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يرماسلا يبلشلا بوقعي ةايح نم تارذش
ינורמושה יּבלש–לא בקעי ייחמ םיטוקיל

Fragments from the Life of Jacob al-Shalabi the Samaritan
ةداحش بيسح .ب

يكنسله ةعماج

ّمه55م ه55تد55جو اّم55م تارذ55ش يل55ي ا55م ي55ف  فصن55لا ي55ف سل55با55ن ي55ف ةايح55لا لو55حو ،١٨٢٩ ما55ع دو55لو55ملا رو55كذ55ملا بوقع55ي لو55ح اً
 اًصص5ق در5سي يذ5لاو ،ةك5باش5لا ىل5ع ا5ًناّج5م حات5ملا ي5لات5لا ّبيتك5لا ي5ف درو ا5م ىل5ع ًءان5ب،ر5شع ع5سات5لا نرق5لا ن5م لوألا
 زر5555555جور سا5555555مو5555555ت دراودإ يزيل5555555جنإلا لصنق5555555لا هق5555555يد5555555ص ه5555555يزيل5555555جنإلا ى5555555لإ اهلق5555555نو اهعم5555555ج ،بوقع5555555ي ةاي5555555ح ةري5555555س ن5555555م
 ،ةر55هاق55لاو قش55مدو توري55بو افي55حو سدق55لا ي55ف ة55عّونت55م ةي55سا55مول55بد ب55صان55م زو55جور دّلق55ت .سدق55لا ي55ف )١٨٨٤-١٨٣١(
 ر55يزو بصن55م لغ55ش ،تا55كوكس55ملا55ب ّمت55هاو ة55بات55كو ًاث55يد55ح ةي55برع55لا زر55جور دا55جأ .١٨٦٠ ما55ع كي55ب بق55ل كار55تألا هيل55ع قل55طأ
 ةديس555لا ،زر555جور ةقيق555ش ى555لإ ةرا555شإلا رد555جت ،قايس555لا اذ555ه ي555فو .ر555شع ع555سات555لا نرق555لا تا555ياه555ن ي555ف رص555م ي555ف ةي555برت555لا
 ةعب555س ا555هرم555ع نا555كو نيط555سلف ي555لإ تر555فا555س يت555لا )١٩١٠-١٨٢٨ ،Auntie M.E.R. :ـب ة555فورع555ملا( زر555جور ازي555لإ يرا555م
 Domestic Life in( نيط555555سلف ي555555ف ةي555555لزن555555ملا/ةيل555555حملا ةايح555555لا ن555555ع ا5ً55555بات555555ك تف555555ّلأو ةي555555برع555555لا تدا555555جأ ،ا555555ًما555555ع ن555555ير555555شعو

Palestine( ص ٤١٦ ،الص55555555ف ١٤ هي55555555ف ،١٩٨٩ ةن55555555س د55555555يد55555555ج ن55555555م ر55555555شُنو  ندن55555555ل ي55555555ف ١٨٦٢ ما55555555ع رد55555555ص.. https://
archive.org/details/domesticlifeinp01rogegoog. 

 نو55فاع55م ،ة55ماق55لا لاو55555ِط ،ةدا55ع ما55سِو ني55ير55ماس55لا لا55جر :يل55ي ام55ب هّو55ُنأ ان55عو55ضوم55ب ةل55ص ه55لو باتك55لا اذ55ه ي55ف ر55كذ اّم55م
 ى55لإ دا55عو برغ55لا ى55لإ ر55فا55س ير55ما55س لّوأ نا55ك يبل55شلا بوقع55ي ؛اّد55ج ل55ئال55ق ة55باتك55لاو ةءارق55لا نو55فرع55ي ن55يذ55لا ؛ءاي55كذأو
 ا5ًنايب5ص ،ني5ير5ماس5لا دالوألا ل5ك راب5جإو ة5سرد5م سي5سأ5ت نارم5ع ن5هاك5لا ىل5ع يبل5شلا را5شأ ؛١٨٥٦ ف5ير5خ ي5ف سل5با5ن
 بوقع555ي هن555م مر555555ُح ا555م اذ555ه ؛باسح555لاو ة555بات555كو ةءار555ق ةي555برع555لا ة555فرع555م اًعيم555ج مهيلع555ف ،ماظت555نا555ب اه555ب قاحت555لالا555ب ا555ياب555صو
 هم555سا ان555با تبج555نأو ةليم555جلا ةسم555ش ن555م ١٨٥٧ ةن555س يبل555شلا جّوز555ت ؛يبل555شلا م555سا تلَم555حو ة555سرد555ملا تمي555ُقأ ؛يبل555شلا
.اماع ١٢ هرمع ناكو ١٨٤١ ماع بوقعي رئب يبلشلا لزن ؛رخآ دلو مث ١٨٥٨ زومت يف نيمأ

Notices of the Modern Samaritans Illustrated by Incidents in the Life of Jacob Esh-Shelaby. 
Gathered from him and Translated by Mr. E. T. Rogers. London Sampson Low & Son , 47, 
Ludgate Hill, 1855. 55 pp.
https://archive.org/stream/noticesmodernsa00yagoog#page/n36/mode/2up
https://archive.org/stream/noticesmodernsa00yagoog/noticesmodernsa00yagoog_djvu.txt

 بوقع55ي ىقت55لاو ،م55هري55غو دوهي55لا ىل55ع فّرع55تو ،ة55سّدق55ملا ي55ضارألا راز ه5ّ5نإ ،هت55مّدق55م ي55ف كسي55ف جرو55ج سيّسقلا لوق55ي
 ّىنم5تو ،امهني5ب ة5قادص5لا ة5قال5ع تد5ّطو5تو ،لصنق5لا ب5ئا5ن زر5جور ب5تاك5لا هب5حا5ص ق5ير5ط ن5ع ندن5ل راز يذ5لا يبل5شلا
 ي55ف تو55يرا55م .س سيّسق55لا لوق55ي م55ث .هللاو ناس55نإلا ني55ب اًعيف55ش حيس55ملا عوسي55ب ا55م ا555ًمو55ي يبل55شلا فرتع55ي نأ جرو55ج
 .ةدعاسمو ةيامحل ةجاحب مهو ةلزعب نوشيعي نيذلا نييرماسلا ّلثمي يبلشلا بوقعي نإ هتمّدقم

 اهنكس55ي ،بونج55لا ي55ف ،روط55لا لب55ج ،م55يز55ير55جو ،لامش55لا ي55ف لابي55ع ،نيلب55ج ني55ب ليم55ج ٍداو ي55ف ةع55قاو55لا سل55با55ن ةن55يد55م
 ن55555م ٤٠٠-٣٠٠ ك55555لان55555هو ،اّد55555ج نيت555555ّمزت55555ملا نيمل55555سملا ن55555م ةق55555حاس55555لا مهتيبل55555غأ ،ةمس55555ن ف55555لأ ١٤ ى55555لإ ف55555لأ ١٢ ني55555ب
 :ةريب55ك ل55ئام55ح ع55برأ سل55با55ن لب55ج نُطق55ي .ا55ير55ما55س ١٩٥و ة55يدوه55ي تال55ئا55ع ر55شع ى55لإ ي55نام55ث ،س55كذو55ثرألا نييحيس55ملا

https://archive.org/stream/noticesmodernsa00yagoog#page/n36/mode/2up
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 لامش5لا ى5لإ ب5يرقت5لا5ب اًلي5م ن5ير5شع دع5ب ىل5ع عق5ت ة5يد5يد5ح تا5باّو5ب تاذ ةرّوس5م ة5ير5ق - ة5باّر5ع ا5هز5كر5مو يداه5لا دب5ع
 سل5با5ن ن5ع اًلي5م ر5شع ةسم5خ ي5لاو5ح دعب5ت ،ةنّصح5م ةيلب5ج ة5ير5ق ي5هو رون5س ي5ف ا5هز5كر5مو راّر5ج ؛سل5با5ن ن5م ي5برغ5لا
 ا5هز5كر5مو نا5قو5طو ؛سل5با5ن  ن5م ي5برغ5لا بونج5لا ي5ف ني5عام5ج ن5م اهل5صأو ةي5برع5لا ل5ئابق5لا ي5ف ذوف5ن تاذ نا5ّير ؛الام5ش
 .ءادوسلا برعلا مايخ يف
 
