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الQطائQفة الQسامQريQة أو الQسامQريQون فQي الQعالQم ،الQزهQرة ،مجQلة ادبQية روائQية اخQالقQية تQاريQخية فQكاهQية،
صQ QاحQ Qبها ومQ QديQ QرهQ Qا املQ Qسؤول جQ Qميل البحQ Qري ،الQ Qعدد  ،٥أيQ Qلول سQ Qنة  ،١٩٢٤الQ Qسنة الQ QرابQ Qعة ،ص.
٢٥٨-٢٥١؛ الQطائQفة الQسامQريQة  ،٢الQزهQرة ع ،٦ .س ،٤ .تشQريQن أول  ،١٩٢٤ص ،٣٥٥-٣٥١ .عQبارة
عن أسئلة ُوِّجهت إلى الكاهن في نابلس واألجوبة التي أرسلها للمجلة.
فQي مQا يQلي أورد الQنقاط الQهاّمQة فQي نQظري ،الQتي ذكQرهQا الQكاهQن صQدقQة بQن إسQحاق )صQدقQة إسQحق
عQمران سQالمQة غQزال إسQحق إبQراهQيم صQدقQة  (١٩٧١-١٨٩٤الQصديQق الQغيور ،فQي إطQار املQقابQلة مQعه
ف Qي ح Qيفا ،وامل Qنشورة ف Qي مج Qلة ال Qزه Qرة امل Qذك Qورة .رب Qطت ال Qكاه Qن ص Qدق Qة ع Qالق Qات ص Qداق Qة ط Qيّبة م Qع
شQخصيات عQربQية كQثيرة مQثل املQلك عQبد اهلل األّول بQن الشQريQف حسQني بQن عQلي  ،١٩٥١-١٨٨٢وحQفيده
امل Qلك حس Qني ب Qن ط Qالل  ،١٩٩٩-١٩٣٥ورئ Qيس ب Qلدي Qة ن Qاب Qلس امل Qعّني س Qليمان ب Qك ط Qوق Qان .١٩٥-١٨٩٣
أض Qفت ب Qني ال Qقوس Qني ][ ت Qعليقا ٍ
ت ع Qلى م Qا ورد ف Qي املج Qلة وه Qي ل Qلصدي Qق ال Qكاه Qن ع Qزي Qز ب Qن ي Qعقوب
الQسامQري الQنابQلسي كQما وردتQني إلQكترونQيًا فQي الQثامQن مQن شQباط ] .٢٠١٩ورد فQي مسQتهل املQقابQلة
بQأّن الQكاهQن صQدقQة املQذكQور كQان كQاهQن ًا أعQظم وهQذا غQير صQحيح إذ أنQه لQم يQصل إلQى ذلQك املQنصب ألّنQه
توّفي في حياة شقيقه عمران ،الكاهن األكبر[.
وردت في بداية املقابلة هذه الفقرة:
”ل Qقد اغ Qتنمنا ف Qرص Qة وج Qود ح Qضرة ال Qصدي Qق ال Qكاه Qن ص Qدق Qة ب Qن إس Qحق ال Qكاه Qن االع Qظم ل Qلطائ Qفة
الQسامQريQة فQي حQيفا وزيQارتQه لQنا ،واسQتعلمنا مQنه عQن بQعض مQا يجهQله الQكثيرون مQن احQوال هQذه الQطائQفة
الصغيرة بعدد نفوس افرادها والتي يشيعون كثيًرا انها محدودة العدد ال تنقص وال تزيد“.
سQبها إلQى ابQني يQعقوب ،الوي ويQوسQف.
 (١تQعود نQشأة الQطائQفة الQسامQريQة إلQى عهQد الQنبي مQوسQى ،وبن َ Q
]ش Qكلت ال Qسام Qري Qة ف Qي ب Qداي Qة عه Qده Qا "ي Qوم ظه Qرت م Qملكة داود" ت Qسعة أس Qباط م Qن أص Qل إث Qنى عش Qر
س Qبطا ً ،وال Qعدد ت Qالش Qى ج Qراء م Qعارك وع Qمليات إب Qادة ،ت Qهجير وت Qغيير ال Qدي Qان Qة ب Qاإلك Qراه ،إل Qى أن وص Qل
ملQائQة ونQيف مQع بQدايQة الQقرن الQحادي عشQر ،وقQد انحQدرت يQومQئٍذ ،عQلى الQرغQم مQن صQغر عQددهQا ،مQن ثQالثQة
أس Qباط ،أال وه Qي الوي وي Qوس Qف ب Qاإلض Qاف Qة إل Qى س Qالل Qة ب Qنيام Qيم )ب Qامل Qيم( )االس Qم ال Qيهودي ب Qنيام Qني(،
وساللة األخير بقيت حتى نهاية القرن التاسع عشر ،يوم توفت امرأة كانت آخر هذه الساللة[.

