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أ .د .حسيب شحادة
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ش 5ر ه 5ذه ال 5قصيدة ال 5طوي 5لَة ،أط 5ول ق 5صيدة س 5ام 5ري 5ة ع 5رب 5ية م 5عروف 5ة ل 5نا ٤١٧ ،ب 5يتا ،1ك 5ما وج 5دن 5اه 5ا ف 5ي
ف 5يما ي 5لي نن ُ5 5
مخ5طوط رق5م  ٧٠١٩ف5ي م5كتبة ي5د ب5ن ت5صڤي ف5ي ال5قدس )م5يبت ،الح5قا ً( ،امل5نسوخ ع5ام  .١٩٣١ال شّ5ك أن ه5ناك ُن5سخا
ع5دي5دة له5ذه ال5قصيدة ال5تي ُن5ظمت ق5بل  ٢٢٩ع5ام5ا ،ف5ي ب5عض امل5كتبات ال5عام5ة ول5دى ال5كثير م5ن أب5ناء ال5طائ5فة ال5سام5ري5ة
ف5ي ج5بل ج5ري5زي5م وف5ي م5دي5نة ح5ول5ون ،إذ أّن5ها م5بثوت5ة ف5ي ث5ناي5ا ك5تب امل5وال5د .م5ن امل5عروف أن ال5سام5ري5ني دأب5وا ع5لى ِت5الوة
م5ول5د م5وس5ى ب5ال5عرب5ية ح5تى ن5هاي5ة ال5قرن العش5ري5ن .وك5ان5ت ه5ذه ال5قصيدة ُت5تلى ُق5بيل ق5راءة ك5تاب م5ول5د م5وس5ى إلس5ماع5يل
ال5رم5يحي ال5ذي ع5اش ف5ي ال5قرن ال5سادس عش5ر .ب5عد ذل5ك حّ5لت مح5له ق5صيدة ب5ال5عبري5ة ال5سام5ري5ة وه5ي ب5مثاب5ة م5ل ّ
خص
له وناظمها أبو أبيشع فنحاس بن إسحاق ).2(١٨٩٨-١٨٤٠
سخ ،ال سّ5يما ال5قدي5مة م5نها نس5بًياُ ،ب5غية إص5دار ط5بعة
أك5ون جّ5د ش5اك5ر ل5كل م5ن ي5تكّرم ب5إع5الم5ي ع5ن ح5يازت5ه مل5ثل ه5ذه ال5ن َ

 .1ح5ول ق5صائ5د أط5ول ٤٩٤ ،بيت ًا و  ٦٤٤بيت ًا و ٦٨٨بيت ًا إلب5راه5يم ال5قباص5ي وملس5لم ب5ن م5رج5ان ال5دن5في وإلس5ماع5يل ال5دن5في ب5ال5ترت5يب ول5كن
ب 5ال 5عبري 5ة ال 5سام 5ري 5ة ،ي 5نظر ف 5ي م 5خ .رق 5م  ٧٠١٣ف 5ي م 5يبت .ومّما يج 5در ذك ُ5ره وج 5ود ق 5صائ 5د أخ 5رى أق 5صر ح 5ول ن 5فس امل 5وض 5وع وب 5قلم ال 5عية
وب5نفس ال5قاف5ية م5ثل ت5لك امل5عنون5ة بـ”ب5سم اهلل ال5رح5من ال5رح5يم/وه5ذه ق5صيده ف5ى م5دي5ح س5يد البش5ر ت5ال5يف ال5عم/امل5رح5وم ال5شيخ اب5راه5يم امل5لقب
العيه نجل مرجان/الدنفى االسرائيلي رحمة اهلل عليه امني‘‘.
البداية :ما كان الوجود وادم من طينا

اال لقيام سيد الرسل نبينا

كان نورا ً وال سما وافالكا ً

وصارة كواكبهم من نوره املبينا

النهاية :انا هلل وانا اليه رجعون حقا ً
قالها ابراهيم العيه الدنفي

مومنني ديننا فرز وبموسى شافينا
يرجو مواله االحسان بخير خاتمينا

وع5دد أب5ياُت5ها ث5مان5ية وس5بعون .أش5كر ال5صدي5ق ب5نيام5يم راض5ي ص5دق5ة ع5لى ت5كّرم5ه ب5إرس5ال ن5سخة م5ن ه5ذه ال5قصيدة وم5ن ال5قصيدة ال5طوي5لة ق5يد
ال5بحث ف5ي ب5داي5ة ت5موز  .٢٠٠٩وأف5ادن5ي ب5نيام5يم م5شكوًرا أّن ه5ذه ال5نسخة م5أخ5وذة م5ن ك5تاب م5ول5د م5وس5ى ب5ال5عرب5ية ،وال5ناس5خ ه5و ال5كاه5ن
األك5 5بر ،ن5 5اج5 5ي )أب5 5يشع( ب5 5ن خ5 5ضر )پ5 5نحاس( ب5 5ن اس5 5حاق ) ،١٩٦١-١٨٨٠وف5 5ترة ال5 5كهان5 5ة  ،(١٩٦١-١٩٤٣واملخ5 5طوط م5 5لك ل5 5لكاه5 5ن ع5 5زم5 5ي
)ح5زق5يا( وأب5ناء إخ5وت5ه وم5حفوظ ف5ي خ5زن5ة ف5ي م5نزل ال5سيد م5وس5ى غ5يث اب5ن ال5كاه5ن األك5بر ،ع5اط5ف )الوي( ب5ن أب5يشع )ن5اج5ي( ب5ن ف5نحاس
)خضر( الحفتاوي )ولد عام  ١٩٢٠وكهانته .(٢٠٠١/٥/٢٣—١٩٩٨/٢/١٣
 .2أف5ادن5ي ب5ذل5ك م5شكورا ب5نيام5يم راض5ي ص5دق5ة ،أح5د مح5رري ال5دوري5ة ال5سام5ري5ة ،ا .ب .أخ5بار ال5سام5رة ،ف5ي رس5ال5تني إل5كترون5يتني ف5ي ال5راب5ع
والخامس من تموز .٢٠٠٩
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علمية لها مستقبال.
ص5ة ب5ه ،ال ح5صَر ل5ها ك5حبّات
ت5ترّك5ز ه5ذه ال5قصيدة ف5ي ت5عداد م5ا ل5لنبي األوح5د ل5دى ال5سام5ري5ني م5ن م5حاسَ5ن وم5ناق5ب خ5ا ّ 5 5
ج5نان ال5نعيم ،ق5د
ال5رم5ل وق5طرات م5ياه ال5بحار ،ك5ما ورد ف5ي ه5ذه ال5قصيدة .وي5ذ ُ5ك5ر إب5راه5يم ال5عية أن ال5كْوَن وم5ا ف5يه و ِ5
ج5بال م5ن أج5ل م5وس5ى )ي5قال إن اس5مه ف5ي امل5صري5ة م5عناه ”اب5ن“ وف5ي ال5عبري5ة ‘‘املنتش5ل م5ن امل5اء“ ،س5فر الخ5روج :٢
ُ5
 ،١٠ع5اش ف5ي ال5قرن ال5ثال5ث عش5ر ق.م .وأس5فار ال5توراة األرب5عة ب5اس5تثناء س5فر ال5الوي5ني تتحّ5دث ع5نه( ال5نبي .وه5ناك
أيً 5
ضا مل5حة ع5ن س5يرت5ه وم5سيرت5ه ع5لى ض5وء ه5ذه األس5فار ،وه5ي ب5اإلض5اف5ة إل5ى ال5سفر ال5ثال5ث ،س5فر ال5الوي5ني ،ت5شّكل
الكتاب املقّدس الوحيد لدى السمرة.
ح5الق5ة إب5راه5يم إس5ماع5يل ال5دن5في ع5ام ٣٠٦ ،١٧٦٤
وه5ناك ق5صائُ5د أخ5رى ط5وي5لة إلب5راه5يم ال5عية م5ثل ق5صيدة وص5ف ِ5
ش5عر ال5عية ب5ال5عرب5ية وب5ال5عبري5ة ال5سام5ري5ة ال ي5ت ّسم
أس5طر وف5ي ك5ل س5طر أرب5عة أق5سام وه5ي .abab.3 :وم5ن امل5الح5ظ أن ِ5
باألصالة والُعمق ويجن َح غالبًا نحو اإلطالة وااللتباس.
ح 5دث 5ون ،م 5ثل م 5فرج ب 5ن ي 5عقوب امل 5فرج 5ي اإلف 5راي 5مي ال 5يوس 5في4 ،غ 5زال ب 5ن أب 5ي
ش 5عراء س 5ام 5رّي 5ون آخ 5رونُ ،ق 5دام 5ى وُم ْ 5
الس 5 5 5رور امل 5 5 5طري ال 5 5 5غزاوي ) 5(١٧٥٩-١٧٠٢وال 5 5 5كاه 5 5 5ن األك 5 5 5بر ال 5 5 5سّيد ال 5 5 5فاض 5 5 5ل ال 5 5 5فطني ،ع 5 5 5بد امل 5 5 5عني ص 5 5 5دق 5 5 5ة
) ،(٢٠١٠-١٩٢٧نَ 5
ظموا ب5ال5عرب5ية ع5ن ك5ليم اهلل م5وس5ى ،وال5عيه ن5فسه ن5ظم ق5صائَ5د أخ5رى ف5ي امل5وض5وع ذات5ه م5ثل م5ا
مطلعها:
امدح املختار وزين 6األقمار

مخزن األسرار

ومعدن االنوار
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 .3רצון צדקה הצפרי )עורך( ,כתאב אל–תסאביח ,ספר התשבחות .חולון  ,1970עמ’ ) 281–269كتاب صدقة ،الحقا(.
 .4عاش في القرن السابع عشر وتراسل مع أوروبيني ،وينظر في كتاب صدقة ص ٧٦-٧٤ .و Edward
Robertson, Catalogue of the Samaritan Manuscripts in the John Rylands Library Manchester. Vol. 1, 1938, p.
).195ك 5ات 5ال 5وج روب 5رت 5سون الح 5قا(؛ ُي 5نظر ف 5ي م 5خ .مج ّ5لد رق 5م  ٧٠٢٣ف 5ي م 5يبت ،ت 5ساب 5يح س 5ام 5ري 5ة ب 5ال 5عرب 5ية ب 5أح 5رف ع 5رب 5ية٢٠،٥ ،س 5م x
١٤،١سم ،الكاهن عمران بن إسحاق أهدى هذا املخطوط إلسحاق بن تصڤي في  ٦تموز .١٩٤٣
 .5أن 5ظر .MS BL OR. 1450 last page :ش 5اع 5ر م 5رم 5وق ب 5ال 5لغتني ال 5عبري 5ة ال 5سام 5ري 5ة وال 5عرب 5ية وع 5ال 5م ومفس 5ر ،ل 5ه ”ال 5حجائ 5ب ف 5ي أس 5رار
امل5واه5ب‘‘ أي ش5رح ك5ل ال5توراة أل5فه ع5ام  ١٧٥٠ف5ي ج5زئ5ني واألول بخ5ط امل5ؤل5ف م5حفوظ ف5ي امل5كتبة ال5بري5طان5ية وال5ثان5ي اق5تناه األب ال5طليان5ي
م5يلك ،ول5ه ”ك5تاب ال5غياه5ب‘‘ ت5فسير ل5لسفر األول وال5ثان5ي أي الخ5ليقة والخ5روج .أخ5ته ”ه5دي5ة‘‘ ك5ان5ت زوج5ة غ5زال ال5كاه5ن وأم س5الم5ة ب5ن غ5زال
وه5و اب5ن ع5م س5الم5ة ب5ن ي5عقوب ب5ن م5رج5ان ب5ن إب5راه5يم ال5دن5في س5كن ف5ي ي5اف5ا ح5يث ع5مل م5دي5ر ج5مارك ،ث5م ان5تقل إل5ى غ5زة .ن5ظم ال5عدي5د م5ن
القصائد املرّبعة بالعربية في مدح النبي موسى.
 .6زي5ن األن5ام ،زي5ن البش5ر ،زي5ن ال5ورى ،زي5ن ال5خالئ5ق ،أن5ظر ك5تاب ص5دق5ة ص،١٨٤ ،١١٠ ،٧٣ ،١٣٨ ،١١٥ ،٩٧ ،٨٩ ،٧٧ ،٧٤ ،٧١ ،٦٩ .
 .٣٥٥الحظ تشبيه موسى بالقمر وهذا التشبيه في األدب العربي يطلق في الغالب األعم على الجنس اللطيف.
 .7أنظر كاتالوج روبرتسون ص .٢١٩ .وينظر في كتاب صدقة ،ص.٢٢٥-٢٢٣ ،١٨٥-١٨٣ ،١٦١-١٥٩ ،٧٧ ،٧٤ ،٦٢ .
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واملطري يستهل قصيدة له بـ:
ب واالشواق نامية
كم أكت ُُم الح ّ

والدمع ُيظهر ما في القلب مكتتم ِ

وليس لي خصيصا ً فى الحب ينصفني

غير امتداحي لخير الخلق كلهم ِ

موسى الذى قد اعطاه اهلل منزلًة

ما نالها بشر من سائر االمم ِ
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س 5لني ،ع 5لى وزن
وال 5كاه 5ن األك 5بر ،ع 5بد امل 5عني )אלעזר( ص 5دق 5ة ،ف 5ي ق 5صيدة رق 5م 5ُ ،٨ع 5نوان 5ها :م 5دي 5حه 9ف 5ي س 5يد امل 5ر َ5 5
”صل يا ربي‘‘ ،وتحمل التاريخ ١٩٤٨/١٢/٨ :ومطلُعها:
ايها السامعون لهذا املقال

ارجو منكم عدم االنشغال

بل تفقهوا في معنى السؤال

اذ هو بذكر الرسول الجميل
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مخ5طوط ال5قصيدة ق5يد ال5بحث ُمجّ5لد ب5غالف س5ميك أزرَق٢٦ ،س5م ط5و ً
ض5ا ،وي5ضّم اث5نني وعش5ري5ن م5ؤَّل5فًا
ال و٢١س5م ع5ر ً5 5 5
ت 11ل5ه ي5ضّم اث5نني وث5الث5ني
م5ثل م5ول5د م5وس5ى ب5ال5عبري5ة ل5فينحاس ب5ن اس5حق ال5كاه5ن أب5و م5تصليح ) (١٨٩٨-١٨٤١ف5بي ٌ
س5طًرا ف5قصيدة ال5عية ق5يد ال5بحث ف5بيت ل5حضرة ال5كاه5ن ع5بد اهلل ب5ن س5الم5ة ال5تقة ،ف5بيت ل5سعد اهلل ال5كثاري ث5م ل5غزال
امل5طري ول5لعية ث5ان5ية ول5لكاه5ن اس5حاق ب5ن ال5كاه5ن س5الم5ة وإلب5راه5يم ال5قباص5ي وإلس5ماع5يل ب5ن ب5در اب5و ال5عز ب5ن رم5يح
)ال5رم5يحي( وألب5يشع امل5صن ّف وله5بة اهلل امل5صري وإلب5راه5يم ب5ن ص5فا ول5إلم5ام غ5زال إس5حاق ول5يوس5ف ال5صفوي ول5زي5نب
الصفوية وللشيخ البهلول املغربي

12

ي5 5بدأ املخ5 5طوط به5 5ذه ال5 5كلمات :בשם יהוה נש .ונימר בית יקילו כל הקהל בבית מן ידרש יקרא מולד
אדונן משה בן עמרם שלום יה’ עליו יימר גדול הכ’ זה הבית על רצון כי בשם יהוה לכהן
עמרם בן של .ירחמו י’ אמן.
על שריו כל מקרא

נרבי שם אלהינו

מלוך שומיה וארע

וכל דבון אתכנו

 .8ينظر كتاب صدقة ،ص ،١٠١ -٩٩ .وكاتالوج روبرتسون ص.٢ ٠٩-٢٠٧.
 .9يبدو أنها صيغة مْقت َرضة ) (calqueمن اللفظة السامرية תשבחה ,תשבחות.
 .10ل5 5دّي ن5 5سخة م5 5صّورة له5 5ذه ال5 5قصيدة بخ5 5ط ال5 5ناظ5 5م ،ورق مسّ 5 5
طر ،ح5 5وال5 5ي ١٦س5 5م ط5 5وال و١٢،٢س5 5م ع5 5ر ً
ضا وت5 5شمل أرب5 5عني بيت ًا ك5 5نت ق5 5د
تسّلمتهما مع نسخة أخرى لقصيدة بعنوان ”بني اسرائيل“ في شهر آب عام  ٢٠٠٠.مع جزيل الشكر واالمتنان.
 .11ب5معنى ق5صيدة ،ش5ائ5ع ف5ي االس5تعمال ال5سام5ري .ص5يغة امل5فرد ب5معنى الج5مع نج5ده5ا ف5ي ح5االت ع5دي5دة م5ثل ”ك5لمة‘‘ ف5ي ع5بارة ”أل5قى
كلمة‘‘ واملقصود ”خطابا‘‘ قصيًرا عادة.
 .12الح5ظ ذك5ر ش5عراء ك5ثيري5ن ،وال ن5عرف ال5كثير ع5نهم حت ّى ي5وم5نا ه5ذا رغ5م ال5تقدم ال5ذي أح5رزت5ه ال5دراس5ات ال5سام5ري5ة ف5ي غ5ضون ال5عقود ال5قليلة
املنصرمة ،وينظر في مقال الكاتب ،املذكور في ملحوظة .١٧
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ن5اس5خ املخ5طوط ه5و ك5ام5ل آل إس5رائ5يل الس5راوي ال5دن5في وس5نة ال5نسخ  .١٩٣٠ف5ي م5يبت ق5راب5ة امل5ائ5ة مخ5طوط س5ام5ري،
ك5 5ان ي5 5تسحاك ب5 5ن ت5 5صڤي ،رئ5 5يس دول5 5ة إس5 5رائ5 5يل ال5 5ثان5 5ي ) (١٩٦٣-١٨٨٤قِ5 5د اق5 5تنى )أو ح5 5صل ع5 5لى( ُم5 5عظمها م5 5ن
أصدقائه ومعارفه السامريني في نابلس.
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ص ال5عرب5ي امل5قفّى،
ى وم5بن ً
م5ن ال5صعوب5ة ب5مكان إط5الق اس5م ”ق5صيدة‘‘ ب5مفهوم5ها ال5فن ّي ال5تقليدي م5عن ً
ى ع5لى ه5ذا ال5ن ّ
ح5يث ت5تعاي5ش ف5يه عّ5دة أن5ماط م5ن ال5عرب5ية ،أدب5ية ول5غة ب5ني ب5ني وع5ام5ية .وُت5تلى ب5عض أب5يات ه5ذه ال5قصيدة ،ال سّ5يما ت5لك
التي تستهّل بالكلمات :اللهم صلي وسلم عليه 14في قراءة املولد ،مولد النبي موسى ،لدى السمرة.
ن5ظرة ط5ائ5رة ع5لى ال5شعر ال5عرب5ي ُتظه5ر أن ه5ناك عّ5دةَ ق5صائَ5د ط5وي5لة جًّ5دا ب5ال5عام5ية وب5ال5فصحى ع5لى حّ5د س5واء م5ثل
”ل5يبيا ال5وادي‘‘ ل5لشاب ع5بد ال5باس5ط اغ5نية وف5يها ُزه5اء األل5ف ب5يت م5ن ال5شعر ال5شعبي؛ وه5ناك األل5فيات ال5شعري5ة ،أل5فية
اب 5ن م 5ال 5ك ف 5ي ال 5نحو ،وأل 5فية اب 5ن س 5ينا ف 5ي ال 5طب وأل 5فية ال 5سيوط 5ي ف 5ي الح 5دي 5ث؛ ”ال 5سيل ال 5عارض ف 5ي ن 5قض اب 5ن
ال 5فارض‘‘ لخ 5ليل س 5ليمان ال 5طراب 5لسي وه 5ي م 5ؤَّل 5فة م 5ن خ 5مسة آالف ب 5يت؛ ق 5صيدة ف 5ري 5ز ح 5سن ال 5سمون 5ي ال 5سوري
بعنوان ”كوثر السعادة‘‘ وهي مبنية على القرآن وفيها تسعة وتسعون ألف بيت مطلعها:
أيحسب أنه األقوى وينسى

ب الكون طينا
وقد سواه ر ّ

والب5ن م5ري5م األس5وان5ي ق5صيدة ذات م5ائ5ة وث5الث5ني أل5ف ب5يت .ن5اظ5م ق5صيدة ”م5دح س5يد البش5ر‘‘ ،إب5راه5يم ب5ن ي5عقوب ب5ن
س 5ر ول 5غوي وش 5اع 5ر وزع 5يم
م 5رج 5ان )ب 5ن س 5كوه( ال 5دن 5في امل 5عروف ب 5لقيه ”ال 5عيه ،ع 5يه ،ع 5يا‘‘ وامل 5ول 5ود ع 5ام 15 ،١٧١٩مف ّ5 5
ش 5عرا ون 5ثرا .ك 5ان س 5كرت 5ير وم 5وظ 5ف ب 5نك ل 5دى ح 5اك 5م ن 5اب 5لس ،م 5صطفى ط 5وق 5ان،
س 5ام 5ري م 5عروف ،ول 5ه م 5ؤل 5فات ع 5دي 5دة ِ 5
اش5ترى ب5عض أراض5ي ال5وق5ف ع5لى ج5بل ج5ري5زي5م وه5و ذو أي5اد ب5يضاء ف5ي ت5رم5يم أم5اكَ5ن س5ام5ري5ة م5قدس5ة وف5ي ن5شاط5ات
ج5ند آل ط5وق5ان ف5ي غ5زوة ظ5اه5ر ال5عمر ال5زي5دان5ي ) (١٧٥٧-١٦٨٩وك5تب ت5اري5خ ه5ذه ال5غزوة
خ5يري5ة جّ5مة ،وق5د راف5ق ق5ادة ُ5
إذ ك5ان أح5د َك5ت َبة ال5جيش .وم5ن امل5عروف أن ع5ائ5لة ”ال5دن5فية‘‘ ،س5بط إف5راي5م ف5رع ي5وس5ف ،ت5حتّل م5كان5ة ب5ارزةً ف5ي ال5تاري5خ
ال5سام5ري ،وه5ناك مخ5طوط ب5عنوان ”ع5اي5لة ال5دن5فية‘‘ ب5قلم ع5بداهلل ب5ن م5رج5ان ب5ن س5الم5ة ال5دن5فى ،وه5و م5وج5ود ف5ي م5يبت.
 16ن5عتقد أن5ه ب5ال5رغ5م م5ما ُك5تب ع5ن ال5عيه ح5تى اآلن 17ن5رى أن5ه م5ا زال5ت ه5ناك ح5اجً5ة ل5بحث م5ختلف ج5وان5ب ه5ذا ال5شاع5ر
 .13ك5ان ك5ات5ب ه5ذه الس5طور ق5د أعّ5د وصً5فا ع5برًي5ا م5قتضبًا بخّ 5
ط ال5يد له5ذه املخ5طوط5ات ،وه5و م5حفوظ ف5ي م5يبت ث5م نش5ر وصً5فا ل5ها ب5ال5عرب5ية
في.http://shomron0.tripod.com/articles/ben-zvi-sam-mss.pdf :
 .14أنظر األبيات  ٤٠٢-٣٨٢في القصيدة
 .15أنظر.MS BL Or. 2691, p. 11 :
 .16م5 5خ .رق5 5م  ،٧٠٣٧غ5 5الف أزرق م5 5قّوى ٤٠ ،ص٢٣،٣ ،س5 5م ١٧،٦ xس5 5م وه 5 5ذه ب5 5داي5 5ته” :ب5 5سم اهلل ال5 5رح5 5من ال5 5رح5 5يم وب5 5ه نس5 5تعني .ع5 5ائ5 5لة
ال5دن5فية....ال5ذى ه5و رش ق5باي5ل ب5نى ال5دن5فيه امل5نسوب5ة ال5ى س5بط اف5راي5م ب5ن ي5وس5ف ب5ن ي5عقوب ب5ن اس5حق ب5ن اب5راه5يم ع5ليه الس5الم ان5ني ك5نت
ات5وق ب5ان ارى ك5تاب ب5ني ج5ماع5تنا ال5سام5ري5ني ي5بني ب5ه ت5ول5دات وس5لسلة ع5يال ال5بقية ال5باق5ية م5نهم ط5بق االص5ل ف5لن ارى ش5ى ي5قوم ب5امل5طلوب
س5وى ك5تاب ال يج5دى االن5تفاع ب5ه ي5سمى ك5تاب ال5تول5دات ل5م ي5ذك5ر ب5ه س5وى س5لسلة االي5مة ال5كبار وب5عض اخ5بار ق5ليلة ب5ما وق5ع ف5ي اي5ام ال5بعض
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س 5ر ال 5تورات 5ي وال 5زع 5يم ال 5سام 5رّي ال 5فذّ ع 5لى ه 5دي املخ 5طوط 5ات وال 5تقليد ال 5سام 5ري ال 5حال 5ي ف 5ي م 5قال
وال 5نحوي واملف ّ 5 5
صل منفرد.
مف ّ
أض5فنا ع5المَ5ة ال5سؤال ب5عد ك5لمات غ5ير واض5حة ف5ي املخ5طوط ،ول5م ن5تمّكن م5ن فّ5ك م5غال5يقها .وف5ي ذي5ل ال5قصيدة أت5ينا
ب 5بعض امل 5الح 5ظات ال 5تفسيري 5ة م 5ن ح 5يث امل 5عنى وامل 5بنى ع 5لى ح ّ5د س 5واء ،آخ 5ذي 5ن ب 5عني االع 5تبار ال 5قارىء ال 5سام 5ري
العادي .وهذه هي القصيدة كما هي في املخطوط املذكور دون أي تعديل وفي الحواشي بعض الشرح والتحليل.

