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ر ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﻣﺴﺘﻬ ّ
ﻞ
ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺎد ُ

اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠTﺎت اUﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﻠ Vرأﺳﻬﺎ اXWﻠﻴYﻳﺔ .ﻣﻦ ا[Zﻜﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳ\

ﺬ ﺟﻴ[ cأdن ﻣﻮeﺘTﻮﻣﻴﺮ fﻓﻲ
ﺑ]ﺳ[ﺎ^ ﺑﻌ_ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻫﺬ` اZﺼﺎدر اﺑﺘﺪا^ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣ aاﻟّ b

 hﺣﺘ Vاﻟﻴﻮ :hاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن iأjﺪ hاﻟkﻮا mlاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔn iﺎرﻳoﻬd ipﻫﻮnﻬ pوأدﺑﻬip
gﺘﺎﺑ\ اﻟﻬﺎ ّ

ﻓﻴﻠﺪﻟbﻴﺎ اﻟﻌﺎ) qrst hﺑﺎXWﻠﻴYﻳﺔz ivxy-vww .u iﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪةe iﻴﻮﻳﻮرك { (qryﻣﺮورا ﺑ|:

ל .א .מאיר ,קווים לביבליוגראפיה על השומרונים :א’’י– מחקרים בידיעת הארץ

ועתיקותיה ,ספר ד’ ,שנת תשט’’ז ,עמ’  (862–252وﺑﻌﺪ ﺑ}ﻊ ﺳﻨﲔ jﺎ hاUﺳﺘﺎذ دوeﺎﻟﺪ

ﺑﺮودر~ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ zﺒﻌﺔ ﻣYﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ • €ﻋﻨﻮانL. A. Mayer, Bibliography of the :
 p• Samaritans, edited by Donald Broadribb. Leiden 1964רפאל ויס ,לקט

ביבליוגראפי על השומרונים והנוסחה השומרונית של התורה ,מהדורה שניה .ירושלים

)אקדמוֹן( תש’’ל:p• ,

Sergio Noja, Contribution à la bibliographie des samaritains, ANNALI
dell’Istituto Orientale di Napoli volume 33 (N:S. XXIII), 1972, pp. 98-113; Jean
Margain, Élémnts de bibliographie samaritaine. Semitica XXVII, 1977, pp.
.153-157

وأ‚ﻴﺮا ƒﺪرت ﻋﺎ wss„ hاﻟkﺒﻌﺔ اﻟ…ﺎﻟ…ﺔ ﻟﻘﺎ[lﺔ gﺮاون اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ وﻣYﻳﺪة
وﻣﺸbﻮﻋﺔ ﺑﺎﳊﻮاﺷﻲ وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اUﺳﺘﺎذ ﭘﻮﻣﺮ:

A Bibliography of the Samaritans, Third Edition: Revised, Expanded and
(Annotated. ATLA Bibliography Series 51, Scarecrow Press, 2005 )622 pp.
Edited by Alan David Crown and Reinhard Pummer
ت اﻟkﺒﻌﺔ اUوﻟ Vﻋﺎ qr{x hواﻟ…ﺎeﻴﺔ ﺳﻨﺔ  .qrrvوﻳﺸﺎر إﻟ Vأن اﻟkﺒﻌﺔ اﻟ…ﺎﻟ…ﺔ pّ}n
ƒﺪر ِ
jﺮاﺑﺔ أﻟ mﻣﺼﺪر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘ[ﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮnﻴﺔ وردت وﻓﻖ اﺳ pاZﺆﻟm

وﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤ aوﻫﻨﺎك ﻓﻬﺮﺳ €ﻟﻠ[ﻮاﺿﻴﻊ .وﺟﺎ^ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳ mﺑﻬﺬ` اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
اﳉﺪﻳﺪة" :اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن-ﻣﺠ[ﻮﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺿ[ﻦ اﻟkﻮا mlاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ "اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ"
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وjﺪ ُﺑﺪ^ ﺑﺘﻨﺎوﻟﻬ pﺑﺎﻟﺒﺤ aﻣﻨﺬ أن اgﺘﺸbﻬ pاZﺴﺘﺸﺮjﻮن اUوروﺑﻴﻮن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ .وjﺪ Ynاﻳﺪ اdﻫﺘ[ﺎ hﺑﺎﻟﺴ[ﺮة ﻣﺆ‚ﺮا وﲡّﻠ Vذﻟﻚ ﻓﻲ اeﺘﺎج ﻋﻠ[ﻲ واﻓﺮ".

أﺿ mإﻟ Vذﻟﻚ اZﺆﲤﺮات اﻟﻌﺎZﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ nﻌﻘﺪ اUن ﻣﺮة gﻞ أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات وgﺎن اZﺆﲤﺮ ا‚Uﻴﺮ jﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴbﺎ ﻓﻲ ƒﻴ mاﻟﻌﺎ wssx hأﻣﺎ اZﺆﲤﺮ
[ﻲ ﺑﺎZﺎlﺪة اZﺴﺘﺪﻳﺮة ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳ cﻓﻲ ‚ﺮﻳ mاﻟﻌﺎqr{„ h
اUول ﺣﻮل ﻣﺎ ﺳ ﱢ

ﻓﻴ[ﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أوﻟn Vﺮﻣﻲ أن nﻜﻮن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﺪر اWﻣﻜﺎن ﻟﻺnﻴﺎن ﺑﻜﻞ اZﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

واﻟﻌﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ُnﻌﻨ Vﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ أnﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ورƒﺪﻫﺎ .أرى ﻓﻲ

ﻫﺬ` اﻟﻘﺎ[lﺔ eﻮاة أوﻟ Vوأرﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرى^ اﻟﻌYﻳ Yﻟ €bاeﺘﺒﺎﻫﻲ إﻟ Vأ fﻣﺼﺪر ﻟ pﻳﺤﻆ

ﺑﺎﻟﺬgﺮ ﻫﻨﺎ أو أﻳﺔ ﺷﻮاlﺐ أ‚ﺮى وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻌﻨﻮان اWﻟﻜﺘﺮوeﻲ ا…Zﺒ €• €اﻟﻌﻨﻮان
أﻋﻼ` ﻣﻊ ﻣYﻳﺪ اdﻣﺘﻨﺎن ﺳﻠbﺎ

ا .~ .أ‚ﺒﺎر اﻟﺴﺎﻣﺮة iدورﻳﺔ eﺼ mﺷﻬﺮﻳﺔ • pأﺳﺒﻮﻋﻴﺔ nﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮ~

ﻣﻦ nﻞ أﺑﻴﺐ ﻣﻨﺬ اUول ﻣﻦ gﺎeﻮن اUول  .qryrاﶈﺮران :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴ pراﺿﻲ ƒﺪjﺔ وﺣﺴﻨﻲ
راﺿﻲ ƒﺪjﺔ iqswr .~ .u .ﺣﻮﻟﻮن  i„{ qqsإﺳﺮاlﻴﻞ.

tsedakab@netvision.net.il, mystae.com/samaritans.html
اﺑﻦ أﺑﻲ أƒﻴﺒﻌﺔ iﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ iﻋﻴﻮن اeUﺒﺎ^ ﻓﻲ zﺒﻘﺎت اzdﺒﺎ^ iﺷﺮح و•ﻘﻴﻖ Yeار رﺿﺎ.

ﺑﻴﺮوت „.twq-tqt .u iqry

اﺑﻦ اﻟﺒkﺮﻳﻖ iاﻓﺘﻴﺸﻴ cﺳﻌﻴﺪe iﻈ pاﳉﻮﻫﺮ أو gﺘﺎ~ اﻟﺘ]رﻳﺦ ا[žﻮع ﻋﻠ Vاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ eﺸﺮ ﺷﻴoﻮ iﺑﻴﺮوت .wsq .u iqrsx

اﺑﻦ ﺑkﻮzﺔ iأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠ\ ﻣﺤ[ﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠ\ ﺑﻦ ﻣﺤ[ﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴ pاﻟkﻨﺠﻲ اZﻠﻘﺐ ﺑﺸ[c
اﻟﺪﻳﻦb• iﺔ اﻟﻨﻈﺎر ﻓﻲ ﻏﺮاlﺐ اUﻣﺼﺎر وﻋﺠﺎlﺐ اUﺳbﺎر )ﻣﻌﺮوف ﺑﺎdﺳ :pرﺣﻠﺔ اﺑﻦ

ﺑkﻮzﺔ( eﺸﺮ دﻳTﺮﻣﺮ fوﺳﻨTﻮﻳﻨﺘﻲ x iﻣﺠﻠﺪات iﺑﺎرﻳ iq{tt-q{tx cط iq{rv iv .ﻣﺞq .
.qw{ .u

اﺑﻦ ﺣ ihYاﺑﻮ ﻣﺤ[ﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺣ[ﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ iاﻟbﺼﻞ ﻓﻲ اZﻠﻞ واUﻫﻮا^ واﻟﻨﺤﻞ وﺑﻬﺎﻣﺸ\
ﺤﺤ\ وذّﻳﻠ\ ﺑﻬﻮاﻣﺶ ﻣbﻴﺪة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣ[ﻦ ‚ﻠﻴbﺔ ط q .ج.
اZﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﻟﻠﺸﻬﺮﺳﺘﺎeﻲّ ƒ .
 iw–qﻣﺼﺮ  qvxtﻫﺠﺮﻳﺔ.

اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻖbƒ iﻲ اﻟﺪﻳﻦ iﻣﺮاƒﺪ اzdﻼع ﻋﻠ Vأﺳ[ﺎ^ اUﻣﻜﻨﺔ واﻟﺒﻘﺎع )ا‚ﺘﺼﺎر ﻣﻌﺠp
اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻴﺎjﻮت( eﺸﺮ ﺟﻮﻳﻨﺒﻮل iﻟﻴﺪن  iq{„sجq{{ .u iv .

اﺑﻮ ﺷbﻴﻖ اﻟﻜﺎﻫﻦ iﻳﻌﻘﻮ~g iﺘﺎ~ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﲔn .ﺎرﻳoﻬ pوﻋﺎداnﻬzi ipﻘﻮﺳﻬ pواﺣﻮاﻟﻬp

وﺣﺎﻟﺘﻬ pاdﺟﺘ[ﺎﻋﻴﺔ واﻟ…ﻘﺎﻓﻴﺔ .أﻣﻨﻴﺎnﻬ pواﻣﺎeﻴﻬg ipﺘﺒﻬ pوjﺼﺼﻬ pاZﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟTﻴﺮ

ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﻌ_ أﺳﺎzﻴﺮﻫe .pﺎﺑﻠ) qrys cﻣkoﻮط(.
———n iﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎnﻲe .ﺎﺑﻠ)qrtx cﻣkoﻮط(.

——— iوƒﻴﺘﻲ وnﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎnﻲe .ﺎﺑﻠ) qrtx cﻣkoﻮط(.

أﺑﻮ اžﺪ iﻟﻴﻠ Vإﺑﺮاﻫﻴ) pد .أﺳﺘﺎذة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﺷ[ i(cﻣoﺘﺎرات
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إﺳﺮاlﻴﻠﻴﺔ iﺟﺬور اﻟﻌﺪا^ اWﺳﺮاlﻴﻠﻲ ﻟﻠﺴﺎﻣﺮﻳﲔhttp://acpss.ahram.org.eg/ .
ahram/2001/1/1/CI2R151.HTM
اWدرﻳﺴﻲ iأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠ\ ﻣﺤ[ﺪ اﻟﺸﺮﻳ imو mƒاﻟﺸﺎ hوﻓﻠﺴkﲔe .ﺸﺮ روزن ﻣﻠﺮ iﻟﻴﺒﺴﻚ
{.u iq{rx p• q{w

اokƒdﺮ ifأﺑﻮ إﺳﺤﻖ )ت i(hr„q .اZﺴﺎﻟﻚ وا[Zﺎﻟﻚ• .ﻘﻴﻖ ﻣﺤ[ﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل
اﳊﻴﻨﻲ .اﻟﻘﺎﻫﺮة .xx .uiqryq

———g iﺘﺎ~ اjdﺎﻟﻴe ipﺸﺮ ﻣﻠﺮ iﻏﻮnﻨﺠﱳ „{ iu iq{vr

اﻟﺒﺮﻏﻮ•ﻲ iإﻳﺎد iاﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟ}bﺔ اﻟTﺮﺑﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ iﻣﺴﺒﺒﺎnﻬﺎk‚ iﻮرnﻬﺎ iدور اdﺣﺘﻼل

ﺪ hإﻟe Vﺪوة اﻟﺘTﻴﺮات اﻟﺴﻜﺎeﻴﺔ واdﺟﺘ[ﺎﻋﻴﺔ .ﻋ[ﺎن r_y
ﺪ ﻣﻨﻬﺎ .ﺑﺤ aﻣﻘ ّ
ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺒﻞ اﳊ ّ

nﺸﺮﻳﻦ اUول .qr{x

اﻟﺒﺮﻏﻮ•ﻲ iإﻳﺎد وﺣﺴﲔ أﺣ[ﺪ ﻳﻮﺳ imاﳋﺼﺎlﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واdﺟﺘ[ﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠkﺎblﺔ
اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻮن "ﻳﺎزور ﻳﺎﻓﺎ" „{ .qrأeﻈﺮ أﻳ}ﺎ "ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺌﻮن أgﺎدﳝﻴﺔ".
اﻟﺒﺮﻏﻮ•ﻲ iﻋ[ﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ؛ ‚ﻠﻴﻞ zﻮzﺢn iﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴkﲔ .اﻟﻘﺪس .qrwv

ﺪر( ﻋﻠƒ Vﻬﻮة ﺟﺮزﱘ .اUﻳﺎ ihﺟﺮﻳﺪة ﺟ[ﻴﻊ أﻓﺮاد
َ j
اﻟﺒkﻞ iﺣﺴﻦ iﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ ) َ
اﻟﻌﺎlﻠﺔ iﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ qr .ﲤﻮز .wssr

اﻟﺒﻼذر ifأﺑﻮﺟﻌbﺮ أﺣ[ﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴ Vﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮg iﺘﺎ~ ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان• iﻘﻴﻖ رﺿﻮان ﻣﺤ[ﺪ

رﺿﻮان .ﺑﻴﺮوت {qrt؛ eﺸﺮ د fﻏﻮﻳ\ iﻟﻴﺪن .q„{ .u iq{yy

اﻟﺒﻴﺮوeﻲ iاﺑﻮ اﻟﺮﻳﺤﺎنg iﺘﺎ~ ا•Uﺎر اﻟﺒﺎjﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮون اﳋﺎﻟﻴﺔ• iﻘﻴﻖ ادوارد زا‚ﺎوi

ﻟﻴﺒYج .qrwv

ﺑﻦ ﻳﻮ i\eﺑﻨﻴﺎﻣﲔ iرﺣﻠﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻟﻠﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﺑﻦ ﻳﻮ \eاﻟﺘkﻴﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎرf
 .qrs-q{„ .uأeﻈﺮ :اﻟﺘkﻴﻠﻲ.

اﻟﺒﻴﺸﺎو ifﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠ\ iوﻓﺎ أﺣ[ﺪ اﻟﺴﻮاﻓkﺔe iﺼﺮ ﻋﻠﻲ eﺼﺮ iﻣﺤ[ﻮد ﺣ[ﻮدة iدراﺳﺎت

ﻓﻲ اUدﻳﺎن واﻟbﺮق .دار ا•dﺎد-ﻋ[ﺎن iاdردن ط qxqs iq .ﻫ| .„t-„x .u ihqrrs /
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——— iاﻟﺘﺮﺟ[ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮراة اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﲔ iﺣّﻘﻘﻬﺎ وّ j
اﻟ…ﺎeﻲ :ﺳbﺮ اﻟﻼوﻳﲔ iﺳbﺮ اﻟﻌﺪد وﺳbﺮ …nﻨﻴﺔ اdﺷﺘﺮاع .اﻟﻘﺪس .wssw

——— iﺳﻴﺮة ﺣﻴﺎة راﺿﻲ ƒﺪjﺔ .ا .~ .أ‚ﺒﺎر اﻟﺴﺎﻣﺮةt„ .u iwssw/w/q„ i{st-{sxi
..{s-

——— iﺳﺬاﺟﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻏYال اﻟﻜﺎﻫﻦ .ا .~ .أ‚ﺒﺎر اﻟﺴﺎﻣﺮة.uiwssv/r/w„ i{„s-{x{ i
{.{y-t