 (٢تQسكن الQطائQفة الQسامQريQة مQديQنة نQابQلس )شQكيم فQي الQتاريQخ( مQنذ أمQد سQحيق ،وفQيها جQبل جQرزيQم
وتQسميه الQطائQفة ”جQبل الQطور“ وهQو ِقQبلتها ،و إلQيه يQنتظرون عQودة خQيمة االجQتماع ،بQعد مQجيء الQطائQب
)أي ال Qتاه Qب/ال Qتائ Qب ،امله Qدي أو امل Qسيح( .وي Qعتقد ال Qسام Qري Qون أّن ه Qيكل س Qليمان وف Qيه ت Qاب Qوت العه Qد
مQ QدفQ Qون هQ Qناك حQ Qت ّى الQ Qيوم .بQ QانQ Qي الQ Qهيكل هQ Qو يQ Qشوع بQ Qن نQ Qون عQ Qند دخQ Qول بQ Qني إسQ QرائQ Qيل األراضQ Qي
امل Qقدس Qة ،وب Qقي ال Qهيكل أرب Qعة ق Qرون وس Qت ّني س Qنة ف Qقط ،وه Qدم Qه ال Qكاه Qن األّول ب Qوق Qه وي Qدع Qى ع Qزي .وال
يQجوز تQقديQم الQقرابQني إال عQلى هQذا الQجبل ،الQذي قQرأ عQليه يQشوع بQن نQون الQبركQا ِ
ت كQما قQرأ الQلعنات عQلى
الجبل املقابل في الشمال ،عيبال .يصل ارتفاع جرزيم إلى ٨٦٨م وعلّو عيبال  ٩٣٨م.
]الQ Qكلمة طQ Qور فQ Qي االرامQ Qية الQ QسامQ QريQ Qة تQ Qعني الQ Qجبل ،وجQ QرزيQ Qم هQ Qو االسQ Qم الQ QتوراتQ Qي ،مQ Qع الQ Qعلم بQ Qأن
الشQريQعة قQد نQعتته أيQضا ً بQاالسQم אלון מורה والQكلمة אלון تQعني الQبلوط ،فQيما מורה هQي الQرم أو
الQجبل ،أي جQبل الQبلوط ،نسQبة إلQى مQجاورتQه لQنابQلس الQقديQمة ،واملQعروفQة الQيوم بـ )بQالطQة( الQذي يQرجQع
أصQ Qل االسQ Qم إلQ Qى الQ QبلوطQ Qة ،وهQ Qي الشجQ Qرة الQ Qتي اعQ Qتاد سQ QيدنQ Qا يQ Qعقوب االسQ Qتظالل بQ Qها يQ Qوم سQ Qكن
شكيم.[.
 (٣ي Qوج Qد ع Qلى ق ّQمة ج Qبل ج Qرزي Qم أس Qاس ه Qيكل ال Qسمرة ،ال Qذي ُه Qدم ب Qعد ت Qشييده ب Qقرن Qني م Qن ال Qزم Qان،
ويQأُمQل الQسامQريQون فQي بQنائQه مQن جQديQد] .نQواة الQخالف بQني املQذهQب الQسامQري عQنه لQلمذهQب الQيهودي هQو
هQيكل سQليمان ،الQذي شQيده أتQباع مQملكة داود فQي الQقدس ،أي إذا صQح االعQتقاد بQأن لQلسامQريQني كQان
هQيك ً
ال ،أنQا شQخصيا ً أشQكك فQي مQثل هQذا ،ال يQمكن أن ننسQبه إلQى مQا يُQسمى هQيكل سQليمان ،والQتاريQخ
الQ QسامQ Qري يQ Qكاد يجQ Qزم بQ Qأن الQ QسامQ QريQ Qني لQ Qم يُQ Qشيدوا أي مQ Qقد ٍ
س بQ Qعد خQ Qيمة االجQ Qتماع الQ Qتي عQ Qملها
اإلسQرائQيليون فQي عهQد نQبيهم مQوسQى بQن عQمران عQليه السQالم ،بQأمٍQر مQن الQرب .أنQظر سQفر الخQروج :٣٥
 .١٩-٤يQنفي الQتاريQخ الQسامQري قQيام أي هQيكل عQلى قQمة جQبلهم املQقدس ،كQذلQك لQيس هQناك أي تQفكير
فQي تQشييد شQيئا ً مQن هQذا الQقبيل ،سQيان كQان السQبب ألصQل األمQر بQعمل خQيمة العهQد بQأمٍQر مQن الQرب
تQعالQى ،بهQدف مQناجQاة سQيدنQا مQوسQى عQليه السQالم ربQه ،وعQبادتQه مQن الQخيمة املQوصQوفQة ،كQذلQك إمQكانQيات
أفQراد الQطائQفة املQاديQة اآلنQية ال تQكاد تQكفي لQعمل قQطعة واحQدة مQهما كQانQت صQغيرة مQن مQركQبات خQيمة
العهد الوارد وصف أدواته في الشريعة املقدسة.[.
