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هذا الكتاب ممثلة يف ت�صريحات ال ّربي عوفاديا يو�سف
ف� ّإن لهذا الكتاب ت�أثريا كبريا يف �أو�ساط عموم املتدينني
الراديكاليني من اليهود.
ك�م��ا ا��س�ت���ش�ه��د ب� ��أق ��وال �أح ��د احل ��اخ ��ام ��ات امل�ع��ا��ص��ري��ن
الأرثوذك�س املتع�صبني �شلومو افيرن שלמה אבינר
م��ن ذوي الأ� �ص��ول الفرن�سية ال ��ذي كتب ق��ائ�لا «نحن
اليهود ل�سنا �شعبا خمتارا ب�سبب �أننا تلقينا التوراة بل
تلقينا التوراة لأننا �شعب خمتار אנו עם סגולה לא

בגלל שקבלנו את התורה ,אלא קבלנו את
התורה מפני שאנו עם סגולה فالتوراة تتوافق

وط�ب�ي�ع�ت�ن��ا اخل��ا� �ص��ة ولأم �ت �ن��ا و��ش�ع�ب�ن��ا ط�ب�ي�ع��ة خا�صة
متميزة تخالف كل الأمم الأخرى يف �شخ�صيتها وروحها،
و�إذا كان البع�ض ي�صمنا لهذا ال�سبب بالعن�صرية ف�إن
العن�صرية �إذا كان معناها هذه اخل�صو�صية والعلو على
كل الأمم الأخرى فنحن فعال عن�صريون� .إننا نعلو كل
الأمم الأخ ��رى ال ب�سبب اجلن�س �أو ال�ل��ون ب��ل بطبيعة
الروح التي نحملها والتوراة لي�ست �إال هذا التعبري عن
م�ضموننا الداخلي وحمتواه .لقد تلقينا التوراة ب�سبب
م��ن ق��درت�ن��ا ال��روح�ي��ة على التقبل ،وروح غ�ير اليهود
خمتلفة عن روحنا كليا ،وال تك�سوها هذه القدا�سة التي
لنا «.
وق �ب ��ل ال �غ ��و� ��ص يف ن �� �ص��و���ص اب ��ن م �ي �م��ون ي���س�ت���ش�ه��د.
د .م�ن��اح�ي��م ق�ل�نر ب ��أك�ثر م��ن ح��اخ��ام م��ن احل��اخ��ام��ات
الآخرين من الواليات املتحدة وغريها ممن يعترب من
ر�ؤو���س املثايب (رو���ش ي�شيفا) كما ت�سميهم الن�صو�ص
العربية القدمية ت�ضاد هذه الأق��وال وترف�ض ما جاء
يف كتاب» ت��وراه هاميلخ «وت��ؤك��د على � ّأن الإن�سان خلق
على �صورة اهلل ּכִי ּבְ ֶצלֶם אֱ ֹלהִ ים ָעׂשָ ה אֶ ת הָ ָאדם
مثلما جاء يف �سفر التكوين وغريه من املوا�ضع.
غري � ّأن �أكرب �أهمية لعمل د .مناحيم قلرن هو �أنه يقوم
بعملية حتليل متينة لن�صو�ص الرمبام التي تدين مثل
هذه املواقف فهو القائل � ّإن كل م�ؤمن باهلل الواحد هو
بال�ضرورة تبع لأبينا �إبراهيم وكل من ترقى يف درجات
الكمال الأخالقي ا�ستحق �أن يكون على �صورة اهلل حتى
و�إن مل يكن يهوديا .ويتحدث يف مو�ضع �آخر نقال عن
ابن ميمون �أن غري اليهودي من الفال�سفة مثال؛ وهو
الذي ترقى يف مراتب الكمال هو �أعلى درجة من طالب
العلم ال�ي�ه��ودي «تلميد ح��اخ��ام» اجل��اه��ل بحقوق اهلل،
ويزيد تو�سعا من خالل النظر يف كتابه املو�سوم بف�صول
الآب��اء «برقي �أب��وت» � ّأن على املرء �أن ي�أخذ احلكمة من
�أي م�صدر ج��اء؛ �سواء من اليهود �أو من غريهم وهو
ما يذكرنا باحلديث املروي عن النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) :احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أ ّنى وجدها �أخذها..