 كل5م د5قو ،ا5فا5يو ةز5غو سل5با5ن ي5ف ةّدتم5م ةل5ئا5ع مو5ي تاذ ت5نا5ك ،ةيف5ند5لا هتل5ئا5ع ّنإ يبل5شلا ة5قد5ص ف5سو5ي بوقع5ي لوق5ي
 د5555هعلا ي5555ف مّل5555ستملا ة5555مد5555خ ي5555ف لم5555ع ر5555خآلا ضعب5555لاو اًراّج5555ت او5555نا5555ك مهضع5555بو ،سل5555با5555ن راو5555ج ي5555ف ي5555ضارأ هداد5555جأ
 هقيق55شو .سل55با55ن ي55ف مكُح55لا ة55ناز55555ِخ ي55ف ا55فاّر55صو اًر55ظا55ن نا55كو هيقيق55ش رب55كأ نا55ك يبل55شلا ف55سو55ي ،هّد55ج .ي55نامثع55لا
 نزاخ5ملا ةرادإل اًري5ترك5س نا5ك ،رغ5صألا )١٨٥١ ما5ع ي5فو5تو ١٧٧٩ ما5ع د5لو( ير5ماس5لا دب5عو ا5ًير5ث اًر5جا5ت نا5ك بوقع5ي
 ،١٨٠٥ ما555ع ي555فو555تو اًم555كا555ح ٢٧ ةر555مإ تح555ت صال555خإ555ب يبل555شلا بوقع555ي ّد555ج لم555ع د555ق .سل555با555ن ةقطن555م ي555ف ةي555موكح555لا
 ّىت5ح تاون5س ي5نام5ث ةّد5مل ة5لود5لا ة5ناز5555ِخ ةرادإ رم5سأ م5سا5ب صخ5ش ى55ّلو5ت .يبل5ش هم5سا نين5س ر5شع ن5با اًد5لو اًفّل5خم
 ّلك55ب ة55يانع55لاو ،١٨١١ ما55ع ة55ناز55خلا ةرادإ ي55ف ير55ماس55لا دب55ع ءا55ج م55ث .هلت55ق يذ55لا نا55قو55ط كي55ب ى55سو55م مّل55ستملا مود55ق
 يبل5ش هي5خأ ن5با ير5ماس5لا دب5ع ذ5خأ .نا5قو5ط كي5ب ى5سو5مو يداه5لا دب5ع مك5ح لال5خ ت5سا5ق يت5لا ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا
 ى5سو5م .يبل5شلا بوقعي5ب فورع5ملا ،بوقع5ي هم5ساو ١٨٢٩ ما5ع اًيب5ص ابج5نأو ة5مرتح5م ةل5ئا5ع ن5م ًاتن5ب ه5جوزو هفن5ك تح5ت
 ةن555س ةّد555م سل555با555ن ىل555ع اًم555كا555ح نا555قو555ط ا555شا555ب ىفطص555م هّم555ع هّل555حم ّل555حو ،١٨٢٦ ةن555س ا5555ًمومس555م تا555م نا555قو555ط كي555ب
 يذ55لا ،ا55غآ ني55سح م55سا55ب ي55كر55ت م55كا55ح ةنس55ل هدع55ب نّي5555ُع .نايغط55لاو ملظ55لا55ب ماّكح55لا هيق55باس55ك هد55هع مس5ّ5تاو ،فص55نو
 يذ5لا نا5قو5ط كي5ب دع5سأ ءا5ج م5ث .ذوف5ن اذو اًين5غ ير5ماس5لا دب5ع حب5صأو .ةنس5ح ةل5ماع5م ن5يد5هطضملا ني5ير5ماس5لا ل5ما5ع
 هق5555يد5555ص ذق5555نأ ،نا5ّ555ير ة5555لوم5555ح ن5555م م5555ساق5555لا دم5555حم .داسف5555لا5555ب همه5ّ555تاو ه5555ئار5555ثو هذوف5555ن بب5555سب ير5555ماس5555لا دب5555ع لت5555ق ىو5555ن
 تّرمت555سا اه5ّ55نأل “ةينيسم555خلا” ـب تي555عُد نيت555لوم555حلا ني555ب ة555كرع555م تع555لد555نا ك555لذ ر555ثإ ىل555عو ،م555كاح555لا د555ي ن555م ير555ماس555لا
 ،فاط555ملا ر555خآ ي555ف ى555لوط555لا دي555لا نا555ير555لا ة555لوم555حل ت555نا555كو ،نيت555لوم555حلا ن555م تائ555م ةّد555ع اهتيح555ض حارو ا5555ًمو555ي نيسم555خ
 ف5سو5ي ثي5ح قش5مد ى5لإ هع5م يبل5شلا بوقع5ي ا5بأ ذ5خأ ير5ماس5لا دب5ع .سل5با5ن م5كا5ح دم5حألا م5سا5ق خيش5لا حب5صأو
.ةيكرتلا ةغللا اهلالخ مّلعت ،رهشأ ةعبرأ ةّدمل هنجس اشاب

 ير55ماس55لا دب55ع ظفت55حاو اًمّل55ستم يداه55لا دب55ع ني55سح يق55بو ،فيس55لا55ب سل55با55ن ا55شا55ب مي55هار55بإ لت55حا ١٨٣٢ ماع55لا ي55ف
 ت5قو5لا ي5ف اًعيم5ج ةروحن5ملا نا5برق5لا فار5555ِخ دد5ع نا5ك كاذ5نآ .يرص5ملا مكح5لا د5هع ي5ف ميظع5لا ري5ثأت5لا تاذ هتفي5ظو5ب
 ض555بأ555ملا را555توأو ىنمي555لا فِتك555لا .ه555ب هنيب555ج ّخطل555يو ةيح555ضألا مد555ب هد555ي ير555ما555س ّل555ك سِمغ555ي ر555حنلا دع555بو ،ةعب555س ه555تاذ
 اصع55لا هدي55بو قطنم55م و55هو يوش55ملا م55حللا ير55ماس55لا لوانت55ي .فوص55لا ع55م اه55قر55حل تا55يافن55لا ة55مو55ك ىل55ع ىقل55تو عطق5ُ5ت
 .ةرسك اهنم ىقبي الو قرحُتو ةيانعب مظعلاو محللا اياقب عمجُت .مهنبو ةقئاف ةعرسب