 (٤وصQل عQدد الQسامQريQني فQي املQاضQي الQقديQم عشQرات األلQوف ،ولQكن ّه تQناقQص مQن جّQراء االضQطهادات
إل Qى أن وص Qل ع Qام  ١٠٣٥هـ أي ١٦٢٥م إل Qى خ Qمس ع Qائ Qالت :م Qن ي Qاف Qا ،م Qن غ Qزة ،م Qن ال Qشام ،م Qن
نQابQلس ،مQن عQورتQا .وفQي قQريQة عQورتQا ،الQواقQعة بQالQقرب مQن نQابQلس دفQن ،بحسQب اعQتقاد الQسامQريQني ،كQلّ
مQن الQعزيQر بQن هQارون وأخQوه مQفضل وابQنه املQنصور ،وأّن ابQن هQذا األخQير املQسّمى أبQو الQغوث هQو الQذي
ك Qتب ت Qوراة ال Qسام Qري Qني؛ وه Qذه ال Qقري Qة ه Qي م Qوط Qن ال Qكهنة ال Qسام Qري Qني األص Qلي ] .ال اخ Qتالف ال ب Qل
إح Qماع Qا ً ،ب Qني امل Qذه Qبني ال Qسام Qري وال Qيهودي ،ف Qي م Qسأل Qة م Qداف Qن األن Qبياء وال Qصدي Qقني ،وم Qن ج Qملتهم
الQعزيQر بQن هQارون كQذلQك يQوسQف بQن يQعقوب – عQليهم جQميعا ً السQالم – فQالQعزيQر كQما جQاء فQي مQقالQتكم
مQدفQون فQي عQورتQا املQجاورة لQنابQلس ،أمQا يQوسQف فQمدفQون فQي بQالطQة ،وسQبق أن ذكQرت عQالQيه بQأن بQالطQة

ه Qي ن Qاب Qلس ال Qقدي Qمةُ .ي Qفضل ت Qدوي Qن األس Qماء ك Qما وردت دون ح Qاج Qة ل Qترج Qمتها إل Qى ال Qعرب Qية ،ك Qلها أو
ج Qزءا ً م Qنها ،ف Qاالس Qم ال Qعزي Qر ذك Qر ك Qما ه Qو ،ع Qلما ً ب Qأن ال Qترج Qمة ل Qلعزي Qر ه Qي ع Qبد امل Qعني ،إذن ت Qعال ب Qنا
نسQردهQم بQأسQمائQهم الQعبريQة لQيصبحوا :الQعزيQر و إيQتامQار وفQينحاس .אבישע ابQيشوع لQم يQكتب تQوراة
ال Q Qسام Q Qري Q Qني ،إن Q Qما ه Q Qو م Q Qن ن Q Qسخ أق Q Qدم مخ Q Qطوط Q Qة )ت Q Qوراة( ع Q Qلى وج Q Qه امل Q Qعمورة ،وال Q Qتي ي Q Qحتفظ ب Q Qها
السامريني ،وهي الدالة األكبر على صحة العالقة بني الديانة اإلسرائيلية وجبل جرزيم[.