ويف مقدمة كتابه للم�شنة ت ��وراة امل�ع��روف كناية «بيد
حازاقة «�أو اليد القوية ي�شري �إىل � ّأن احلكمة ال ت�ؤخذ
من �أف��واه الأنبياء �أنبياء بني �إ�سرائيل فقط بل �أي�ضا
من �أفواه احلكماء من غري اليهود �أي�ضا ،وكذلك يكرر
ابن ميمون ال�شواهد من الن�صو�ص اليهودية املعتربة
م��ن م�ث��ل ف���ص��ول «�أح �ك ��ام ال���ش�م�ي�ط��اه وال �ي��وب �ي��ل» من
التثنية على التوراة من � ّأن كل �إن�سان ب�إمكانه �أن ي�صل
�إىل مرتبة القدا�سة الكربى على عك�س ما ذه��ب �إليه
الكثري من علماء اليهود يف تف�سريهم لعبارة כל באי
העולם ال ��واردة يف الق�سم ال�ث��ال��ث ع�شر م��ن الأح�ك��ام
املذكورة

ول�ع��ل الق�سم الأك�ب�ر ال��ذي تو�سع فيه اب��ن ميمون يف
درا� �س��ة �أح �ك��ام غ�ير ال�ي�ه��ود وا�ستحقت م��ن د .مناحيم
قلرن اهتما ًما كبريا هو ذلك الق�سم املو�سوم بالوثنية
و�أحكام الأغيار ،وقد اجتهد الباحث يف حماولة اقتنا�ص
كل الإ��ش��ارات واملالحظات والفقرات التي تنت�صر �إىل
�سيا�سة الكتابة ع�ن��ده وه��و ب�ي��ان النزعة الكونية عند
ابن ميمون واملتعار�ضة كليا ح�سب ر�أي��ه مع ما حتاول
الأو�ساط الأرثوذك�سية �إل�صاقه بابن ميمون ،وتتواتر
اال�ست�شهادات ،وحتليل الفقرات يف نف�س االجت��اه من
الن�صو�ص التلمودية واملدرا�شية ،التي يعتمدها وذلك
طوال �صفحات الكتاب.
غري � ّأن �أطرف ما يف االحتجاج الذي يعتمده نقال عن
ابن ميمون هو �أن��ه و�إن �أق� ّر ب�� ّأن اليهود هم من حتمل
الأم��ان��ة وتلقي الأح �ك��ام ليعملوا بها بغية ال�ترق��ي يف
درج ��ات ال�ك�م��ال الأخ�لاق��ي �إال �أن ��ه ال م��ان��ع مي�ن��ع غري
اليهود من االنخراط يف هذا املنحى ،وال �شيء مينعهم
م��ن ال �ت �ه � ّود وال ��دخ ��ول يف ال���ش�ع��ب ال �ي �ه��ودي؛ وه ��ذا يف
احل�ق�ي�ق��ة م ��ن امل ��واق ��ف امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت�ك���ش��ف ك�م��ا ي��رى
امل��ؤل��ف � ّأن اليهودية ب��ال��رغ��م مم��ا ��ش��اع م��ن �أ ّن�ه��ا ديانة
قومية عرق ّية �إال �أ ّنها بهذا املعنى ديانة تتجاوز العرق
والقومية وت�أخذ طابعا كونيا بالرغم من بقائها ال�سبيل
ل�ل�خ�لا���ص فيما ي �ب��دو ،وه ��و م��ا ال ي�ق��ول��ه اب ��ن ميمون
�صراحة؛ وال �شك � ّأن ه��ذا املوقف يعترب متقدما جدا
مقارنة مبا جن��ده عند كبار الالهوتيني واحلاخامات
اليهود املعا�صرين من �أم�ث��ال ال� ّرب��ي يت�سحاق ك��وك يف
كتابه «الأن ��وار» ال�شهري «�أوروت» ومل يفت د .مناحيم
قلرن ط��وال �صفحات الكتاب �أن يبني العمق التاريخي
لهذه الأفكار التي تعزز ال�شعور باخل�صو�صية والرفعة
والعلو عن بق ّية ال�شعب ويربطها بال�سياقات التاريخية
ال�ت��ي ظ�ه��رت ف�ي�ه��ا ،وم��ن ه�ن��ا ت��وق�ف��ه ع�ن��د ك�ت��اب��ات �أب��ي
احل�سن ال�لاوي �صاحب الرد والدليل يف ن�صرة الدين
الذليل.