هذه قصيده مدح فى سيد البشر 18سيدنا
موسى ابن عمران عليه افضل الصالة
واتم السالم وهى للعم املرحوم الشيخ
م5نهم ب5كل اخ5تصار وذك5ر ب5عض روس5اء ال5قباي5ل‘‘ .وي5ذك5ر أن ه5ناك مخ5طوطًا آخ5ر ف5ي م5يبت رق5م  ٧٠٤٠وه5و ت5رج5مة ع5بري5ة ل5ساب5قه وال ن5دري
يقين ًا م5ن امل5ترج5م وم5تى ُن5سخ ه5ذا املخ5طوط .املخ5طوط مجّ5لد ب5غالف ك5اك5ي رق5يق١٣ x ٢٠ ،٥ ،س5م ،ورق ع5رب5ي مسّ 5
طر ،س5م واح5د ي5فصل ب5ني
س5طر وآخ5ر ،ص5فحة م5كتوب5ة وأخ5رى ب5يضاء .ه5ذه ال5ترج5مة ك5ان5ت ق5د ُنش5رت ف5ي ال5دوري5ة ا .ب .أخ5بار ال5سام5رة ،رق5م  ٦٧٩ب5تاري5خ  ،٩٧/٢/٢ص.
ُ .٤١-٣١ذك5ر ه5ناك دون اإلش5ارة إل5ى أي م5صدر ،إن امل5ترج5م ه5و ي5عقوب ب5ن ع5زّي )أب5و ش5فيق ،١٩٨٧-١٨٩٩ ،ك5اه5ن أك5بر ف5ي امل5دة ال5واق5عة
ب 5ني (١٩٨٧/١/٢٦-١٩٨٤/١٠/٢٠؛ وي 5نظر ف 5ي م 5خ ٧٠٩٠ .ف 5ي م 5يبت ذات 5ها ،ي 5حتوي ع 5لى م 5يمر م 5رق 5ة ،ספר פליאתה למרקה٤١٩ ،
ص .وال5ناس5خ ال5كاه5ن ي5عقوب ب5ن ع5زي ع5ام  ،١٩٥١وي5نظر ف5ي م5خ .رق5م  ٧٠٩٣ف5ي م5يبت امل5ذك5ورة وه5و ي5ضم م5يمر م5رق5ة ب5اآلرام5ية وال5ترج5مة
العربية ٥٤٣ ،ص ،.الناسخ هو سالمة بن يوسف بن إبراهيم بن هبة آل قباص وسنة النسخ  ٨٣٩هـ ! -أي ١٥٣١م.
 .17أنظر:
Edward, Robertson, Ibrahim al-˓Ayya In: Epstein, I. et alia (eds.), Essays Presented to J. H. Hertz, Chief Rabbi.
London 1942, pp. 341-350; Haseeb Shehadeh, The Samaritan Arabic Liturgy (Dedicated to the Memory of
Professor Rudolf Macuch (1919-1993). A Paper Read in the Fourth International Congress on Samaritan
Studies, Milan 8—11 July 1996. A. B. The Samaritan News 712-714, 29.5.1998, pp. 121-97. Translated into
 Ibid, pp. 82-96; Morabito Vittorio, Alanבנימים צדקה ,השירה הדתית של השומרונים בלשון הערבית Hebrew:
D. Crown and Lucy Davey (eds.), Société d’Etudes Samaritaines. Samaritan Researches Volume V. Proceedings
of the Congress of the SES (Milan July 8-12 1996). Special Section of the ICANAS Congress (Budapest July
7-11 1997). Mandelbaum Publishing Studies in Judaica, no. 10, Sydney 2000, pp. 247-284; Z. Ben-Ḥayyim,
The Literary and Oral Tradition of Hebrew and Aramaic Amongst the Samaritans. Vol. I. Jerusalem 1957, pp.
.מא–מו
 .18قارن ”نشيدة مديح في سيد البشر وهي لسيدنا أبيشع‘‘ التي مطلعها:
השלם על משה

דמן מים המשה )ف5 5ي األص5 5ل بح5 5روف س5 5ام5 5ري5 5ة ،امل5 5عنى :الس5 5الم ع5 5لى م5 5وس5 5ى ال5 5ذي انتش5 5ل م5 5ن

املاء( ،مخ ٧٠١٩ .في ميبت ونشيدة بن نون منقولة من العبرانية إلى العربية ،أنظر مخ .رقم  ٧٠٣٤في املكتبة املذكورة ،ص.٣٨ .
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السنى ابراهيم آل يعقوب الدنفى
امللقب عيه رحمه اهلل تعالى
رب البريه امني

مذهبى عشق 19املليح نبينا

موسى سيدى غرت 20املرسلينا

املختار من البدايه للنهايا

لقول اهلل عنه نورا ً 21يكونا
لشأنه كان بأحسن تكوينا

والكون وما فيه تكون

22

وحق صفاته وشاهد معجزاته

فتح اهلل له فتحا ً مبينا

 .٥حال ايالده 23ربياه اضداده

24بأوفر دالل وعز بتحسينا؟

وصارت له العنايه والوقايه

بقدرة مواله قوة متينا

من ذا الذى أمر باملعروف

وانكر صغيرا ً على الفاجرينا

وفر من فرعون الكافر

والسيد جبراييل كان له قرينا

وسار البار مدين 25كوكب

انارت انواره على الجالسينا

 .١٠هناك سبعه بتول 26شعيب

27

عليه يراقبوا 28ورود الراعينا

 .19قارن ”مذهبي يا صاحي‘‘ لهبة اهلل املصري و”عشقي املالح مذهبي‘‘ للمغربي؟ في كتاب صدقة ص.١٨٥ ،٥٩ ،١١٧ ،٥٤ .
سلني‘‘ أي سّيدهم ،والغّرة بيا ٌ
سه.
ض في الجبهة وغرة كل شيء أوُّله وغرة النبات رأ ُ
ُ” .20غّرة املر َ
 .21ي5وص5ف ال5نبي م5وس5ى أح5يان5ا بـ”ش5مس‘‘” ،زي5ن األق5مار‘‘” ،ال5نور ال5يقني‘‘” ،ال5نور األن5ور‘‘” ،م5صباح ك5ل ظ5الم‘‘” ،م5صباح ال5ظالم‘‘،
”منار األنام‘‘ ،كتاب صدقة .ص.٣٢٥ ،١٨٤ ،١٨٤ ،١٥٩ ،١٤٧ ،١١٤ ،٦٣ ،١٠٠ .
 .22استعمال ”تكون‘‘ بدال من ”يكون‘‘ قد يكون ناتجا عن كتابة ”الكون‘‘ وفي النفس لفظة ”الدنيا‘‘.
 .23أراد أن يكتب ”والدته‘‘.
 .24املقصود بيت فرعون وهو الذي أمر بقتل كّل بكر من بني إسرائيل.
َ .25وف5ق ال5كتاب امل5قّدس ك5ان م5دي5ن اب5ن إب5راه5يم الخ5ليل م5ن ج5اري5ته ق5يطورة ،أن5ظر س5فر ال5تكوي5ن ٦-١ :٢٥؛ وم5نطقة ”م5دي5ن‘‘ ت5قع ش5مال غ5رب
شبه الجزيرة العربية.
 .26م5ن الج5ذر ”ب5تل‘‘ م5ثل ”ب5تر‘‘ ب5معنى االن5قطاع ع5ن ،ف5ال5بتول م5ن ال5نساء م5نقطعة ع5ن ال5رج5ال ك5ما أن ”ال5بتول وال5بتيل وال5بتيلة م5ن النخ5ل‘‘
ه5ي ال5فسيلة أو ال5طلق امل5قتطعني م5ن األم .ق5د ي5كون ال5تشكيل امل5قصود ه5نا ”ُب5تول‘‘ كج5مع ”َب5تول‘‘ أي ب5نات ،ع5ذراوات ،ع5ذارى وي5نظر ف5ي
البيتني  .٥٣ ،٤٠يتحّدث القرآن عن ابنتني وليس سبع ،كما هي الحال في العهد القديم.
 .27ه5و ”ي5ترو ،رع5وئ5يل ،ح5وڤ5اف‘‘ ،ك5اه5ن م5دي5ن ،س5فر الخ5روج ١ :٣؛ ١٨ :٤؛  .١٢ ،١٠ ،٩ ،٦ ،٥ ،٢ ،١ :١٨ف5ي ال5قرآن :األع5راف ،٨٨ ،٨٥
٩٢ ،٩٠؛ هود ٩٤ ،٩١ ،٨٧ ،٨٤؛ الشعراء ١٧٧؛ العنكبوت .٣٦
 .28ال 5صيغة امل 5عياري 5ة ه 5ي ”ي 5راق 5نب‘‘ ،ل 5لغائ 5بات ،وك 5ذل 5ك ف 5يما ب 5عد ”اك 5تفوا ،س 5اروا‘‘ ب 5دال م 5ن ”اك 5تفني ،س 5رن‘‘ ال 5خ .وف 5ي األس 5ماء ك 5ذل 5ك أي
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اغاثهم قطب الغوث الربانى

ونشل املآ كفوا ً 29للواردينا

واكتفوا 30البتول األستقأ

وساروا بسرعه البيهم راجعينا

متغزلني؟ فى وصف صفاته

وباقلها لم تحصى الواصفينا

لو وصفوا بضيا الشمس وجهه

قل هو لها اول كاسفينا

 .١٥ولو قلنا هو بدر الكمال

قل والكواكب منه المسينا/

وان شبهوه بأعظم مالك

قل هو اشرف منهم قاطبينا

لواله ما كان الكون وادم

وانت منه يا ابينا

ولواله ليس لجنان النعيم

ملن يستحقونها خالدينا

هو سعادة الدارين حقا ً

هنيأ لنا بسيد الشافعينا

 .٢٠من رام اوصاف حسنه

لم يكن من البالغينا

سوى 32ان يحصى الرمال عددا ً

او قطرت البحار الواردينا

امني بيت اهلل والحفيص؟

يعلوا ارتقاه فوق الراقينا

ما اصاب حسنه ابن بشر

وهو سيد على الخاضعينا

يا هنا ها من تكن قرينته

الصالحه 33بسيد الصالحينا

 .٢٥تقدمت صفوره 34وقالت

والذى انا فيه قد ُرمينا

31

مذكر بدال من املؤنث ”أبيهم‘‘ مكان ”أبيهن‘‘ وهلمجرا.
 .29بالتساوي.
 .30يستعمل العية صيغة الغائبني في املاضي للغائبات أي ً
ضا ،كما هي الحال في بعض اللهجات العربية الحديثة في املدن مثال.
 .31ال5صيغة امل5طلوب5ة ه5نا ه5ي ”ق5اط5بًة‘‘ أي ك5لهم ،ج5ميعهم وه5ي ظ5رف ح5ال ف5ي ح5ني أن ال5عيه اش5تّق م5ن ه5ذه ال5لفظة اس5م ف5اع5ل م5ن ف5عل لج5مع
العاقل.
 .32ب5معنى ”إال إذا‘‘ ،ال يتسن ّى ألح5د إح5صاء م5حاس5ن ال5نبي م5وس5ى ،ك5ما أن عّ5د ذرات ال5رم5ال وق5طرات امل5ياه أم5ر مس5تحيلُ ،ي5نظر ال5بيتان
رقم .٢٩ ،٢٣

 .33ه 5ذه ال 5صفة ت 5نعت ال 5عدي 5د م 5ن األس5ماء م 5ثل :أس 5رة ص 5ال 5حة ،ب 5طان 5ة ص 5ال 5حة ،ت 5رب 5ية ص 5ال 5حة ،دع 5وة ص 5ال 5حة ،ذري 5ة ص 5ال 5حة ،رف 5قة
ص5ال5حة ،رؤي5ا ص5ال5حة ،زوج5ة ص5ال5حة ،ص5حبة ص5ال5حة ،ع5صبة ص5ال5حة ،أع5مال ص5ال5حة ،ق5دوة ص5ال5حة ،م5رأة ص5ال5حة ،م5وازي5ن
صالحة ،مواطنة صالحة ،نشأة صالحة .أنظر البيت رقم .٣١٧
 .34צּפורה ) (Ṣibbūrāاب5نة ي5ترو وزوج5ة ال5نبي م5وس5ى أن5جبت ول5دي5ن چ5رش5وم و إل5يعزرُ ،ذك5ر اس5مها أرب5ع م5رات ف5ي س5فر الخ5روج ٢١ :٢؛ :٤
٢٥؛  ٢ :١٨وه5ي ال5تي خ5تنت أح5ده5ما ،وي5نظر س5فر الخ5روج اإلص5حاح ال5راب5ع .أم5ا ف5ي ال5قرآن ف5قد أش5ير إل5يها ضمن ًا ف5ي س5ورة ط5ه اآلي5ات
 .٢٥-٢٣ي5كتب االس5م ب5ال5عرب5ية ص5فورا .ف5ي ه5ذه ال5قصيدة ذك5ر االس5م ف5ي األب5يات  .٦١ ،٤٦ ،٤٣ف5ي ن5سخة ال5كاه5ن ن5اج5ي خ5ضر اس5حاق
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فى شرك 35من يهواه قلبى

ال يلومنى فيه العاشقينا

ان مذهبى عشقه حقا ً

ألنه تاج املالح 36للشاغفينا

جميع املحاسن باسرها وسره

فى ذاته يذكى الشاهدينا

من لجامع حسن وصفه

ولو صار اجل املادحينا

 .٣٠في جسده األيات تشهد

ى العزم التام يقينا
انه ول ّ

هذا املصطفى هلل حقا ً

وهذا ذخيرة الرازقينا

لسائلي ال ابراهيم واسحق

واسرائيل الكأنني هلل أنبيانا

به اقبال ربي علينا

به فوق رتب العال علينا

به الشرف والشرافه والعال

وبه من شر الدارين يكفينا

 .٣٥اقبل منا القلب وبه

ربى اجعل بركة تحّل فينا

ذا يعلى فى الُحلم صيته

وحلوم 38االحرار حقا َ صادقينا/

ان حبنا لسعدنا االوفر

دنيا ودار السالم ساملينا

انه هبت اهلل لسيدى

فاذا ً يا موالى اعطينا

نعود اليه نكلفه تشريفا ً

وبركاته بوروده توافينا

 .٤٠اجاب شعيب الى بتوله

عودوا سريعا ً ودعوه يأتينا

انه صبوة 40املراد يا هنانا

وان اصابنا سعده يكفينا

امضوا بسالم وودوه 41سالمى

وخذوا رسالتى لسيد املرسلينا

وصفوره هديتى له مجانا ً

لوجه من كرم وجهه للناظرينا

37

نجد ”عصفوره‘‘ ،أنظر نهاية الدراسة.
 .35بالفتحتني ،حبائل الصائد ومصايده.
 .36جمع َمليح أي ظريف.
 .37أي أّن النبي موسى يبعد عن كل شر وسوء في الدنيا واآلخرة.
 .38جمع ”حلم‘‘ بمعنى الفطنة واملعرفة.
 .39تفصيح للعبارة الدارجة ”خّلو يجينا‘‘ بمد الواو أي خّلوه.
 .40أي ميل إلى الهوى.
 .41أدى في األصل وقلبت فاء الفعل واوا ،املقصود :بّلغنه سالمي.
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39

بهجته تجلب سرورا ً للناظرين

ومنحته من السقام 42تبرينا

 .٤٥آمنا به ونرجوا منه األيمان

ومن دون حبه انا برينا

يا آل شعيب دعوا التوانى

ويا صفوره عودى وباركينا

ساروا معا ً واسرعوا السير

لشمس الضحأ والسموات صافيينا

اندهشوا من حسنه املطلق

وانذهلوا وهم به شاخصينا

وحيوه بسالم شعيب ابيهم

باداب 44جميل وهم له خاضعينا

 .٥٠وقبلوا يداه الشريفتان

43

وقالوا

45

فاجاب بقبول الى العزيمه

له تفضل لضيافة ابينا

وشأن اهل الفضل اجابة الطالبينا

47

46

وسار القمر بني الكواكب بدرا ً

وانوار الكواكب منه راجفينا

ى ومن شرف األوطان وشعيب وبتوله له خادمينا
ي اهلل الح ّ
ح ّ
وسلمه الغنم والغنيمه وكذا

ملكه وصار سيد املالكينا

 .٥٥ثم اقام شعيب الزفاف

ديار االفراح واُولم الحاضرينا

وأدخل الشمس على القمر

48

هناك هنيا ً للناظرينا

49

تضاعفت املسرات بني الورى

50

الخير الخير ثم خير الخير
يا هناها فى العاملني

52

ورعاية اهلل ترعى املتعاضدينا

51

ملن دخلت عصبة سيد املرسلينا
تسود ثم تعود من الداخلينا/

سَقم أي َمَرض.
سْقم و َ
سقام و ُ
َ .42
 .43أي ُتبِْرئناُ ،تشفينا.
 .44أي ”بأدب‘‘.
 .45مثل إلفراط في التفصيح hypercorrection ،وينظر بيت .١٠٠
 .46لفظة عاّمية تعني ”الدعوة‘‘ بالفصحى.
 .47أي تلبية الدعوة من خصال األفاضل.
 .48أي صنع وليمة للحاضرين.
 .49أي صفورة وموسى.
خلق ،تقول العرب :ما أدري أُّي الورى هو أي أُّي ال َ
 .50أي ال َ
خلق.
 .51أي املتعاونني ،املتساعدين.
 .52إمام العاملني ،أنظر في كتاب صدقة ،ص١٣٨ .
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 .٦٠الى جنة الرضوان 53خلودا ً

مدا األيام على الدوام ساكنينا!

صفوره لك الهنآ حقا ً

وحقك عليه غدا 54يشفع فينا

ربى امنحنا من كرمك

لنكن للشفاعه من الوارثينا

ى لشعيب واله
رعى اهلل الح ّ

وبارك فى ايسار املالكينا

من رعوت أشرف الُرعات

وغدت كل الشاه سمينا

 .٦٥ثم تضاعفت لهم البركات

وباملذابح هم املتباركينا

ورعى اهلل الوجود لشان راعيهم

حفظا ً لعهده املقيم ألزكيا العاملينا

السادات ابراهيم واسحق ويعقوب وذكر عهدهم للوارثينا
سبحان من ال يخلف امليعاد

اعاد على اوالدهم الحامدينا

ربنا عود علينا بالطافك

كما عدت على االقدمينا

 .٧٠والهمنا األقدام على رضاك

لعل الفرج يأتى للمتضايقينا

نحن عواجز 55فى رهيط قليٍل

وغير اهلل ما 56للعاجزينا

يا حسيب 57االسباب رفقا ً

بضعف من بك وعليك متوكلينا

من توكل بك وعليك

كان لديك من الواصلينا

صلنا بلطف لطفك ربنا

ومن لطيف لطفك ال تخلينا

 .٧٥كما ال خلوت بلطف اوائلنا

وانعمت فزد نعمة للمساكينا

بسيدى وسيد جميع الورى

والنبيني كلهم واملتناجينا

مصطفاك الصافى من الخطأ

58

وخير انبياك املختارين اجمعينا

من رعىّ النوع املبارك

وصار صالح الى القرابينا

واقرة اليه وعليه البركه

يوم لقاه بمالك سينا

 .٨٠ملا عطى نظام الرعايا

نظر العليق ومالك اهلل فيه كمينا

 .53ل5م أج5د ه5ذه ال5تسمية ل5لجن ّة ف5ي ال5تراث اإلس5الم5ي ح5يث ن5صادف ع5ادة اث5ني عش5ر اس5ما م5ثل :الُ5حسنى ،ال5غرف5ة ،دار الس5الم ،دار الخ5لد،
جنة املأوى ،املقام األمني ،مقعد صدق ،قدم صدق.
 .54يبدو لي تفصيح لـ”بكره‘‘ بمعنى في املستقبل.
 .55جمع عاجز.
” .56ما‘‘ هنا بمعنى ”ال يوجد‘‘ وفي العامية ”ما في )ش(.
 .57من أسماء اهلل ،هو الكافي ،على وزن”فعيل‘‘ بمعنى ”ُمفِْعل‘‘.
 .58عبارة ”الصافي من الخطأ‘‘ ال أذكر أني صادفتها في موضع آخر.