سا وهQم فQئتان :الQكهنة والجQماعQة )الQشعب( ]اعQتاد
 (٥بQلغ عQدد الQسامQريQني فQي الQعام  ١٧٤ ،١٩٢٤نQف ً
الQسامQريQون اسQتخدام األلQقاب :الQكهنة والQعامQة[ ،ويQرجQع الQكهنة بQالنسQب إلQى هQارون مQن سQبط الوي
بQن يQعقوب ،وعQددهQم  ١٨ذكًQرا مQن ابQن سQنة فQصاعًQدا؛ الQكاهQن األعQظم آونQتها كQان إسQحق )بQن عQمران(
ولQه مQن الQعمر ) ٧٢أي أّنQه ُولQد عQام  ١٨٥٢ولQيس عQام  ١٨٥٥كQما يQرد فQي بQعض املQصادر ،كQهانQته مQن
 ١٩١٧إل Qى وف Qات Qه ع Qام  ،١٩٣٢ح .ش (.وخ ّQلف م Qن ال Qصبيان اث Qنني أح Qده Qما ”ص Qدي Qقنا ص Qدق Qة امل Qنوه
عQنه فQي رأس هQذا املQقال“ .يQسكن كّQل الQسامQريQني فQي مQديQنة نQابQلس بQاسQتثناء ثQالث عQائQالت ،اثQنتان
في يافا وواحدة في طولكرم.
 (٦الرئاسة الدينية مقتصرة على الكهنة وتعود إلى األرشد منهم.
 (٧انQ Qقطع نسQ Qل الQ Qكهنة ملQ Qئة سQ Qنة خQ Qلت وبQ Qقي طQ Qفل واحQ Qد عQ Qمره أحَQ Qد عشَQ Qر شهQ Qرا وظQ Qلت الQ QطائQ Qفة
السامرية بدون كهنة مّدة  ١٤سنة إلى أن كبُر الصبي .
 (٨يعتاش الكهنة مّما يتلقون من مساعدات ،ومن أعمالهم الخصوصية كباقي الناس.
 (٩الQشعب أو فQئة الجQماعQة ويQعود النسQب إلQى ابQني يQوسQف ،مQنسى وافQرايQم ،والQباقQون ينسQبون الQى
سبط منسى] .هكذا في األصل[.
 (١٠عقيدة السامريني مكّونة من خمسة بنود:
أ( اهلل واحد ال شريك له )ُيلفظ شيما  Šēmaأي :االسم ،ح .ش.(.
سQ Qل وال ن Qبي ب Qعده ]ل Qيتكم ت Qدون Qون Qها – وال ن Qبي ب Qعُد ف Qي إس Qرائ Qيل م Qثل م Qوس Qى،
ب( م Qوس Qى ن Qبي م Qر َ Q
اسQتنادا ً إلQى آخQر سQورة فQي الشQريQعة املQقدسQة ،سQفر الQتثنية  .[١٢-١٠ :٣٤يQعتقد الQسامQريQون بQأن
يQ Qشوع بQ Qن نQ Qون ولQ Qي صQ QالQ Qح ونQ Qبي أيQ Qضا ،ولQ Qكن لQ Qيس كQ QموسQ Qى ،ونQ QبّوتQ Qه لQ Qم تسQ Qتمّر بQ Qعد وفQ QاتQ Qه ألن
السامريني ال يؤمنون بأي شخص يّدعي النبوة بعد موسى.
ت التوراة ،خمسة أسفار موسى ،هي الكتاب الوحيد املنزل.
ث( جبل جرزيم هو الِقبلة.

جـ( اإليQمان بQالQيوم األخQير والQديQنونQة .يQؤمQن الQسامQري بQالQجن ّة وبQجهنم ،فQاألولQى لQكّل صQالQح والQثانQية
ت Qكون م Qن ن Qصيب ك ّQل ع Qا ٍ
ص واهلل أع Qلم .ك Qما ي Qعتقد ال Qسام Qري Qون ب Qوج Qود امل Qالئ Qكة] .ص Qحيح ه Qو إي Qمان
ال Qسام Qري ب Qيوم ال Qحساب وال Qعقاب ،إال أن م Qسأل Qة ال Qجنة وج Qهنم غ Qير مج Qزوم Qني ت Qمام Qا ً ،و إن ت Qصور
ال Qبعض م Qسائ Qل ال Qعقاب امل Qوص Qوف Qة ،ه Qذا ال ي Qعدوا ج Qراء ت Qأث Qره Qم م Qن امل Qعتقدات امل Qحيطة ،ف Qال وص Qفًا
سمياته[.