و�أخ �ي� ً�را ي�ن�ت�ه��ي امل ��ؤل ��ف �إىل ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى م��ا ي�سميه
«ال�ت��وا��ض��ع ال�لاه��وت��ي» امل� ��ؤدي �إىل ق�ب��ول الآخ ��ر ال��ذي
مي�ك��ن ل�ل�ي�ه��ود �أن ي�ت�ع�ل�م��وا م �ن��ه ،م �� �ش��ددا ع�ل��ى �أه�م�ي��ة

ال�ك��ون�ي��ة يف م�ق��اوم��ة ك��ل دع ��وات اخل�صو�صية املنغلقة
على نف�سها ،وال�ت��ي ال ميكن �أن ت ��ؤدي �إال �إىل العنف
والغطر�سة والعن�صرية ويعترب � ّأن ابن ميمون هو من
بع�ض الوجوه �أك�ثر حداثة من بع�ض علماء اليهودية
و�أح �ب��اره��ا امل�ع��ا��ص��ري��ن؛ وه ��و ال ��ذي ع��ا���ش ب�ين ال�ع��رب
وامل�سلمني وانغر�س يف هذه الرتبة ال�شرق �أو�سطية.
ويف اخلتام ميكن القول �إن هذا الكتاب هو كتاب كتبه
يهودي ليهود من �أمثاله بالأ�سا�س ،وهو موجه ملعاجلة
ق���ض�ي��ة ت�ق�ل��ق ب�ع����ض الأو�� �س ��اط الأك ��ادمي �ي ��ة وال�ن�خ��ب
الإ�سرائيلية التي تخ�شى من تف�شي الأف�ك��ار املت�شددة
واملنغلقة؛ يحركها يف ذل��ك اخل��وف على م�ستقبل هذا
الكيان ،ولكن هذا ال يعنى � ّأن القراء العرب ال ي�ستطيعون
�أن يجدوا فيه ما يحرك �سواكنهم ،فمن املهم جدا �أن
يقوم بع�ض الأكادمييني العرب واملتخ�ص�صني يف تاريخ
ال�ع�لاق��ات الإ��س�لام� ّي��ة ال�ي�ه��ودي��ة ب��درا��س��ة م�ق��ارن��ة بني
ه��ذا التوجه وب�ين ما عرفناه يف تاريخنا من ن�صو�ص
حول �أحكام �أهل الذمة وامل�ست�أمنني يف دار الإ�سالم من
ال��وج�ه��ة التاريخية �أوال وم��ن جهة �إع ��ادة التفكري يف
ق�ضية الآخ��ر يف الديانتني والثقافتني من �آج��ل ر�صد
�أوجه الت�شابه واالختالف.
وب��ال��رغ��م مم ��ا يف ال �ك �ت��اب م ��ن �أوج� ��ه اجل �ه��د ال�ن�ظ��ري
العميق الذي حتركه هواج�س فل�سفية وكونية وبالرغم
من حماولته الف�صل بني النزعة الكونية امل�ضمنة يف
داللة احلائرين والنزعة اخل�صو�صية الكامنة �أحيانا يف
ن�صو�ص الفقه اليهودي كما ظهرت يف «امل�شنه ت��وراة»
يرا يف احلقيقة بوجاهة
ف� �� ّإن ه��ذا ال�ك�ت��اب ال يقنع ك�ث� ً
�سيا�سة الكتابة والقول فالباحث د .قلرن ال يزال �أ�سري
البحث يف الن�صو�ص القدمية عن حلظات �ضوء وحداثة
م�صنعة ف��اب��ن ميمون ع��امل و�سيط وك�ت��ب يف �سياقات
و�سيطة و�ضمن �إ�شكاليات طرحتها اليهودية يف حقبتها
الو�سيطة ،ومل يكن م�شغوال ان�شغال امل��ؤل��ف بق�ضايا
الكونية واخل�صو�صية ،وكان الأجدر يف نظري لو حاول
ت�أ�سي�س ه��ذه الق�ضايا خ ��ارج الفكر ال��دي�ن��ي اليهودي
ال��و��س�ي��ط واحل ��دي ��ث؛ ف�ه��ي ع�م�ل�ي��ة ع�ق�ي�م��ة يف ن�ظ��ري.