10

ونارا ً تهج 59وال به 60حريق

وطلب الصله لرؤية البراهينا

وكلم ذات نفسه الشريفه

ذا اعجب العجاب للمتعجبينا

وقد عزم على القدوم

الى ما لم تنظره الناظرينا/

والعجب العجاب 61فى حوريب

62

واملالك يكلم مختار بارينا

 .٨٥وناداه من العليق يا موسى يا موسى

اخلع نعليك 63النك بواٍد مقدسينا

انك اآلن بالرحاب 64املقدس

وانا لعهد اباياك ذاكرينا

هناك سبل قناع الحيأ

وخشى التاُمل وجواريح 66الراعينا

وادى تحية الخشوع 67هناك

وكان اجل الساجدينا

خوطب من العليق بمالك

وظهرت له الكرامات 68الواكبينا

 .٩٠ثم امره ان يلقى العصاه

فالقاها وكانت 69هناك تنينا

فقبضه كما ا ُمر ورجع 70بيده عصا

واهلل له عاينا ً 71ومعينا

وتلك العصا لتعجيز العاجز

ليأمن بالتقدير اجل املُومنينا

انا ذكرنا عهدنا الباياك

وحق وعدنا لهم ما نسينا

عود؟ وعيد 72الغنم لربهم

73

65

وسير لفرعون راس الكافرينا

 .59الجذر هجج ،هّج ِ
ت استعاُرها.
سمع صو ُ
ت الناُر أي اّتقدت و ُ
 .60الضمير عائد إلى ”الُعَّلْيق‘‘ وهو شجر شوكي كثيف.
 .61الُعجاب ،تجاوز حَّد العجب ،للتأكيد.
ب وتسّلم الوصايا العشر ،ومكث بنو إسرائيل فيه سنة تقريبا.
ب صو َ
ت الر ّ
 .62جبل في برية سيناء حيث سمع الشع ُ
 .63أنظر سفر الخروج  ،٥ :٣انزع )اقلع( نعليك عن رجليك.
حبة ،رحبة الوادي :مكان تدّفق املياه؛ رحبة املسجد :ساحته .يستعمل العية هذه اللفظة وكأنها مفردة وليست جمًعا.
ب جمع َر َ ْ
ِ .64رحا ٌ
 .65للقافية والصيغة السليمة نحويًا هي ”ذاكرونا‘‘ بالرفع.
 .66أراد ”جوارح‘‘ أي ذوات الصيد من الطير والسباع ،وال وجود لصيغة ”جواريح‘‘ في العربية املعيارية.
 .67ال أذكر أّنني صادفت هذه العبارة في موضع آخر.
 .68أمور غير عادية تتجّلى بواسطة بعض الصالحني.
 .69أي أصبحت ،صارت ،تحّولت إلى.
 .70أي صار ،أصبح” .العصا‘‘ مرة مؤّنثة وأخرى مذّكرة.
 .71أي ”ُمشاهد‘‘ وهي صيغة غير معيارية.
 .72أي و”أِعد‘‘ ،صيغة أمر املخاطب من عود وزن أفَْعَل ،الوزن الرابع  IVفي الطريقة األوروبية.
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 .٩٥وقل له بنون ربى اسرائيل

فك واال انت من الهالكينا

ت ومعجزا ٍ
بايا ٍ
ت متنوعه

ليتحقق انك اقل العاجزينا

بادر يعتذر بما عنده

واملقادير له ساندينا

سار واهلل مساعدا ً له

واعاد الغنم للغانمينا

شرح لحماه 74عن تلك املشاهد

البارعه للعقول الراسخينا

 .١٠٠كلم؟ شعيب انه املطلوب

الذى على يداه تحقيق الطالبينا

قال سر يا مرسل بسالم

انك لفاك املتضايقينا

بك كواكب األزكيا

موعدين بك نجات املتوعدينا

بك حسنة للكونني حقا

وبراهينك تهلك اعادينا

)ا(نت صفوة واحدا ً مهيمن

وتشهد لك جميع العاملينا

 .١٠٥وارث علوم الدارين

من ُبعد بك متوصلينا/

يا نبى خير األمم حقا ً

كيف يقلدونك املقلدونا

ما انت اال سابع الخليل

75

وشعبك مع عهده رهينا

76

بل هو على شان ظهورك

وحق شانك لضدهم يشينا

يا حامد النبوه وحامد

لم تزل امتك هلل حامدينا

 .١١٠النك على هدى والهدايه

محنة 77اهلل لالصفيآ التاقينا

يثقون بك ويتقون

ويكونون لخير الدارين القيينا

نلقى الخير يا سيدى امامك

وماليكة موالك متراسلينا

يا رسول اهلل رفقا ً باململوك

واألخا واآلل والبنينا

78

 .73ألصحابها.
 .74أي ليترو والد صفورة/عصفوره ،زوجة النبي موسى.
 .75أي أّن النبي موسى يأتي في الجيل السابع بعد أبينا إبراهيم الخليل :إبراهيم ،إسحق ،يعقوب ،الوي ،قاهت ،عمران ،موسى.
 .76أي شعبك ملتزم بالعهد الذي قطعه إبراهيم الخليل على نفسه مع الخالق.
” .77م5نحة‘‘ أي ع5طية ،ه5بة ،ه5ي ال5كلمة امل5ناس5بة ف5ي ه5ذا ال5سياق ،ق5د ي5كون أم5ام5نا خ5طأ ال5ناس5خ .اآلن ت5أك5د ذل5ك م5ن ن5سخة ال5كاه5ن األك5بر
ناجي بن خضر بن إسحاق.
 .78الصيغة السليمة هي ”املت ّقينا‘‘ ،اسم الفاعل من وقى ،افتعل ،الوزن الثامن  VIIIوفق املنهاج الغربي.
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اننا محاسيبك 79وانت لنا

صور عزنا 80على من يعادينا

 .١١٥لقد مهد اهلل مقاصدك

لتفرح وتمرح قوم ٍ موالينا

من الذل الى الدالل

وكم ذا تهلك ذراعينا؟

بشهود النبوه معاجيزك

وهارون وزيرك لك معينا

عن امر ربنا كما امر

فسار وساروا معا ً متعانقينا

اوليآ النبوه واألمامه

وما احلى لقآ املتحابينا

 .١٢٠واعاد عليه الرساله واوامرها

واجتمعت كوكبى سيما املرسلينا

وبلغون مصر ودخلوا معا ً

على الكافر جامع للكفر)ا( املالعينا

فاندهش من روياهم 81النهم كانوا

بنور اهلل والهيئة متتوجينا

وقد اراد ردهم عاجل

82

فابقوا العصاتني فابتلعت تنانينا

ثم سارة البتالع الكافر

فابدا؟ زل ٍ
ت وكان احقر زالينا

 .١٢٥رفع املعجز عنه لسواله العفوا

فاضحى حاال أسن 83البالغينا

اقلبا مياه مصر دما ً

وافترق منها ماء للمؤمنينا

ولو عبرى ومصرى سوى

طلبا مآء من آنا الفرق يبينا؟

ماًء للعبرى ودما ً للمصرى

من زعبوب 84واحد منها ملينا

 .79ب5معنى ”رج5ال5ك‘‘ ،ج5مع ”م5حسوب5ك‘‘ ف5ي ال5عام5ية الفلس5طينية وال أع5رف م5كان5ا آخ5ر الس5تعمال ه5ذا الج5مع ف5ي ال5نصوص ال5سام5ري5ة ال5عرب5ية
أو في اللهجة العربية الفلسطينية!
 .80ال أع 5رف م 5ا م 5صدر ه 5ذا االس 5تعمال ،ال ذك 5ر ل 5ه ف 5ي أس 5فار م 5وس 5ى الخ 5مسة وال ف 5ي ال 5عرب 5ية .ي 5نظر ف 5ي ب 5يت ش 5عر ف 5ي ق 5صيدة ع 5ن ع 5يد
املساخر لـ ר’ יעקב אבן צור )יעב’’ץ(:
עֵּזנּו
לצּור ֻ
נֹוֶדה ּונְהַּלֵל ְ

תינּו
אבֹו ֵ
ל ֲ
ּסים ַ
ׂשה ִנ ִ
ע ָ
ׁש ָ
ֶ

أي :نشكر ونمّجد خالق )صخرة( قّوتنا صانع العجائب آلبائنا ،والشاعر يهودي مغربي عاش في القرن الثامن عشر ،معاصر العية.
 .81املقصود ”رؤيتهم‘‘ من ”رؤية‘‘ العني ال ”رؤيا‘‘ أي ما تراه في املنام بعقلك.
 .82أي عاجال ،بعجلة ،كظرف وليس كاسم فاعل.
 .83أكبر سّن ًا وهي لفظة فصيحة.
َ” .84زْع5بوب5ة اإلب5ري5ق ج .زع5اب5يب ه5ي َبْ5عبوزُت5ه أي ب5لبله أو ق5نات5ه ال5تي ُيش5رب م5نها )ع5ام5ية( ،أن5ظر :ع5بد ال5لطيف ال5برغ5وث5ي ،ال5قام5وس ال5عرب5ي
ال5شعبي الفلس5طيني  -ال5لهجة الفلس5طينية ال5دارج5ة ،ج ،٢ .ال5بيرة  ،١٩٩٣ص .٧٣ .ه5ذه ال5لفظة م5ا زال5ت مس5تعملة ل5دى ال5سام5ري5ني ف5ي ن5اب5لس
ك5ما أع5لمني ال5كاه5ن األك5بر ،ع5بد امل5عني ص5دق5ة ،ف5ي م5حادث5ة ه5ات5فية ف5ي أوائ5ل ح5زي5ران  .٢٠٠٩ي5شار إل5ى أّن ل5هجتي ،ك5فري5اس5يف ف5ي الج5ليل
ال5غرب5ي تس5تخدم ال5لفظة ”زن5بوع5ه  /زم5بوع5ه وف5ي أم5اك5ن أخ5رى نج5د زع5بوب5ة ،ب5عبوزه ،ب5لبلة ،تُّ5م ،ب5وز‘‘ وف5ي س5وري5ا م5ثال ه5ناك ك5لمة ”زّل5وم5ه‘‘؛
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فعاد الكافر بنوع الرجاء

واألنبيآ عند اهلل مترجينا/

 .١٣٠ازال الدم وكان املاء

بقدرة ملك حق مبينا

وعند رفع املعجز عنه كذا

رجع الضال العن الضالينا

ولم يفك لليسرا كما آمر اهلل

فارماه الخالق يعدم التأمينا

وامروا الرسوالن بنوع الضفاضع

وكانوا كالهبوب 85عليه داخلينا

ال اسرائيل وجميع بيوتهم من

هذا النوع كانوا خالينا

 .١٣٥فاشتكا واستكن 86كذلك

واجاب امنت بربكم مرسلينا

دعوا هذا املوت عني يزول

كيال أكون من الزالينا

فاعرضوا االمر هلل القادر

بطرفة عني يهلك الباغينا

غير ان املقادير تجرى

واألثم على املتعارضينا

واملشيئه متعلقه باالراده

والرضى ملن يقول اننا رضينا

 .١٤٠بأمر اهلل صار تراب االرض قم ً
ال

فأجابت االضداد اننا عاجزينا

ما فينا لهذا املعجز قطعا ً

88

87

وحبل الخالف 89بعده قاطع فينا

ثم آمنوا برب األرباب

وتجروا الى اهلل تايبينا

وقد دخل الخليط من بعد

دبيب من انواع الدابينا

يلسع الى اجساد الكفره

ويمنع االقزاز؟ الى الزايفينا

 .١٤٥فهلك فرعون من هذا

وكان واعوانه لالرواح زاهقينا

واستدعى بالنبيني 90الكرام

وقال انا املرحمه 91منكم المسينا

”زعبوب‘‘ في الفصحى تعني ”القصير اللئيم‘‘.
 .85الريح املثيرة للغبرة.
 .86استكن وأسكن وتمسكن واستكان ،كلها بمعنى الخضوع والذّل.
 .87أي ”الزائلني‘‘.
 .88طاقة ،قدوة ،تحُّمل.
 .89ل 5م أص 5ادف ه 5ذه ال 5عبارة م 5ن ق 5بل .ه 5ناك ه 5ذه االس 5تعماالت :ح 5بل اهلل ،ح 5بل اإلش 5اع 5ات ،ح 5بل اإلن 5قاذ ،ح 5بل األف 5كار ،ح 5بل ال 5تأوي 5ل ،ح 5بل
ال 5تراب 5ط ،ح 5بل ال 5توت 5ر ،ح 5بل ال 5حوار ،ح 5بل ال 5رح 5م ،ح 5بل الس 5رد ،ح 5بل الس ّ5رة ،ح 5بل ال 5صداق 5ة ،ح 5بل ال 5عقيدة ،ح 5بل ال 5غرب ،ح 5بل ال 5غسيل ،ح 5بل
ال5فجيعة ،ح5بل ال5قراب5ة ،ح5بل ال5كذب )ق5صير( ،ح5بل امل5حبة ،ح5بل املس5لمني ،ح5بل امل5شنقة ،ح5بل امله5لة ،ح5بل امل5ودة ،ح5بل ال5نجاة ،ح5بل ال5ود ،ح5بل
الوصال.
” .90استدعى‘‘ يدخل على مفعوله دون أي حرف.
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كون عوننا على اهلل لعله

يرحمنا اله ارحم الراحمينا

من هذا النوع املتواتر لنا

بال اشكال وااللوان الزاحفينا

فاستشفع 92رسول اهلل ربه

املقبول الشفاعات النافذينا/

 .١٥٠على ما اراده مجرى املقادير

لتكون براهني رسوله ظاهرينا

وعلى قواعد صدق حق

لتحقيق االنام اجل الصادقينا

ورجوع الكافر باستدراجه

ليستوفي ذنوبا ً له كاتبينا

سببا الى الحترامه الرحمه

ووقوع النقمه على املستحقينا

وبعد الخليط عجاج 93للقروح

دخل الفساد جسد الفاسدينا

 .١٥٥رأوا العبر واجروا العبرات

94

مما اصابهم انكاد متصاعبينا

ثم الوبآ العظيم جسدا ً

اتاهم موت الفجآ وهم متغافلينا

غفله على قلوب الكافرين

بالقلب والنفس والروح واليقينا

فاستعفوا كذا والعفوا كان

اال ما اراده غير املعافينا

وقد اوعد بنزول البرد

حجم االحجار ونيرانه مشتعلينا

 .١٦٠وامطر البرد ونارا ً فيه

وند العجب ضدان متوافقينا

كم اهلك فروع واتلف زروع

والكافر واآلل منه حايرينا

واستعرفوا 95لالنبيا بالخالف

وقالوا باهلل ولكم آثمينا

انتم واهلل الصادقني حقا ً

اعفوا عنا كالذى سابقينا

فعفوا كاالراده والى

فرعون واعوانه ملا لهم متمنعينا

 .١٦٥جنوا على نفوسهم فجلبوا

والذى استحقوه وكانوا جانينا

وقد رجعوا لبغيهم بعد

ما كانوا من الهالك متعافينا

عفى اهلل عما مضى 96وارجع

على زوالهم ارياح عاصفينا

 .91صيغة فصيحة بمعنى” الرحمة والرّقة والتع ّ
طف.
 .92استشفع بفالن على فالن وتشّفع له إليه فشّفعه فيه ،طلب منه الشفاعة.
ُ .93عجاج أي ُغبار ،دخان.
 .94أسالوا الدموعَ ،عبْرة أي دمعة ،والجمعُ َعبَرات وِعبَر
 .95بمعنى ”اعترفوا‘‘ وأنظر كتاب صدقة ص١٧٠ .
 .96عفا اهلل عما مضى وابعدك عن نار الغضى وامدك بنور الرضا.
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شرعيه غفيه؟ ذات لبيس؟

الى فرعون الجراد ناسفينا

اتاه واله وحط اثقاله

وكانوا للنبات واالشجار اكلينا

 .١٧٠ما ابقى اخضار 97وال اثمار

وكانوا كذا للتراب بالعينا

فاقر فرعون بانه لعاجز

وسلطانه واله من الكاذبينا

وطلب النجاة من هالكه

فاعرضوا امره املتوسطينا/

وكان العفوا ثم ابدا الهفوا

98

الكافر ولم يكن من التأبينا

يستوفى املقدور هذا املآ

زور لكونه من الكازبينا

 .١٧٥حاشا بل ربنا القادر

يجعله كطرفة عني الالحظينا

هوا واله واعوانه والعشيره

باعجز دبابة دابينا

وقد امره رسوله الصادق

99

ليبسط يداه نحو سما السامعينا

فكان ظالما ً مدلهم 100وقد

ضرب بالستره عني الظاملينا

ثالثة ايام ما ينظروا بعضهم

اال يتجسسوا وهم عامينا

 .١٨٠اعمى اهلل احداقهم 101ثم القلو

ب وغدوا املكرسحني واملقعدينا

وان دخال عبرى ومصرى

خدير 102واحد يكونوا معتبرينا

النور للعبرى وضده للمصرى

وكل فى امره رهينا

سبحان صانع املعجزات الباهره

الوالد ابايانا الزكيني الراكعينا

ليظهر افتخارهم والنبي

103

صاحب الشرع الشريف للمتشرفينا

 .97على منوال ”أثمار‘‘ صاغ العّيه ”أخضار‘‘.
 .98كتاب صدقة ،ص.١٥ ٤ ،١٤٥ ، ،٧٩ .
ُ .99ي5شار إل5ى أّن م5يمر م5رق5ه ب5ترج5مته ال5عرب5ية م5جهول5ة ال5هوي5ة ي5نتهي به5ذه ال5كلمات’’ :س5الم اهلل ع5لى ال5نبي ال5صادق ال5كام5ل ال5طاه5ر األم5ني
משה בן עמרם’’ ،ف5ي األص5ل ال5كل ب5ال5رس5م ال5سام5ري .أزج5ي ال5شكر ل5لعزي5ز ال5كاه5ن األك5بر ،ع5بد امل5عني ص5دق5ة )ب5ن إس5حق ب5ن ع5مران ب5ن
س5الم5ة ب5ن غ5زال ال5كاه5ن( ع5لى إه5دائ5ه ن5سخة م5ن ه5ذا املخ5طوط ف5ي رب5يع ال5عام  .٢٠٠٩ك5ان ال5كاه5ن ص5دق5ة اب5ن ث5مان5ية وس5تني ع5ام5ا ع5ندم5ا
ض 5اح‘‘ ،أن 5ظر ال 5تشقيل ف 5ي ال 5عام 5ود األي 5من ب 5ال 5عبري 5ة ص.٣١٣-٢٩١ .
ن 5سخ ه 5ذا امل 5يمر ف 5ي رب 5يع ال 5عام  ١٩٩٤ع 5لى اس 5م اب 5نه ”ي 5ئير‘‘” ،و ّ 5 5 5
وينظر في سورة القصص آية  ٢٦حيث يوصف كليم اهلل بـ”القوي األمني‘‘.
سَوُد.
 .100أ ْ
 .101جمع َحَدقة ،سواُد العني.
 .102تصغير ” ِ
خدر‘‘ أي ُحجيرة الجارية.
 .103النبي املبرقع ،كتاب صدقة ،ص .١٤٦ ،١١٨ ،١١١ .وضع البرقع على وجهه لشّدة سطوع نوره.
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 .١٨٥ال كالذى كذبوا عليه

وسماهم شرعه قوما متقحينا

وكاد فرعون هلك 104بالظالم

واقران اجناس املوت ذات يقينا

ذقناه وحقكم يا ابينا

اوروه عنا وال منكم من يأتينا

فارسل اهلل الضارب البال

لبكر فرعون وابكار الباقينا

قتل ابكار البشر ثم البقر

ثم ابكار البهايم سائرينا

 .١٩٠وامر قومه السعيد بالعيد

وكانت ابكار الكفار هافيينا

اسرائيل في تسبيح وهنا

والضد في تبريح 108صايحينا

نبى االزكيا يزكوا املفروض

ونبى األبكيا يبكوا بانينا

اقاموا العيد فى هناهم

ونالوا امالهم وكانوا آمنينا/

وعن امر املانح واملنان

صاروا الموال اعداهم سالبينا

105

 .١٩٥ومن بعد اقامة فرض النحر

109

106

107

خرجوا لي ً
ال باالفراح متزودينا

بالتعظيم هلل الرحمن الرحيم

والتكبير ستة ايام كاملينا

واعداهم فى غفلة املقدر؟

يصيحوا وينوحوا وخلفهم كادينا

بعامودى نار وغمام

نبى االحباب متحاضينا

وليلة سابع العيد حجا ً هلل

صاروا لشط البحر واصلينا

 .٢٠٠ضربه رسول اهلل بالعصه

فصار جادة 111الى الداخلينا

لكل سبط منهم صور وطريق

ليرون بعضهم وهم داخلينا

110

 .104ي5قال ف5ي ال5عرب5ية امل5عياري5ة ”ك5اد ف5رع5ون يه5لك‘‘ أي خ5بر ك5اد وأخ5وات5ها ي5جب أن ي5كون م5ضارًعا ك5ما ه5ي ع5ليه ال5حال ف5ي ن5سخة ال5كاه5ن
ناجي املذكور آنفا .في العربية القديمة بعض األمثلة النادرة التي يكون فيها الخبر فعال ماضيا أو جملة اسمية.
 .105إنها الضربة األخيرة ،العاشرة )املعجز العاشر(،موت األبكار ،أنظر سفر الخروج .٨-٤ :١١
 .106باقي البهائم.
 .107هفا الشيُء يْهفو أي ذهب ووّلى.
 .108شّدة ،شّر ،أذى.
 .109أي ”عيد الفسح‘‘ ولدى العرب املسلمني يقال ”يوم النحر‘‘ عادة.
 .110من ”الح ّ
ث في السير.
ض؛ أي الح ّ
 .111الجاّدةُ هي طريق واسع ،معظمها ووسطها.
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وتسابيحهم لم يكل فيه كذا

