقحتسي” ام نومّلستيو رحنلا تقو

 رب555555كأ ن555555ها555555كو ١٨٥٧-١٧٨٢[ )هي555555با555555ط( لاز555555غ ن555555ب ة555555مال555555س رب555555كألا ن555555هاك555555لا تونه555555ك ةرت555555ف َةلي555555ط لاح555555لا ت555555نا555555ك اذك555555ه
 اه55ئارق55ف تو55ق ن55م ما55ع ّل55ك ةف55ئاط55لا تر5ّ5فو .رب55كألا تونهك55لا ،ىد55ج ي55بأ ،)مرم55ع( نارم55ع هن55با مّل55ست دن55عو ]١٨٥٧-١٧٩٨

 ة5سار5حلا ة5مار5غ .ةن5س لاو5َط ةل5ئا5ع ة5لا5عإل يفك5ي نا5ك ه5ّنأ ذإ ،ت5قو5لا ك5لذ ي5ف اًّد5ج ريب5ك غلب5م ،ب5هذ5لا تاري5ل سم5خ غلب5م
 .راتخملل دحاوو ةفئاطلل ةعبس ،نابرقلل فارخ ةينامث ءارش فيلاكت كلذ ىلإ دِز ،نيروب ةيرق راتخمل تعفُد

ربكألا نهاكلا برضي نيروب راتخم

 ة5ير5ق راتخ5م ةّر555ِغ ني5ح ىل5ع ل5صو ،نا5برقل5ل ق5باس5لا موي5لا ر5ُهظ ةال5ص دع5بو نينس5لا ىد5حإ ن5م رب5كألا ن5هاك5لا تب5س ي5ف
 ن5هاك5لا ةمي5خ ى5لإ ل5صو ،موي5لا انع5م ءاي5حألا هداف5حأ ءان5بأو هداف5حأل ا55ًمارت5حا هم5سا ن5ع حص5ُفأ نأ ّدوأ ال يذ5لا ،ن5يرو5ب
 ن55ب بوقع55ي ،نا5ّ5باش55لا هقيق55ش ان55باو ةف55ئاط55لا ءاه55جو هتمي55خ ل55خد55م دن55ع سل55ج ،ت55قو55لا ك55لذ ي55ف .ة55مال55س ن55ب نارم55ع رب55كألا
 ل55ك ي55ف ةداع55لا55ك سي55لو ،ّل55حملا ىل55عو اًرو55ف ة55سار55حلا مو55سر مز55حب راتخ55ملا بل55ط .قاح55سإ ن55ب )ساحن55ف( رض55خو نور55هأ
 ءاهت55نا دع55ب ا55م ى55لإ هبل55ط ل55555ّجؤ55ي نأ نارم55ع رب55كألا ن55هاك55لا لوا55ح .نا55برق55لا مو55ي ي55ف ب55هذ55لا تاري55ل سم55خ ع55فد ّمت55ي ةن55س
 هعف55ص رب55كألا ن55هاك55لا ه55ل بجت55سي م55ل امني55حو .ارو55ف لا55ملا مّل55ست ىل55ع ّر55صأ راتخ55ملا ّنك55لو ،هدن55ع ظوفح55م غلب55ملا55ف تب55سلا
!راعلل اي ،اضرأ هحرطو هعفد ،ههجو ىلع راتخملا

 رب5كألا ن5هاك5لا لوا5ن .لتق5لا نوكت5س ،ءاّد5شألا ه5لا5جر هتق5فر5بو ،ة5مداق5لا راتخ5ملا ةوط55ُخ نأ مل5ع ،راي5555ِخ ّيأ ن5هاكل5ل قب5ي م5ل
 ف5صو ناكم5ب ة5بوعص5لا ن5م ه5ّنأ هن5م غورف5ملا ن5م .ءاردزا تاو5صأ اًقلط5م اهمّل5ستف ب5هذ5لا تاري5ل سم5خ ،راتخمل5ل ة5يدف5لا
 م5كا5ح ع5م ة5قاد5ص ة5قال5ع ة5مال5س ن5ب نارم5ع ن5هاك5لا تط5بر .ماع5لا ك5لذ ي5ف ةريغص5لا ةف5ئاط5لا نز5حو رب5كألا ن5هاك5لا نز5ح
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 نا55ك ،ه55تداع55ك سي55ل ن55هاك55لا ّنأ )ظ55حال( “قلت55شا” يذ55لا م55كاح55لا ةرا55يز55ل ن55هاك55لا لز55ن ،حسف55لا ءاهت55نا دع55ب .سل55با55ن ءاو55ل
 سي555ل ت555قو دع555ب .بيئك555لا رّكعت555ملا ه555جاز555م بب555س ن555ع حصف5ُ55ي نأ رب555كألا ن555هاك555لا ىل555ع م555كاح555لا ّح555لأ .ابيئ555ك ه555جو555لا مّهجت555م
 ه55ب ما55ق يذ55لا ح55قو55لا لمع55لا ن55م م55كاح55لا ر55عُذ .لبج55لا ىل55ع ه55ب ّل55ح ا55م م55كاح55لا رب55خأ55ف رب55كألا ن55هاك55لا باجت55سا ،ريصق55لا55ب
 طو55س ةدل55ج ة55ئا55م لاحل55ل راتخ55ملا ىل55ع مك55555ُح .ةم55كاحمل55ل هي55لإ راتخ55ملا راض55حإل دون55ج ةبيت55ك اًلا55ح ل55سرأ55ف ،ن55يرو55ب راتخ55م
 .ءيطب توم ىلإ اًروف يّدؤي اذهك مكحو ،ةنيدملا ةحاس يف هرهظ ىلع