دب55ع هّم55ع هت55يام55حو هت55يا55عر ى555ّلوت55ف ،نين55س سم55خ ن55با بوقع55ي نا55ك ا55مدن55ع يبل55شلا بوقع55ي د55لاو تا55م ١٨٣٤ ما55ع ي55ف  
تع55قو  ة55ير55ما55س ةل55مرأ نأ يبل55شلا ر55كذ55يو .يداه55لا دب55ع ني55سح ىد55ل اًيصخ55ش اًري55ترك55س اًض55يأ لم55ع يذ55لا ير55ماس55لا  
ر5شع ةع5برألا ن5با قاح5سإ اهن5با رب5ُجأو تمل5سأت5ف ر5شع ع5سات5لا نرق5لا تانيع5برأ ة5ياد5ب ي5ف ذوف5ن يذ مل5سم كر55555َش ي5ف  
هت555خأ ا5555ّمأ ؛دع555سأ م555سالا555ب مل555سأت555لا دع555ب فر5555ُع د555قو ،د555يد555هتلاو برض555لاو ني555عوب555ُسأ نجس555لا دع555ب مل555سأت555لا ىل555ع ا5555ًما555ع  
ةيفص55ت اودارأو ل55ب ،م55كاح55لا ن55م مال55سإلا ءامل55ع ه55ب ب55لا55ط ا55م اذ55ه .مي55لأ باذ55ع ن55م ا55هرظتن55ي نا55ك اّم55م اًعل55ه ت55تام55ف  
نون55مؤ55ي الو ةّر55ملا55ب مه55ل ن55يد ال ،م55هرظ55ن ي55ف نو55ير55ماس55لا55ف ،مال55سإلا ن55يد اوقنتع55ي م55ل نإ اًض55يأ سل55با55ن ي55ف ني55ير55ماس55لا  
عم55س د55قو .دّم55حم نآرق55ب الو ءايب55نألا55ب الو )ري55ماز55ملا( رو55بز55لا55ب الو ليج55نإلا55ب الو ةسم55خلا ةاروت55لا راف55سأ ن55م د55حاو ّيأ55ب  
ي5ف رص5ن ب5كو5م ي5ف ةن5يد5ملا با5جو ناص5ح ةوه5ص ىطت5ما ،روف5لا ىل5ع مل5سأ5ف دِّد55ُه يذ5لا كراب5م هم5سا ير5ما5س ك5لذ5ب  

ةداح5555ش بيس5555ح رظ5555نأ( أبت5555خا ن5555م مهن5555مو ه5555تو5555خإ بر5555ه ني5555ح : New Light on the Life of the Samaritans in the 
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Mufarrağī Who Became a Convert to Islam in 1841” . A. B. The Samaritan News 779-782, 15.2.2001, 
pp. 155-144. in Studia Orientalia 95 (Helsinki, 2003), pp. 191-206; Jozsef Zsengellér, (ed.), Samaria, 
Samarians, Samaritans, Studies on Bible, History and Linguistics. Berlin, Boston (DE 
GRUYTER) 2011, 293–310).

 ام55ف .م55هوّرف55ك ة55سّدق55ملا ةغل55لا نو55فرع55ي ال ن55يذ55لا نيمل55سملا نأ الإ ،ةاروت55لا55ب مه55نام55يإ تاب55ثإ ن55يد55ها55ج نو55ير55ماس55لا لوا55ح
 مي555يا555ح ي555شا555ب ما555خا555ح بار555لا :دوصق555ملا( سدق555لا ي555ف ماع555لا دوهي555لا ي555بار ى555لإ اوه555555ّجو555ت نأ اّلإ ني555ير555ماس555لا ن555م نا555ك
 نا5عر555555ُس يذ5لا ) ٢٥٣ .ص هال5عأ رو5كذ5ملا زر5جور ازي5ل يرا5م بات5ك رظ5ُنأ ؛١٨٤٨-١٧٨٧ ،ني5جا5چ ودا5كري5م/ما5هار5بأ
 هذ555هو .ةاروت555لا ةقيقح555ب فرتع555يو ،لي555ئار555سإ ين555ب ن555م عر555ف ير555ماس555لا بعش555لا ّنأ555ب ّصن555ت ة555بوتك555م ةداهش555ب م555هدّوز ا555م
 اًد5يور ًانل5ع نو5جر5خي نو5ير5ماس5لا أد5بو ،نيي5لو5صألا َقن5555َح تأّد5ه هين5ج ف5لأ ي5لاو5ح ،ةي5لا5م ا5ياد5هب ة5نورق5م ت5نا5ك ةقي5ثو5لا
 كي555ب ناميل555سب١٨٤٢ ما555ع لدُبت555سا يذ555لا يداه555لا دب555ع دوم555حم مك555555ُح د555هع ي555ف ثد555ح اذ555ه ّل555ك .مهئ555باخ555م ن555م اًد555يور
 .نايحألا نم ريثك يف نييرماسلا دعاس يذلا ناقوط

 ن55م نّكم55تو بوقع55ي رئ55ب ع55قو55م لو55ح ةريث55ك ثاح55با55ب ما55ق ،سل55با55ن يدنلتك55سألا نوس55لو روت55كد55لا ل55صو ١٨٤١ ماع55لا ي55ف
 ىرت5شا رازاب5لا5ب رور5ملا دن5عو ،هتق5فار5مل يبل5شلا بوقع5ي ىتف5لاو ءا5يو5قأ باب5ش ةر5شع ر5جأت5سا .طبض5لا5ب اهع5قو5م د5يد5حت
 ّنأ نّيب5ت .بوقع5ي رئ5ب اول5صو نأ ى5لإ تازيهجت5لا كل5ت ّل5ك ن5م فد5هلا ا5م يبل5شلا بوقع5ي فرع5ي م5ل .لام555ِج لاب5ح ةع5برأ
 دارأ نوسل5يو روت5كدو ،رئب5لا ي5ف سّدق5ملا باتك5لا ن5م هتخس5ن ى5مر د5ق ,نين5س عض5ب لب5ق ني5يدنلتك5سألا ن5ير55555ّشبملا د5حأ
 بوقع55ي ريت55خاو ،رئب55لا ةحت55ف ّتط55غ يت55لا ةم55خضلا ةراجح55لا ة55مو55ك ة55حازإ ىل55ع باب55شلا لم55ع .كان55ه ن55م اه55جر55خي نأ
 ه5ّ5نأ الإ ة55يادب55لا ي55ف اًريث55ك فا55خ ه5ّ5نأ يبل55شلا يور55يو .شيتفتل55ل رئب55لا رع55ق ى55لإ لوزنل55ل فيفخ55لا ه55نزو بب55سب يبل55شلا
 ىل555ع ىمغ5ُ55ي دا555ك .ارتل555جنإ ةرا555يز555ل ه555باحط555صا555ب ه555ل نوسل555يو د5555ْعوو ،عنق555ملاو عّجش555ملا مالك555لا ضع555ب عام555س دع555ب ق555فاو
 ني5ير5ما5س يت5مام55ِع تالاش5ب تلي5ُطأ5ف ,رئب5لا رع5ق لو5صو5ل ةي5فا5ك نك5ت م5ل لابح5لا ةع5برأ .ثّول5ملا ءاوه5لا ءاّر5ج ن5م يبل5شلا
 ر55خص ي55ف ةروفح55م رئب55لا .ا5ّ5فا55ج نا55ك كاذ55نآ عي55بر55لا لصف55ف ،ءا55م نود55ب نك55لو اًل55حو55م نا55ك رئب55لا رع55ق .كان55ه اد55جاو55ت

