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سينكلا يف ةكئالم
Angels in the Synagouge

ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ن8ب نوص8تر( ي8حابص8لا ة8قد8ص ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور يت8لا ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ،ا8هّد8عأ يذ8لا ،)-١٩٤٤( ة8قد8ص مي8ماين8ب هن8با ىل8ع ة8يربع8لا8ب )١٩٩٠ -١٩٢٢ يرفص8لا ة8قد8ص مي8ماين8ب
  طاب88ش ١ ،١٢٢٩-١٢٢٨ ن88يددع88لا ،ةر88ماس88لا راب88خأ - .ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا  ي88ف ا88هر88شنو ،اهحّق88ن

.٢٥ .ص ،٢٠١٧

 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
  ،)ينس8ح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 ي8ناث8لا نو8نا8ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢ ،يرفص8لا( ي8حابص8لا ة8قد8ص )نوص8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن

١٩٩٠(.

 )يرفص888لا حل888ش( ي888حابص888لا ح888لا888ص ان888با )ر888شآ( حودم888مو  )دع888س( ديع888س/دع888س ناقيقش888لا ،ياّم888ع’’
 م8يدق8لا سينك8لا ي8ف تب8سلا ةال8ص ن8ع ر88ّخأت8ن ال ي8ك ر8كاب8لا حابص8لا ي8ف  ان8نوظ8قو8ي ا8نا8ك ،هللا امهم8حر
 ّيح8لا وح8ن د8يد8جلا ّيح8لا ن8م ليل8لا ةمل8ظ ي8ف ا8نريس8ب ا8نأد8ب د8ق نوك8ن ا8888ًحاب8ص ةي8ناث8لا ليب8ُق .سل8با8ن ي8ف
 ي8ف سو8نا8ف .ر8هظلا ت8قو ي8ف ّىت8ح ةقيض8لا ه8عراو8ش ي8ف يشمل8ل سو8نا8ف باحط8صا مز8ل ثي8ح ،م8يدق8لا
.نابسُِحلا يف اًدراو عبطلاب ناك ام تبسلا موي

ةكئالم تاوصأ



2

  انه88888ّجو يذ88لا و88ه نيّلص88ملا تو88ص .ة88قزألا ي88ف انل88888ُجرأ انكه88نأ نأ دع88ب سينك88لا انل88صو توب88سلا د88حأ ي88ف
 ال .ٌد88صو88م باب88لا ّنأ88ب انئ88جو88فو ،ل88ما88ك ءود88ه ّمي88خو توص88لا ى88شال88ت باب88لا انل88صو ا88مدن88ع .ةملظ88لا ي88ف
 .سينكلا نم ةالصلاو حرفلاو مينرتلا توص قالطنا مدعب انعنُقي نأ عيطتسي َدحأ

  ن8هاك8لا ساّمش8لا ان8ل لا8ق ،“عيم8جلا يراب8ل مه8تال8ص ي8ف ا8نوقب8س ن8يذ8لا ،هللا ةك8ئال8م ان8ه نا8ك ،ًانيق8ي”
 هق888يدص888ت مدع888ل بب888س ّيأ ان888يد888ل نك888ي م888ل .ا888ندع888ب ّوتل888ل ل888صو يذ888لا بوقع888ي ن888ب )هد888سح بأ( نسح888لا و888بأ
 .“لماكلاب