 ّرذ5حو م5كاح5لا بجت5سي م5ل .مكُح5لا ءاغ5لإل م5كاح5لا ىل5ع ّح5لأ5ف ن5يرو5ب راتخ5م ىل5ع ة5مال5س ن5ب نارم5ع رب5كألا ن5هاك5لا قِف5ش
 ن5يرو5ب راتخ5م ط5بر ،مكُح5لا ذيفنت5ب هدون5ج د5حأ م5كاح5لا ر5مأ .ه5حاح5لإ ي5ف ّرمت5سا نإ اًض5يأ برض5لا ىقلي5س ه5ّنأ5ب ن5هاك5لا
 دع555ب ةفيخ555ملا هتق555عز تّني555ب .ة555ئا555ملا ن555م ى555لوألا طوس555لا ةدل555ج رظتن555ي ،فج555تر555ي ،ٍرا555ع ىل555عألا همس555ج فص555ن ،راع555لا دو555ماع555ب
 ًاب55لا55ط خارص55لا55ب راتخ55ملا أد55ب .نيسم55خلا ةدل55جلا لب55ق ةايح55لا قراُفي55س ن55يرو55ب راتخ55م ّنأ ني55جرفت55ملا فالآل ى55لوألا ةدل55جلا
 .تادل555جلا ةري555تو ع555ير555ستب م555كاح555لا ر555مأ .راتخ555ملا ق555عز “!م555حرإ ،انيب555ن دّم555حم هاج555ب”.ةدل555ج ّل555ك َر5ْ55ثإ م555كاح555لا ن555م ةم555حر555لا
 تاق55عز55لا ت55نا55ك ةّر55ملا هذ55ه نك55لو ،ه55بول55سأو ه55تاق55عز ةمغ55ن راتخ55ملا لّد55ب ،“!ني55مألا كدب55ع م55حرإ ،ه55نأ55ش ال55ع ،م55كاح55لا هاج55ب”
.تادلجلا ةعباتمب رمأو مكاحلا بجتسي مل .انهو رثكأ

 .ت5فا5خ توص5ب راتخ5ملا هّوأ5ت ،“!نارم5ع رب5كألا ن5هاك5لا ةرض5ح هاج5ب” نيسم5خلا ةدل5جلا دع5بو ،د5يد5ج ن5م راتخ5ملا لوا5ح
 ،ه55ئام55غا ن55م راتخ55ملا قافت55سا ا55مدن55ع .هيل55ع ّيمْغ5َملا راتخ55ملا ّكف55ب ر55مأو ،دل55جلا ن55ع ف55ّقوت55ي نأ دالجل55ل هدي55ب م55كاح55لا را55شأ
 ى5لإ راع5لا دو5ما5ع ن5م راتخ5ملا تفت5لا .نارم5ع رب5كألا ن5هاك5لا لضف5ب حّر55555ُس ه5ّنأ ر55ّكذ5ت ،ه5سأر ىل5ع ءا5ملا ن5م ن5يو5لَد ّب5ص دع5ب
 ةي55نا55ث ك55فر55شب ّس55مأ ن55ل ،ي55تاي55ح ذاق55نإ ىل55ع كرك55شأ ،ني55مألا كدب55ع ا55نأ” :امهليبقت55ب أد55بو هيل55جر ىل55ع ىم55تراو ن55هاك55لا
.ربكألا نهاكلا يمدق لّلبت عومدلاو حاص !“ادبأ

 .نيروب ةيرق راتخمل فورخ ءاطعإو ةسارحلا موسر عفد فّقوت ،ماعلا كلذ ذنم

“