 ةبل5عو نيتليم5ج ن5يواضي5ب نيتعم5ش يبل5شلا بوقع5ي ىط5عأ نوسل5يو .د .)م5س ٨٦ و م٢٢ يأ( ا5مد5ق ٧٥ اهقم5عو بل5ص
 lucifer( ناديع5لا كل5ت اهي5ف ل5خد5ت يت5لا ى5لوألا ةّر5ملا كل5ت ت5نا5كو ،رون5لا لاع5شإل )ةت5يرب5ك/ة5طاّح5ش( نادي5ع ن5م ةريغ5ص

matches( سل5با5ن ى5لإ )ي5ف ناديع5لا د5حأ لمعت5سا د5ق نوسل5يو .د نا5ك .)١٨٢٧ ةن5س ى5لوألا باقث5لا نادي5ع تجت5ُنأ 
 ،رئب555لا رع555ق ي555ف متع555ملا ناك555ملا ي555ف نا555ك ا555مدن555ع يبل555شلا ش555هدو ام555ك .ك555لذ ن555م اّد555ج يبل555شلا ش555هُدو قلط555لا ءاوه555لا
 ،هبي55ج ي55ف ةبلع55لا ظف55حو ،دو55ع ّيأ عيض5ُ5ي اّلأ ىل55ع مز55عو ،ران55لا تلعت55شا55ف نشخ55لا ةبلع55لا فرط55ب دوع55لا فر55ط بر55ضو
 ن5م نوسل5يو هر5مأ ام5ب يبل5شلا ما5قو .رعق5لا ى5لإ لوزن5لا ةّقش5م ىل5ع هض5يوعت5ل ةي5فا5ك ةبلع5لا هذ5ه ّنأ يبل5شلا رّك5ف د5قو
 ،قر5شلا ي5ف برغ5لا ي5ف ا5م ع5ضوو يل5صألا اه5ناك5م ى5لإ اه5تدا5عإ م5ث ،برغ5لا وح5ن قر5شلا ةه5ج ن5م ةراجح5لا ّل5ك لق5ن
 ةع55برأ ه55ضر55عو ) م55س٢ ،٥٤ يواس55ي ش55نإلا( تاش55نإ ٦ ي55لاو55ح ه55لو55ط ،اًخّست55م اًريغ55ص ا5ً5بات55ك يبل55شلا يِق55ل ا55هدن55عو
 ءا5جو ،“؟ه5تد5جو ل5ه”  اًل5ئا5س تاّر5م ةّد5ع رئب5لا ة5هّو5ف ن5م خُرص5ي نا5ك نوسل5يو .دو .ش5نإلا عا5برأ ة5ثال5ث هكم55555ُسو تاش5نإ
 .تقولا ضعب يفنلاب باوجلا

 بات55ك نوك55ي د55قو ،ةه55ج ن55م دوصق55ملا باتك55لا و55ه اذ55ه نوك55ي ال دق55ف ،بيج55ي ا55م فرع55ي م55ل َباتك55لا يبل55شلا د55جو ا55مدن55ع
 ىل5555عألا ى5555لإ يبل5555شلا بذ555555ُج ًائي5555ش د5555جو ه5ّ555نأ5555ب نوسل5555يو .د عم5555س امني5555ح .ةروت5555سم زون5555ك ىل5555ع روثعل5555ل هد5555شر5555ي ر5555حس
 ه555ل ع555فدو يبل555شلا ر555هظ ىل555ع ت5ّ55بر ،اّد555ج نوسل555يو .د ّر55555555ُس .ه555ل هم555يدق555ت ن555م يبل555شلا ل555جخ يذ555لا هزن555ك ع555م هلبقت555ساو
 ي5ف ّن5ظ .هرد5ص ىل5ع بي5ج ي5ف ة5يانع5ب ه555555ّسدو ة5مر5حم ي5ف سّدق5ملا َباتك5لا نوسل5يو .د ّف5ل .ءاخس5ب اًعيم5ج ن5ير5خآل5لو
 هذ555ه .رئب555لا ل555خاد نا555ك ا555مدن555ع يبل555شلا ن555ظ ام555ك حاورألا راضحت555ساو ر555حس بات555ك و555ه باتك555لا ك555لذ نأ ت555قو555لا ك555لذ
 .)Lands of the Bible( “سّدقملا باتكلا يضارأ” ّميقلا نوسليو .د باتك يف ةروكذم ةريغصلا ةقيقحلا
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 ةق55فر55ب سل55با55ن ل55صو ،ا55يرو55س ن55ئاز55خ ة55فا55ك ي55ف ع55ضو55لا صحف55ل توري55ب ن55م ّصا55خ ب55ساح55م ل55سُرأ ١٨٤٧ ماع55لا ي55ف
 ف55لأ نيعب55سو نين55ثا غلب55م ت55ّقؤ55ملا مه55ئابت55خا ت55قو ي55ف اوع55فد ني55ير55ماس55لا نأ كي55ش ن55م نّيب55تو ،ا55شا55ب ف55ير55ظ ىفطص55م
.ميزيرج لبج ىلع حسفلا نابرق تالافتحاب اوماقو مالسب نويرماسلا شاع كيب ناميلس مكح دهع يف .شرق

 ني55مأ نوكي55ل ،ة55ير55ق نيع55برأو اًسم55خ لمش55ت يت55لا ةبصخ55لا نين55ج ةقطن55م ى55لإ يبل55شلا بوقع55ي ل55سُرأ ١٨٤٨ ماع55لا ي55ف
 ًات5قؤ5م ه5باي5غ دن5ع رار5ج لآ ن5م م5كاح5لا لام5عأ5ب مايق5لا ةمه5مو ةّمه5ملا هذ5ه ي5ف يق5بو ،اه5نزاخ5م ىل5ع ا5ًفر5شمو قودن5ص
 بوقع5ي ّصق5يو .اهتقطن5مو سل5با5ن ةن5يد5م ب5تاك5م ي5ف نولمع5ي يبل5شلا برا5قأ نا5ك ه5تاذ ت5قو5لا ي5ف .١٨٥١ ماع5لا ىت5ح
 ع55555م اًس55555لا55555ج ةلي55555ل تاذ نا55555ك ا55555مدن55555ع ١٨٤٩ ما55555ع )E. T. Rogers( زر55555جور .ت .ي ّديس55555لا ىل55555ع فّرع55555ت ه5ّ5555نأ يبل55555شلا
 ما555ق .نين555ج عب555ن راوج555ب ةق555يد555ح ي555ف ة555فراو تو555ت ةر555جش تح555ت زيل555جنإ ة555لود يف5ّ5ظو555م ضع555ب مييخ555ت رب555خ ءا555جو مّل555ستملا
 ىل55ع ّميق55لا ه55فراع55ت ةب55سان55م تأد55ب اذك55هو ،نيكهن55ملا ن55ير55فاسمل55ل امه55مّد55قو نيتخّيط55ب ذ55خأ ،لاح55لا ي55ف يبل55شلا بوقع55ي
 .افيح يف ّمهأ ةّمهمل لقن مث ،سدقلا يف ةيمسر ةفيظو يف اهنيح ناك يذلا زرجور

 تّنيح55تو اه55باب55ش رب55ك ،ةي55ضا55ملا نينس55لا عب55س لال55خ اهسف55ن تد5ّ5طو د55ق يداه55لا دب55ع ة55لوم55555َح ت55نا55ك ١٨٥١ ماع55لا ي55ف
 ريثك55لا هيني55ع ّمأ55ب ىأر ه5ّ5نأ55ب يبل55شلا د55هشيو .كي55ب ناميل55س ةيبع55شو حاج55ن بب55سب نا55قو55ط ة55لوم55ح ن55م ماقت55نال55ل صرف55لا
 كي5ها5ن ،حور ة5ئامسم5خ تدص5حو ،روه5ش ة5ثال5ث ي5لاو5ح ت5ماد ة5كرع5م ي5ف نيت5عزانت5ملا نيت5لوم5حلا ني5ب ،ءا5مد5لا كف5س ن5م
 لآل ةبلغ5لا ت5نا5كو ،ودب5لا ضع5بو نا5ير ة5لوم5ح ن5م مس5ق ك5لذ5كو نا5قو5ط ة5لوم5ح ب5ناج5ب تف5قو رار5ج ة5لوم5ح .ى5حر5جلا ن5ع
 وأ ن5ير5هش رورم5بو .قودن5ص ني5مأ نوكي5ل ير5ماس5لا دب5ع ن5ب َلي5ئار5سإ كي5ب دوم5حم مل5ستملا نّي5ع ،دع5ب ا5م ي5ف .نا5قو5ط
 تاكلتم5م تعي5ب .الا5ح هد5يد5ست ني5ير5ماس5لا ىل5ع ،شر5ق ف5لأ ١١١  هرادق5م ز5جع ة5ناز555ِخلا صح5ف دع5ب نّيب5ت روه5ش ة5ثال5ث
 ن55ع اًديع55ب نا55ك ا55هدودر55م ّنأ الإ ،ينلع55لا داز55ملا ي55ف خبط55ملا ي55ناوأو ساح55نو ثا55ثأو تار55هوج55م ن55م ةّميق55لا ني55ير55ماس55لا
 .ّبذُعو يرماسلا دبع ليئارسإ نجُس كلذ باقعأ يفو .بولطملا غلبملا