——— (Sheema) iﺷﻴ[ﺎ iﻟﻴ cﻳﻬﻮ` وإ‚ﻮ \nﻓﻲ اUد~ اﻟﺴﺎﻣﺮ fاﻟﻌﺮﺑﻲ"ﻋﻴﺶ gﺘﻴﺮ

ﺑﺘﺸﻮف gﺘﻴﺮ" .ا .~ .أ‚ﺒﺎر اﻟﺴﺎﻣﺮة.qqw-{„ .ui iwssv/v/q„ i{qs-{s{ i

 "fواﻟﻌﺒﺎرة " dﻣﺴﺎس .ا .~ .أ‚ﺒﺎر اﻟﺴﺎﻣﺮ
——— iأﺑﻮ eﻮاس وjﺼﻴﺪ" \nﺷﻘﺎ^ ﺳﺎﻣﺮ ّ

iwss„/x/q„ irss iq{-qt .u iwss„/x/{ i{rr-{r{ iq{-qt.u iwss„/x/q .{rt-{ry

.w„-wv .u

——— iا .~.ﻓﻲ ﺣﻠﺘﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ •ﻼ•ﺔ ﻋﻘﻮد وeﻴ mوeﻘﺪ اﻟﻜﺎﻫﻦ ﺣﺴﻨﻲ واmƒ
اﳊbﺘﺎو .fأ‚ﺒﺎر اﻟﺴﺎﻣﺮة „.q„-qx .u iwssx/qs/wt i{t

———e iﺎﻓﺬة ﻋﻠ Vاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﲔ .ﻣﻌﻬﺪ ا .~ .ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ iﺣﻮﻟﻮن „q .u iwss

wr؛gﻨﻴﺴﺔ ا¶ﻠﺺ ﻟﻠﺮو hاZﻠﻜﻴﲔ اﻟﻜﺎ•ﻮﻟﻴﻚbg iﺮﻳﺎﺳﻴ[X imﺔ ﻓﻲ اZﺸﺮقe iﺸﺮة أﻳﻠﻮل„.„v-w„ .u iwss

ﺷﺤﺎدة iﻳﻮﺳ imإzﻼﻟﺔ ﻋﻠ Vاﻟﺘﺮﺟ[ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮراة اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﲔg .ﻨﻴﺴﺔ ا¶ﻠﺺ ﻟﻠﺮوh

اZﻠﻜﻴﲔ اﻟﻜﺎ•ﻮﻟﻴﻚbg iﺮﻳﺎﺳﻴ[X imﺔ ﻓﻲ اZﺸﺮقe iﺸﺮة أﻳﻠﻮل „.t„-tv .u iwss

اﻟﺸﺮﻳﺪة iﻣﺤ[ﺪ ﺣﺎﻓﻆ وﻋ[ﺮ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻏﻮراeﻲ iدراﺳﺎت ﻓﻲ اZﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ .اﻟkﺎblﺔ

اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔn iﺎرﻳoﻬﺎ iﻋﻘﻴﺪnﻬﺎ iﺷﺮﻳﻌﺘﻬﺎ iﻋﺎداnﻬﺎ iواjﻌﻬﺎ اZﻌﺎƒﺮ .ﻋﺮض ودراﺳﺔe .ﺎﺑﻠc
.qrrx

اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎeﻲ iأﺑﻮ اﻟbﺘﺢ ﻣﺤ[ﺪ ﺑﻦ أﺣ[ﺪ iاZﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ• iﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪ gﻴﻼeﻲ iدار اZﻌﺮﻓﺔ-

ﻟﺒﻨﺎن  qxssﻫ| .hqr{s /

اﻟﺼﺎﺣﺐ iإﻳﺎد ﻫﺸﺎ hﻣﺤ[ﻮد وﺑﻬﺠ €اﳊﺒﺎﺷﻨﺔ iاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن :اƒUﻞ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻌﻘﻴﺪة

واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأ•ﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اWﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬ.wsss .p

ƒﺪjﺔ iاﻟﻜﺎﻫﻦ ﻋﺒﺪ اZﻌﲔ iﻣﻮﺟ Yﻓﻲ nﺎرﻳﺦ وﻋﺎدات اﻟkﺎblﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔe .ﺎﺑﻠiqrtv c
zﺒﻌﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ وﻣYﻳﺪةe iﺎﺑﻠ.qrrt c

———) iإﻋﺪاد(n iﺮﺟ[ﺔ اﻟﺘﻮراة اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ dﺑﻲ اﳊﺴﻦ اﻟﺼﻮرe .fﺎﺑﻠ.qrt{ c

——— iاﻟﺪرر اﻟbﺮﻳﺪة ﻓﻲ ﺷﺮح وbnﺴﻴﺮ اUﺳ[ﺎ^ اžﻴﺪة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻮراة اﻟﻌﺘﻴﺪة.
ﻣkoﻮطe iﺎﺑﻠn qq cﺸﺮﻳﻦ اﻟ…ﺎeﻲ .qr{s
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———g iﺘﺎ~ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻬbﺎن Zﻌﺮﻓﺔ اdﳝﺎن .ﻣkoﻮطqr{s i
——— iﺳﻘﻂ اﻟﻠﻌﺎ~ Uوﻟﻲ اUﻟﺒﺎ~ .ﻣkoﻮطi

——— iﺣﻴﺎة ﺳﻴﺪeﺎ ﻫﺎرون ﺑﻦ ﻋ[ﺮان ﺷﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪeﺎ ﻣﻮﺳ Vﻋﻠﻴﻬ[ﺎ اﻟﺴﻼ .hﻣkoﻮطi
——— iدﻳﻮان ﺷﻌﺮ fوﺳﻘﻂ jﻠ[ﻲ .ﻣkoﻮط.

ƒﻼﺣﺎت iﻣﻬﻨﺪƒ iﻼﺣﺎت ﻳﺤ}ﺮ ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺣﻮل اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ .دﻳﻮان اﻟﻌﺮ~ iاﻟ…ﻼ•ﺎ^ wy
أﻳﺎر http://www.diwanalarab.com .wssr

——— iاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن إﺳﺮاlﻴﻠﻴﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺎUرض اﻟﻜﻨﻌﺎeﻴﺔ ﻣﻨﺬ  vyssﻋﺎ .hﻋﺪا^

nﺎرﻳoﻲ ﻣﻊ اﻟﻴﻬﻮد iوإƒﺮار ﻋﻠ Vأن اﻟﻘﺪس ﻋﺎ[ƒﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴkﲔ.
www.daglas.com/samerion.htm

اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ[g iﺎل ﺳﻠﻴ[ﺎنb‚ iﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮراة وأﺳﺮار ﺷﻌﺐ إﺳﺮاlﻴﻞ .دار اﻟﺴﺎjﻲ iﻟﻨﺪن ط.
 ) qrrq wط.(qr{{ q .

ﺿﺒﺎﺑﺎت iﺟ[ﻴﻞ iاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠ“ Vاﻟﻘﻨﺒﺎز” gﻠﺒﺎس ﺷﺮﻋﻲ .اUﻳﺎ hﻳﻮ hاUﺣﺪ
g wqﺎeﻮن اUول {.wss

___ iﺍﺻﻐﺮ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺣﻴﺘﻪ ﺑﺎﻷﻫﺎﺯﻳﺞ ﻭﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺴﺢ .ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ

ﻣﻮﺳﻰ ،http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=3&id=64485&cid=1361# .ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
 17ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )  19ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ( . 2008
_____ ،ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺗﻴﺔhttp://www1.wafa.ps/arabic/ .
 .index.php?action=detail&id=6278ﻭﻓﺎ-ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ۱۱ ،ﻧﻴﺴﺎﻥ
۲۰۰۸
zﻮzﺢ‚ iﻠﻴﻞ :أeﻈﺮ اﻟﺒﺮﻏﻮ•ﻲ

zﻮﻳﻠﺔ iﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎ~ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼ ihاﻟﻜﺘﺎ~ اZﻘﺪس )اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ واﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ( .دار
اﻟﺴﻼ hﻟﻠkﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ iطqxsq iq .ﻫ|.hqrrs/

ﻇﺎﻇﺎ iﺣﺴﻦ iاﻟbﻜﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ اWﺳﺮاlﻴﻠﻲ .ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻟﻘﺎﻫﺮة
.qrtq

ﻋﺎرف iﻋﺒﺪ اﻟﻠ\ iﻣﺪﻳﻨﺔ eﺎﺑﻠ icدراﺳﺔ إjﻠﻴ[ﻴﺔ .دراﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ jﺴ pاﳉTﺮاﻓﻴﺎi

إﺷﺮاف د .أeﻮر اﻟﻨﻌ[ﺎن  .دﻣﺸﻖ .qryx

ﻋﻠﻲ iﻣﺤ[ﺪ gﺮدg iﺘﺎ~ ‚kﻂ اﻟﺸﺎ ihج iy .دﻣﺸﻖ {.ww„-wqr .u iqrw

ﻋﻴﺎش iﻋﺪeﺎن iاﻟkﺎblﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ ﻓﻲ eﺎﺑﻠ icدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪاnﻬﺎ وnﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ .طiq .

eﺎﺑﻠ.(.uww{) .wssx c

ﻋﻴﺪ اﻟbﺴﺢ :اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن ﻓﻲ eﺎﺑﻠ cﻳﻌYﻓﻮن ﳊﻦ اﳋﻼ uﻣﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﻓﺮﻋﻮنe .ﺎﺑﻠc
“وﻓﺎ” iاUﻳﺎ hاﻟﺴﺒe qq €ﻴﺴﺎن .wssr

اﻟbﻨﻲ iإﺑﺮاﻫﻴ ipأƒﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﲔ )ﻏﻴﺮ ﻣkﺒﻮع iﻣﻜﺘﺒﺔ eﺎﺑﻠj icﺴ pاﻟﻮ•ﺎlﻖ( .qr{t
اﻟﻘﺎر ifﺳﻠﻴ pاﻟﻴﺎس iﺳﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اUراﺿﻲ اZﻘﺪﺳﺔ.qrs{ .