واليهودية كغريها حتتاج �إىل مقاربة راديكالية باملعنى
الفل�سفي للكلمة؛ للخروج من �إ�سار العقلية الو�سيطة
وم��ن غ�ير املقنع �أن نتخري ف�ق��رات ون�صو�ص م��ن ابن
ميمون لنجعله درع��ا واق� ًي��ا �ضد الأ��ص��ول�ي��ة اليهودية
ذلك � ّأن يف ن�صو�صه مئات الن�صو�ص الأخرى التي تقف
يف وجه هذا النوع من االحتجاج وال �شك � ّأن مقتل رابني
نف�سه بفتوى دين رودف غري دليل على ذلك فما بالك
بغري اليهود.
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هم أيضا بشر :غير اليهود في فكر الرامبام
(الرّبي موسى بن ميمون) لمناحيم قلنر
فوزي البدوي *
هذا كتاب يجدّ ف عك�س التيار ،ومن هنا �أهميته؛ فقد �شاع عن اليهودية �أنّها تكر�س هيمنة اليهودي على غريه من الأغيار ،ود�أبت اليهودية التقليدية �أو الربانية
الربي يت�سحاق بن زئيف �أحد حمرري جملة «عوالم هحا�سيدوت»
حتى ع�صرنا احلا�ضر يف �أ�شكالها احلريدية والقومية املغالية على ت�أكيد هذه الفكرة حتى �أنّ ّ
ل�سان حال بع�ض اليهود املتزمتني يف �إ�سرائيل كتب يف العدد  160من املجلة مقاال حتري�ضيا وعن�صريا عنوانه «العرب كل نواياهم �سيئة» ومما �أورده فيه �أنّ العرب
هم �أ ّمة منحطة وهم �أكرث ال�شعوب التي تعرف ال�ضغينة ،و�أن كل نواياهم �سيئة وماكرون ووحو�ش ي�شبهون احلمار ويتلذذون على القتل ،و�أ�سرف فيه يف بيان علوية
اليهود واليهودية على امل�سلمني والإ�سالم .ونف�س هذه الأفكار مما جنده مبثوثا يف كتابات زعيم حركة كاخ مائري كاهانا وخ�صو�صا يف خطابه ال�شهري واليتيم يف
الكني�ست الإ�سرائيلي 1988مما ي�ضل مرجعا يف العن�صرية البغي�ضة.

غري � ّأن �أهم ّية هذه الآراء ال�شائعة بني ق�سم كبري من
ال�ي�ه��ود املتدينني وال �غ�لاة �إ ّ
من ��ا تنبع �أهميتها م��ن � ّأن
�أ�صحابها ك�ث�يرا م��ا يعتمدون على �آراء ك�ب��ار متفقهة
أ�سا�سا وعلى
اليهود يف القرون الو�سطى من الغا�ؤنيم � ً
ر�أ� �س �ه��م ال��رب��ي م��و��س��ى ب��ن م�ي�م��ون ال�ق��رط�ب��ي �صاحب
«امل�شنه ت��وراة» و«دالل��ة احلائرين» وهو من �أطلق عليه
اليهود لقب ن�سر الكني�س وقالت فيه «�أ ّن��ه من مو�سى
النبي �إىل مو�سى بن ميمون مل يظهر مثل مو�سى بن
ميمون ف�ضاهته بنبيها جلاللة ق��دره وعلمه .ومزية
هذا الكتاب ال��ذي �أ�صدره د .مناحيم قلرن عن جامعة
بار ايالن هي �أ ّن��ه يبني الوجه الآخ��ر للر ّبى مو�سى بن
ميمون الذي تتجاهله اليهودية التقليدية ومن ورائها
اليوم هذه اليهودية العن�صرية التي جنددها مبثوثة
يف كثري مما يكتب يف ه��ذه الأو� �س��اط ،وق��د و�سم كتابه
ب�ع�ن��وان م�ث�ير وه ��و «ه ��م �أي���ض��ا ب���ش��ر» «ه ��ان ��وخ ��ري» يف
ع�ين الرمبام وال�ن��وخ��ري يف اللغة العربية ه��و عموما
غري اليهودي ،ويطلق جم��ازا يف معانٍ أ�خ��رى متعددة.