وبنت عمران 112راس املتزففينا

والقوم ينشدون من خلفها

عزا ً وفخرا ً بعظمة بارينا

دخل فرعون وقومه خلفهم

على ضاللهم بنفوسهم غارينا

 .٢٠٥وعند بلوغ الحج زالوا

وزلت بهم االقدام وكانوا غارقينا

انطبقت عليهم مآ 114البحر

وفيه نفوسهم بالنار غارقينا

نزلوا ألخر القارعه فيه

واموات كانوا السرائيل سابقينا

على شاطه خروف ملقحه

معجز عظيم كانوا منه عاجبينا

فلما نظروهم زادو بالحمد

هلل ربهم وهم له شاكرينا

 .٢١٠الثنآء والفضل الى وليهم

يستحق ربنا احسن الخالقينا

ابدع بمعجزاته برا ً وبحرا ً

صارة اعداه بهم مستجرينا

واقاد األمه على هنا

وهم بازار 116السرور متوشحينا

الى عني شمس املظال

هناك برضوان اهلل مظللينا

وقضوا منحة اهلل انواعا ً

بها استعانوا واهلل املعينا

 .٢١٥واستأنفوا املحنه 118باملحنه

وذاقوا املآ املر للجارعينا/

امر الرسول يلقى املّر على املّر

حاله كاملعجز وحلى للسارينا

وساروا رويدا ً 119ملحل القادر

وجدوا هناك نعائم كاينينا

اثنى عشر ينبوع مآ

ء

113

115

117

وسبعني تمر عدة مشايخنا

ينابيع كعدة االسباط كانت

واشجار كعدة الشيوخ قائمينا

 .٢٢٠هذه كرامات ال مثلها صار

وال يكون لألمم املتأخرينا

 .112هي النبية مريم ،ابنة عمران ويوخيڤد ،أي أخت كليم اهلل وشقيقه أهرون ،أنظر سفر العدد  .٥٩ :٢٦ومريم هي إحدى سبع النبيات في
التاريخ اليهودي :سارة ودڤورة وحنه وأڤيچايل وحولدة و إستير ،أنظر מגילה יד.
 .113املاشون بسرعة.
 .114كتب ”ماء‘‘ وفي ذهنه ،على ما يبدو” ،مّيه‘‘ املؤنثة املستعملة في اللهجة الدارجة.
 .115متعجبون ،مستغربون.
 .116أي مئزر ،رداء وكل ما ستر اإلنسان.
 .117تو ّ
شح أي ارتدى.
 .118اختبار ،تجريب ،مالحقة ،ظلم.
 .119مه ً
ال.
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تحقق االجيال صالح مقامهم

عند اهلل في اعآل علينا

عليوا برسولهم من بعد الهوان

الى اقصى املراتب الشامخينا

وامطر عليهم املّن من السمآ

ء

ليقيتوا انفسهم املتشاهينا

كل ما اشتاقوا لطعاما ً يذقونه

فى مّن من املنان للعاوزينا

 .٢٢٥كان كفوا وفوقه الزياده

وفيه معاجيز لردع الجاهلينا

في الحال كان وفي السبت ال

كيال تجحد قدسه الجاحدينا

ألنه تاج الدنيا وجنة األخره

__________

من حفظ )ط في األصل( لعهد اهلل حفظه

ومن ضاضده كان من الهابطينا

عن مراتب سنية الشموخ

الى ادنا مراتب الناسخينا

 .٢٣٠نسخ اهلل من ديوان حقه

مخالفيه وكان الويل للفاسخينا

عهده الحق املأبد لألبد

وال يزول عنمن للحق حاقينا

يا رب متعنا بكرامته دوامه

واجعلنا من القابلني املتمتعينا

يا رب ال تخلينا من بركاته

وبالطافك اللهم ادركنا/

يا رب له ثم بعظمته الباهره

ثم بسبع مواقيته توقينا

 .٢٣٥يا رب ثبتنا على األيمان بحفظه

ما دمنا في الدنيا عايشينا

يا رب بحق لفظاته ولحظاته

الحظنا ما دمنا متعاهدينا

يا رب بجاه جاه عليك

الى تقويم قوامه القويم اهدينا

يا رب تحت لواء وحماه

ادخلنا وفى الدارين احمينا

بسر سر السبت وثبتنا

به عليك واتبت على اعادينا

 .٢٤٠من للمماليك سوى املالك

لألمرين ان يميتنا ويحيينا

كما احييت اآلباء باملن

اربعني سنه به مترهفينا

واخرجت لهم املآء من الجماد

كيال يتضرعوا؟ بالعاوزينا

العمالق واعوانه الجبابره

بسيف تلميذ سيدنا ونبينا

السيد ابن نون يوشع

اول املجاهدين 121وراس الفائزينا

 .٢٤٥بالسند والعز املقوم له

وباشرف ُدعاه كانوا كاسرينا

120

 .120العجز حسب نسخة أبيشع :واالثنان )؟( يعظمون الحافظينا.
 .121ال علم لي بوصف بن نون بهذا الوصف في موضع سامري آخر!
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الى العمالقه الزنادقه هناك

والعمالق بنفسه صاروا ذابحينا

واتى امر اهلل للسيد الرسول

دون هذا الذكر للزاكرينا

ليتزكرون فضل ابن نون

جيل بعد جيل للراشدينا

ان هذا املعجز هو لعظيم

كيال ينكره الناكرينا

 .٢٥٠عوننا العون الربانى لقوما ً

بصفات القدسيه متصفينا

واتيناهم ببر سني مترهفني

بالبراهني وااليات املتواترينا /

قبال الجبل نزل عسكر القوم

فى اقوم شان وهم صادرينا

احاطة لهم ماليكة العرش

ثم كانوا فى معسكرهم ثابتينا

ونادى اهلل الرسول جهرا ً

وجميع القوم هناك سامعينا

 .٢٥٥اقبل يا موسى وال تخف

لنكون واياك متناجينا

لنعطيك االمانه والرساله

انا ما اصطفينا سواك امينا

فصعد الرسول بعد ان اوصى هرو

ن مع الشيوخ الراسخينا

للثبات على ما اقامهم

كيال يعود القوم زالينا

واقام هناك في الغمام

س٦تة ايام كوامل تامينا

 .٢٦٠وفى الس٧ابع ناداه مواله

فصعد واملاليكءه له متجردينا

لياخذوا سالمه ويعلوا مقامه

وهم عن امر اهلل له مكرمينا

كرم اهلل وجهه بالنور االعظم

مع مقابلته الى الساكينا

والنور الذى لبس وجهه املشرق

رد نور الشمس واملاليكه شاخصينا

وانتهى الى سدرة املنتها 124وهم

له كوسى؟ من نور خاملينا

123

 .٢٦٥صعد وارى تحية الحضره

125

وملا ناداه انا اهلل الهكم

122

ورمز باملتخذ عن اهلل دينا

126

كانت رعود وبروق عظايم واردينا

 .122مخطئون.
 .123لفظة عبرية השכינָה تعنى ”جاللة اهلل‘‘ هنا وُينظر في سفر الخروج  ٤٥ :٢٩ ،٨ :٢٥مثال.
سْ5درة امل5ن ْتهى ،ف5ي ال5تراث اإلس5الم5ي ،ه5ي شج5رة ضخ5مة ف5ي ال5سماء ال5ساب5عة وج5ذوُره5ا ف5ي ال5سادس5ة وه5ي إل5ى ي5مني ك5رس5ي ال5عرش،
5 ِ .124
ينظر في سورة النجم  .١٤وفي العربية ُيقال :بَلغ ِ
سْدرةَ املنتهى للتعبير عن وصول القّمة.
 .125ال أدري ما ُكنه هذه التحية ،سوى أنها خضوع وخشوع!
 .126يبدو أن املقصود لوحا العهد اللذان ُنقشت عليهما الوصايا العشر ،ينظر خروج .١٦ :٣٢
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ورعب عظيم لحق بالقوم كذا

وصاروا مما رءوه منبهرينا

وعند سماع العشر كلمات

حق وقعوا سجود وللرسول قائلينا

انت اسمع وقول كاألمر لنا

فأنا ملثل هذا السماع ماضينا /

 .٢٧٠وان عدنا الى مثاله

نقول الحق اننا فنينا

امنا بربنا والعشر كلمات

وبك وبرسالتك التى تأتينا

واعرض الرسول هلل امرهم

فأجابه يا ليتهم ثابتينا

يثبت اهلل الذين امنوا

بموقفك هذا كيال يقولوا نسينا

يوم سينا والسبع حجب

الذي هم لك متحوطينا

 ٢٧٥رفعة 127لك رفعنا قدرهم

ليعتبرون شانك املتفهمينا؟

كى ال يغشمون 128كيف كان

صفات من هو يناجينا

يا هنا من انت لهم مرسل

سعد ومن كانوا بك متمسكينا

مسكوا عروة الوثقى 129حقا ً

وكانوا ملدا الحق الحقينا

من الذى ملثلك يكون

وله سائر االمم شاهدينا

 .٢٨٠على الصيام التام والقيام

اربعني يوم كانوا كاملينا

واعطاه االمانه لصحة األمانه

منة املنان ومنحة ارحم الراحمينا

لوحى جوهر بدع القدره

130

فيهم العشر كلمات مسطرينا

فى االربع سور ال كما زعموا

انجس الناسخينا

وكانوا للوجود عزا ً وجود

لوال املقادير هنا سابقينا

 .٢٨٥سبق لعلم اهلل وحرى؟

الواقع في حق املستحقينا

اه لو استقامت هذه االلواح

كانت استقامت الدنيا فى تهوينا

وال كان للنكال مدخل

بل كان سرور وحبور وزينا

131

 .127رفيع الجناب ،أنظر كتاب صدقة ،ص.١٩٢ .
 .128يظلمون.
” .129الُ5عْروة الُ5وْث5قى‘‘ ل5غوي5ا ت5عني ال5عقد أو ال5رب5اط ال5وث5يق ،ه5نا ت5نّم ع5ن اإلي5مان ب5ما ج5اء ب5ه م5وس5ى ف5ي ل5وح5ي ال5جوه5ر .ف5ي اإلس5الم ت5عني ه5ذه
العبارة أيضا ”قول ال إلَه إال اهلل‘‘ وقد ُذكرت مرتني في القرآن :البقرة  ٢٥٦ولقمان .٢٢
 .130من ابتداع الخالق.
 .131إش5ارة إل5ى ال5يهود؟ وق5ارن ال5كلمات العش5ر أي ال5وص5اي5ا العش5ر ف5ي ال5نصني ال5سام5ري وال5رب5ان5ي ال5يهودي ،س5فر الخ5روج اإلص5حاح ٢٠
وسفر تثنية االشتراع اإلصحاح الخامس.
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ان هذا ما اراده اهلل

لتستمر نار األكدار تصلينا /132

كيف ال ومن قبل الورود

بالتقادير فعلوا القبيح املتقابحينا

 .٢٩٠عج ً
ال لعني صبا ً كان

ذهب ممن عن الحق زايغينا

مصاغ الكفار للكفر صار

واتوا بالذى كانوا مستعرينا

وجلبوا العار على زواتهم

بئس ما صاروا به مبرقعينا

علم عالم الغيوب واعلم

رسوله بالذى صاروا فاعلينا

امضى يا موسى لقومك كفروا

وعبدوا االجانب 133الجاهلينا

 .٢٩٥فانى اهلكهم كطرفة عني جزاهم

واجعلك الى قوما ً عظيما

فأبدا عليه السالم الشفاعه

وقال ربى ال تدع الشامتينا

يجعلون قومك في لغاتهم

انك التواب 134على العاصينا

ادكر البراهيم واسحق ويعقوب

عهودك الحق الثابتينا

وملكهم االراضى املقدسه

واعفوا 135عنهم يا خير املعافينا

 .٣٠٠فعفى اهلل لشان من تشفع

وكان اهلل محب املحبينا

ان احسنوا احسنوا لنفوسهم

ومن جنوا بافعالهم جانيينا

وامر اهلل رسوله بالحكم عن

اساؤا وزاغوا وكانوا غالطينا

فانحضر عن الجبل بموكبه

ومن بعد سمع نغمات؟ الجاحدينا

تفهم منها لجة؟ كفرا ً شديد

والبعض فيه صاروا مستفرقينا؟

 .٣٠٥اقبل ونظر الشبه البشع

وقال الويل لكم يا فاعلينا

والقى االلواح 137من على يداه

ولتعس األمه صاروا منكسرينا /

فانكسر الجاه والنجاح الفالح

ولم بقى خير للمستقبلينا

136

 .132نار الغم وعدم الصفاء تكوينا.
ت‘‘ .ينظرHaseeb Shehadeh :
 .133إشارة إلى الِعجل املشار إليه في العديد من النصوص بلفظة ”ر ّ

 A Non-Moslem Arabic Word. Studia Orientalia 55: 17 (Helsinki 1984) pp. 341—355.رت = פר
 .134هو اهلل ،أنظر مثال سورة التوبة آية ” ١١٨ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اهلل هو التواب الرحيم‘‘.
ف‘‘.
 .135الصيغة املعيارية هي ”واْع ُ
 .136كل امرء مسؤول عن أفعاله.
 .137يقصد ”اللْوحني‘‘.
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وا ُخذ العجل وحرقه هناك

لكشف فضايح املتهلكينا

ورشه على وجه املآء

واورد الستقاء السأيينا

 .٣١٠فرسم ذهبه فم من ذهب

وظهرت العالمه على امللتحقينا

وامر بتجريد سيف الحكم

وكانت البعض للبعض قاتلينا

وانقرضوا عباد العجل اللعني

وكانت من هم لهم واقعينا

وذنوبهم عليهم باقيه

ليوم اللقا 138وهم واقفينا

بني ايدى ملك عادل

يورث النفوس ما كانوا كاسبينا

 .٣١٥حال قيام القيامه ونوح الحمامه

139

وعدم نفع الندامه للنادمينا

يا غافر االوزار 140اغفر لنا

وبما ال قدرة لنا عليه ال تبلينا

واجعل لنا العاقبه الصالحه

كذلك ألبن اسرائيل ابينا

اخواننا باهلل والجيل الطاهر

141

وشريعه نحن لها متشرعينا

وال تلحقنا دنيا وآخره

بمن هم لكاسات الكفر 142متجرعينا

 .٣٢٠كالذى عصوك من بعد ان

تعطيهم يوم موقف سينا

وصام الرسول االربعني التانيه

ليستغفر عنه 143خير الغافرينا

غفر اهلل على الشان هذا

واقام القوم سبيل الهادينا

نورا ً وهدآ ملن ترشد

وعلى الرسول كانوا عاكفينا

 .138يوم الدينونة.
 .139ال أع5رف م5ا امل5قصود م5ن ”ن5وح الح5مام5ة‘‘ س5وى ال5سجع م5ع س5اب5قتها ورب5ما ك5ان ه5ذا ال5نوح وال5عوي5ل واألن5ني ب5دل ه5دي5ل الح5مام الج5ميل
على أوالئك الخطاة املذنبني ملا سيحّل بهم من عقاب أليم.
 .140جمع ”ِوْزر‘‘ أي أحمال ثقيلة ،ذنوب ،آثام.
 .141أي ”ال5سام5رة ،ال5سمرة ،ال5سام5ري5ني‘‘ وف5ي األدب ال5سام5ري ال5عرب5ي اس5تعماالت أخ5رى م5ثل ”أص5حاب5نا ك5ثره5م اهلل‘‘ ك5ما ورد ف5ي م5قدم5ة
أب 5ي س 5عيد ب 5ن أب 5ي الحس 5ني ب 5ن س 5عيد .م 5نّقح ال 5ترج 5مة ال 5عرب 5ية ل 5توراة ال 5سام 5ري 5ني ،ي 5نظر :חסיב שחאדה ,התרגום הערבי לנוסח
התורה של השומרונים ,מבוא למהדורה ביקורתית ,חלק א ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,1977 ,עמ’ 135؛ ”ج5 5ماع5 5تنا ال5 5سام5 5رة‘‘ ،اس5 5تعمال ال5 5عية ،ي5 5نظر م5 5خ ٧٠٥٩ .ف5 5ي م5 5يبت ،ص.
 .٧٩الجبل الطاهر” كناية عن ”جبل جريزيم‘‘.
” .142كاسات الكفر‘‘ عبارة لم أصادفها من قبُل.
هلل من/لـ ذنب فالن‘‘ أي غفر ذنبَه أِو اغتفر ذنبه؛ ويقال أيضا:
ُ .143يقال في العربية ”استغفر ا َ
ت محصيه
استغفر اهلل ذنبا ً لس ُ

ب العباد إليه الوجُه والعمُل.
ر َّ
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وعطف اهلل بااللواح التانيه

وصاروا بالحال منظمينا

 .٣٢٥وانزل فيهم العشر كلمات

بما جمعوه من حقا ً كاالولينا

سك ن
واوصاه بقيام امل ْ

144

لسكن الجالل واملاليكه والسكينا/ 145

وصندوق الشواهد 146هناك فيه

لألمن واالمان وللتآبينا

قبول الطلب هناك يجب

ويجب ما قيل من الساهينا

ربنا عود علينا برضوانك

وثبتنا على االمتحان انا رضينا

 .٣٣٠ربنا كما اوعدت عود

ومع فترة ضدنا 147ال تبقينا

يا رب احمينا 148مما ً 149خالفوك

وفى بحر ظلمهم ال تلقينا

ربنا عساك ترحم ضعفنا

وبعودة الرضوان 150سلينا

ربنا ال تسلب ايماننا منا

على ما تراه من الفاجرينا

ربنا ال نسائلك رد القضا املحتوم

بل نسائلك اللطف فينا

 .٣٣٥ربنا انت حال الحال

ومن غيرك للقضايا الحالينا

حل عقد شدايدنا يا من

بك واليك على املهمات نستعينا

ربنا اكشف عنا العذاب

151

وعينا 152على ايام وعيدنا

 .144إح 5دى ال 5كلمات ال 5عبري 5ة )המשכן( ال 5دخ 5يلة ف 5ي ع 5رب 5ية ال 5سام 5ري 5ني م 5ثل ” ،ال 5سكينة ،ج 5مطرة ،ك 5بود‘‘ ،ك 5تاب ص 5دق 5ة ،ص،١٨٤ ،١٥٦ .
وف5ي ك5تاب ال5كاف5ي مل5ن ك5ان ب5امل5عرف5ة ل5كتاب اهلل م5واف5ي مله5ذب ال5دي5ن ي5وس5ف ب5ن س5الم5ة ب5ن ي5وس5ف ل5عسكري م5ثال ال5كثير م5ن ال5كلمات ال5عبري5ة
ال5تي دخ5لت ل5غته ال5عرب5ية م5ثل :ال5شمطات وال5يواب5ل ،اي5ام ال5نزارة ،االش5راص ال5طمية ،الس5الي5م ،ال5نازر ،ع5يد ال5شمطة ،االرون ،ع5يد ه5سكوت،
ت5رج5وم .ي5سمى أي5ضا ً אוהל מועד ب5ال5عبري5ة وف5ي ال5عرب5ية ”خ5يمة االج5تماع/العه5د‘‘ وق5د أق5ام5ه م5وس5ى وب5نو إس5رائ5يل ف5ي ب5ري5ة س5يناء وف5يه
تواجد اهلل في فترة التيه والتقى بكليمه وفيه تابوت العهد وينظر سفر الخروج اإلصحاحات .٤٠-٢٤
 .145لفظة عبرية األصل השכינה وتعنى تجلي اهلل ،وردت هنا باأللف بسبب القافية.
 .146ت 5رج 5مة ארון העדות/הברית وف 5يه م 5حفوظ 5ة أل 5واح العه 5د وه 5و ف 5ي ق 5دس األق 5داس ،ي 5نظر م 5ثال ف 5ي س 5فر الخ 5روج ٢٢ :٢٥؛ ،٣٣ :٢٦
٣٤؛ ٢٦ :٣٠؛ ٣٥ :٣٩؛ ٣ :٤٠؛ س5فر ال5عدد  ٤:٥وف5ي ال5ترج5مة ال5عرب5ية :ال5ترج5مة ال5عرب5ية ل5توراة ال5سام5ري5ني حّ5ققها وقّ5دم ل5ها ح5سيب ش5حادة،
املجلد األول :سفر التكوين وسقر الخروج ،القدس  ،١٩٨٩املجلد الثاني :سفر الالويني ،سفر العدد وسفر تثنية االشتراع ،القدس .٢٠٠٢
 .147ربما يرمز إلى فترة السخط ،פנותה.

.148

الصيغة املعيارية ”اْحِمنا‘‘.