 ما55مأ ضرت55عا يذ55لا ،)James Finn( ني55ف سمي55ج لصنق55لا ّديسل55ل ةض55ير55ع مّد55قو سدق55لا ى55لإ ر55فا55س يبل55شلا بوقع55ي
 ير55ماس55لا بوقع55ي مّد55ق ام55ك .هد55هع ق55باس55ل دا55ع م55ث ًات55ّقؤ55م ع55ضو55لا نّسحت55ف ير55ماس55لا دب55ع ن55با ةل55ماع55م ىل55ع مّل55ستملا
 لاي5ح ةي5ساق5لا مّل5ستملا ةل5ماع5م نأش5ب رو5مألا تا5ير5جمب ني5فراع5لا ني5ير5ماس5لا ءا5قد5صأ ّل5ك اهيل5ع ع5قو ىر5خأ ةض5ير5ع
 دب5ع نأ نّيب5تو ي5لات5لا موي5لا حاب5ص ي5ف  ،بو5يأ ميل5س ،ا5شاب5لا ري5ترك5س ىقت5لا يبل5شلا .سدق5لا ي5ف ا5شابل5ل ني5ير5ماس5لا
 ةحيص555ن ىل555ع ءان555بو هيل555عو .يبل555شلا و555ه ل555كاش555ملا ردص555م ّنأ ي555عّد555ي اهي555فو ،ا555شابل555ل ة555لا555سر ل555سرأ د555ق نا555ك يداه555لا
 ى555لإ اًر555حب رفس555لا ىل555ع مز555ع كان555ه ن555مو ،ا555شاب555لا555ب ةي555نا555ث يقتل555ي نأ نود ا555فا555ي ى555لإ يبل555شلا ردا555غ دودو555لا ري555تركس555لا
 كي5ب ناميل5س ولّغش5مو ءا5قد5صأ د5جاوت5ي ثي5ح )دو5سألا ر5حبلا ل5حا5س ىل5ع ،اي5كر5ت قر5ش لام5ش ي5ف ةن5يد5م( نوز5بار5ط
 هو5555ّجزو يبل5شلا اوكس5مأ ،سل5با5ن ن5م ة5لاّيخ5لا ضع5ب ل5صو ،ا5ًبرا5ق اًرظتن5م ا5فا5ي ي5ف ه5ثوك5م نوض5غ ي5ف نك5لو هؤاق5شأو
 ال55ئا55ق ري55خألا ما55ق كي55ب دوم55حم راد ى55لإ رض55ُحأ ا55مدن55عو ،سل55با55ن ى55لإ يبل55شلا ديت55قا ي55لات55لا موي55لا ي55فو .نجس55لا ي55ف
 اذ55ه ّنأو ،بدألا اذ55ه ع555ّقوت55ي م55ل ه55نأ55ب يبل55شلا ّدر .“ه55ل ني55يال55غو ةوه55ق رض55حأ ،كي55ب ناميل55س ة55موك55ح سي55ئر ا55ي ،اًل55هأ”
 دوم55حم ذ55خأ م55ث .ني55مو55ي شيع55ي ن55ل ا55ًمو55ي ايح55ي نأ ه55ل بت555ُك ن55َم نإ55ف ءاش55ت ا55م لع55فا دوم55حمل لا55قو هح55لاص55ل سي55ل قّلمت55لا
 ،ي5باح5صأ ي5نار5هظ ني5ب د5جاوت5لا ي5ف ياغتب5م اذ5هف تي5ل ا5ي يبل5شلا ه5با5جأ5ف نوز5بار5ط ى5لإ هلق5نو يبل5شلا د5يد5هتب كي5ب
 .اصعلاب اًبرض ةواسقب ّبذُع نأ دعب ،نجسلا ىلإ دافصألاب اًّديقم يبلشلا لسُرأ اًريخأو

 رّر55ك .هّم55ع تاكلتم55م أبخ55م ن55ع غّلب55ي نأ ر55ُمأو برض55لا ن55م هبيص55ن لاني55ل م55كاح55لا ما55مأ مو55ي ّل55ك رضح5ُ5ي يبل55شلا نا55كو
 ّنأ الإ ،اًف55نآ ر55كذ ام55ك ن55يد55لا ّد55سل تعي55ب د55ق ه55تر55ُسأ تاكلتم55م ّل55ك :م55كاح55لا يد55ي ني55ب مو55ي ل55ك ه55تاذ باوج55لا يبل55شلا
 ةب55جو55لا نأ ني55ح ي55ف ،ةريغ55ص ةر55سك حبصت55ل ماعط55لا ن55م هتّص55ح صيلقت55ب ر55مأ55ف ك55لذ عام55س دن55ع ظاتغ55ي نا55ك م55كاح55لا
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 لو55ح رواشتل55ل يبل55شلا نوروز55ي ني55ير55ماس55لا ضع55ب نا55ك ا55م اًريث55كو .هذ55هك عط55ق ي55نام55ث ى55لإ ت55س ن55م نوكت55ت ة55يداع55لا
.مهعم اًماعط اولمحي اّلئل اًّديج نوشَّتُفي اوناكو ،حيرستلا ةيناكمإ
 اهتي55ب يبل55شلا ةد55لاو ت55عا55بو ،هتمق55نو م55كاح55لا ظي55غ ة55ئد55هتل هد55هج لمع55ي نأ يبل55شلا ىل55ع نو55ير55ماس55لا راّوز55لا حرت55قا
 حار55س قلط5ُ5ي م55ل ه5ّ5نأ الإ م55كاحل55ل غلب55ملا اذ55ه ع55فُدو ،طق55ف اًهين55ج ن55ير55شعو ةسم55خب اًهين55ج نيعب55س ي55لاو55ح اهفّل55ك يذ55لا
 :ةلاسرلا صّخلم اذه .ةدعاسملل نيّصاخ نيقيدصل ةيّرس ةلاسرب يبلشلا هّجوت كلذ دعب .يبلشلا