ﺪس
jﺎﻣﻮس اﻟﻜﺘﺎ~ اZﻘ ّ
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اﻟﻘﺮﺿﺎو ifﻳﻮﺳ imﻏﻴﺮ اZﺴﻠ[ﲔ ﻓﻲ اžﺘ[ﻊ اdﺳﻼﻣﻲ .ﺑﻴﺮوت iط .qr{v iw

اﻟﻘﺮjﺴﺎeﻲ iﻳﻌﻘﻮ~g iﺘﺎ~ اedﻮار واZﺮاjﺐ iإﻋﺪاد e iL. Nemoyﻴﻮﻳﻮرك qrxv-qrvr

)„ ﻣﺞ(.

اﻟﻘYوﻳﻨﻲ iزgﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻣﺤ[ﺪ ﺑﻦ ﻣﺤ[ﻮد iآ•ﺎر اﻟﺒﻼد وأ‚ﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد .ﺑﻴﺮوت qv{s

ﻫﺠﺮﻳﺔe ihqrysﺸﺮ وﺳﺘﻨbﻠﺪ iﻏﻮnﻨﺠﻦ .wxq iq{x .u iq{xr

اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪ ifاﻟﺸﻴﺦ اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣ[ﺪƒ iﺒﺢ اUﻋﺸ Vﻓﻲ gﺘﺎﺑﺔ اeWﺸﺎ^ qx iﻣﺠﻠﺪاi

اﻟﻘﺎﻫﺮة  iqrqrﻣﺞ iqsv .u ix .ﻣﺞ ivrw-v{„ .u) .ww{ .u qv .ج iwrx .u qw .جiqv .
.(wts-wy{ .u

اﻟﻜﺘﻮت iﻏﺴﺎن وﺳﺎﻣﺢ اﻟﺴﺎlﺢ iاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن ﻓﻲ eﺎﺑﻠ cﻣﺎ زاﻟﻮا ﻣﺘ[ﺴﻜﲔ ﺑﻌﺎداnﻬp

وnﻘﺎﻟﻴﺪﻫ pﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ •ﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮZﺔ .اﻟﻘﺪس ا•dﻨﲔ  wqﻳﻨﺎﻳﺮ {.wss

gﺮد ﻋﻠﻲ iﻣﺤ[ﺪg iﺘﺎ~ ‚kﻂ اﻟﺸﺎ ihاﻟﻘﺴ pاﻟﺴﺎدس .دﻣﺸﻖ {.ww„-wqr .u iqrw
gﻠﺒﻮeﺔ iﻋﺒﺪاﻟﻠ\ ƒﺎﻟﺢn iﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ eﺎﺑﻠ w„ss) cق .(qrq{ - .h.ط iq .اZﺘﺤm
اWﺳﻼﻣﻲ iاﻟﻘﺪس qxqwﻫ|.hqrrw/

[gﺎل iاﻟﻘﺎﻫﺮة س iv .ع { i„s .أدار )ﻫﻜﺬا!( ﺳﻨﺔ -„tstزول ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ iqrxt
اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن ﺑﻘﻠ pاﻟﻜﺎﻫﻦ اgUﺒﺮ eﺎﺟﻲ ‚}ﺮbƒ iﺤﺔ واﺣﺪة.

ﻣﺠﻠﺔ ا•dﺎد اdﺳﺮاlﻴﻠﻲ iﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠ[ﻴﺔ أدﺑﻴﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺼﻮرة iاﻟﻘﺎﻫﺮة „ ﺣﺴbﺎن ﺳﻨﺔ
„{e w i{yﻮﻓ[ﺒﺮ ﺳﻨﺔ  iqrwxس iq .عn iq„ .ﺼﺪر ﻋﻠbe Vﻘﺔ ﺟ[ﻌﻴﺔ ا•dﺎد

ﻟﻼﺳﺮاlﻴﻠﻴﲔ اﻟﻘﺮاlﲔ ﲟﺼﺮ iاZﺪﻳﺮ اZﺴﺌﻮل ﻳﻮﺳ mﻓﺮج ƒﺎﻟﺢ iاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن او
اﻟﺴ[ﺮة iأƒﻠﻬ pوnﺎرﻳoﻬ pوnﻮراnﻬ iuw ipﻣﻠoﺼﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻬﻼل.

ﻣﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ eﺎﺑﻠj icﺴ pاﻟﻮ•ﺎlﻖ iاUرﺷﻴ imﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ eﺎﺑﻠ cاﻟﻌﺎ ّ
ﻣﺠﻠﺔ اUﺳﺒﻮع اﻟﻌﺮﺑﻲ iعe ixy .ﻴﺴﺎن .qrys

ﻣﺠﻠﺔ اUﺳﻮاق اUردeﻴﺔ qv iﲤﻮز  qq .u iqrrrاﻟﺦ.

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮ hاeWﺴﺎeﻴﺔ( ع iqs .ﻣﺞ iv .ﺣYﻳﺮان .qrry

ﻣﺠﻠﺔ "اﻟYﻫﺮة" ﻣﺠﻠﺔ أدﺑﻴﺔ رواlﻴﺔ أ‚ﻼjﻴﺔ nﺎرﻳoﻴﺔ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔƒ iﺎﺣﺒﻬﺎ وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ

اZﺴﺆول ﺟ[ﻴﻞ اﻟﺒﺤﺮ ifاﻟﻌﺪد „ أﻳﻠﻮل  iqrwxاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟkﺎblﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ أو

اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟ) pﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻫﻦ اgUﺒﺮ ƒﺪjﺔ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ(  iw„{-w„q .uﻋﺪد iy
.v„„-v„q .u

ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺌﻮن أgﺎدﳝﻴﺔ iع.qr{r ix iv .

ﻣﺠﻠﺔ "اﻟﻌﺮﺑﻲ" اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺪد e wrﻴﺴﺎن .qryq

ﻣﺠﻠﺔ "اﻟﻌﻮدة" iﻋﺪد ﲤﻮز-أﻳﻠﻮل „{• iqrﻘﻴﻖ زﻫﻴﺮ اﻟﺪﺑﻌﻲ.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴ ipﺟ[ﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎن اdﺳﺮاlﻴﻠﻴﲔ اﻟﻘﺮاlﲔ iرlﻴ cاﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﻮﺳ mﻣﺠﻠﺔ
اZﺮأة iعn iy .ﺸﺮﻳﻦ أول .wq-qr .u iqr{y

ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺮ Ygدراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺎدر iاﻟﺪراﺳﺔ  ivاﳋﺼﺎlﺺ اﻟﺪﳝTﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠkﺎblﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ ﻓﻲ

eﺎﺑﻠ icاﻟﻘﺪس nﺸﺮﻳﻦ أولn -ﺸﺮﻳﻦ •ﺎن „{.qr
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ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺮ Ygاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺮﻳbﻴﺔ iاﻟﻨﺸﺮة اWﺣﺼﺎlﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠ[ﻨﺎzﻖ اﶈﺘﻠﺔ رiv pj
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮzﻨﻴﺔe iﺎﺑﻠ.qr{w c

ﻣﺠﻠﺔ ﻫﺪ fاWﺳﻼ ihﺑﺤ aﻟﻴﻮﺳ mﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﺘﺸﺔ :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﻴﺪ iع.
n ixﺸﺮﻳﻦ {{.qr

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻬﻼل iاﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺤ[ﺪ iأﺣ[ﺪ رﻣ}ﺎن أﺣ[ﺪ iاžﺘ[ﻊ اdﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎ hﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﳊﺮو~
اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ .اﻟﻘﺎﻫﺮة .qrtt

ﻣﺤ[ﺪ رﻓﻴﻖ وﻣﺤ[ﺪ ﺑﻬﺠ €ﺑﻚ iوdﻳﺔ ﺑﻴﺮوت  iqاﻟﻘﺴ pاﳉﻨﻮﺑﻲ .ﺑﻴﺮوت „ qvvﻫﺠﺮﻳﺔ
) qrqtﻣﻴﻼدﻳﺔ( .qy{-qx„ .u

ﻣﺮﻣﻮرة iاﻟﻘ cإﻟﻴﺎس iاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن .واﻟﻜﺘﺎ~ ﻳﺘ}[ﻦ nﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﲔ وأƒﻠﻬp

وﻣﻨﺸﺌﻬ pوأﻋﻴﺎدﻫ pوﻣﻘﺎدﺳﻬ (!) pوnﻮراnﻬ pواﻟbﺮوق ﺑﻴﻨﻬ pوﺑﲔ اﻟﻴﻬﻮد وﻓﻴ\ Zﺢ ﻣﻦ

nﺎرﻳﺦ ﺷﻜﻴe) pﺎﺑﻠﻮس( واﻟﺴﺎﻣﺮة )ﺳﺒﺴkﻴﺔ( ؤآ•ﺎرﻫ[ﺎ .ﻣkﺒﻌﺔ دار اUﻳﺘﺎ hاﻟﺴﻮرﻳﺔi
اﻟﻘﺪس ).qrvxﻳkﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻠﺴkﲔ اﻟﻌﻠ[ﻴﺔ iاﻟﻘﺪس وﻣﻦ اZﺆﻟ mﺑﺎﻟﻘﺪس(.