 .149أي” :مّمن‘‘.
 .150ربما يرمز إلى فترة الرضوان ،רחותה.
 .151إْرفعه عن ّا ،أنظر مثال سورة يونس آية .٩٨
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وعلى حفظ الشرع والبيان

الذى نحن برسمه سامره 153سمينا

سامره اى حافظني الى

الذى به منك وعنك أوتينا

 .٣٤٠كاملسكن الشريف وايامه الحق

واألنبيآ واملاليكه املتدركينا

وبمن استدرك وادرك اال امرك

نبى صلى وصام ثالث اربعينا

من ثانى ايام املوقف العظيم

لتاسع السابع 155للمستحفظينا

154

صيامه وقيامه كعدة حياته

كما هو في علوم الباحتينا

وهناك تقبل املدرج التمام

باأليات العظيمه للقارينا

 .٣٤٥وا ُمر بصيام عاشر السابع

وسماه يوم األكبر للمستغفرينا

لحظة منه كساعه من غيره

والساعة كيوم ويوم للمؤمنينا

كسنة كامله عند العالم

عدد כפורים .156بها ناطقينا

نطق الحق واستنطق الرسول

وصدق اهلل اصدق القائلينا/

يوم األستغفار هو لكم

يا من عن الذنوب خارجينا

 .٣٥٠تخرجون منه ابريا كما

كنتم فى ماضى الـ خابينا؟

من صغار أالثام ال

من كبايرها ان كنتم ظانينا

واهلل عند ظن عبده فيه

ان لم يكن لنفسه من الظاملينا

وللشفاعة صاحب وامني

فى القيامه ينتصر للمحافظينا

157

158

 .152الصيغة املعيارية ”أعن ّا‘‘ ،عون ،وزن أفعَل ،أمر مخاطب وضمير النصب للمتكلمني.
 .153في موضع آخر يقول العيه ملة السامرة ،سامرة:
”سامرة تسمينا املعنى محافظني

على أصل الدين مشددين في سائر أحكامه

أن5ظر ك5تاب ص5دق5ة ص ،٣٠٧ ،٣٠٠ .وق5د أش5ار أخ5و ال5عيه ،م5رج5ان ب5ن س5الم5ة ب5ن م5رج5ان ب5ن ع5بد ح5نون5ه إل5ى ط5ائ5فته ب5ال5عبارة ‘‘ج5وي5قة إس5رائ5يل
الذليلني” ،نفس املصدر ص ،٣٦٧ ،٣٥٨ .وعمران سالمة استعمل لفظة ”الشرذمة ‘‘ و”آل سارة” ن.م .ص.٣٧٧ ،١٧٧ ،١٥٧ ، .
 .154هو تجلي اهلل لبني إسرائيل و إعطاء الوصايا العشر ،وبالعبرية هو :מעמד הר סיני ،أنظر سفر الخروج .١٩ :١٩
 .155أي الشهر السابع.
 .156ف 5ي األص 5ل ب 5ال 5رس 5م ال 5سام 5ري .أح 5د أع 5ياد ال 5سام 5ري 5ني الس 5بعة امل 5ذك 5ورة ف 5ي ال 5توراة وه 5ي :ع 5يد ال 5فسح ،وع 5يد ال 5فطير )ال 5عجني غ 5ير
املختمر( ،وعيد الحصاد ،وعيد رأس السنة العبرية ،وعيد  /االستغفار الغفران ،وعيد العرش 'املظال' ،والعيد الثامن أو فرحة التوراة.
 .157هذا البيت أضيف في الهامش.
 .158أي السامرة.
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والعهد والسبعه 160التابعينا

فروضه مع ايات الكتاب

159

 .٣٥٥وعاشر السابع لذو الهفوا

عهدا ً وسالم للمتقينا

نقينا اللهم به وبرنا

القول ونحن بنصفه حاجينا

حجنا اللهم لك ولبيك

ربنا فى حجنا لينا

واجعل سعدنا لديك ناجح

وحّل بركاتك 161للمتباركينا

في الثالث حجوج 162واالجوج

من كل فج 163عميق توافينا

 .٣٦٠وهب لنا قيام التائب

164

واغفر ذنوبنا وتوب 165علينا

بنصف األول وثالث سبوعه

لسبع السوابع وختام الخماسينا

وبغرة السابع وعاشره ونصفه

وثانى عشريه اجعلنا من العابدينا

وعيد 166علينا ايام رضوانك

بسر سر اسمك االعظم اعطينا

يا وهاب العطايا ويا سبيل املنايا؟

نسائلك الحمايه واللطف فينا

 .٣٦٥نحن بنى آل حفيدى

الى األنبيآ واس الواصلينا

من عاهدته وعلى عهده

يا ربنا رجوتك تبقينا

على ما اتانا مع السابع منه

ومن سائر الشوايب نقينا

وارزقنا الثبات والسبوت

لنكن بعهدها متوجينا

كالذى باالستدالل نزلناه

في هذه املقامات كشواهد قائمينا

 .٣٧٠من لنبى مثل موسى املختار

براهينه كالشمس ال مستخفينا /

من ذا الذى يخفى ضؤ الشمس

إذا كانت السماوات صافيينا

 .159أي ال5توراة ،أس5فار م5وس5ى الخ5مسة ول5دى ال5يهود ف5ي ال5قرون ال5وس5طى اس5تخدم5ت ه5ذه ال5لفظة ل5تعنى ك5تب العه5د ال5قدي5م  .ف5ي ك5تاب ص5دق5ة
نجد مثال ”خمسة سفورة‘‘ ص ،٢١٥ .ينظر في مقالي املذكور في ملحوظة رقم .١٧١
 .160أنظر ملحوظة .٧٥
 .161أي أغِدق بركاِتك ومن هذا نجد االستعمال بالعامية ”حّلت البركة‘‘.
 .162ثالثة الحجوج إلى جبل جريزيم ،جبل الفرائض .هي :عيد الفسح عيد الحصاد وعيد العرش .واألجوج هنا بمعنى أفواج الحاّجني.
ج جِ .فجاج أي الطريق الواسع بني جبلني.
 .163ف ّ
See: Ferdinand Dexinger, Der Taheb. Ein “messianischer” Heilsbringer der Samaritaner. Otto Müller Verlag .164
.Salzburg 1986
ب‘‘.
 .165الصيغة الصحيحة في العربية ”تُ ْ
 .166املقصود ”وأِعْد‘‘.
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هذه الداليل قائمه تشهد

عن اهلل خير الشاهدينا

ان ما مثل موسى نبي

وال مثل اقوامه متوالينا

شرعه الحق القايم قويم

167

ال تقليد في حقه اليقينا

168

 .٣٧٥اللهم بكونه من نور مخلوق

هبنا من انواره الالمعينا

اللهم باصطفاك اياه

اصطفينا وعنه ال تفدينا

اللهم يحفظه عند اعداه

بلطفك عند اعدانا ربينا

اللهم بكونك معه كيف كان

كون معنا كالذى نبينا؟

اللهم كما ارشدته ووفقته

ارشدنا ووفقنا وبكرمك حيينا

 .٣٨٠اللهم كالذى صار اليه

دعنا نصير من الثابتينا

اللهم بصالته وسر صيامه

تقبلنا انا عليك داخلينا

اللهم صلى 170وسلم عليه

بعدد قطرات املياه النابعينا

اللهم صلى وسلم عليه

عدد السموات وكواكبها الوالينا

اللهم صلى وسلم عليه

عدد جيوش املاليكه املسرينا

 .٣٨٥اللهم صلى وسلم عليه

عدد برها واحجاره واملحتفينا

اللهم صلى وسلم عليه

عدد ترابها والرمال املستبحرينا

اللهم صلى وسلم عليه

عدد ما فى الكونني املتكونينا

اللهم صلى وسلم عليه

عدد ما علمته من قواك املتينا

اللهم صلى وسلم عليه

عدد ما خلقته من املتخلقينا /

 .٣٩٠اللهم صلى وسلم عليه

عدد االيات والحروف املدونينا

اللهم صلى وسلم عليه

باضعاف الجمطره 171وحق حاسبينا

169

 .167أنظر هذين البيتني ،األول للقباصيي؟ ص ٦٢ .والثاني لغزال املطري ص ،٩٩ .كتاب صدقة.
خير البرايا كلها

كمثله ما قام

ما مثل موسى نبي صادق ابدا

وال يقوم ابدا ً

طوبا ملن عليه سلم

كال وال قام من قبل وال قدم

 .168أي ”مستقيم‘‘.

.169

أي نحن ُمحتمون بك ونطلب أن نكون تحت كنفك.

.170

صِّل‘‘ ،فعل أمر مخاطب من فّعل.
الصيغة السليمة لغويا بالفصحى هي ” َ

 .171ل5فظة ي5ون5ان5ية األص5ل ب5معنى ”ق5ياس األرض‘‘ دخ5لت ل5غة امل5شناه ال5عبري5ة وم5قاب5لها ال5عرب5ي ”ح5ساب الجّ5مل‘‘ وه5ي إح5دى ط5رق ت5فسير

27

اللهم صلى وسلم عليه

باضعاف لحظات ماضيه ومستقبلينا

اللهم صلى وسلم عليه

باضعاف املقادير الذى 172حاملينا

اللهم صلى وسلم عليه

باضعاف األلوف الوف املتألفينا

 .٣٩٥اللهم صلى وسلم عليه

باسمه كأسمه عند الزاكرينا

اللهم صلى وسلم عليه

سالما ً تعجز عنه الضابطينا

اللهم صلى وسلم عليه

سالم كنسمات الهبوب الهابينا

اللهم صلى وسلم عليه

سالم كااللوان املتنوعينا

اللهم صلى وسلم عليه

ما مشت العيون املعاينينا

 .٤٠٠اللهم صلى وسلم عليه

ما تنفست النفوس املتنفسينا

اللهم صلى وسلم عليه

ما نطقت كلم ونطق الكاتبينا

اللهم صلى وسلم عليه

ما تألقت قلوب القارينا

وكاثنني وعشرين حروف الكتاب

173

وكالذى صرنا عليه مسّلمينا

وبايات ربى بزيا؟

وقدرته من االضداد تسلمنا

 .٤٠٥وعلى امانته؟ وايمانه الحق

ربنا بلطفك اللطيف وافينا

وبيوم االنتقام ودار السالم

بالعفو او الرحمه العامه عافينا

نجنا واألخوان 174يا بن عمران

ندخل الجنان ونكون راتعينا

ربنا وارزقنا خاتمة خير

وبالذى اسلفناه ال تكافينا

وال تحوجنا لغير بابك

175

 .٤١٠وقم صالح شان مقاما

واجعلنا برضاك محتفينا
كما دعيتنا قوما ً مقدسينا

التوراة.
See, Haseeb Shehadeh, The Arabic of the Samaritans and its Importance. In: Alan D. Crown & Lucy Davey
& (eds.), Essays in Honour of G. D. Sixdenier, New Samaritan Studies of the Société d’Études Samaritaines III
IV. Proceedings of the Congresses of Oxford 1990, Yarnton Manor and Paris 1992, Collège de France with
Lectures Delivered at Hong Kong 1993 as Participation in the ICANAS Congress. Mandelbaum Publishing, The
University of Sydney 1995, pp. 551—576.
 .172اسم املوصول هذا يستعمل في جميع الحاالت مثل مقابله العامي الفلسطيني ”إّلي‘‘ أو اللبناني ”يّلي‘‘.
 .173أي التوراة ،أسفار موسى الخمسة.
 .174أي ”السمرة‘‘ ينظر في املالحظة .١٤١
 .175أمنية شخص عزيز النفس كريمها ،قارن القول املعروف :الشكوى لغير اهلل مذلة ،الطلب من غير اهلل مذلة.
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قدوس ربنا انت الفرد

افرغ صبرا ً جميل للصابرينا /

لك الحمد على ما بليت وما وليت

ثبنا يا اهلل ودعنا متركينا؟

نأمن من الغوائل والعوائل

176

ومن شوم لوم الألمينا

وممن ال طاقة لنا عليه

ودع صروف الدهر فيه متصرفينا

 .٤١٥واكفينا شر من ال يخافك

وشر سلطان الشرطة والباطشينا

واعدل مقامنا باحسان منك

واعذب سماعها عند السامعينا

يا سائل عن غامضها ا ُرخ

كل السنني املاضيينا

وه5ناك خّ 5
ط ت5حت ال5كلمات ال5ثالث األخ5يرة وت5حته ح5اص5ل ال5قيمة ال5عددي5ة للح5روف وف5ق ح5ساب الجّ5مل وال5قيم ه5ي،٥٠ :
) ٩٤٣ ،٢٠١قيمة الضاد  (٨٠٠واملجموع ١١٩٤هـ .كما ورد بعد ذلك وهي سنة ١٧٨٠م.
وُك5تب ت5حت الش5طر األول م5ن ال5بيت األخ5ير :اس5طره5ا ع5دد  ،٤٢٠إال أّن ه5ذا ال5عدد ال ي5واف5ق م5ا وج5دن5اه ف5ي املخ5طوط،
 ٤١٧ب5يتا )ع5دد ال5كلمات  ٣٥٦٨وع5دد الح5روف (٢١٤٣١ :وق5د ي5كون س5بب ع5دم ال5تطاب5ق ن5اتً5جا إّم5ا ع5ن س5هو ف5ي ال5عّد
وه5ذا م5ن امل5حتمل ال5قري5ب أو أّن ث5الث5ة أب5يات ق5د س5قطت م5ن ه5ذا املخ5طوط ال سّ5يما م5ن ت5لك املس5تهلة بـ ”ال5لهم‘‘ ،أب5يات
 .٤٠٢-٣٧٥ث5م نج5د أخ5يرا” :رح5م اهلل م5ؤل5فها وع5فى اهلل ع5ن مح5رره5ا ه5نا ام5ني  -ك5ام5ل آل اس5رائ5ل الس5راوي ال5دن5في
ع 5فى ع 5نه ام 5ني .ت 5م تح 5ري 5ره 5ا ي 5وم األح 5د  ٢٦ /ش 5وال س 5نة  ٣٤٩هج 5ري امل 5واف 5ق ١٥ /ش 5باط م 5يالدي س 5نة ) ٩٣١أي
 (١٩٣١الكائن ٢ /شبط رومى سنة .‘‘٣٤٧

وفيما يلي بعض املالحظات:

 (١اإلي5 5مان ب5 5إاله واح5 5د وُي5 5لفظ ”ش5 5يما‘‘ أي ”االس5 5م‘‘ ه5 5و ال5 5رك5 5ن األول م5 5ن خ5 5مسةأرك5 5ان ال5 5عقيدة ال5 5سام5 5ري5 5ة .وه5 5نا
يس 5تعمل ال 5عيه أل 5فاظً5ا ون 5عوتً 5ا ك 5ثيرة ل 5لتعبير ع 5ن ال 5خال 5ق وه 5ي م 5درج 5ة ه 5نا وف 5ق أوائ 5ل ح 5روف 5ها :اهلل ،االه )،٢٢ ،٤ ،٢
،٢٠٩ ،٢٠٠ ،١٩٦ ،١٨٨ ،١٨٠ ،١٦٧ ،١٦٢ ،١٤٧ ،١٤٢ ،١٤٠ ،١٣٧ ،١٣٢ ،١١٥ ،٩٨ ،٩١ ،٧١ ،٦٦ ،٥٧ ،٥٣
،٣١٨ ،٣٠٤ ،٣٠٠ ،٢٨٨ ،٢٨٥ ،٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٦٦ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٣٠ ،٢٢٨ ،٢٢١ ،٢١٤ ،٢١٣
٤١٢ ،٣٧٢ ،٣٥٢ ،٣٤٨ ،٣٢٤ ،٣٢٢؛ ال 5 5 5 5لهم )٤٠٢-٣٧٥ ،٣٥٦؛ ب 5 5 5 5اري 5 5 5 5نا )(٢٠٣ ،٨٤؛ ال 5 5 5 5تواب )(٢٩٧؛ ح 5 5 5 5سيب
األس 5باب )(٧٢؛ ال 5خالق )(١٣٢؛ خ 5ير ال 5غاف 5ري 5ن )(٣٢١؛ خ 5ير امل 5عاف 5ني )(٢٩٩؛ رب /رب 5ي/رب 5ه/رب 5هم/رب 5نا )ال 5عنوان،
(٤٠٥ ،٤٠٤ ،٣٦٦ ،٣٥٧ ،٣٣٧ ،٣٣٥-٣٢٩ ،٢٩٦ ،٢٧١ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،١٧٥ ،١٤٩ ،١١٨ ،٩٤ ،٧٤ ،٦٩ ،٦٢ ،٣٣؛
 .176املهالك واملصائب.

29

رب األرب5 5اب )(١٤٢؛ أرح5 5م ال5 5راح5 5مني )(٢٨١ ،١٤٧؛ ال5 5رح5 5من ال5 5رح5 5يم )(١٩٦؛ ال5 5رض5 5وان )(٦٠؛ ص5 5ان5 5ع املعج5 5زات
ال5باه5رة )(١٨٣؛ ع5الم ال5غيوب )(٢٩٣؛ غ5اف5ر األوزار )أي :اآلث5ام ،الخ5طاي5ا(٣١٦ ،؛ ال5فرد )(٤١١؛ ال5قدرة )(٢٨٢؛ م5لك
حق مبني ) ،(١٣٠املن ّان )(٢٨١؛ مولى ،مواله )(٢٦٠ ،٦؛ وّهاب العطايا ).(٣٦٤
 (٢م5ن ن5اف5لة ال5قول أّن اإلي5مان ب5ال5نبي م5وس5ى ب5ن ع5مران ،ه5و أح5د أرك5ان ال5عقيدة ال5سام5ري5ة ،وي5حتّل م5كان5ة م5رم5وق5ة ف5ي
ال5تراث ال5سام5ري امل5كتوب وامل5نطوق ،وُي5نظر ع5نه ف5ي م5يمر م5رق5ه 177م5ثال ،م5ن أق5دم امل5صادر ال5سام5ري5ة ال5تي وص5لتنا.
وم5ن األق5وال امل5أث5ورة ل5دى ال5سام5ري5ني م5ا م5فاده ،ل5م ي5قم ول5ن ي5قوم ك5موس5ى ب5ن ع5مران ،178وال ي5ؤم5ن ال5سام5ري ب5نبي غ5يره
إال ب5يهوش5وع ب5ن ن5ون ت5لميذه امل5وص5وف ه5نا ف5ي ال5قصيدة بـ”أّول امل5جاه5دي5ن‘‘ .وب5ال5رغ5م م5ن ه5ذا ن5رى أن ال5عيه ي5ؤم5ن
ب5األن5بياء ب5صورة ع5اّم5ة ك5ما ورد ف5ي األب5يات  .٣٦٥ ،٣٤٠ ،١٦٢ ،١٤٦ ،١٢٩ ،٧٦وي5قول ال5عية ع5ن ك5ليم اهلل :ل5واله مل5ا
ُ
خلق ال الكون وال الجن ّة وله أوصاف حسنة ال ُتحصى كعد الرمال أو قطرات البحار .179وكذلك يصفه بـ:
من لنبى مثل موسى املختار

براهينه كالشمس ال مستخفينا.

ان ما مثل موسى نبي

وال مثل اقوامه متوالينا

شرعه الحق القايم قويم

ال تقليد في حقه اليقينا

180

وف 5ي ه 5ذه ال 5قصيدة مج 5موع 5ة م 5ن األوص 5اف وال 5نعوت ل 5لنبي م 5وس 5ى رت 5بناه 5ا وف 5ق أوائ 5ل ح 5روف ال 5كلمات ال 5نكرة ب 5غية
ال5تيسير ول5يس وف5ق ح5روف الج5ذر ،وب5ني ق5وس5ني أح5لنا ال5قارىَء إل5ى رق5م/أرق5ام األب5يات امل5ذك5ورة ف5يها وق5د أض5فنا ب5عض
الح5رك5ات ل5لتسهيل ف5ي ال5قراءة وال5فهم وج5ئنا ب5ال5صيغ ال5عرب5ية امل5عياري5ة أي وف5ق ال5صيغة الس5ليمة ف5ي ال5عرب5ية األدب5ية:
ف امل5الئ5كة ) ،(١٦أم5ني ) ،(٢٥٦أم5ني ب5يت اهلل )َ ،(٢٢ب5در ال5كمال
أجّ5ل ال5ساج5دي5ن ) ،(٨٨أج5ل امل5ؤم5نني ) ،(٩٢أش5ر ُ

181

) ،(١٥ت5 5 5اج الُّ5 5 5دن5 5 5يا ) ،(٢٢٧ت5 5 5اج امل5 5 5الح ) ،(٢٧ج5 5 5ن ّة اآلخ5 5 5رة ) ،(٢٢٧ح5 5 5ام5 5 5د ال5 5 5نبّوة ) ،(١٠٩ح5 5 5سنه م5 5 5طلق )،(٤٨