ــــــــ و ـــــــ نيبيبحلا َّيوخأ

 نزو اًي55نا55ثو ،الّوأ اد55ج ةريغ55ص ة55ناز55نز ي55ف ا55نأ55ف ،ميظ55ع قي55ض ي55ف ي5ّ5نإ .ةداع55سو ةدي55ج ةّحص55ب ام55كارأ ،د55يد55ش فّهلت55ب
 دوم5حم ،ةعشج5لا ي5لاح5لا م5كاح5لا حور ن5ع م5جا5ن ك5لذ ل5كو ،يقن5عوّ يل5جر ي5مد5ُي ريبك5لا ة5يد5يد5حلا ل5سال5سلا/دويق5لا
 ةي55غاط55لا اذ55ه م55ف ن55م امتعم55س اذا55م :نيتطق55ن لو55ح اًمل55ع يت55طا55حإ امكن55م و55جرأ .زايت55ما55ب ّدبت55سملا يداه55لا دب55ع كي55ب
 ي55سا55ق ل55جر55لا اذ55ه ةضب55ق ن55م صّل55ختلل ي55ل ة55يو55خألا امكتحيص55ن ا55م ؛ا5ً5باج55يإو ًابل55س يوح55ن هر55عاش55م لو55ح رو55كذ55ملا
 ءاد5عألا يد5يأ ي5ف عق5ت اّلئ5ل ا5ها5قر5حإ ،انت5لا5سر د5حأ ىر5ي الأ عّرضت5ن .نكم5م ت5قو عر5سأ5ب باوج5لا مّل5ست و5جرأ .بلق5لا
.ميظعلا ملاظلا اذه نم اًضيأ باقعلا انيلع لزنيو

 ال ى55سأو نز55حب ،ةي55لا55ع حور55بو ةّدي55ج ةّحص55ب كار55ن نأ وبص55ن ،يبل55شلا بوقع55ي ا55نا55خأ :هاوح55فو ّدر55لا يبل55شلا مّل55ستو
 ن5ل م5كاح5لا ّنأ5ب لوق5ن لّوألا راسفت5سالا صوصخ5ب .الي5لو اًراه5ن ل5غاش5لا انلغ5ش نا5ك كنج5سو كت5لا5سر انمّل5ست ف5صو5ي
 ن55ير55خآلو ان55ل ه55ب حّر55ص ا55م اذ55ه ،ضرألا ه55جو ن55ع يبل55شلا بوقع55ي قح55م ي55ف ب55غر55ي ل55ب ،لا55ملا ن55م غلب55م ّيأ55ب ى55ضر55ي
   .نكمأ اذإ نجسلا نم رارفلا انتحيصن :يناثلا لاؤسلا ددصبو .نيريثك

 ذإ ّين55ع ي55لأس55ت ال ؛هللا ءا55ش نإ نجس55لا ن55م بر55هلا يو55نأ :ا55هداف55م ة55لا55سر ه55ّمأ ىل55ع يبل55شلا بوقع55ي ىل55مأ ك55لذ دع55ب
 ة55لا55سر55لا هذ55ه ك55ل تبت55ك .ف55سو55ي هن55با ىل55ع بوقع55ي ىك55ب ام55كّ يل55ع نيكبت55سف اّلإو ،يد55جاو55ت ناك55م ن55ع كغل55ُبأ55س ين5ّ5نأ
.يحاجنل يّلصت نأ كنم سمتلأ يّنإ .بهشلاك ميهن نحن ؛رخآ دعب اقفد يتنجو ىلع ليست عومدلاو

 .ه55تاي55ح ك55لذ هفّل55ك و55لو ّىت55ح ،سبح55لا ن55م رارف55لا ىو55س ه55ما55مأ ليب55س ال نأ ا55هداف55م ةجيت55ن ى55لإ يبل55شلا بوقع55ي ل55صو
 ذ55خأ .اعيم55ج اوجهت55با55ف بر55هلا ي55ف هّتي55ن ن55ع ل55سال55سلا55ب هلث55م ن55يّديق55ملاو هع55م ني55نوجس55ملا ر55شع ةسم55خلا ه55قا55فر عل55طأ
 امهتط5ساو5ب .يد5يد5ح نيف5سإو يو5ق درب55ِم ،اهن5م بل5ط ام5ب هد5يوز5ت ن5م ه55ّمأ تنّكم5ت ،هاغتب5م قيقحت5ل ةدع5لا ّدع5ُي يبل5شلا
 يبل55شلا ق55فاو55ي م55لو ،نجس55لا با55ب ةبت55ع ىل55ع ا555ًماي55ن ساّر55حلا نا55ك .عيم55جلا ل55سال55س ن55م صّل55ختلا يبل55شلا عاطت55سا
 ىل5ع يبل5شلا مّهث5ح ل5باق5ملا ي5ف .مد5لا5ب ه5يد5ي خيطلت5ب ى5ضر5ي ن5ل ه5ّنإ اًل5ئا5ق ،رارف5لاو مهلتق5ب ه5ئال5مز ضع5ب حارت5قا ىل5ع
 او5بر5هو ط5ئاح5لا ي5ف ةوج5ف حت5ف ن5م اونّكم5ت فص5نو ة5عا5س نوض5غ ي5فو ط5ئاح5لا ي5ف ةراجح5لا ضع5ب رق5ن ي5ف ه5تد5عاس5م
 ساّر5حلا دو5جو بب5سب ةن5يد5ملا ن5م رارف5لا ي5هو ،نجس5لا ن5م رارف5لا ن5م ةأ5طو ّل5قأ ةلكش5م مهت5ضرت5عا ك5لذ دع5ب .اهن5م
 ن55م ةع55برأ ّنأ فيض55يو ،ةي55لا55غ ة55ير55حلا ّنإ ،قايس55لا اذ55ه ي55ف يبل55شلا بوقع55ي لوق55يو .اه55لو55ح راو55سألاو اهي55ف دونج55لاو
 الو ه55تريش55ع ي55ف ري55مأ ،يود55ب مي55عز نا55ك ن55يّراف55لا نم55ض ن55م .سل55با55ن ،ةن55يد55ملا ن55م جور55خلا دع55ب هع55م او55نوك55ي م55ل ه55ئال55مز
.نيرخآلا ةيوّه نع ىرخأ ليصافت ةيأ يبلشلا ركذي

 اود55شا55ن م55هو ،هدوع55ص ة55لاّيخ55لا ىل55ع ّرذعت55ي ،ا5ً5ير55خص ا5ً5ير55عو اًق55ير55ط نيك55لا55س لابي55ع لب55ج ى55لإ هؤال55مزو يبل55شلا بر55ه
 تل5صو .ه5ئال5مز ريص5م ة5كراش5م ي5ف ّقح5لا ه5ل ّنأ ذإ ك5لذ تض5فر ة5عوم5جملا ّنأ الإ ،يودب5لا مي5عز5لا اوقب5ُي نأ ني5براه5لا
 ه5ّنأ ىل5ع ة5عوم5جملا تقف5ّتاو ؛زب5خ في5غر اًيطعت5سم تي5ب ى5لإ اهن5م د5حاو ّل5ك ه555ّجو5تو ،ر5جفلا لب5ق سا5بو5ط ة5ير5ق ة5عوم5جملا
 نا55ك نأ دع55بو .ّدا55ح ريفصت55ب ن55ير55خآلا ر55يذ55حت هيل55ع ،ةق55حال55م وأ ةدراط55م ة55يأ ا55هدار55فأ د55حأ ة55يؤر وأ عام55س لا55ح ي55ف
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 ي5ف ة5عوم5جملا تعّم5جت ا5م نا5عر55555ُسو ريفصت5لا عامس5ب الإو ،ضيب5لا ضع5بو زب5خ في5غر ىل5ع داك5لا5ب لص5ح د5ق يبل5شلا
 بور5هلا حرت5قاو ،ة5يرق5لا ي5ف دو5جو5م كي5ب دوم5حمل ا555ًخأ نأ مل5ع د5ق ،ة5عوم5جملا ن5م اًد5حاو ّنأل ريفص5لا ءا5ج .نوت5يز مر5ك
 .ندرألا روغ ىلإ اًلاح