ﻣﻌﺎوﻳﺔ iﻓﺮج iﺷﻜﻴ ipاUﻓﻖ اﳉﺪﻳﺪ iﻣﺠﻠﺔ اUد~ واﻟ…ﻘﺎﻓﺔ واﻟbﻜﺮ iعg q t .ﺎeﻮن اﻟ…ﺎeﻲ
 iqrywس.xx .u iq .

ﺸﺎر ifأﺣﺴﻦ
اZﻘﺪﺳﻲ iﺷ[ cاﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠ\ ﻣﺤ[ﺪ ﺑﻦ أﺣ[ﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻨﺎ^ اﻟﺒ ّ
اﻟﺘﻘﺎﺳﻴ pﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اjUﺎﻟﻴe ipﺸﺮ` د fﻏﻮﻳ\ ﻓﻲ  .hج .ع .ﻟﻴﺪن qtr .u iqrsy

اZﻘﺪﺳﻲ iﻣkﻬﺮ ﺑﻦ zﺎﻫﺮg iﺘﺎ~ اﻟﺒﺪ^ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اZﻨﺴﻮ~ إﻟ Vأﺑﻲ زﻳﺪ أﺣ[ﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
اﻟﺒﻠoﻲ وﻫﻮ kZﻬﺮ ﺑﻦ zﺎﻫﺮ اZﻘﺪﺳﻲj iﺪ اﻋﺘﻨ Vﺑﻨﺸﺮ` وnﺮﺟ[ﺘ\ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟV

اﻟbﺮاeﺴﻮﻳﺔ اﻟbﻘﻴﺮ اZﺬeﺐ gﻠ[ﺎن ﻫﻮار jﻨﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟbﺮاeﺴﻮﻳﺔ وgﺎnﺐ اﻟﺴﺮ وﻣﺘﺮﺟp

أول اﳊﻜﻮﻣﺔ اZﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻌﻠ pﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اdﻟﺴﻦ اﻟﺸﺮjﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎرﻳ .YﺑﺎرﻳY
 .qrstج iq{rr iq .ج iqrsq iw.ج iqrsv iv .ج iqrst ix .ج iqrqy i„ .ج.qrqr iy .

ﻌﻠﻴ[ﻲ اﻟobﺮ fاﳊﻨﺒﻠﻲi
ﻴ[ﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣ[ﺎن ﺑﻦ ﻣﺤ[ﺪ ﺑﻦ ﻣﺠﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ُ
اZﻘﺪﺳﻲ iاﻟ ُ
ا ceUاﳉﻠﻴﻞ ﺑﺘ]رﻳﺦ اﻟﻘﺪس واﳋﻠﻴﻞ w iﻣﺞ .اﻟﻘﺎﻫﺮةxwv .u iq{yy i

اZﻘﺮﻳn ifYﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺣ[ﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ت i(.hqxxq .اZﻮاﻋﻆ واdﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ذgﺮ اﳋkﻂ

وا•Uﺎر .ﺑﻮdق qwtsﻫﺠﺮﻳﺔ iج.„sr .u iv .

———g iﺘﺎ~ اﻟﺴﻠﻮك Zﻌﺮﻓﺔ دول اZﻠﻮكj .ﺎ hﺑﻨﺸﺮ` ﻣﺤ[ﺪ ﻣﺼ Vbkزﻳﺎدة iجiq .
اﻟﻘﺴ iv pاﻟﻘﺎﻫﺮة .tw{ .u iqrvr

———g iﺘﺎ~ اﳋkﻂ اZﻘﺮﻳYﻳﺔ .ج ix .ﻣﺼﺮ  qvwyﻫﺠﺮﻳﺔ.

اZﺴﻌﻮدifأﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ iاﻟﺘﻨﺒﻴ\ واWﺷﺮاف iﻋﻨﻲ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤ\ وﻣﺮاﺟﻌﺘ\
ﻋﺒﺪاﻟﻠ\ اﺳ[ﺎﻋﻴﻞ اﻟﺼﺎو .fاﻟﻘﺎﻫﺮة {.qrv

——— iﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ وﻣﻌﺎدن اﳉﻮﻫﺮ .ج q .ﺑTﺪاد {qrv

اZﻠ… ipاﻟﺒﺪو ifﻣﻦ أﻋﻼ hاﻟbﻜﺮ واUد~ ﻓﻲ ﻓﻠﺴkﲔ :ﻋﺼﺎ hﻋﺎﺷﻮر iاﻟﻘ cاﻟﻴﺎس

ﻣﺮﻣﻮرة iرﺷﺎد ﺑﻴﺒﻲ iﻓﺎﻳ Yﻋﻠﻲ اﻟTﻮل .اUدﻳﺐ ﺟ „ ^Yﺳﻨﺔ  ivqأﻳﺎر .v„-vq .u iqrtw
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ﻣﻨﺼﻮر iاﻟﻘ cأﺳﻌﺪ iﻣﺮﺷﺪ اﻟkﻼ~ إﻟ VﺟTﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎ~ )دون اﺳ pﻣﻜﺎن اﻟkﺒﻊ(
„.(v„-vq .u)qrs

ﻣﻠ iYأ iإﺣﺼﺎ^ beﻮس ﻓﻠﺴkﲔ ﻟﺴﻨﺔ  iqrvqﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى واZﺪن واZﻨﺎzﻖ اWدارﻳﺔ.
اﻟﻘﺪس .qrvw

ﻣﻨﺼﻮر iأﺳﻌﺪ اﻟﻘ icﻣﺮﺷﺪ اﻟkﻼ~ إﻟ VﺟTﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎ~ .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟkﺎﻫﺮ إ‚ﻮان iﻳﺎﻓﺎ
„.qrs

اZﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟbﻠﺴkﻴﻨﻴﺔ iﻣﺞ .w .دﻣﺸﻖ .qr{x

اZﻮﺳﻮﻋﺔ اZﻴﺴﺮة ﻓﻲ اUدﻳﺎن واZﺬاﻫﺐ اZﻌﺎƒﺮة-اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎZﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎ~ اWﺳﻼﻣﻲ.
ا[Zﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ iط qxsr iwﻫ|.hqr{r/

اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ iﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﺳ[ﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟTﻨﻲ iاﳊ}ﺮة اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ )ﻋﺎh
 i(qy{rﻳﺮاﺟﻊ ﺑﻠﺪاeﻴﺔ ﻓﻠﺴkﲔ ﺟ[ﻊ eﺼﻮƒﻬﺎ وأﺑﺠﺪﻫﺎ وnﺮﺟ[ﻬﺎ إﻟ Vاﻟbﺮeﺴﻴﺔ ا~U

أ.س .ﻣﺮﻣﺮﺟﻲ اﻟﺪوﻣﺴﻜﻲ .أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ط .wx{ .u iqrrt q

اﻟﻨﺎƒﺮة iﻋﺎﺷﻘﺔ iﻣﺴﺘﻮzﻨﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن )ﻫﻜﺬا!( ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﻨﺎر .دeﻴﺎ اﻟﻮzﻦg w{ iﺎeﻮن
اﻟ…ﺎeﻲ www.alwatanvoice.com .wssx

اﻟﻨ[ﺮ iإﺣﺴﺎنn iﺎرﻳﺦ ﺟﺒﻞ eﺎﺑﻠ cواﻟﺒﻠﻘﺎ^ x .ﻣﺞ iﻣkﺒﻌﺔ اﻟﻨﺼﺮe iﺎﺑﻠ.qryq c

اﻟﻨﻮر ifﻣﺤ[ﺪ ﺟﻮاد iدراﺳﺔ ƒﻮnﻴﺔ ƒﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ eﺎﺑﻠ cاﻟbﻠﺴkﻴﻨﻴﺔ )رﺳﺎﻟﺔ

ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣkﺒﻮﻋﺔe iﺴoﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤbﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ eﺎﺑﻠj cﺴ pاﻟﻮ•ﺎlﻖ(
.qrtr

اﻟﻬﺮو ifﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ iاWﺷﺎرات ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟYﻳﺎرات iﻳﺮاﺟﻊ اﻟﺪوﻣﻨﻜﻲ iﺑﻠﺪاeﻴﺔ

ﻓﻠﺴkﲔ اZﺬgﻮر أﻋﻼ`vww i-vr .u i

ﻫﻨﺎeﻮ iﻣﻠﻚ iﻣﻦ اﻟﺘﻮراة .ﻣﺠﻠﺔ ا[žﻊ اﻟﻌﻠ[ﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻣﺞ.qryx ix-w:vr .

اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ iأﺣ[ﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮ~ ﺑﻦ واﺿﺢ )تg i(.h{rq .ﺘﺎ~ اﻟﺒﻠﺪان eﺸﺮ د fﻏﻮﻳ\ ﻓﻲ
.hج.ع .ﻟﻴﺪن .wvr-wv{ .uiq{rq

ﻴﺐ( .ﻣkﺒﻌﺔ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )د.تi
ﻳﻌﻴﺶ iﺑﺮﻫﺎن iﺟﺬور ﻋﺎlﻠﺔ ﻳﻌﻴﺶ )gﺘ ّ
د.(.h.

/http://samaritans-mu.com

/http://ar.wikipedia.org/wikiﺳﺎﻣﺮﻳﻮن
www.albaladonline.com
www.alwatanvoice.com/articles, Wed. 28 January 2004, Fri. 23 January
2004
www.minfo.gov.ps/reports/arabic
www.aldaar.com/report, 11 Oct. 2003
http://paulfeghali.org/text
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www.rassid.com 6 July 2005
 ,www.al-arabeya.net, 29 June 2005اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن ﻋﻠ[j Vﺔ اﻟkﻮر iﺟﺴﻮر ﻣbﺘﻮﺣﺔ
ﻋﻠ Vاﻟﻌﺎﻟ ,www.alarabiya.net, 15 Sep. 2005 ,pﻳﺼﺮون ﻋﻠ Vأن اﻟﻘﺪس ﻋﺎ[ƒﺔ

أﺑﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟbﻠﺴkﻴﻨﻴﺔ iاﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻮن ..ﻳﻬﻮد..ﻓﻠﺴkﻴﻨﻴﻮن ﳝﺘﻠﻜﻮن أjﺪe hﺴoﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮراة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟp
,Dec. 2005 13
nﻘﺎر~ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﺔ واWﺳﻼh
www.akhbarsarra.com
http://www.truth.org.ye/F6/BOKEH1.HTM
www.almahdy.net
http://www.intiqad.com/archive/2002/1904/case/doc4.htm
www.islamonline.net/Arabic/news/2004

א .ב .חדשות השומרונים )להלן :א .ב ,).דו–שבועון היוצא לאור בחולון מאז האחד
בדיצמבר  1969בעריכת בנימים צדקה ויפת בן רצון צדקה
אבי–יונה ,מיכאל ,על מרידות השומרונים בביזאנטים .ארץ ישראל ,מחקרים בידיעת

הארץ ועתיקותיה ספר ד’ ירושלים )תשט’’ז( עמ’ .132–127

———  ,השומרונים בתקופה הרומית ובתקופה הביזנטית .מתוך :ארץ שומרון,

הכינוס הארצי השלושים לידיעת הארץ .בהוצ’ החברה לחקירת א’’י ועתיקותיה,
הביא לדפוס יוסף אבירם .ירושלים .37–34 ,1973

———  ,היהודים ומרידות השומרונים .מתוך’’ :בימי רומא וביזנטיון’’ .ירושלים ;1985
א .ב .גל’ .25 (1985) 392

אביצור ,שמואל ,טחנות המים העתיקות בשומרון .א .ב .גל’ .10 (1984) 365

אבריש ,ע ,.במין ,א ,.נישואי תערובת בין שומרונים ליהודיות .עבודה סימנריונית,

המחלקה ללימודי ארץ ישראל ,אוניברסיטת בר אילן.2001 .

אברמסקי ,שמואל ,היה עימו כותי אחד .מרד השומרונים בימי אדריאנוס .א .ב .גל’
.18 (1980) 270—269

אוליפנט ,לורנס ,שכם והשומרונים ) (1885א .ב .גל’ .19 (1975) 150
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האנציקלופדיה לתולדות ארץ ישראל ,כרך ג’ ,תל אביב  ,1986ערך ’שומרונים’.
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——— ,מוצא השומרונים וחלוקתם לשבטים .הפועל הצעיר א’ סיוון תרצ’’ב ,שנה

כ’’ו ,גל’ .31

——— ,ארסוף השמרנית .ידיעות ,תמוז תרצ’’ג ,שנה א’ ,חוברת ב’ ,עמ’  ,62–24מה’
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——— ,ט’אהר אל–עמר ובעלי שכם .קטע מכרוניקה שמרונית חדשה מהמאה הי’’ח
לספירה האירופית .ציון וי ,תרצ’’ד ,עמ’ קל’’ט–קמ’’ח ,מהד’ שניה ב ’ספר

השומרונים’ עמ’ .233–220

——— ,לישוב השמרונים בעבר הירדן .ידיעות ,שבט תרצ’’ד ,שנה א’ ,חוברת ד’ ,עמ’
 ,20–17מהד’ שניה ב ’ספר השומרונים’ ,עמ‘ .132–127

——— ,לקוטים שׁמרוניים )א( כתובת שמרונית מהמאה החמישית להגרה) .ב( שלשה

ספרי תורה שמרוניים .מתוך :קובץ החברה העברית לחקירת א’’י ועתיקותיה בעריכת
נ’ סלושץ .ירושלים ,תל אביב תרצ’’ד.

——— ,ספר השומרונים ,תולדותיהם ,מושבותיהם ,דתם וספרותם .תל אביב ,1935

מהד’ שניה בעריכת ש’ טלמון.1970 ,

——— ,התגליות החדשות בשכם .ידיעות ,ניסן תרצ’’ה ,שנה ג’ ,עמ’ .6–1

——— ,כתבת שמרונית מהמאה החמישית להגירה .קובץ החברה העברית לחקירת
א’’י ועתיקותיה ,תרצ’’ה ,עמ’  ,112–108מהד’ שניה ב ’ספר השומרונים’ עמ’
.219–215

——— ,על הכתובת השמרונית מבית אל–מא .ידיעות ,שבט תרצ’’ו ,שנה ג’ ,עמ’
.133–131

——— ,הכתב השומרוני בכתבי הגאונים .ידיעות ת’’ש ,שנה ז’ עמ’ .33–30

——— ,אגדת עשרת השבטים בנוסח שמרוני .העולם כ’’ה )ת’’ש( גל’ כ’’ז )י’’א באדר
ב’( כ’’ט )כ’’ה באדר ב’( ל’)ג’ בניסן(.