 .177זאב בן חיים ,תיבת מרקה והיא אסופת מדרשים שומרוניים יוצאת לאור מקור ותרגום ופירוש .ירושלים
תשמ’’ח; בנימים צדקה ,מרקה לכל קורא.עיונים ב’’תיבת מרֶקה’’ אסופת מדרשים שומרוניים על התורה.
בהוצאת מכון א .ב .ללימודי שומרונות ,חולון  ,2008مخ 5طوط م 5يمر م 5رق 5ه ب 5األص 5ل ال 5سام 5ري اآلرام 5ي وم 5قاب 5له ال 5ترج 5مة ال 5عرب 5ية
بالخط السامري نسخه الكاهن األكبر عبد املعني صدقة ٣٤٥ ،ص .أنظر ملحوظة رقم 99؛
Ferdinand Dexinger, “Die Moses-Terminologie in Tibåt Mårqe-Einige Beobachtungen. Frankfurter judaistische
 .Beiträge 25 (1998), pp. 51-62أع5 5يد نش5 5ر امل 5 5قال ف5 5يVittorio Morabito et alia (eds.), Samaritan Researches Volume :
.V. Proceedings of the Congress of the SES … University of Sydney 2000, pp. 157-170
ي لم يقم نظيره ولن يقوم إلى األبد.
 .178مثال :משה נביה דלא קעם כותה ולא יקום לעולם أي. :موسى نب ّ
 .179أنظر أعاله األبيات٢١ ،٢٠ ،١٨ ،١٧ :
 .180أنظر األبيات.٣٧٤-٣٧٣ ،٣٧٠ :
 .181بدر الدياجي ،بدر التمام ،البدر املنير ،أنظر كتاب صدقة ،ص.١٧٨ ،١٦٦ ، ،١٤٨ ،١٤٥ ،١١٥ ،١١٠ .
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ال5 5خصيص )َ ،(٢٢
خ5 5ير ال5 5دارْي5 5ن ) ،(١١١خ5 5ير األن5 5بياء امل5 5ختاري5 5ن ،(٧٧) 182ذخ5 5يرة ال5 5رازق5 5ني ) ،(٣١ال5 5راع5 5ي )،(٦٦
رس 5 5 5 5 5 5ول اهلل ،(٢٠٠ ،١٤٩ ،١١٣) 183ال 5 5 5 5 5 5رس 5 5 5 5 5 5ول )،(٣٤٨ ،٣٢٣ ،٣٢١ ،٣٠٢ ،٢٩٣ ،٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٥ ،٢٢٢ ،٢١٦
ال5رس5ول ال5صادق ) ،(١٧٧س5اب5ع الخ5ليل ) ،(١٠٧س5عادة ال5داري5ن ) ،(١٩سّ5يد  ،(٢٣)184سّ5يُدن5ا ون5بُّينا ) ،(٢٤٣ال5سيد
ال 5 5رس 5 5ول ) ،(٢٤٧س ّ5 5يدي ) ،(١١ ،٧٦ ،٣٨س ّ5 5يد البش 5 5ر )185ال 5 5عنوان( ،س 5 5يد ج 5 5ميع ال 5 5ورى )أي ال 5 5عاَل 5 5م ،(٧٦ ،س 5 5يد
س 5لني ،(٥٨ ،٤٢)186
ال 5خاض 5عني ) ،(٢٣س 5يد ال 5شاف 5عني ) ،(١٩س 5يد ال 5صال 5حني ) ،(٢٤س 5يد امل 5ال 5كني ) ،(٥٤س 5يد امل 5ر َ5 5
س 5يدي ) ،(١١٢ ،٧٦ ،٣٨ ،١ص 5اح 5ب الش 5رع الش 5ري 5ف  ١٨٤)187وان 5ظر  ،(٣٥٣ص 5ور )ب 5دال م 5ن س 5ور( ع ّ5زن 5ا )،(١١٤
س5لني )188أي :أّول/أك5رم/سّ5يد ،(١ ،ق5اَب5ل ال5سكينة )השכינהُ ،(٢٦٢ ,ق5طب 189ال5غوث ال5رب5ان5ي
ِع5مران )ُ ،(٢٠٢غّ5رة امل5ر َ 5
)ق 5طب ب 5تثليث ال 5قاف ه 5و ح 5دي 5دة ال 5رح 5ى ،س 5يد ،وال 5غوث أي اإلغ 5اث 5ة ،ال 5نصرة ع 5ند الش ّ5دة ،(١١ ،ق 5مر ب 5در ،(٥٢)190
صطفاك ال5صاف5ي م5ن الخ5طأ ) ،(٧٧امل5صطفى هلل ) ،(١امل5ليح ن5بينا
امل5ختار  ،(٢)191م5ختار ب5اري5نا )أي خ5ال5قناُ،(٨٤ ،مْ 5
) ،(١م5وس5ى ) ،(٢٩٤ ،٢٥٥م5وس5ى امل5ختار ،(٣٧٠) 192ن5بيّ األح5باب ) ،(١٩٨ن5بي خ5ير األم5م ) ،(١٠٦ن5بي األزك5ياء
) ،(١٩٢وارث علوم الدارْين ) ،(١٠٥وجهه مكَّرم بالنور األعظم ) ،(٢٦٢ولي العزم ).(٣٠
 (٣ي 5ذك 5ر ال 5عية ف 5ي ه 5ذه ال 5قصيدة مج 5موع ً5ة م 5ن أس 5ماء األع 5الم وه 5ي :إب 5راه 5يم )(٢٩٨ ،٦٧ ،٣٢؛ آدم )(١٧؛ إس 5حق
)(٢٩٨ ،٦٧ ،٣٢؛ إس 5 5رائ 5 5يل )(٣١٧ ،٢٠٧ ،١٩١ ،١٣٤ ،٩٥ ،٣٢؛ ج 5 5براي 5 5يل )(٨؛ ح 5 5وري 5 5ب )(٨٤؛ الخ 5 5ليل )(١٠٧؛
 .182خ 5اص األن 5بياء ال 5عظام 5ا ،م 5سك ال 5ختام ،ص 5فوة ال 5عّالم ،س 5نجق ال 5ثقلني )غ 5زال ال 5الوي( أش 5رف ال 5عباد ،ح 5بيب اهلل ،أش 5رف ك 5ل ش 5ري 5ف
)ال 5 5عيه( ،أش 5 5رف وأب 5 5رق م 5 5ن ف 5 5ران ،خ 5 5ير م 5 5بعوث ،أن 5 5ظر ك 5 5تاب ص 5 5دق 5 5ة ،ص،١٩٣ ،١٥٦ ،١٨٤ ،٢٢١ ،١٩٠ ،١٥٤ ،١٣٨ ،١١٦ ،٩٧ ،٧٤ .
. .٣٢٥
.183الرسول الكامل ،رسول السمرة ،رسول الهدى والحقيقة ،كتاب صدقة ص.١٧٨ ،١٦١ ،١٣١ .
 .184س 5 5يد ال 5 5كون 5 5ني ،س 5 5يد األك 5 5وان ،س 5 5يد ال 5 5رس 5 5ل ال 5 5كليم ،ال 5 5كليم ،ع 5 5طر ال 5 5كون 5 5ني ،ن .م .ص، ،٢٠٩ ،١٩٤ ، ،١٨٩ ،١٧٩ ، ،١٣٨ ،١١٥ .
،٣٢٥.١٨٧
 .185ن.م .ص٣٢٦ .
 .186ن.م .ص٣٨٢ .
 .187صاحب الوجه املنير ،صاحب األنوار ،ن.م ،.ص١٣٨ ،١٠١ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٧٤ .
.188غرة الدارين ،ن.م .ص١١٦ .
 .189ن.م .صُ .٦٧ .ي5ذك5ر أن أب5ا ال5حسن ال5صوري )أب5و إب5راه5يم ب5ن ف5رج )م5رح5يڤ( ب5ن م5اروث( ق5د ُن5عت ب5أوص5اف ك5ثيرة م5نها ”ال5قطب ال5غوث‘‘،
ينظر مثال في مخ .رقم  ٧٠٤٧في ميبت ،ص ٢٩٠-٢٨٩ .وقارن ص ٢٦-٢٥ .في أطروحتي املذكورة في ملحوظة رقم.١٤٠.
 .190قمر األقمار ،ن.م .ص.٦٣ .
 .191النبي املختار ،ن.م .ص.١٨٤ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٣٨ ،١١٥ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٨٦ ،٧٧ ،٧٤ ،٧٣ .
 .192موسى الشفيع ،موسى الطبيب ،شفيع الورى ،موسى البشير ،موسى الشفوع ،ن.م .ص.٢٠٤ ،١٧٨ ،١٦١ ،١٣٢ ،٧٣ .
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س 5درة امل 5نتهى ) ،٢٦٤أن 5ظر س 5ورة النج 5م آي 5ة (١٤؛ س 5ام 5رة ) س 5ام 5رة أي ح 5اف 5ظني(٣٣٩-٣٣٨ ،؛ س 5ني  /س 5ينا )،٧٩
ِ5 5
(٢٧٤ ،٣٢٠ ،٢٥١؛ ش5 5 5عيب )(١٠٠ ،٦٣ ،٥٥ ،٥٣ ،٤٩ ،٤٦ ،٤٠ ،١٠؛ ص5 5 5فورة )(٦١ ،٤٦ ،٤٣ ،٢٥؛ ع5 5 5باد العج5 5 5ل
ال5لعني ) ،٣١٢وم5ن امل5عروف أن ال5عيه ك5تب ك5تاب5ا ب5عنوان :رس5ال5ة ال5حقير ذات ب5راه5ني ال5برآة م5ن ت5همة العج5ل ال5لعني(193؛
ع 5 5بري )(١٨٢ ،١٨١ ،١٢٨ ،١٢٧؛ ع 5 5مران )ال 5 5عنوان(٤٠٧ ،٢٠٢ ،؛ ال 5 5عمالق )(٢٤٦ ،٢٤٣؛ ف 5 5رع 5 5ون  /ال 5 5كاف 5 5ر ،رأس
ال5كاف5ري5ن/ال5ضال  .أل5عن ال5ضال5ني )(٢٠٤ ،١٨٨ ،١٨٦ ،١٧٣ ،١٧١ ،١٦٨ ،١٦٤ ،١٦١ ،١٤٥ ،١٣٠ ،٩٤ ،٨؛ ِم5دي5ن
)(٩؛ م 5 5صر )(١٢٦ ،١٢١؛ م 5 5صري )(١٨٢ ،١٨١ ،١٢٨ ،١٢٧؛ م 5 5وس 5 5ى/اب 5 5ن ع 5 5مران )ع 5 5نوان،٢٩٤ ،٢٥٥ ،٨٥ ،١ ،
 ،٤٠٧ ،٣٧٣ ،٣٧٠وي5نظر أع5اله ب5خصوص أوص5اف5ه ون5عوت5ه ال5كثيرة(؛ ه5ارون/ه5رون )(٢٥٧ ،١١٧؛ ي5وش5ع ب5ن ن5ون أول
املجاهدين /رأس الفائزين ).(٢٤٨ ،٢٤٤
جّ5ل غ5ير ال5عرب املس5لمني ل5م ُي5ول5وا ع5ادةً اه5تماًم5ا ك5افً5يا بس5الم5ة ال5عرب5ية ع5ند ك5تاب5تهم
 (٤ه5فوات ل5غوي5ة :م5ن امل5عروف أن ُ5
ب أع 5ينهم .ن 5رى أح 5يان 5ا أن ب 5عض ال 5عرب املس 5لمني أي 5ضا ك 5تبوا به 5ذا
ف 5مثال ال 5عرب 5ية ال 5فصيحة ال 5قرآن 5ية ل 5م ي 5كن ن 5ص َ
ال5نمط ال5لغوي امل5سّمى ع5ادة ف5ي األب5حاث ال5علمية امل5عاص5رة ب5اس5م ”ال5عرب5ية ال5وس5طى‘‘ )ערבית בינוניתMiddle ,
 (Arabicامل 5ت ّسم ب 5تجاوزات ل 5غوي 5ة ش 5ت ّى أه ّ5مها اإلف 5راط ف 5ي ال 5تفصيح ) ,תיקון יתר .(Hypercorrection ,وف 5ي
أح5د امل5واض5ع ك5تب ال5عال5م ال5عالم5ة ال5شيخ ،زاق5ن /زق5ن يش5راي5يل ،ال5عية” 194.وب5عد دل5ك ان5شا اهلل ت5عال5ي م5رادن5ا ن5كتب ف5ي
ه5ذا امل5قام ك5ام تس5بيحه م5ن ت5لفيقنا ي5قال5و ف5ي اوق5ات زي5ارة ال5سادة االق5طاب وت5قبيل اع5تاب س5ادات ال5ناس ادون5نني
ال5عزر واي5تمر وف5ينحس ع5ليهم ازك5ي ال5صالوات واج5مل الس5الم ف5ي ك5ل االي5ام ون5سال ص5دق5ات ال5واق5ف ع5لي دل5ك ان ال
ي5واخ5د ال5حقير اذا وج5د ب5عض امل5نظوم م5كسور الن ال5عذر ف5ي دل5ك ل5كون ع5ندن5ا ق5صور ع5ن ادراك ع5لم االع5راب وه5دا ع5لم
ي5لزم ل5ه دل5ك وغ5يره ال5عروض وم5ع ع5دم ط5لب اواي5لنا م5ن ال5ساب5ق ل5علمه ل5حقنا ب5هم وال5دي يح5دث5نا ف5ي م5ثل ه5دا ال5تلفيق
ال5قري5حه وال5عشق ه5و ال5غال5ب ل5دل5ك )ف5ي األص5ل :ل5دي5ك( ن5سال اهلل ت5عال5ي ال5قبول ب5جاه ال5رس5ول وم5ن وج5د ع5يبا ً واص5لح

 .193ن5سخة له5ذا ال5كتاب املخ5طوط م5وج5ودة ت5حت ال5رق5م  ٧٠٤٥ف5ي م5يبت ،ق5وام5ها  ١٩٣ص وف5ي ك5ل م5نها خ5مسة وعش5رون س5طرا ً٢٧،٢ ،س5م x
١٩س5م ،ال5غالف م5قّوى ،زه5ري ال5لون .ب5داي5ته” :ك5تاب ال5رد ع5لى املس5لمني ال5ذي5ن ي5تهمون ال5سام5ري5ني ب5عبادة العج5ل ال5لعني مل5ؤل5فه ال5شيخ اب5راه5يم
ال5عيه ون5سخه ع5ن ال5نسخة االص5لية بخ5ط امل5ؤل5ف اب5و ال5حسن اب5ن ي5عقوب ال5كاه5ن ام5ا ال5نسخة االص5لية ف5ال ت5زال م5وج5ودة ف5ي ح5وزة آل ال5طيف
ال5سام5ري5ون ف5ي ن5اب5لس‘‘ .ي5تأل5ف املخ5طوط م5ن س5بعة ف5صول :ف5ي ب5عض ص5فات ال5فات5حة الش5ري5فة؛ ف5ي ت5قدي5م ش5يء م5ن ع5لم ال5تواح5يد؟ ف5ي
ال5 5قول ال5 5صحيح ف5 5ي وق5 5عة العج5 5ل ال5 5لعني؛ ف5 5ي ذك5 5ر امل5 5اء ال5 5صال5 5ح ل5 5لطهارة وال5 5وض5 5وء وال5 5صالة؛ ف5 5ي ع5 5قيدت5 5نا ال5 5صحيحة ال5 5دى ع5 5لى الش5 5رع
ص5ري5حة؛ ف5ي ش5رح ص5فات ص5ورة ال5قيام5ة وت5باث ال5بعث؛ ف5ي م5حاول5ة اه5ل ال5عناد ون5فى م5ا اع5تمدوه م5ن ق5واع5د ال5فساد .ن5اس5خ املخ5طوط ه5و أب5و
الحسن بن يعقوب بن هرون بن سالمة بن غزال الكاهن السامري اإلسرائيلي املوسوي وسنة النسخ .١٩٣٣
 .194أنظر كاتالوج روبرتسون ص.٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢٠٦ .
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في جميع اموره ينجح‘‘.195
ا( ف5 5ي ع5 5لم األص5 5وات ال5 5عام وال5 5وظ5 5يفي )ع5 5لم ال5 5فون5 5يمات ،ال5 5فون5 5ول5 5وج5 5يا( :ورود ال5 5تاء امل5 5بسوط5 5ة/امل5 5فتوح5 5ة م5 5كان ال5 5تاء
امل5رب5وط5ة :م5ثل غ5رت )(٦٤ ،٣٨ ،١؛ ك5تاب5ة ت5اء م5رب5وط5ة ب5دال م5ن ت5اء م5بسوط5ة ف5ي ال5فعل امل5اض5ي ل5لغائ5بة :ث5م س5ارة الب5تالع
ال 5كاف 5ر )(٢١١ ،١٢٤؛ ك 5تاب 5ة ال 5تاء امل 5رب 5وط5ة ب 5دون ال 5نقطتني إال ن 5ادرا و إال ف 5ي ح 5ال 5ة اإلض 5اف 5ة ع 5ادة :ال 5بداي 5ه ،ال 5عناي 5ه
وال5وق5اي5ه ،س5بعه ،ص5فوره ،الش5راف5ة )أي :الش5رف( ،ال5عزي5مة ال5خ،٨٢ ،٨١ ،٧٩ ،٦٢ ،٥٤ ،٥١ ،٣٤ ،٢٥ ،١٠ ،٦ ،٢) .
(٤٠٦ ،٣٧٢ ،٣٣٩ ،٣١٧ ،٣١٥ ،٢٨١ ،٢٥٠ ،٢٤٦ ،٢٠٧ ،١٦٤ ،١٣٩ ،١٠٩ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٠؛ س5 5 5 5 5عادة ال5 5 5 5 5داري5 5 5 5 5ن،
ذخ5يرة ال5رازق5ينا ،ص5بوة امل5راد ،ل5ضياف5ة اب5ينا ،ج5نة ال5رض5وان ،ت5حية ال5خشوع ،ط5رف5ة ع5ني ،خ5ات5مة خ5ير )،٤١ ،٣١ ،١٩
(٤٠٨ ،٣٤٣ ،٢٩٥ ،٢٨١ ،٢٠٣ ،١٩٩ ،١٧٥ ،١٣٧ ،٨٨ ،٨١ ،٦٠ ،٥٨ ،٥١ ،٥٠؛ ب 5رك 5ة تح 5ل ،ب 5هجة تج 5لب ،ال ط 5اق 5ة
ل5نا ع5ليه ،الش5رط5ة ) .(٤١٥ ،٤١٤ ،٢٠٠ ،٧٥ ،٤٤ ،٣٥ك5تاب5ة أل5ف ط5وي5لة ب5دال م5ن ال5تاء امل5رب5وط5ة :م5ن ال5بداي ل5لنهاي5ا
)(٢؛ ك5تاب5ة ال5ياء امل5تطرف5ة ب5دون ال5نقطتني :م5ذه5بى ،س5يدى ،ال5ذى ،ال5رب5ان5ى ،ق5لبى ،ي5لوم5نى ال5خ.ال5خ،٢٥ ،١١ ،٧ ،١).
 ١٢٧ ،١٠٦ ،٦٢ ،٣٨ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ال 5خ( .؛ ال 5همزة ،ه 5مزة ال 5قطع إذ ال وج 5ود ل 5همزة ال 5وص 5ل ب 5تات 5ا ،وامل ّ5دة ن 5اق 5صتان
ف5 5 5ي م5 5 5عظم ال5 5 5حاالت )،١٧٠ ،١٦٠ ،١٣٠ ،١٢٠ ،٩٠ ،٥٥ ،٤٧ ،٤٠ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٣ ،٢٠ ،١٧ ،١٤ ،٧
 ١٩٣ ،١٩٠ ،١٨٠ال5خ( .؛ زي5ادة أل5ف ف5اص5لة ف5ي ن5هاي5ة ال5فعل امل5ضارع ال5ناق5ص ال5واوي خ5طأ م5ثل :ي5علوا ،ن5رج5وا )،٢٢
(٢٦١ ،٤٥؛ ك5تاب5ة أل5ف ط5وي5لة ب5دال م5ن أل5ف م5قصورة :ال5عال ،م5دا ،ف5اش5تكا ،ادن5ا (٢٢٩ ،١٣٥ ،٦٠ ،٣٤ ،٣٣) ،وك5تاب5ة
ال5عكس أي أل5ف م5قصورة ب5دال م5ن األل5ف ال5طوي5لة :س5وى ،ع5فى ال5خ(٣٠٠ ،١٦٧ ،١٢٧) .؛ ب5لبلة ب5ني ال5ناق5ص ال5واوي
وال5ناق5ص ال5يائ5ى :ي5علو ت5صبح ي5على )(٣٦؛ ت5فخيم الس5ني أي ل5فظها وك5تاب5تها ص5ادا :ص5ور عّ5زن5ا ،ص5ور وط5ري5ق )،١١٤
(٢٠١؛ ت ّ5حول ال 5ذال إل 5ى زاي ك 5ما ه 5ي ال 5حال ف 5ي ب 5عض ال 5لهجات ال 5عرب 5ية :ك 5ازب 5ني ،زاك 5ري 5ن ،زوات 5هم ال 5خ،١٧٤) .
(٣٩٥ ،٢٩٢ ،٢٢٧؛ ت 5فخيم ال 5دال إل 5ى ض 5اد :ال 5ضفاض 5ع ،ض 5اض 5ده ،ف 5ان 5حضر ع 5ن ال 5جبل( ،٣٠٣ ،٢٢٨ ،١٣٣) ،؛
قلب الثاء سينا كما هي الحال في بعض اللهجات العربية :وارزقنا الثبات والسبوت ).(٣٦٨
ب( ال5صرف :اس5تعمال ”أف5عل‘‘ ب5دال م5ن ”ف5عل‘‘ وه5ذه ظ5اه5رة ع5ام5ة ف5ي ع5رب5ية ال5سام5ري5ني 196:اق5لبا م5ياه م5صر دًم5ا،
ف 5أرم 5اه ال 5خالق ب 5عدم ال 5تأم 5ينا ،ف 5أع 5رض 5وا االم 5ر هلل ال 5قادر ،أوع 5د ب 5نزول ال 5بَرد ،أق 5اد االم 5ة )،١٧٢ ،١٣٧ ،١٣٢ ،١٢٦
(٢١٢ ،٣٣٠ ،١٥٩ ،٢٧٢؛ وج 5ود ع 5كس ذل 5ك ،أي ”ف 5عل‘‘ ب 5دال م 5ن ”أف 5عل‘‘ ن 5ادر م 5ثال :مل 5ا ع 5طى ن 5ظام ال 5رع 5اي 5ا ،وع 5يد