 ي555ف وأ ،ءىرا555ط عب555ن ي555ف شاعت555نالاو ىوق555لا ةداعت555سال ىر555خأ ا5ً55ناي555حأ اًيش555مو ا5ً55ناي555حأ اًود555ع ،م555هري555س نوّراف555لا ع555با555ت
 اودع5ق ا5هدن5عو ،سمش5لا بور5غ لب5ق ة5حارت5سا الو مو5ن ال ،اور5ماغ5ي م5ل .عي5بر5لا لص5ف لصف5لا5ف ،ل5كأل5ل لوق5ب ن5ع ثحب5لا
 .در5بو عو5جو فو5خ :مونل5ل م5هدول5خ نود ت5لا5ح باب5سأ ة5ثال5ث .ةليل5ق س5بال5م ن5م مهيل5ع ام5ب ليل5لا ةيضمت5ل ةر5خص ىل5ع
 ءارع5لا ي5ف مهتلي5ل اوض5قو ،ن5يأ ى5لإ او5فر5ع داك5لا5بو ،سمش5لا بور5غ ىت5ح م5هري5س اوف5نأت5سا ،ي5لات5لا موي5لا حاب5ص ي5ف
 ة5فاس5م دع5ب ن5ع مهت5يؤر دن5ع اوّر55555ُس ي5لات5لا موي5لا ي5ف .عي5باني5لا ءا5مو لوقح5لا لوق5ب ىو5س مه5يد5يأ لوانت5م ي5ف نا5ك ا5مو
 ترّر5ق .ةي5ند5م ن5كا5مأ ن5م ّو5ند5لا نوّبنجت5ي او5نا5ك مه5ّنأ ذإ ،ةش5555ّحوت5م ةي5بر5ع ةريشع5ل دوع5ت ءادو5س ا55ًماي5خ نيت5عا5س يش5م
 نوكي55س مداق55لا ناك55ملا ّنأ55ب م55هداقت55عا بب55سبو ،مهيل55ع ى55لوت55سا يذ55لا كاه55نإلا بب55سب او55نا55ك ثي55ح راظت55نالا ة55عوم55جملا
 امه55لو55صو دن55ع امه55ل نّيب55ت .ن55ير55فاس55م مود55ق ن55ع بار55عألا غال55بإو با55هذ55لا ة55عوم55جملا ن55م نافيع55ض نان55ثا حرت55قا .ات55قؤ55م
 ىل55ع بار55عألا ن55م ريب55ك دد55ع ءا55ج ا55م نا55عر555555ُسو  ،طوراق55لا دم55حأ ،ةّراف55لا ة55عوم55جملا ي55ف يذ55لا مي55عزل55ل دوع55ت مايخ55لا ّنأ
 قال5طإو ءاسن5لا ءان5غ ط5سو مايخ5لا وح5ن يبل5شلا ة5عوم5جم ت5هّجو5ت .مه5ب بي5حرت5لاو ة5عوم5جملا دار5فأ لابقت5سال مه5لوي5خ
 ناك55م ى55لإ ب55هذ ي55قاب55لا ن55م د55حاو ل55كو ،ةعب55س ّميخ55ملا اول55خد ن55يذ55لا ة55عوم55جملا دار55فأ دد55ع ل55صو .صا55صرل55ل لا55جر55لا
 .هانكس

 ةين5يد باب5سأل م5حللا لوانت5ي م5ل ه5ّنأل ،ريط5خ ضرم5ب بي5صأو ةريشع5لا هذ5ه دن5ع ًاب5يرق5ت ن5ير5هش يبل5شلا بوقع5ي ىض5ق
 يبل5شلا فّرع5ت كان5ه .ب5طر5لا ب5شعلا ىل5ع ه5مون5ب دربل5ل ضّرع5تو ،س5بال5ملا سف5ن ه5يد5ل ت5نا5كو ،بيل5حلاو زبخ5لا5ب ىفت5كاو
 ى55لإ ى55هان55ت .ريص55ق ت55قو55ب ه55ئال55مز ي55قا55ب هن55ع قرت55فا نأ دع55ب اهي55لإ ل55صوو ،ةر55صان55لا ن55م برق55لا55ب ةراوه55لا ةريش55ع ىل55ع
 ءاج55ف ،ةراوه55لا ةريش55ع دن55ع ةر55صان55لا ي55ف دو55جو55م يبل55شلا بوقع55ي نأ يداه55لا دب55ع خأ ن55با هللا دبع55لا ىفطص55م عم55س
 مّل5ست د5ق هنج5س لُيب5ق يبل5شلا نا5ك .اهين5ج ن5ير5شعلا لداع5ي ا5م يأ ١٠٠gazis ةميق5ب هيل5ع ه5ل ن5يد مّل5ستل كان5ه ى5لإ
 مدت5حاو رالود ة5ئا5م ه5ل ع5فد5ي نأ بج5ي يبل5شلا نأ ىل5ع ىفطص5م ّر5صأ .ة5كار5ش حمق5لا ءار5شل غلب5ملا ك5لذ ىفطص5م ن5م
 ع5فد5ي نأ ىفطص5م هر5مأ كان5هو .ة5باّر5ع ى5لإ لق5ُنو يبل5شلا5ب كس5ُمأ فاط5ملا ر5خآ ي5فو ةراوه5لاو ىفطص5م ني5ب شاقن5لا
 مّل55ست ىفطص55م ض55فر .افل55س حمق55لا نم55ث غلب55م ه55ل ع55فد حال55ف ن55م لاص55يإ لّوأل55ل ي55ناث55لا زار55بإ ن55م م55غر55لا55ب اًلا55ح غلب55ملا
 ،ان5ه ن5مو ان5ه ن5م دي5هز غلب5م ل5ك عم5جب ذ5خأ5ف ،غلب5ملا ع5فد يبل5شلا بوقع5ي ىل5ع نا5ك .هرار5صإ ن5ع د5حي م5لو لاص5يإلا
 دع5بو تاهين5ج ةت5س يأ gazis نو5ثال5ث هيل5ع ىّقب5ت اذ5ه ّل5ك دع5بو ،ر5هشأ ةي5نام5ث ةّد5م ىفطص5م تي5ب ي5ف لمع5ي ثك5مو
 .يبلشلا حارس قلُطأ يرماس قيدص ةلافك

 ن555ف ديس555لا ي555ناط555يرب555لا لصنق555لا ةد555عاس555م ًاب555لا555ط سدق555لا ى555لإ ر555فاس555ف ،سل555با555ن ى555لإ ةدوع555لا ىل555ع يبل555شلا ؤر555جي م555ل
)Finn( دع5ب .ن5ير5هش ةّد5م ،لصنق5لا نام5جر5ت ،سون5ط ى5سو5م ّديس5لا تي5ب ي5ف يبل5شلا ثك5م .هع5م اًفيط5ل نا5ك يذ5لا 
 ة55ير55ماس55لا ةف55ئاط55لا د55جوو ،كي55ب دوم55حم م55كاح55لا لادبت55سا ن55ع عم55س نأ دع55ب سل55با55ن هتن55يد55م ى55لإ يبل55شلا ر55فا55س ك55لذ
 ةي55ناك55مإ مادع55نا55ب يبل55شلا د555ّكأ55ت نأ دع55بو .عي55ب د55ق ّمـي55ق ءي55ش ّل55كو ة55نو55هر55م ني55ير55ماس55لا توي55ب .ع55قد55م رق55ف ي55ف اهت555ّمر55ب
 ني55ُع يذ5لا زر5جور ديس5لا يأ ن5ف ديس5لا راشت5سم ةّرك5لا هذ5ه هلبقت5سا5ف سدق5لا ى5لإ دا5ع ،يل5صألا هبصن5م ى5لإ ةدوع5لا
 ىّقب55ت ا55م د55يد55ستل لا55ملا ضع55ب ه55ضر55قأو هد55نا55سو يبل55شلا عّج55ش زر55جور ديس55لا .افي55ح ي55ف لصنق55لا ب55ئا55ن دع55ب ا55م ي55ف
 .ةيفيصلا لصنقلا مييخت ةرتف ،لوألا نيرشت ىلإ راّيأ نم زوجور دنع يبلشلا يقب .ىفطصمل نيد نم هيلع