وتتوفر العربية يف احلقيقة على عبارات كثرية ميكن
ا��س�ت�ث�م��اره��ا يف درا� �س ��ة �إ� �ش �ك��ال �ي��ة ال �غ�يري��ة والآخ � ��ر يف
اليهودية ��س��واء م��ن الوجهة الفل�سفية �أو الفقهية �أو
الأدبية من مثل عبارات «غر تو�شاف» �أو الغرباء املقيمني
يف «�أر�ض �إ�سرائيل  -كما يزعمون �أو عبارة هاغوئيم �أو
الأغيار �أو عبارة «ح�سيدي �إم��وت هاعوالم» �أي «�أتقياء
�أمم ال�ع��امل» وغ�ير ذل��ك من املفاهيم التي تعر�ض لها
مناحيم قلرن بتو�سع �أو عر�ضا يف عمله هذا .واحلقيقة
� ّأن اختيار الرمبام لعر�ض �إ�شكالية املخالف يف امللة هو
اختيار موفق فالرمبام ظل يف الوعي اليهودي متمتعا
ب�صورة مزدوجة فهو �أوال �صاحب داللة احلائرين ذي
املنحى الفل�سفي والكالمي وفيه جند نزوعا �أحيانا �إىل
الكونية وقيمها ،وهو �أي�ضا �صاحب امل�شنة توراه عمدة
الفقه اليهودي والذي يحتوي على �آرائه الفقهية التي
متد الأو��س��اط املحافظة بل واملتطرفة اليوم مبخزون
كبري من الآراء والأحكام التي تربر �سلوكها ونظرتها



ال��دون�ي��ة لغري ال�ي�ه��ود ،ب��ل �أم ��دت بع�ض الأو� �س��اط مبا
به متت ت�صفية اخل�صوم ج�سديا حتى داخل اليهودية
نف�سها مثلما ه��و � �ش ��أن الأو� �س ��اط ال�ت��ي ح��ر��ض��ت على
اغ�ت�ي��ال راب�ي�ن اع�ت�م��ادا على �أح�ك��ام دي��ن رودف �أو دين
مو�سر ووجدت يف �إيغال عمري الأداة التنفيذية لذلك.
ولدرا�سة هذا املو�ضوع ال�شائك ق�سم امل�ؤلف كتابه �إىل
مقدمة در���س فيها ال�سرديات املت�صلة ب�شعب �إ�سرائيل
مع الرتكيز على املنظور الرباين؛ �أي منظور ما ميكن
�أن نطلق عليه جمهور اليهود على ما اعتادت �أن ت�سميه
م�صادرنا الإ�سالمية ث� ّم خ�ص�ص ثمانية ف�صول در�س
يف الأول م�ن�ه��ا م��ا �أ� �س �م��اه ب��ال�ك��ون�ي��ة ع�ن��د اب ��ن ميمون
وت��و��س��ع ف�ي��ه يف ق���ض��اي��ا ال�ك��ون�ي��ة واخل���ص��و��ص�ي��ة وحلل
بع�ضا من ن�صو�ص امل�شنا وخ�صو�صا فقرات من مبحث
ال�سنهدرين ومبحث ع�ب��وداه زاراه (العبادة الغريبة)
يف مو�ضعني ثم نظر يف �شروح ابن ميمون واملاهارا�شا
�أي الربي �شموئيل ايدل�س� .أما يف الق�سم الثاين فاهتم
مب�س�ألة ت�أ�صيل الأ� �ص��ول م��ن مثل ق�ضية الإمي ��ان يف
التوراة ويف فكر احلاخامات والقرون الو�سطى والفكر
الفل�سفي اليهودي الو�سيط ،ومتت درا�سة م�س�ألة اخللق
على ��ص��ورة الإل ��ه .ويف الق�سم الثالث امل��و��س��وم ب�أ�س�س
العلم ،متت درا�سة احلكمة يف الت�شريع يف التوراة �أوال
ث ّم من خالل مقدمة داللة احلائرين و�شرح امل�شنا ث ّم
�أحكام التوبة يف التوراة وامل�شنا وال�صالت بني الهالخا
وال �ن �ب��وة ،ث��م در� ��س يف الأب� ��واب امل��وال�ي��ة م�سائل تتعلق
بالوجود ال�سابق على اخللق واملا�شيح الآتي وفيه در�س
الأ�صول الثالثة ع�شر و�أحكام التوبة ،وتو�سع يف درا�سة
دالل��ة احلائرين ور�سالة ابن ميمون �إىل يهود اليمن،
ور��س��ال�ت��ه يف ال�ب�ع��ث ب�ع��د امل ��وت ،ث��م ان�ت�ق��ل �إىل حديث
مف�صل حول �إ�شكالية الكونية يف فكر ال ّربي مو�سى بن
ميمون والإجابة عن �س�ؤال هل كان ابن ميمون كونيا؟
وختم الكتاب باحلديث ع��ن م�شروعية عمله والآم��ال
التي يعلقها على الكتاب مع تركيز خا�ص على ال ّربي
ي �ه��ودا ه��ال�ي�ف��ي االن��دل���س��ي امل �ع��روف ع�ن��د ال �ع��رب ب��أب��ي

احل�سن الالوي وكذلك على ابن ميمون و�أتباعهما من
بعهدها.