 .195ن .م .ص.٢٥٥ .
Haseeb Shehadeh, The Arabic of the Samaritans and its Importance. In: Alan D. Crown Lucy Davey (eds.), .196
EssaysH in Honour of G. D. Sixdenier, New Samaritan Studies of the Société d’Études Samaritaines III & IV.
Proceedings of the Congresses of Oxford 1990, Yarnton Manor and Paris 1992, Collège de France with Lectures
Delivered at Hong Kong as Participation in the ICANAS Congress. Mandelbaum Publishing, The University of
Sydney 1995, pp. 551—576
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ع 5لينا اي 5ام رض 5وان 5ك(٣٦٣ ،٨٠) ،؛ ”اس 5تفعل‘‘ ب 5دال م 5ن ”اف 5تعل‘‘ :واس 5تعرف 5وا ل 5الن 5بيا ب 5ال 5خالف ) ،(١٦٢وي 5شار أن
م5عنى ”اس5تعرف ف5ي ال5عرب5ية األدب5ية :عّ5رف م5ن ه5و ،ع5صاه ب5دال م5ن ع5صا ،ال5عصات5ني ب5دال م5ن ال5عصوي5ن )،(١٢٣ ،٩٠
م5لينا ب5دال م5ن م5ألن5ا ) ،(١٢٨اس5تعمال ‘‘خ5دي5ر‘‘ ب5دال م5ن ”خ5در‘‘ أي س5تر ال5جاري5ة ف5ي ال5بيت ) ،(١٨١م5اض ل5لغائ5بني
ب5نون ف5ي آخ5ره ك5ما ف5ي امل5ضارع امل5رف5وع :ه5ذه ال5ظاه5رة م5عروف5ة ف5ي ال5عرب5ية ال5سام5ري5ة :وب5لغون م5صر ودخ5لوا م5عا
)(١٢١؛ اس5تعمال ”م5آ‘‘ ب5صيغة امل5ؤن5ث ،ع5لي م5ا ي5بدو ،ب5تأث5ير ال5عام5ية الفلس5طينية ”َمِّّ5يه‘‘ :ان5طبقت ع5ليهم م5آ البح5ر
) ٢٠٦وف5ي  ٢١٣م5ذ ّ5ك5ر( ،ث5بوت ال5ياء ب5عد أل5ف زائ5دة ك5ما ه5ي ال5حال ف5ي ال5عرب5ية ال5عام5ية :ال5شواي5ب ،ال5دالي5ل )،٣٦٧
.(٣٧٢
جـ( ف5ي ال5نحو :ص5يغ غ5ير ص5حيحة ف5ي األف5عال امل5عتلة م5ثل :ل5م ن5حصى ،رب5نا ع5ود ع5لينا ب5ال5طاف5ك ،ان5ت اس5مع وق5ول
ك5األم5ر ل5نا ،ام5ضى ي5ا م5وس5ى ،اح5مينا م5ما خ5ال5فوك ،وع5ينا ع5لى اي5ام ،وت5وب ع5لينا ،ك5ون م5عنا ك5ال5ذى ن5بينا )،٦٩ ،١٣
(٣٧٨ ،٣٦٠ ،٣٣٧ ،٣٣١ ،٢٩٤ ،٢٦٩؛ ح5ال5ة رف5ع )أو جّ5ر( ب5دال م5ن ح5ال5ة ال5نصب :وق5بلوا ي5داه الش5ري5فتان ،ال5ذى ع5لى
ي5داه ،وق5د اراد رده5م ع5اج5ل ،ك5م اه5لك ف5روع وات5لف زروع ،م5ا اب5قى اخ5ضار وال ث5مار ،ليبس5ط ي5داه ،م5ا ي5نظروا ب5عضهم،
ارب5عني ي5وم(٢٨٢ ،٢٨٠ ،١٧٩ ،١٧٧ ،١٧٠ ،١٦١ ،١٢٣ ،١٠٠ ،٥٠) ،؛ ح5ال5ة ال5رف5ع ب5دال م5ن ح5ال5ة الج5ر :م5ن ع5لى ي5داه
)(٣٠٦؛ ح5ال5ة ال5نصب ب5دال م5ن ح5ال5ة ال5رف5ع :س5ر واهلل م5ساع5دا ل5ه ،ان5تم واهلل ال5صادق5ني ،ول5يلة س5اب5ع ال5عيد ح5جا ً هلل،
اث5نى عش5ر )ف5ي ب5داي5ة الج5ملة( ،ل5وح5ى ج5وه5ر )ف5ي ب5داي5ة الج5ملة( )(٢٨٢ ،٢١٨ ،١٩٩ ،١٦٣ ،٩٨؛ ح5ال5ة ال5نصب ب5دال
م 5ن ح 5ال 5ة الج 5ر :م 5ا اش 5تاق 5وا ل 5طعام 5ا ً ي 5ذق 5ون 5ه ،ل 5قوم 5ا ً ،واج 5علك ال 5ى ق 5وم 5ا ً ع 5ظيما ،م 5ن ح 5قا ً )،٣٢٥ ،٢٩٥ ،٢٥٠ ،٢٢٤
الح5ظ ت5نوي5ن ال5فتح ف5ي ك5ل ال5حاالت (؛ ح5ال5ة الجّ5ر )ال5خفض( ب5دال م5ن ال5رف5ع أو ال5نصب ف5ي واح5د م5ن األس5ماء الس5تة:
ل5تفرح وت5مرح ق5وم ٍ م5وال5ينا ،ذق5ناه وح5قكم ي5ا اب5ينا )(١٨٧ ،١١٥؛ ت5ذك5ير وت5أن5يث ن5فس ال5كلمة ”ع5صا‘‘ )(٩١ ،٩٠؛ ل5غة
أك5لون5ي ال5براغ5يث أي إل5حاق ع5الم5ة ت5ثنية أو ج5مع ع5لى ال5فعل ال5ساب5ق ل5لفاع5ل ك5ما ه5ي ال5حال ف5ي ال5لهجات ال5عرب5ية:
ن5ام5ا ال5طفالن ون5ام5وا األط5فال ون5ام5تا ال5طفلتان ون5من ال5طفالت .أم5ا م5ذه5ب ج5مهور ال5عرب ع5ند إس5ناد ال5فعل إل5ى ظ5اه5ر
م5 5ثنى أو ج5 5مع وج5 5وب تج5 5ري5 5ده م5 5ن أي5 5ة ع5 5الم5 5ة ت5 5ثنية أو ج5 5مع .ن5 5قول :ن5 5ام ال5 5طفل/ال5 5طفالن/األط5 5فاُل؛ ون5 5امِ 5 5
ت ال5 5طفلة/
ال5طفلتان/ال5طفالت .وه5ناك م5ن س5ماه5ا بـ”ي5تعاق5بون ف5يكم م5الئ5كة‘‘ ،س5ورة األن5بياء  ،٣ك5إب5ن م5ال5ك .ب5عض األم5ثلة:رب5ياه
اض5داده؟ ،واك5تفوا ال5بتول ،ي5قلدون5ك امل5قلدون5ا ،وان دخ5ال ع5برى وم5صرى ،وان5قرض5وا ع5باد العج5ل)،١٨١ ،١٠٦ ،١٢ ،٥
(٣١٢؛ ث5بوت ال5نون امل5تطرف5ة ب5دال م5ن ح5ذف5ها بس5بب اإلض5اف5ة أو ع5ام5ل ن5صب :ب5نون رب5ى اس5رائ5يل ،ل5يرون ب5عضهم،
ل5 5يتزك5 5رون ف5 5ضل اب5 5ن ن5 5ون ،ل5 5يعتبرون ش5 5ان5 5ك(٢٧٥ ،٢٤٨ ،٢٠١ ،٩٥) ،؛ ل5 5م  +م5 5اض م5 5ثل :ول5 5م ب5 5قى خ5 5ير )(٣٠٧؛
”ال5ذي‘‘ تس5تعمل م5ثل ”إّل5ي‘‘ ب5ال5عام5ية أي دون أي ت5غيير ف5ي ص5يغتها :اع5فوا ع5نا ك5ال5ذى س5اب5قينا ال5خ،٢٧٤ ،١٦٣) .
(٣٩٣ ،٣٢٠؛ إخ5الل ب5قواع5د ال5عدد :س5بع م5واق5يته ،والس5بع ح5جب )(٢٧٤ ،٢٣٤؛ ع5روة ال5وث5قى ب5دال م5ن ال5عروة ال5وث5قى
أي اسم وصفة ال إضافة ).(٢٧٨
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د( األس5لوب :ال ن5ضيف ج5ديً5دا إذا ق5لنا إن ظ5اه5رة ت5فشي األخ5طاء ال5لغوي5ة ل5دى ال5كثيري5ن م5ن ال5ناط5قني ب5ال5ضاد ك5لغة
أم ع5لى مّ5ر ال5عصور م5عروف5ة ج5يًدا ال س5يما ف5ي ع5صرن5ا ال5راه5ن اإلل5كترون5ي .قّ5لما نج5د ه5ذه ال5ظاه5رة م5ثال ف5ي أوس5اط
املس5تشرق5ني وأس5ات5ذة ال5عرب5ية األج5ان5ب امل5تمتعني ب5قدرة ال5تكلم وال5كتاب5ة وه5م م5ا زال5وا ق5لة ف5ي ال5غرب .وال5فرق الج5لي ب5ني
ه5ات5ني الش5ري5حتني م5رت5بط ب5األس5لوب ،الش5ري5حة األول5ى ت5كتب وف5ق روح ال5عرب5ية وبس5الس5ة م5طّعمة ال5فصحى ب5عبارات
م5ن ال5عام5ية ،ف5ي ح5ني أن ال5ثان5ية ت5تسم ك5تاب5تها ب5ال5رك5اك5ة وع5دم االس5تساغ5ة .ارت5أي5نا أن ن5أت5ي به5ذه ال5عينة :ف5تح م5بني،
ودوه س5الم5ي ،ش5فع ف5ي ،رع5ى اهلل ،ال يخ5لف امل5يعاد ،ك5لم ذات ن5فسه ) ،(٨٢ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٣ ،٦١ ،٦٠ ،٤٢ ،٤ال5عجب
ال 5عجاب ،ان 5نا م 5حاس 5يبك ،ح 5بل ال 5خالف ق 5اط 5ع ف 5ينا ،وه 5م ب 5إزار الس 5رور م 5توش 5حينا ،ال 5نور ل 5بس وج 5هه املش 5رق ،ق 5يام
ال5قيام5ة ون5وح الح5مام5ة ،ك5اس5ات ال5كفر متج5رع5ني ،م5ن ك5ل ف5ج ع5ميق )س5ورة ال5حج  ،(٢٧س5الم ك5نسمات اله5بوب )،٨٤
 ،(٣٩٧ ،٣٥٩ ،٣١٩ ،٣١٥ ،٢٦٣ ،٢١١ ،١٤١ ،١١٤ارزق 5نا خ 5ات 5مة خ 5ير ،ال ت 5حوج 5نا ل 5غير ب 5اب 5ك ،أف 5رغ ص 5برا ج 5ميل
للصابرينا ،اكفينا شر من ال يخافك ،يا سائل عن غامضها ).(٤١٧ ،٤١٥ ،٤١١ ،٤٠٩ ،٤٠٨
هـ( عّ5ينة م5ن األل5فاظ ال5عرب5ية ذات ال5سمة ال5سام5ري5ة :ال5داري5ن ) ،(٢٣٨ ،١١١ ،١٠٥ ،٣٤ ،١٩دن5يا )،٢٣٥ ،٢٢٧ ،٣٧
 ،(٣١٩ ،٢٨٦دار الس5الم  ،(٤٠٦ ،٣٧)197ال5عامل5ني ) ،(١٠٤ ،٦٦ ،٥٩ج5نة ال5رض5وان ) ،(٦٠ال5رض5وان )أي امل5سيح أي
ال5 5تائ5 5ب ع5 5ند ال5 5سمرة ،(٣٣٢ ،ف5 5رض النح5 5ر )أي ال5 5فسح ،(١٩٥ ،العش5 5ر ك5 5لمات )أي ال5 5وص5 5اي5 5ا العش5 5ر،٢٧١ ،٢٦٨ ،
 ،(٣٢٥ ،٢٨٢ق 5يام ال 5تائ 5ب )ال 5عائ 5د ،م 5سيح ال 5سمرة ،(٣٦٠ ،ال 5كتاب أي ال 5توراة ) ،(٤٠٣ ،٣٥٤ي 5وم االن 5تقام )،(٤٠٦
الخ5ليط ) ١٥٤ ،١٤٣وه5و ال5ترج5مة ال5عرب5ية ال5سام5ري5ة ل5لفظة ערב )ي5لفظها ال5سام5ري5ون ال5يوم  (˒ār#bف5ي س5فر الخ5روج
 .٢٨-١٧ :٨وه 5ذه ه 5ي ال 5ضرب 5ة ال 5راب 5عة ف 5ي ض 5رب 5ات )م 5عاج 5يز( م 5صر العش 5ر وال 5تي ت 5ختصر ف 5ي ال 5تراث ال 5يهودي
ب 5 5األح 5 5رف ال 5 5تال 5 5ية :דצ‘‘ך עד‘‘ש באח’’ב )דם ,צפרדע ,כינים ,ערב ,דבר ,שחין ,ברד ,ארבה ,חושך,
س5ر ع5ادة ال5سام5ري5ون ه5ذه ال5لفظة
בכורות = دم ،ض5فادع ،ق5مل ،الخ5ليط ،وب5اء ،ق5روحَ ،بَ5رد ،ج5راد ،ظ5الم ،أب5كار( ويف ّ 5
العبرية وكأنها اختصار لـ ע= עוף )طير ،طائر( ר= רמׂש )دبيب( ב =בהמה )بهيمة(.

ب 5عد االن 5تهاء م 5ن إع 5داد ه 5ذه ال 5دراس 5ة وص 5لتني ن 5سخة أخ 5رى م 5ن ال 5قصيدة )ُي 5نظر ف 5ي امل 5لحوظ 5ة  ١ون 5رم 5ز إل 5يها ه 5نا
ب5اس5م ن5سخة أب5يشع ل5لتمييز ب5ينها وب5ني ن5سخة ك5ام5ل ن5اس5خ املخ5طوط ف5ي م5بيت( ع5نوان5ها” :ع5ليه اي5ضا ً ن5ظيره5ا م5طول5ه
ل5ه اي5ضا ً رح5مة اهلل ع5ليه وج5معنا ب5ه ب5فردوس ال5نعيم ام5ني” .ق5وام5ها ت5سَع عش5رةَ ص5فحًة وف5ي ك5ل ص5فحة ث5الث5ة وعش5رون
ب5يتا ب5اس5تثناء األول5ى ف5فيها ث5مان5يةأب5يات واألخ5يرة وت5ضم عش5ري5ن ب5يتا .م5عنى ه5ذا أن مج5موع أب5يات5ها ه5و  ٢١٩ب5يتا
 .197قارن ”دار البقا ويوم اللقا‘‘ ،كتاب صدقة ،ص ،١٧٧ .يشار أن الصفحات  ٢٨٤-٢٦٩ ،٢٥٧-١٤٩في كتاب التسابيح لصدقة تحتوي
أشعارا للعيه وينظر كذلك في كّراس التسابيح ،مخ .رقم  ٧٠٢٣في ميبت.
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وه 5ذا ال ي 5واف 5ق م 5ا ورد ف 5ي آخ 5ره 5ا ”ع 5دد اس 5طره 5ا  .”٤٢١ال 5بيتان اإلض 5اف 5يان ف 5ي ه 5ذه ال 5نسخة م 5قارن 5ة ب 5ال 5نسخة
املعتمدة هنا هما رقم  ١١٤ورقم  ٣٨٦ومكانهما رقم  ١١٥بعد ”اننا محاسيبك ”...ورقم  ٣٨٥بعد
اللهم صلى وسلم عليه