 اًّدعت55سم نا55ك اذإ ا55م ي55ف ،)مرم55ع( نارم55ع ن55هاك55لا ه55لأ55س سل55با55ن ي55ف ري55خألا هد55جاو55ت لال55خ ي55ف ه5ّ5نأ يبل55شلا فيض55ي
 لا55مآ قيقح55ت ل55مأ ىل55ع ،زر55جور ديس55لا ة55يام55حب ر55فاسي55س ه55نأل اًعجشت55م ق55فاو55ف تا55قدص55لا عم55جل ارتل55جنإ ى55لإ رفسل55ل
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 بلط555تو ةي555ناط555يرب555لا ة555موكحل555ل ةه555555ّجو555م ةد555حاو ،نيتض555ير555ع هع555م يبل555شلا ذ555خأ .ي555ناط555يرب555لا بعش555لا ةد555عاسم555ب ه555ناو555خإ
 ل555صانقل555ل ه555تاميلع555ت ل555سرأ555ف ،نود555نرال555ك لر555يإ ،ةي555جراخ555لا نوؤشل555ل ة555لود555لا ر555يزو اه555ل باجت555سا555ف ني555ير555ماس555لا ة555يام555ح
 ا5555ّمأ .ك555لذ ل555جأ ن555م ي555لاع555لا باب555لا ىد555ل ل5555ّخدت555لاو ،ني555ير555ماسل555ل ة555جاح555لا دن555ع نوع555لا د555ي ّد555مل نيط555سلف ي555ف ن555يدمتع555ملا
 ،ة55ير55ماس55لا ةف55ئاط55لا لب55ق ن55م ي55ناط55يرب55لا روهم55جلل ةه55555ّجو55م ت55ناك55ف )ة55ير55ماس55لا ة55يربع55لاو ةي55برع55لا55ب( ةي55ناث55لا ةض55يرع55لا
  ةي55برع55لا ن55م اي55فر55ح اهم55جر55تو ،يبل55شلا ني55مألا ي55صو55لاو َلي55كو55لا اهلّم55حو ،نارم55ع ن55هاك55لا همتخ55ب اهيل55ع ع555ّقوو اهّط55خ
 طاقن5لا ي5ه هذ5ه .زر5جور .چ .و ديس5لا ةل5ئا5ع دن5ع ندن5ل ي5ف يبل5شلا نك5س .لصنق5لا ب5ئا5ن ،زر5جور ّديس5لا ة5يزيل5جنإل5ل
 ؛نادلب5لا ّل5ك ي5ف ة5مرتح5م ة5ناك5م اوّلت5حاو ،اًريب5ك ني5ير5ماس5لا دد5ع نا5ك ي5ضا5ملا ي5ف :ةض5يرع5لا ي5ف ةدراو5لا ةي5سا5سألا
 ن5يذ5لا ددع5لا يليل5ق ني5ير5ماس5لا وح5ن ماّكحل5ل ةم5حر ال ؛ّرقت5سم ري5غو د5سا5ف سل5با5ن ي5ف مكح5لا ،ت5لّدب5ت عا5ضوألا نآلا
 ني5ير5ماس5لا دد5ع نأ زر5جور ر5كذ5ي ش5ماه5لا ي5ف ة5ظوحل5م ي5ف( ٦٥ ل5صو اًراغ5صو اًراب5ك رو5كذ5لا دد5ع ؛ن5يّر5مألا او5سا5ق
 د55يد55ستل تا55قدص55لا يّقلت55ل نوثيغت55سي م55هو مهيل55ع نو55يد55لا تم55كار55تو ني55ير55ماس55لا د55ض ناّكس55لا ما55ق ؛)١٩٥ غل55ب يّلك55لا
 مادع5نإلو ةه5ج ن5م ة5ير5حلا نادقف5ل داد5جألا توي5ب ،مه5توي5ب ن5م بر5هلا ن5م نو5ير5ماس5لا نّكمت5ي م5ل ؛نا5هر5لا ّك5فو نو5يد5لا
 نيي55ناط55يرب55لا نوي55ع نوك55ت نأ55ب نو55ير55ماس55لا يّلص55ي ؛ىر55خألا ن55م ر55خآ ناك55م ي55ف ةين55يد55لا م55هر55ئاعش55ب مايق55لا ةي55ناك55مإ
 ت555قو ي555ف ر555خاوأل555ل ،ّرب555لاو ةم555حر555لا ل555هأ ،ل555ئاوألا ةد555عاس555م بب555سب ،ةر555خآلا ي555ف ني555ير555ماس555لا ة555يؤر دن555ع اًم555ئاد ةجهتب555م
 سدق555لا ي555ف ن555ف لصنق555لا ّديس555لا ن555م ةي555صوت555ب ة555عوفش555م ت555نا555ك ناس555حإلا سامت555لا ةض555ير555ع ّنأ ر555كذ555ي .اذ555ه ة555جاح555لا
 ي55ف لصنق55لا هر55كذ55ي ام55م .١٨٥٤ ناسي55ن ١٣ :خ55يرات55لا ةي55صوت55لا هذ55ه لم55حت .ندن55ل ي55ف ر55خآ صخ55ش ن55مو نيط55سلفو
 راّوز ع555م ءافط555ل او555نا555ك ؛ةري555خألا تاونس555لا ي555ف اّمي555س ال اّد555ج ةريق555ف ًاب555يرق555ت ني555ير555ماس555لا تال555ئا555ع ّل555ك :هذ555ه هتي555صو555ت
 لب55ق ي55سا55س يد ل55سار55م( ة55مال55س ها55بأو نارم55ع ن55هاك55لا نأ رور55سب لصنق55لا ر55كذ55ي ماتخ55لا ي55فو .زيل55جنإلا مهتن55يد55م
.نيطسلف يف هئاقدصأ نسحأ نم امه )ةريثك تاونس

 اهلث5م ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا :هي5ف درو ا5م م5هأ اًر5يرق5ت نيط5سلف ،افي5ح ي5ف لصنق5لا ب5ئا5ن ،زر5جور .ت .ي ّديس5لا فيض5يو
 نو555ير555ماس555لا رر555ق ك555لذ بب555سب ؛١٨٥٣ ماع555لا ط555حق ءار555ج ن555م د555يد555شلا رقف555لا ن555م او555نا555ع نيط555سلف ناّك555س مظع555م لث555م
 ني55555ير55555ماس55555لا ةا55555ناع55555م ىل55555ع اًيصخ55555ش فّرع55555ت يذ55555لا زر55555جور فن55555ك تح55555ت تا55555قدص55555لا عم55555جل ارتل55555جنإل لو55555سر لا55555سرإ
.بثك نع مهتايجاحو سلبان يف ماّكحلا لئامح لبِق نم مهداهطضاو

 ي555ف ّمت555هم يأ ىل555ع اه555ضرع555ل ّر555ُسأو يد555ي لوانت555م ي555ف ةيل555صألا ةيم555سر555لا ق555ئا555ثو555لا :هانع555م ا555م درو بيتك555لا ة555ياه555ن ي555ف
:ناونعلا ىلع لاصتالا ىجُريو عوضوملا

10, Carlisle Street, Soho Square, 12th April 1855. 