ه ��ذا ال �ك �ت��اب �إذن ه��و حم��اول��ة ف��ري��دة ف�ي�م��ا ن�ع�ل��م من
�أ��س�ت��اذ ال��درا� �س��ات الفل�سفية ال�ي�ه��ودي��ة يف ج��ام�ع��ة ب��ار
اي�لان حت��اول القطع م��ع ال ��ر�أي ال�سائد ومثلما �أ��ش��ار
ع��ن ح��ق بع�ض الباحثني ف��إ ّن��ه عمل ج��دايل بالأ�سا�س
�ضد النزعات العن�صرية املنت�شرة يف ال�ع��امل اليهودي
اليوم؛ ولذلك ق�صد �أن يكتب هذه املرة باللغة العربية
وهو الذي اعتاد الكتابة باللغة الإجنليزية يف حماولة
منه ل�ل��وق��وف يف وج��ه ال�ت��وج��ه امل��زع��ج داخ ��ل الأو� �س��اط
الأرثودوك�سية الإ�سرائيلية حينما ترى يف غري اليهودي
فل�سطينيا �أو عربيا �أو مغاي ًرا لها يف امللة على �أ ّنه منحط
الدرجة والقيمة حماوال الكتابة فيما ي�شبه البحر من
ورائكم والعدو من �أمامكم� :أي بني �أقوال احلاخامات
املتع�صبني وب�ين ما تناثر من �أق��وال ال ّربي مو�سى بن
ميمون يف كتاباته الفل�سفية والكالمية خ�صو�صا تلك
التي تك�شف ح�سب نظره عن نزعة كونية ال ميكنها �أن
تتوافق مع النظرة الأرثوذك�سية املقيتة ،وبالرغم من
�أن ��ه ال مي�س يف العمق م��ن فكر ال��رم�ب��ام ال�ي�ه��ودي �إال
�أن��ه كتاب ال �شك �سيدخل بع�ض ال�ضيق على �أو��س��اط
املتدينني يف جامعاتهم الدينية ويف م��دار���س الي�شيفا
التلمودية.
وق ��د ت �خ ّ�ير د .م�ن��اح�ي��م ق �ل�نر يف ب ��داي ��ة ك �ت��اب��ه بع�ض
ال�شواهد الن�ص ّية املعتمدة من الأدب ال ّرباين التي تغذي
هذه النزعة اال�ستعالئية م�شريا �إىل �أحد الكتب التي
حققت رواج��ا يف هذا ال�صدد وهو كتاب «ت��وراة هاميلخ
“ תורת המלך �أو ت ��وراة امل �ل��ك ل�ل�ح��اخ��ام امل�ت�ط��رف
دوف ل�ي�ئ��ور דב ליאור م��ن م�ستوطنة ك��ري��ات �أرب ��ع
املقامة تقوم على �أرا��ض��ي مدينة اخلليل الفل�سطينية
والتي تخرج منها املتطرف ب��اروخ جولد�شتاين الذي
ق�ت��ل امل���ص�ل�ين ف �ج��را يف جم ��زرة احل ��رم الإب��راه �ي �م��ي؛
التي ا�ست�شهد فيها  29م�صلياً وجرح � 150آخرين يف 25
فرباير  1994وبالرغم من وق��وف احلاخامية يف وجه