عدد جيوش املاليكه املسرينا

البيتان هما :بعيدك ربنا علي العبيد

ويعود بك فوق معالينا

اللهم صلي وسلم عليه

عدد فراسخ االرض املتفرسخينا

ف5يما ي5لي أورد ب5ياًن5ا ب5ال5قراءات امل5ختلفة ب5ني ال5نسختني اآلن5فتني ع5لى ال5نحو ال5تال5ي :أوال رق5م ال5بيت ف5ي ن5سخة ك5ام5ل ث5م
الكلمة فيه ثم هذا الخط  /فقراءة نسخة أبيشع أو الخط — ويعني ال وجود ألي مقابل:
 .٢ل 5لنهاي 5ه/لله 5داي 5ه؛  .٥اض 5داده/اض 5اده؛  .٧ذا—/؛ ال 5فاج 5ري 5نا/ال 5عاج 5زي 5نا؛  .٩ع 5لى/ال 5ى؛  .١٠ي 5راق 5بوا/ي 5رق 5بوا؛ .١٢
بس 5رع 5ه/س 5رع 5ه؛  ١٣م 5تغزل 5ني؟/م 5تغزل 5ني؛  .١٤وص5فوا/اص 5فو؛  .١٥ق5ان5ا/ق5لن؛ م5نه/م5ن ن 5وره؛  .١٦ش 5بهوه /س 5بهوه؛ .١٨
ل5 5جنان ال5 5نعيم/ال5 5جنان وال5 5نعيم؛  .١٩ه5 5و/ه5 5ذا؛  .٢١ق5 5طرت/ق5 5طرات؛  .٢٣ع5 5لى—/؛  .٢٤ه5 5ناه5 5ا/ه5 5نا؛  .٢٥ص5 5فوره/
ع5صفوره؛ ف5يه—/؛  .٢٦ش5رك/س5رك؛ ي5لوم5نى/ت5لوم؛ ي5ذك5ى/ي5زك5ى؛  .٢٩ل5جام5ع/ال5جام5ع؛  .٣١ه5ذا/به5ذا؛ ذخ5يرة/دخ5يرة
خ5بر؛  .٣٢اب5راه5يم واس5حق/اس5حق واب5راه5يم؛  .٣٤وب5ه م5ن/وب5ه؛ ي5كفينا/ك5فينا؛  .٣٥ال5قلب وب5ه/ال5قلب؛ اج5عل—/؛ .٣٦
ص5يته/ص5اب5يته؛ ح5قا ً/ح5ق؛  .٣٧ل5سعدن5ا/ب5سعده؛  .٣٨ه5بت/ه5يبة؛  .٤٠ب5تول5ه/ب5تول5يه؛ س5ري5عا ً/س5رع5ة؛  .٤١ص5بوة/ص5بوا؛
اص5اب5نا/ص5اب5نا؛  .٤٢وودوه/وردوه؛  .٤٣وص5فوره/وع5صفوره؛ .٤٤س5رورا ً ل5لناظ5ري5ن/وج5وه ال5ناظ5ري5ن؛ وم5نحته/وم5نحة،
ال5سقام/ك5ل س5قام؛  .٤٥االي5مان/االم5ان؛  .٤٦ص5فوره/ع5صفوره؛  .٤٨ان5ده5شوا/ان5ده5ش؛ ب5ه/ل5ه؛  /٤٩ب5اداب/ب5ادب؛ .٥٠
ل5ه—/؛ ل5ضياف5ة/ض5ياف5ة؛  .٥١ب5قول/ع5ازم؛ اج5اب5ة ال5طال5بينا/ل5لعارف5ينا؛  .٥٤وس5لمه/وس5لموه؛ م5لكه/وم5لكوه؛  .٥٥اق5ام/ق5ام؛
دي 5ار؟/ون 5ار؟؛  .٥٧ت 5ضاع 5فت/اض 5عاف؛  .٥٧امل 5تعاض 5دي 5نا/امل 5تعاج 5ينا؛  .٥٨امل 5رس 5لينا/وام 5ينا؛  .٦٠ال 5رض 5وان 5رض 5وان؛
االي 5ام—/؛ ع 5لى ال 5دوام/م 5دال 5دوام م 5ن؛  .٦١ص 5فوره/ع 5صفوره؛ غ 5دا ي 5شفع/ع 5ند ال 5شفيع؛  .٦٢ام 5نحنا/وام 5نحنا؛ ل 5تكن/
ت5كن؛  .٦٤رع5وت ،الُ5رع5ات/رع5وة ،الُ5رع5اه؛  .٦٥وب5امل5ذاب5ح/ول5و ب5امل5داي5ح؛  .٦٦راع5يهم/رع5يهم؛ ح5فظا … ال5عامل5ينا/ول5جال
اج 5يال اح 5باب 5ه ال 5زاك 5ينا؛ ال 5سادات/ازك 5ياه؛ ل 5لوارث 5ينا/ل 5لواس 5قينا؛  .٦٩ع 5دت/ع 5ودة؛  .٧٠وال 5همنا/وال 5هنا؛ ي 5أت 5ى/ي 5صفى؛
ل5لمتضاي5قينا/امل5تضاي5قينا؛  .٧١ن5حن ع5واج5ز/ال5عواج5ز؛ م5ا/رب5ي م5ا؛  .٧٢ح5سيب/س5بب؟؛ وع5ليك—/؛  .٧٣وع5ليك/ع5ليك؛
ل 5 5دي 5 5ك/ال 5 5يك؛ ال 5 5واص 5 5لينا/امل 5 5توص 5 5لينا؛  .٧٤ص 5 5لنا/ص 5 5نا؟؛ رب 5 5نا/رب 5 5ي؛ ل 5 5طفك/ال 5 5لطف؛  .٧٥ب 5 5لطف—/؛ ن 5 5عمة/رح 5 5مة؛
ل5لمساك5ينا/م5ساك5ينا؛  .٧٨ال5نوع/ل5نوع؛  .٧٨مل5ا/م5ن؛ ال5رع5اي5ا/ال5رع5اي5ه؛ ال5عليق/ع5ليق؛ ،م5الك/وم5االك؛ اهلل—/؛  .٨١ت5هج/
ت5اج5ح؛ ب5ه—/؛ ال5براه5ينا/ب5راه5ينا؛  .٨٢وك5لم/وك5ال5م؛ ال5عجاب/ع5جيب؛ ل5لمتعجبينا/ل5لمتعاج5بينا؛  .٨٣ت5نظره/ن5ظرت5ه؛ .٨٤
وال5عجب ال5عجاب/ال5عجب ال5عجب؛ وامل5الك/وامل5االك؛ ي5كلم/ك5ال5م؛  .٨٥ون5اداه م5ن ال5عليق/وق5ال؛ الن5ك/ان5ك؛ ب5واِد م5قدس5ينا/
ب5وادي5نا؛  .٨٦اآلن—/؛ اب5اي5اك/اب5اي5ك؛  .٨٧وج5واري5ح/وال5جوارع؛  .٨٨وك5ان/واس5تطرح وك5ان؛  .٨٩ب5مالك/ب5امل5االك؛ .٩٠
ام 5ره/ام 5ر؛ ان ي 5لقى/ب 5ال 5قا؛  .٩١ب 5يده—/؛  .٩٢وت 5لك ال 5عصا/وال 5عصاه؛ ل 5يأم 5ن/ل 5تأم 5ن؛ ب 5ال 5تقدي 5ر/ب 5ال 5قدر؛  .٩٣ألب 5اي 5اك/
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الب5اي5ك؛ ل5هم/الل5هم؛  .٩٥واال/وان ل5م؛  .٩٦م5تنوع5ه/امل5نوع5ه؛ ل5يتحقق/ل5تحقق؛  .٩٧ب5ادر/ب5اي5دا؟؛  .٩٨م5ساع5دا ً ل5ه/ي5ساع5ده؛
واع 5اد//ث 5م ع 5اد؛  .٩٩ع 5ن—/؛ .١٠٠ش 5عيب/س 5عيب؛ ت 5حقيق/ت 5حقق؛  .١٠١وق 5ال/واش 5ار ع 5ليه؛ بس 5الم—/؛ل 5فاك/ف 5اك؛
 .١٠٢ب 5ك/ان ب 5ك؛ االزك 5يا/االذك 5يا؛ م 5وع 5دي 5ن ب 5ك/م 5وع 5ودي 5ن؛ امل 5توع 5دي 5نا/امل 5تواع 5دي 5نا؛  .١٠٦ح 5قا ً/ح ً5ق؛ ي 5قلدون 5ك/ي 5قلدوك؛
امل5قادون5ا/م5قادي5نا؛  .١٠٩ح5ام5د/ح5ميد؛  .١١٠الن5ك/ان5ك؛ م5حنة/م5نحة؛  .١١١ي5ثقون/ي5توق5ون؛ ل5خير/خ5ير؛  .١١٢م5والك/
م 5والك ل 5ك؛  .١١٣واألخ 5آ/واالم 5ة؛  .١١٥ل 5تفرح وت 5مرح/ل 5تفرج وتخ 5رج؛ ق 5وم/ف 5روع؛  .١١٧وه 5ارون/وه 5رون؛ م 5عينا/ي 5عينا؛
 .١١٨رب5نا/رب5ي؛ وس5اروا/وص5اروا؛  .١٢٠واوام5ره5ا/وام5ره5ا ،س5يما/س5ما؛  .١٢١ودخ5لوا/ودخ5لون؛ ال5كاف5ر/ك5اف5ر؛ ل5لكفر/
ك5فر؛ امل5الع5ينا/م5الع5ينا؛  .١٢٢روي5اه5م/رؤي5تهم؛ الن5هم ك5ان5وا/اق5مار؛ ب5نور/ب5ان5وار؛ م5تتوج5ينا/م5توج5ينا؛  .١٢٣رده5م/رده5ا؛
ف5اب5قوا/ف5ال5قوا؛ ال5عصات5ني/ال5عصآ؛  .١٢٤زلِ 5
ت/ذل5تا ً؛  .١٢٥ال5بال5غينا/ال5باغ5ينا؛  .١٢٦اق5لبا/اق5لب؛ م5ياه/م5يأ؛  .١٢٧ط5لبا/
ط5لبو؛  .١٢٨م5لينا/ط5لينا؛  .١٣١املعج5ز/ال5ثقا؛ ال5ضال5ينا/ال5طاغ5ينا؛  .١٣٢لليس5را/لليس5رى؛ ك5ما ام5ر/ك5ام5ر؛  .١٣٤ال/
اال؛  .١٣٦امل5وت/ال5نوع؛  .١٣٧ب5طرف5ة/ك5طرف5ة؛ ال5باغ5ينا/ب5اغ5ينا؛  .١٤٠ب5أم5ر/ن5فذ ام5ر؛ ص5ار—/؛ ت5راب/وت5راب؛ ف5أج5اب5ت/
اف5 5ادة؛  .١٤١له5 5ذا/كه5 5ذا؛ ق5 5اط5 5ع ف5 5ينا/ق5 5اط5 5عينا؛  .١٤٢وتج5 5روا/وتج5 5ردو؛ .١٤٤ ،اج5 5ساد/االس5 5جاد .ال5 5كفره/ال5 5كاف5 5ره؛
االت 5زاز؟/االل 5ذاذ؛  .١٤٦م 5نك/ب 5كم؛  .١٤٧ك 5ون/ك 5ون 5وا؛  .١٤٩ف 5اس 5تشفع/ف 5اس 5تعفى؛  .١٥١ص 5دق ح 5ق/ح 5ق ص 5ادق؛
ل 5تحقيق/ت 5حقق؛  .١٥٣ال 5ى—/؛  .١٥٥ان 5كاد/م 5ن ال 5نكاد؛  .١٥٨اال/ال 5ى؛ غ 5ير/خ 5بر؛  .١٥٩مش 5تعلينا/م 5شعلينا؛ .١٦٠
ال5 5برد/ب5 5رد؛ وهلل/ول5 5ه؛  .١٦١وات5 5لف/وازرد؛  .١٦٤وال5 5ى/وال5 5ى م5 5ا؛ م5 5تمنعينا/م5 5تحتفينا؛  .١٦٥ج5 5ان5 5ينا/ح5 5اق5 5ينا؛ .١٦٦
ل 5بغيهم/االب 5فيأ؟؛  .١٦٨غ 5ضبية/ع 5ضبيه؛  .١٧٠اخ 5ضار/خ 5ضار؛ اث 5مار/اث 5ار؛  .١٧١ل 5عاج 5ز/ال 5فاج 5ر؛  .١٧٣ال 5تأب 5ينا/
ال5سام5حينا؛  .١٧٤ل5كون5ه/ال ال5ى ك5ون5ه؛ ال5كازب5ينا/ال5فاس5قينا؛  .١٧٧ام5ره/ام5ر؛ ليبس5ط/يبس5ط؛ ي5داه/ك5فاه؛  .١٧٨وق5د/
واخ 5د؟؛  .١٧٩ي 5نظروا/ن 5ظروا؛  .١٨٠امل 5كرس 5حني/ك 5امل 5كرس 5حني؛ وامل 5قعدي 5نا/وامل 5كتفينا؛  .١٨٣ال 5زك 5يني/ال 5ذك 5يني؛ .١٨٤
ليظه 5ر/الظ 5هار؛  .١٨٦ه 5لك/يه 5لك؛ اج 5ناس/ح 5ياض؟؛ ذات ي 5قينا/ذاي 5قينا؛  .١٨٧ذق 5ناه/ذح 5قناه؟؛ اوروه/ذب 5وه؛ م 5ن—/؛
 .١٨٨ال 5ضارب/ال 5ضراب؛ ال 5بال/ل 5يال؛  .١٩٣ام 5ال 5هم/م 5ناه 5م؛  .١٩٤وامل 5نان/وامل 5ان؛  .١٩٩ح 5جا ً هلل/ح 5ج اهلل؛ لش 5ط/ال 5ى
ش5اط5ى؛  .٢٠٠ب5ال5عصه/ب5ال5عصا؛  .٢٠١م5نهم—/؛ وط5ري5ق/ط5ري5ق؛ داخ5لينا/ع5اب5ري5نا؛  .٢٠٢وت5ساب5يحهم/وتس5بيحهم؛
راس/راي5سة؛ امل5تزف5فينا/امل5دف5فينل؛  .٢٠٣خ5لفها/خ5لف؛ ع5زا ً وفخ5را ً/ع5زت5ا وفخ5رت5ا؛ ب5عظمة/ع5ظمته؛ ب5اري5نا/غ5شينا؛ .٢٠٤
ف5رع5ون/ف5رع5ون ال5كاف5ر؛  .٢٠٦ان5طبقت/اط5بقت؛ م5آ/م5يأ؛ غ5ارق5ينا/ح5ارق5ينا؛  .٢٠٨ش5اط5ه/س5اط5يه؛ م5لقحه/م5نفخه؛ .٢٠٩
ن5ظروه5م/راوه5م؛ ب5الح5مد/الح5مد؛ ل5ه—/؛  .٢١٠رب5نا/رب5ى؛  .٢١١بمعج5زات5ه/معج5زات؛ اع5داه/اع5داي5ه؛  .٢١٣ع5ني/ح5ني؛
امل5ظال/وامل5ظال؛  .٢١٤وق5ضوا/واق5ضوا؛  .٢١٥امل5حنه/امل5نحه؛  .٢١٦ل5لساري5نا/ل5لشارب5ينا؛  .٢٢٠ه5ذه/ذى؛ ال/م5ا؛ .٢٢٢
ع5ليوا/ع5لوا؛  .٢٢٣ل5يقيتوا/ل5يقضوا؛ ان5فسهم/ن5فوس5هم؛  .٢٢٤اش5تاق5وا/اش5تهوا؛ ل5طعام5ا ً/ط5عام5ا ً؛ م5ن/٢م5نة؛  .٢٢٦ف5ى
ال 5حال/ب 5الح 5ل؛ وف 5ى—/؛  .٢٢٧ألن 5ه/ان 5ه؛  .٢٢٨ح 5فظه/ح 5اف 5ظ؛  .٢٣٠دي 5وان/دي 5ون؛  .٢٣٢ب 5كرام 5ته/ب 5كرام 5ات 5ه؛ .٢٣٣
تخ5لينا/تخ5لون5ا؛ وب5ال5طاف5ك/وي5ا ال5طاف؛ ال5لهم/اهلل ف5يه؛  .٢٣٤ل5ه/ب5ه؛ م5واق5يته/م5واق5يته خ5الف5ه؛  .٢٣٥ع5اي5شينا/م5تعاه5دي5نا؛
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 .٢٣٦م5تعاه5دي5نا/ع5اي5شينا؛  .٢٣٧ج5اه/ج5اه5ه؛  .٢٣٨وح5ماه/ح5ماه؛ ادخ5لنا/خ5لدن5ا؛  .٢٤٠ل5لممال5يك/امل5مال5يك؛ وي5حيينا/
وان ي 5حيينا؛  .٢٤٢امل 5آء—/؛  .٢٤٧وات 5ى/وات 5ا؛ ل 5لزاك 5ري 5نا/ل 5لذك 5اري 5نا؛  .٢٤٨ل 5يتزك 5رون/ل 5يذك 5رون؛ ج 5يل/ج 5ي ً
ال؛ .٢٤٩
ل 5عظيم/ع 5ظيم؛ ت 5نكره/ي 5نكر؛  .٢٥٠ل 5قوم 5ا ً/ل 5قوم 5ا )ف 5ي أول عج 5ز ال 5بيت(؛ ال 5قدس 5يه/ال 5قدوس 5يه؛  .٢٥١ب 5بر/ب 5ر؛ ث 5اب 5تينا/
س5اك5نينا؛  .٢٥٦ل5نعطيك/ون5عطيك؛ .٢٥٧م5ع/وه5ود؛ ال5شيوخ/وال5شيوخ؛  .٢٥٨ي5عود/ي5عودوا؛ ه5ناك/اج5رام؛  .٢٦٣وج5هه/
ال5وج5ه؛ املش5رق/امل5كرم؛  .٢٦٤ك5وس5ى؟/ك5رس5ى؛  .٢٦٥ت5حية/ال5تحية؛ ال5حضره/ل5لحضره؛  .٢٦٦ع5ظاي5م/وع5ظاي5م؛ .٢٦٧
ك5ذا/ل5دا؛  .٢٦٨ح5ق/ال5حق؛  .٢٧١ال5تى /ال5ذى؛ ت5أت5ينا/ات5ات5ينا؛  .٢٧٢ث5اب5تينا/ت5ثبتينا؛  .٢٧٣ال5ذي5ن/ال5ذى؛ ن5سينا/ان5سينا؛
 .٢٧٥رف5عة/رف5قتا ً؛  .٢٧٦ك5ى ال/ك5يال؛  .٢٧٧س5عد/س5عدو؛  .٢٧٨مل5دا ال5حق/م5دا ب5ال5حق؛  .٢٧٩م5ن/م5ن ذا؛  .٢٨٠ال5تام
وال5 5قيام/وال5 5قيام ال5 5تام؛ ارب5 5عني/ارب5 5عون؛  .٢٨٢مس5 5طري5 5نا/ن5 5ازل5 5ينا؛  .٢٨٣زع5 5موا/زع5 5موه؛  .٢٨٥ل5 5علم/ف5 5ى ع5 5لم؛ .٢٨٦
اه—/؛ ك5ان5ت—/؛  .٢٨٧ك5ان/ادخ5ال؛ وح5بور/وح5بو؛  .٢٨٨ان/اال؛  .٢٨٩ب5ال5تقادي5ر/ب5ال5تقدي5ر؛ امل5تقاب5حينا/ال5قاب5حينا؛
 .٢٩٠زاي5فينا/ذاه5بينا؛  .٢٩١مس5تعيري5نا/مس5تعبري5نا؛ م5برق5عينا/م5ترق5عينا؛  .٢٩٣ع5الم/ع5لوم؛  .٢٩٥ف5ان5ى—/؛ ق5وم5ا ً/
ق 5وم؛  .٢٩٩امل 5عاف 5ينا/ع 5اق 5بينا؛  .٣٠٠ت 5شفع/ش 5فع؛ امل 5حبينا/امل 5حسنينا؛  .٣٠١ان/م 5ن؛ ل 5نفوس 5هم/الن 5فسهم؛ ب 5اف 5عال 5هم/
ف 5عليهم؛  .٣٠٢رس 5ول 5ه/ال 5رس 5ول؛ ع 5ن/ب 5من؛ وزاغ 5وا/وذه 5بوا؛  .٣٠٣ب 5موك 5به/ب 5مواك 5به؛ ال 5جاح 5دي 5نا/الج 5جينا؛  .٣٠٤ت 5فهم
م 5 5نها/ت 5 5فهمها؛  .٣٠٥ي 5 5ا—/؛  .٣٠٧ال 5 5فالح/وال 5 5فالح؛  .٣٠٨املته 5 5لكينا/املته 5 5تكينا؛  .٣٠٩ورش 5 5ه/ودراه؛  .٣١٠ف 5 5رس 5 5م/ف 5 5رش 5 5م؛
امل5لتحقينا/امل5تضمنينا؛  .٣١١بتج5ري5د/تج5ري5د؛  .٣١٢واق5عينا/م5واف5قينا؛  .٣١٣ب5اق5يه/ب5قاي5ا؛  .٣١٦ع5ليه—/؛  .٣١٧ال5عاق5به/ال5عقبا؛
 .٣١٨ب 5اهلل/ف 5ى اهلل؛ ال 5جيل/ال 5جبل؛ ل 5ها/ب 5ها؛  .٣١٩ل 5كاس 5ات/ك 5اس 5ات؛  .٣٢٢واق 5ام/واق 5اد؛ س 5بيل/س 5بل؛  .٣٢٤ب 5ال 5حال/م 5ن م 5ال؛
 .٣٢٦امل5 5 5سكن/امل5 5 5نسك؛  .٣٢٧ول5 5 5لتآب5 5 5ينا/ول5 5 5لسأي5 5 5لينا؛  .٣٣١ي5 5 5ا رب/رب5 5 5نا؛  .٣٣٢س5 5 5لينا/تس5 5 5لينا؛  .٣٣٤ن5 5 5سائ5 5 5لك/٢-١ن5 5 5سال5 5 5ك؛
امل5حتوم—/؛  .٣٣٥ل5لقضاي5ا/ع5لى امل5همات؛ ال5حال5ينا/نس5تعينا؛  .٣٣٦ح5ل/رب5نا ح5ل؛ ع5لى امل5همات نس5تعينا/نس5تعني ع5لى ب5لوان5ا؛
 .٣٣٧وع5 5ينا/وع5 5ني؛ وع5 5يدن5 5ا/وع5 5ينا؛  .٣٣٨س5 5ام5 5ره—/؛  .٣٤٠ك5 5امل5 5سكن/ك5 5امل5 5نسك؛  .٣٤١اال ام5 5رك/االب5 5رك؛ ث5 5الث/ث5 5الث5 5ة؛ .٣٤٢
اي 5ام—/؛ ال 5عظيم/االع 5ظم؛  .٣٤٣ه 5و/ه 5ذا؛  .٣٤٥األك 5بر/اك 5بر؛  .٣٤٦م 5ن—/؛ وي 5وم/وي 5وم 5ه؛  .٣٥٣ي 5نتصر/ي 5نصر؛ ل 5لمحاف 5ظينا/
ل5 5لحاف5 5ظينا؛  .٣٥٤والعه5 5د؛وال5 5عهود؛ والس5 5بعه/الس5 5بعه؛  .٣٥٧ال5 5لهم ل5 5ك/ل5 5ك ال5 5لهم؛ ول5 5بيك/ب5 5لبيك؛  .٣٦٠ال5 5تائ5 5ب/ه5 5تهب )ب5 5الخ5 5ط
ال5سام5ري ف5ي األص5ل(؛  .٣٦١بس5بع/وب5الس5بع؛  .٣٦٢اج5علنا/واج5علنا؛  .٣٦٣اع5طينا/واع5طينا؛  .٣٦٤وه5اب/واه5ب ،وي5ا س5بيل/
وس5بل؛ امل5ناي5ا/ال5عناي5ا؛ ن5سائ5لك/ن5سال5ك؛ ف5ينا/ك5اف5ينا؛  .٣٦٥واس/واص5ل؛  .٣٦٦رج5وت5ك/رج5وك؛  .٣٦٧م5ع/م5ن؛ س5ائ5ر—/؛ .٣٦٨
ل5نكن/ت5كون؛ بعه5ده5ا/ب5تاج عه5ده5ا؛  .٣٦٩ب5االس5تدالل/ب5اس5تدالل؛ امل5قام5ات/امل5قام5ه؛ ك5شواه5د/ب5شواه5د؛  .٣٧١ك5ان5ت/ك5ان؛ .٣٧٣
ان/ان5ه؛ ن5بى/ن5بيا ً؛ ق5وم5ه/اق5وام5ه؛ م5توال5ينا/امل5تول5ينا؛  .٣٧٤ق5وي5م/ق5يوي5م؛  .٣٧٦ت5فدي5نا/ت5عدي5نا؛  .٣٧٧ع5ند/ب5ني؛ اع5دان5ا/اع5داي5نا؛ .٣٨١
ص 5يام 5ه/ال 5صيام؛  .٣٨٢ال 5ناب 5عينا/ال 5نباع 5ينا؛  .٣٨٣ال 5وال 5ينا/ال 5واك 5بينا؛  .٣٨٥واح 5جاره/واح 5جاره 5ا؛  .٣٨٧ف 5ى ال 5كون 5ني/ل 5لكون 5ني؛
 .٣٨٩خ5لقته/خ5لقة؛  .٣٩١وح5ق/ب5حق؛  .٣٩٣امل5قادي5ر ال5ذى/ال5ذى م5قادي5ر؛  .٣٩٤امل5تأل5فينا/م5تال5فينا؛  .٣٩٦ال5ضاب5طينا/ال5ظاب5طينا؛
 .٣٩٨امل 5تنوع 5ينا/وامل 5تنوع 5ينا؛  .٣٩٩رمش 5ت/رم 5شة؛  .٤٠١ون 5طق/ون 5طق ق 5لم؛  .٤٠٤تس 5لمنا/س 5لمنا؛  .٤٠٦وب 5يوم/وي 5وم؛ ب 5ال 5عفو/
وب5ال5عفوا؛ او ال5رح5مه/وال5رح5مه؛  .٤٠٧ن5جنا/ن5حن؛  .٤٠٨اس5لفناه/اس5لفنا؛  .٤٠٩ب5رض5اك/ل5رض5اك؛  .٤١٠وق5م/وق5يم؛ م5قام5ا/م5قام5نا؛
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دع 5يتنا/دع 5تنا؛  .٤١٢م 5ا—/؛ ول 5يت/او ل 5يت؛ ث 5بتنا/ث 5بات 5ا ً؛  .٤١٣ال 5غوائ 5ل وال 5عوائ 5ل/ال 5عواي 5ل وال 5غواي 5ل؛  .٤١٥م 5ن/م 5من؛ الش 5رط 5ة/
الشرة؛  .٤١٦واعدل/وعدل؛  .٤١٧سائل/سائلى؛ غامضها/عامها؛ ارخ/اورخ.

ب 5غية إع 5داد ط 5بعة ع 5لمية له 5ذه ال 5قصيدة ال ب 5د م 5ن االع 5تماد ع 5لى أك 5بر ع 5دد م 5مكن م 5ن املخ 5طوط 5ات ،ال س 5يما ال 5قدي 5مة
م5نها ،وع5ليه ف5إن5ي أن5اش5د كّ5ل م5ن ل5ه ع5لم ب5وج5ود م5ثل ه5ذه املخ5طوط5ات ،وخ5صوص5ا أب5ناء ال5طائ5فة ال5سام5ري5ة ال5كرام أن
يحيطوني علما بذلك ،مع جزيل االمتنان سلفا ً.
ف 5ي ال 5ختام ن 5رى وج 5وب إع 5داد إن 5ثول 5وج 5يا )مج 5موع 5ة م 5ختارات أدب 5ية( ت 5ضّم ك َّ5ل م 5ا ُن 5ظم ع 5ن ك 5ليم اهلل ب 5ال 5عرب 5ية ل 5دى
السامريني.

Haseeb Shehadeh
Sakarintie 18 A 2
Vantaa 01400
Finland
Haseeb.Shehadeh@Helsinki.Fi
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A Poem in Praise of Moses, the Lord of Mankind, by Ibrāhīm El-˓Ayyeh
This Samaritan Arabic poem (qaṣīda) by the versatile and prolific eighteenth-century scholar,
Ibrāhīm ben Ya˓qūb ben Murğān (Ab Sakwa = Sikkuwwa) al-Danfī (known by the nickname
El-˓Ayyeh, 1719-1786), is published here and annotated for the first time. As far as we know,
this is the longest poem in the Samaritan Arabic literature which emerged in the eleventh
century. The poem written in 1194 H./1780 A.D. consists of 417 lines (one line has been
added in the margin) in accordance with the manuscript which we utilised. Yet at the end of
the manuscript the number of lines is given as 420. This inconsistency may be explained
either as a mistake in counting or perhaps as an error by the scribe, who could have
inadvertently skipped three lines, probably by starting with the same words (in one or several
of the lines 374-401). The year of the poem’s composi;on is indicated in the second
hemis;ch of the last line through numerology, an ancient and well-known practice in Arabic
poetry:
كل السنني املاضيينا, that is to say, 50 + 201 + 943 (ḍāḍ is 800) = 1194 H. (=1780 A.D.).
The manuscript is preserved at Yad Ben-Zvi Library in Jerusalem where it is classified as
number 7019 in the Samaritan collection of manuscripts. This library preserves
approximately one hundred Samaritan manuscripts that Yitzhak Ben-Zvi (1884-1963), the
second president of Israel, purchased or acquired from his Samaritan friends and
acquaintances in Nablus. A brief handwritten description of these manuscripts prepared by
the present writer in Hebrew in 1981 is found in the library. Kāmil āl Isrā˒īl al-Danfī copied
the poem in praise of Moses in the year 1931. The poem was customarily recited by the
Samaritans on the occasion of mawlid, Moses’ birthday feast, up un;l the 1930s and was
considered an integral part of the mawlid. A Samaritan Hebrew version of the mawlid
wriJen at the end of the nineteenth century has replaced the Arabic text.
It is hard to call these -īnā rhyming lines a “poem” from the artistic and linguistic points of
view. Written in a mixture of Arabic, including spoken, middle and literary, the text lacks
originality, vision or any poetic insight. As a rule, El-˓Ayyeh’s poetry, in both Arabic and
Samaritan Hebrew is characterised by ambiguity. Here the poem is published without any
modification, but in the marginal notes, 197 in number, clarifications, comments and
corrections have been added. Words followed by a question mark mean that they could not be
deciphered. No doubt other manuscripts which include this poem can cast some light on these
ambiguities.
With regard to content, the poem revolves around two major themes. One is a short survey of
Moses’ life and deeds in the thirteenth century B.C.; the other is a description of Moses’
personality with a plethora of qualifications and epithets. The four books of the Torah with
the exception of Leviticus serve as background for this information. Belief in Moses as the
only prophet and the greatest one is one of the five pillars of the Samaritan faith. Ibrāhīm El˓Ayyeh says that Moses’ traits and characteristics are countless, like grains of sand and drops
of water in the sea. He adds that the universe and paradise have been created for Moses’ sake.
40

Among the epithets attached to Moses are the following: the chosen, the full moon, the lord
of messengers, the crown of the world, God’s messenger, the noblest angel, the trustee of
God’s house.
When this study was ready for publication, I received another copy of the poem from my
friend Binyamim Tsedaka of Ḥolon. This version included in an Arabic book in honour of
Moses’ birthday was copied by the high priest Nāğī ben Khaḍir ben Isḥāq (1880-1961). and
consists of 419 lines, not 421 as is stated at its end. The manuscript was owned by the priest
˓Azqayyah (Ḥizqiyyah, ˓Azmī) and his nephews in Nablus and was kept in the house of Mūsa
Ghaith, the son of the high priest, Levi (Libi) ben Aviša˓ (d. 2001). Generally speaking the
first version of the poem housed at the library of Yad Ben-Zvi is superior to this later one. Yet
this new version shows the correct readings in several cases, and as a result the number of
question marks is fewer. Moreover, a list of the variants of these two versions is presented at
the end of this study.
In order to prepare a critical edition of this poem more manuscript sources are needed. Any
information about such sources especially from the Samaritans on Mount Gerizim and Ḥolon
would be very welcome.
Research into Samaritan Arabic poetry is still scarce. An anthology of poetry on Moses, for
instance, would be much-needed contribution.

Haseeb.Shehadeh@Helsinki.Fi
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