——— ,כתובת יוונית–שונרונית מלוד .ידיעות ,תש’’א ,שנה ח’ ,עמ’ .20–18

——— ,גנזי שומרון ,ספרי תורה בשכם  .1944–1942 ,14–10סיני כרך ט ,ירושלים

תש’א–תש’ב ,ענמ’ שכ’’ג–של’’ג.
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——— ,כתובת שומרונית מתקופת האיובים .ידיעות החברה העברית לחקר א’’י

ועתיקותיה ,שנה י’’ב ,תש’’ו ,עמ’ .84–82

——— ,לקורות השומרונים במאה הי’’ט .העולם ,תש’’ו ,שנה  ,33גל’ ל’’ח–ל’’ט,

עמ’ .441–439

——— ,ספר יהושע השומרוני וזיופו החדש .כנסת י’ )תש’’ז( עמ’ .153–130

——— ,אבן מזוזה שומרונית מכפר בילו .תדפיס מיוחד מתוך ’’ידיעות החברה
לחקירת א’’י ועתיקותיה’’ שנת י’’ח ,ג—ד ,תש’’ד ,עמ’ .229–223

——— ,היישוב השומרוני שבחוף הים וביהודה .ידיעות ,שנה י’’ט ,חוברת א–ב,

תשט’’ו ,עמ’ .128–125

——— ,ספר אבישע .תדפיס מתוך א’’י ספר ה’ )ספר מזר(  ,1958עמ’ 252–240

——— ,יסודות הכרונולוגיה השומרונית .סורא ,כרך ג’ ,תשי’’ז–תשי’’ח ,עם‘.25–24
———’’ ,אין כאל ישרון’’ .ידיעות ,שנה כ’’ה ,חוברת ד’ ,תשכ’’א ,עמ’ .254–247

——— ,יהושע וספר יהושוע מבחינה שומרונית .בתוך :עיונים בספר יהושוע .ירושלים

תש’’ך ,עמ’ .163–127

——— ,אהבת אחים וקבורה שומרונית ) .(1952מתוך :העיתון ’’דבר’’ ,א .ב ,.גל’ 65

).3 (1972

——— ,אברהם בן מרחיב השומרוני ) (1928א .ב , .גל’ .7 (1978) 205

——— ,משכן שילה ומקדש שכם–דיון בבית נשיא מדינת ישראל ב– .1960א .ב , .גל’
.28 (1985) 396—395

בן שלמה צדקה הצפרי ,י ,.קצת על נישואין ותופעות לוואי .א .ב , .גל’ ,750
.5.11.1999

בן תמים צדקה ,ד ,.מה ימנע מנושרים עתידיים מהעדה לממש את מחשבות הנשירה
שלהם? א .ב , .גל’ .5.7.1999 ,745

בצל-אל ,עלון דו שבועי לעניני דת ,חוק והלכה שומרוניים .כרך  1971 ,1מס’ .1

כתובת המערכת :רחוב בן–עמרם א ,17/חולון.

בר ,ח’ ,אנשי המקום הנבחר—שומרונים .מסע אחר  (1992) 29עמ’ .44—24
בר נור ,א’ ,התיישבות השומרונים בחולון ,תחייתה של הקהילה כתוצאה ממעבר
למרחב גיאוגרפי חדש .עבודת סמינר .א .ב , .גל’ .1999 .29.4. ,739–736

ברדיצ’בסקי ,מ’’י )בן גריון( ,פירסם  8סיפורים מכרוניקת אדלר-סליגסון בתוך :ממקור
ישראל ,כרך ו’.

ברילל ,אלחנן ,תרגום שומרוני על התורה יוצא לאור בפעם ראשונה בכתב אשורית עם
הגהות והוספות על ידי א’ ברילל .פראנקפורט .1879

בר–נור ,אלה ,התיישבות השומרונים בחולון .תחייתה של קהילה כתוצאה ממעבר
למרחב גיאוררפי חדש .א .ב , .גל’  (29.4.2000) 739—736עמ’ .169—137
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ברית ,בטאון ההנהלה ועובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית 23 .במרץ
 ,1992נתגלו  1440כתבי–יד של העדה השומרונית.

גאסטר ,תיאודור’’ ,כל נוהגי האבלות של השומרונים’’ א .ב ,1993 ,589–588,.עמ’
.70–62

גולץ ,אריה ,הפילוג בין היהודים לבין השומרונים .א .ב , .גל’ ,15 )1984( 362—361

)1984( 367 ,61 )1984( 366 ,21 )1984( 365 ,10 )1984( 364 ,10 )1984( 363

.20

———  ,בין צדוקים לשומרונים .א .ב , .גל’ .13 (1982( 338—337
גופר ,מורן ,השומרונים ויחסיהם עם היהודים מתקופת התהוותם ועד לכיבוש א’’י
ע’’י אלכסנדר מוקדון .א .ב , .גליונות 656 ,30 ,30 ,124 (1995) 638 ,637 ,635
).42 (1996

גורדון ,כורש הרצל ,פיזורה של תרבות המזרח הקרוב בימי קדם ובימי הביזנטים .א .ב.
 ,גל’ .25 )1996) 651

גורונצ’יק ,מרים ,עם השומרונים על הרגרזים ביום קרבן הפסח .מתוך :העיתון ’דבר’
 .1937א .ב ,.גל’  ,5 (1980) 259—258ור’ הערות הכה’’ג בן עזי עמ’ .7

גיני ,קורדו ,מחקר אנתרופולוגי של השומרונים ,מאי  .1933א .ב , .גל’ (1977) 200
.9

גינת ,שלום ,העדה השומרונית בישראל )כברי ,תשכ’’ג ,בשיכפול(.

——— ,העדה השומרונית ,פרקי הווי ופולקלור ב– .1960א .ב , .גל’ (1985) 387
392 ,12 (1985) 391 ,12 (1985) 390 ,12 (1985) 389 ,12 (1995) 388 ,11

).12 (1985

גליכס ,תמר ,שומרוני חולון ושכם עד  .1967א .ב , .גל’ 342 ,12 (1983) 341

)(1983) 347 ,22 (1983) 346 ,44 (1983) 345–344 ,16 (1983) 343 ,12 (1983
.25 (1983) 348 ,23

גלר ,יעקב ,השומרונים :מוצאם ,מורשתם וחגיהםhttp://www.biu.ac.il/JH/ .
Parasha/vayetze/gel.html
געש ,חיים ,ההתפרסות הישובית של השומרונים במאות ה–— 4ה– .10א .ב , .גל’
.63 (1987) 433

גפני ,ישעיהו ,היחסים בין יהודים ושומרונים בתקופת חמשנה והתלמוד .עבודת גמר,
ירושלים .1969

——— ,השתתפות השומרונים במרד בר כוכבא ,מרד השומרונים בימי אדריאנוס .א.
ב ,גל’ .12 (1980) 270—269

גרבר ,רון וסדו רון ,תמונת מצב של השומרונים בחולון ב– ,1993היבט אנתרופולוגי .א.

ב , .גל’ .77 (1993) 589–588
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גרייבסקי ,פנחס ,שלש כתובות הבאות כאחת ,שתי כתובות שומרוניות ואחת קראית
בצרוף אגדות ,רשימות והערות על שתי הכתות האלה .תרפ’’ח ,הש’ מזרח ומערב ב’

)תרפ’’ח( עמ’ .231–229

גרן ,ויקטור’’ ,השומרון’’ תיאור ארץ ישראל .ירושלים  .1983א .ב , .גל’ (1984) 352
.19 (1984) 366 ;23 (1984) 355 ;20 (1984) 354 ;18 (1984) 353 ;17

גרסיאל ,מ’ ,מבנהו של ספר דברי הימים כפולמוס סמוי עם השומרונים .בית מקרא

מ’’ב )תשנ’’ז( .314–292

גרץ ,צבי ,מלחמת הדמים בימי אדריאנוס ,מרד השומרונים בימי אדריאנוס .א .ב , .גל’
.16 (1980) 270–269

גת ,שמעון .ישובים שומרוניים בדרום מישור החוף .א .ב , .גל’ ,33 (1993) 590
.64 (1993) 596–595 ,116 (1993) 594–591

עיתון דבר
דדון ,ד’ ,דור שני לנישואי תערובת אצל השומרונים :זיקה לעדה ודפוסי התנהגות.

עבודה סמינריונית .אוניברסיטת בר אילן )המחלקה ללימודי ארץ ישראל(.

דה לה ואלה ,פייטרו ,המכירה הראשונה של כתבי יד שומרוניים) (1616א .ב ,.גל’
.2 (1975) 147

דהן ,סטלה ,טומאה וטהרה  -עבודה השוואתית) .עבודה סימנריונית( א .ב , .גליון
 ,16.3.2003 ,830–832עמ’.102–64

דיסגני ,לאה ,סקיתופוליס )בית שאן( במרד השומרונים של שנת  529לספירה .מתוך:
יהודים ,שומרונים ,נוצרים בארץ ישראל הביזנטית .ירושלים  ;1988א .ב , .גל’ 465

) 62 (1988ור’ עמ’ .25

——— ,כל מה שרציתם לדעת על מרידות השומרונים בביזנטים .א .ב ,.גל’ 655

).25,29 (1996

דן ,ירון ,השומרונים בתקופה הביזאנטית .מתוך :חיי העיר בא’’י בשלהי התקופה

העתיקה .ירושלים  ;1984א .ב .גל’ .21 (1985) 377–376

———  ,על השומרונים בפרק ’’השלטון הביזנטי’’ .מתוך :ההיסטוריה של ארץ
ישראל .ירושלים  ;1986א .ב , .גל’ .52 (1986) 422–421

דנה ,נסים )עורך( ,הקראים ,השומרונים וביתא ישראל.1997 .

דנצ’ו ,א ,.צדקה ב ,.ששוני ,צ’ ,השומרונים–בישול מסורת ומנהגים .תל אביב .1999

הופמן ,יאיר )עורך( ,האנציקלופדיה הישראלית לתנ’’ך ,כרך שלישי ,גבעתיים ,1988

ערך ’’שומרונים’’ עמ’ .477

החבתאי ,הכהן אב חסדה בן הכהן הגדול יעקב ,מפקד נשות השומרונים בשכם 1928
א .ב , .גל’ .12 (1978) 204

החבתאי ,הכה’’ג יעקב בן אהרן ,מכתב למלך אוסטריה  .1890א .ב .גל’ (1975) 149
19

.6

החבתאי ,הכה’’ג יעקב בן אהרן ,מפקד השומרונים בשכם בשנת  .1908א .ב ,.גל’
.8 (1977) 179

החבתאי ,הכה’’ג יעקב בן עזי ,עוד על וורן ) (1914—1913א .ב ,.גל’ 185–184

).27 (1977

החבתאי ,הכה’’ג יעקב בן אהרן ,מכתב ה–  20משכם לויקטוריה מלכת בריטניה
ב– .1875א .ב , .גל’ .14 (1985) 395

החבתאי ,הכה’’ג יצחק בן עמרם ,מכתב לקולונל הבריטי קיש ותשובת קיש .א .ב ,.גל’
.15 ,24 (1978) 222 ,220–219

החבתאי ,הכה’’ג שלמה בן טביה ,קריאת הצלה משכם לאירופה ) (1842א .ב ,.גל’
.16 (1973) 95–94

הירשברג ,א .ש ,.מירושלים לשכם במאה התשע עשרה .גל’ (1981) 288–287 ,286
.34 ,16

הלוי ,אליעזר ,מסע לשכם בשנת  .1838גל’ .44 (1981) 300

הלקין ,אברהם שמעון ,מן הפרשנות השומרונית ,פירושו של אבו-ל-חסן הצורי לפרשת
האזינו .לשוננו ) 32תשכ’’ח( עמ’ .246–208

הצפרי ,אברהם בן מרחיב צדקה ,שני שירים לכבוד הנדיב וורן בעברית )(1914–1913
 .א .ב ,.גל’ .8 (1977) 182

——— ,שני שירים לכבוד הנדיב וורן בערבית ) . (1914–1913א .ב .גל’ 183

).6 )1977

הרן )דימן) ,מנחם ,מניין המצוות להרמב’’ם בפיוט השומרוני )שירת המצוות) של
הפייטן אהרן בן מניר ,זמנה ומקומה .ארץ ישראל ד’ )תשט’’ז) עמ’ .169—160

———’’ ,מושג התהב’’ בדת השומרונית .תרביץ שנה כ’’ג )תשי’’ב) עמ’ .111–96

וורן ,צ’ארלס ,השומרונים בשנת  .1867א .ב .גל’ .44 )1982) 308

——— ,על השומרונים בשנת  ,1867מתוך’’ :ירושלים של מטה’’ תל אביב  .1987גל’
.45 )1987) 437

וורסט ,אפרים ,מחיקת שמות בכתבי יד שומרוניים .על ספרים ואנשים  )1995) 9עמ’
.11–8

ויס ,רפאל ,ביבליוגרפיה של השומרונים .תרביץ לה )תשכ’’ו) עמ’ .403–400

———לקט ביבליוגראפי על השומרונים .חומר עזר לתרגיל :השומרונים והנוסחה

השומרונית על התורה .מהדורה שניה .ירושלים )אקדמון) תש’’ל.

——— ,חילופי לשונות נרדפים בין נוסחת המסורה ובין הנוסחה השומרונית של
התורה .בתוך :מחקרי מקרא  -בחינות נוסח ולשון .ירושלים תשמ’’א ,עמ’ .189–63

ולך–גלבוע ,ד’ ,נישואין מעורבים בקהילה השומרונית .עבודת סמינר ,ב.א ,.ר’ א .ב.
20

גל’  ,810–808עמ’ .76–47

ותד ,עלי ,ה’’מליץ’’ – המילון המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן )בן המאה ה–,)14
א–ד ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל–אביב תשנ’’ט.

——— ,מיהו מחבר ’’המליץ’’ —המילון העברי )שומרוני( –ערבי? מתוך :תעודה טז—
יז מחקרים במדעי היהדות ,אוניברסיטת תל–אביב ,תשס’’א ,עמ’ .494–477

———’’ ,המליץ’’ :המילון המיוחס לפינחס הכהן בן יוסף הרבן .בתוך :משה בר–אשר

משה ומשה פלורנטין )עורכים) ,מחקרים בשומרונית ,בעברית ובארמית .ירושלים
 ,2004עמ’ .22–11

זבח הפסח בשנת 1934על פסגת הרגריזים 8 .בספטמבר http:// .2008
172.tapuz.co.il/blog/viewEntry.asp?Entryld=1189517
זרטל ,אדם ,טבעת שומרונית וזיהויה של עין כושי—קתדרה ,שנה י ,חוברת 3—2
) ;(39–38א .ב .גל’ .22 (1977) 200

——— ,עין כושי ועיירות שליד הדרך .א .ב .גל’ . 14(1978) 212

——— ,לפרשת היחסים בין השומרונים ליהודים בתקופה הביזאנטית .א .ב , .גל’
.49 (1979) 250–249

——— ,הקערה המעוטרת בטביעות יתד ומוצא הכותים .ארץ ישראל ,כ )תשמ’’ט,

ספר ידין( עמ’ .187–181

——— ,פחוות שמרין בתקופות הפרסית וההלניסטית .בתוך :י’ אבישור ,ר’ דויטש

)עורכים( ,מיכאל ,מחקרים בהיסטוריה באפיגרפיה ובמקרא לכבוד פרופ’ מיכאל
הלצר .תל אביב תשנ’’ט ,עמ’ .87–75

——— ,עם נולד–מזבח הר עיבל וראשית ישראל .תל אביב .2000

החומש השומרוני בשלוש שפות:
א) המקור

ב) תרגום ערבי

ג) תרגום ארמי

תצלום כתב היד של המאה הי’’ג )ווטיקן  (Barberini 1הדפים החסרים הושלמו
בצילום מתוך כ’’י של המאה הי’’ג–הי’’ד )בריטש מוזאון  .(OR 7562ההשלמות

נבדלות מגוף כ’’י הקדמון לא רק בצורת האות אלא בסדר הטורים :המקור ,ארמי,

ערבי .חולון .1970

חורגין ,פ ,.התבדלות השומרונים .חורב א’ )תרצ’’ה( עמ’ )150–127מחקרים בתקופת
בית שני .ניו יורק תש’’י ,עמ’ .62–36

חורש ,פריאל ,השומרונים בא’’י במאות ה– .19–18א .ב ,.גל’ ,331 ,300 ,328 ,327
.18 ,21 ,12 ,17 ,10 (1983) ,332

——— ,בית הכנסת וספר התורה במאות ה– .19–18א .ב .גל‘ .14 (1988) 454
21

——— ,תפקוד ומעמד משפטי של השומרונים במאה ה– .19א .ב .גל’ (1988) 455
.22

טוב ,עמנואל ,הנוסח השומרוני לתורה והטקסטים הקדם–שומרוניים .בתוך :משה

גושן–גוטשטיין ואחרים )עורכים( ,שי לחיים רבין ,אסופת מחקרי לשון לכבודו במלאת

לו שבעים וחמש .ירושלים תשנ’’א ,עמ’ .146–133

טל ,אברהם ,התרגום השומרוני לתורה .מהדורה ביקורתית התקין אברהם טל ,כרכים

א-ג ,תל אביב תש’’ם-תשמ’’ג.

——— ,בין עברית לארמית ביצירת השומרונים .פירסומי האקדמיה הישראלית
למדעים .ירושלים  (1988)10 :7עמ’ .255–239

——— ,חמישה חומשי תורה לפי נוסח שומרון .התקין מן כתב היד מס’  (C) 6שבבית

הכנסת השומרוני בשכם .תל אביב תשנ’’ד.

טלמון ,שמריהו ,מסורות במקרא על ראשית תולדות השומרונים .מתוך :ארץ שומרון-

הכינוס הארצי השלושים לידיעת הארץ .הביא לדפוס יוסף אבירם ,החברה לחקירת
א’’י ועתיקותיה .ירושלים )תשל’’ד( עמ’ .33–19

——— ,קטעי כתבים כתובים עברית ממצדה .ארץ ישראל כ’ )תשמ’’ט( עמ’
.286–278

——— ,שומרונים ,חוות דעת .א .ב .גל’  ,629עמ’ .43

——— ,מסורות בדבר השומרונים במקרא .בתוך :ספר השומרונים בעריכת א’ שטרן
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