تشريعيا ً )توراتيا ً( لشكل العقاب أو م ُ
 (١١أعياد السامريني ثالثة:
أ( عQيد الQفصح ]األصQح هQو عQيد الQفسح )بQالسQني( وأصQل الQتسمية الQفسحة أي الQفرصQة ،وتQرمQز إلQى
التحQرر مQن نQير الQعبوديQة الQفرعQونQية ،مQع أن الQفسح بحQد ذاتQه هQو أمQسية ذبQيح الQفسح وصQالة غQداتQه
الQصباحQية ،لQيبدأ فQورا ً عQيد الQفطير ،والQذي يQتناول الQسامQري خQالل أيQامQه الQفطير طQيلة سQبعة أيQام تQلت
الQفسح ،وال يQأكQل أيQة خQوامQر؛ سQفر الخQروج  [١٩-١٥ :٢٣ويحُQل بQذات تQاريQخ فQصح الQيهود ] األصQح
بQذات الQفترة ولQيس الQتاريQخ ،إذ نQادرا ً مQا يQصادف الQفسح الQسامQري بQذات تQاريQخ نQظيره الQيهودي ،وقQد
يQكون الQفرق يQومQا ً واحQدا ً أحQيانQا ً يQومQني ،وفQي الQسنوات الQكبيسة ،شهQرا ً كQامً Q
ال[ .كQل سQنتني مQتتابQعتني،
”ويفرقون عنه شهًرا واحدا في السنة الثالثة“.
ُتنحQر سQبعة خQراف عQند مQغيب الQشمس عQلى جQبل جQرزيQم ،لQيلة الQعيد فQي الQخامQس عشQر مQن الشهQر
ال Qقمري ]األص Qح ف Qي ال Qراب Qع عش Qر م Qن الشه Qر ال Qقمري :س Qفر الخ Qروج  ،[١٢-١ :١٢امل Qصادف ف Qي
ن Qيسان .وع Qلى ال Qسام Qري أن ي Qتزّن Qر ،يح Qمل ع Qصاه وي Qتناول اللح Qم امل Qشوي بس Qرع Qة ،ك Qأن Qه ع Qلى س Qفر
س ال Qذب Qيحة .ي Qتواف Qذ ال Qقوم م Qن أم Qاك Qن ش Qت ّى مل Qشاه Qدة ه Qذا االح Qتفال
ويح Qظر ع Qلى غ Qير ال Qسام Qري م ّ Q
الديني ،وقد يصل عدد الزّوار إلى األلوف الكثيرة.
ب( ع Qيد م Qناج Qاة م Qوس Qى ون Qزول ال Qتوراة )ال Qعنصرة(] .ه Qو ع Qيد שבועות أو الخ Qماس Qني ،إش Qارة إل Qى
تQاريQخه غQداة السQبت الQسابQع لسQبت عQيد الQفطير ،أي الQيوم الخQمسني ،أو الQحصاد קציר ،فQاألعQياد
م Qوس Qمية وه Qذا ال Qعيد م Qوع Qده م Qع أوج ال Qصيف ،س Qفر ال Qالوي Qني  ٢٧-١٥ :٢٣وال ي Qوج Qد ف Qي ال Qقام Qوس
السامري ما ُيسمى بالعنصرة ،حتى لو تناقلتها بعد ألسنة أبناء الطائفة[.
ت( عQيد الQكفارة او املQظال )الQعرش( ،ذكQرى عQامQود الQغمام ،الQذي ظQلل بQني إسQرائQيل عQند خQروجQهم مQن
مQصر] .الQكفارة ،أظQنها تQرمQز إلQى כיפור أي يQوم الQغفران ،سQفر الQالويQني  ٣٤-٢٩ :١٦وهQو يQوم صQيام
وعQبادة يسQبق عQيد الQعرش/املQظال بخQمسة أيQام ،أي بQالQعاشQر مQن الشهQر الQسابQع ،فQيما الQعرش/املQظال
فQي الQخامQس عشQر مQن الشهQر ذاتQه ،مQع الQعلم بQأن لQقب الشهQر الQسابQع الشQرعQي )الQتوراتQي( מועד
החדש השביעי أي عQيد الشهQر الQسابQع ،فQاألول مQنه عQيد اسQتهالل الشهQر ،والQعاشQر مQنه غQفرانQا ً،
والQ QخامQ Qس عشQ Qر عQ Qيد مQ Qظال ،والQ QثانQ Qي والعشQ QريQ Qن عQ Qيد االعQ Qتكاف/الجQ Qمهرة שמיני עצרת والQ Qذي
ي Qسمون ال Qيهود ن Qظيره بـשמחת תורה أي ف Qرح Qة ال Qتوراة ،ح Qيث اس Qتهالل Qهم ق Qراءة ف Qصول ال Qتوراة
املقسمة على أيام السبت طيلة السنة] .سفر الالويني  ٢٣-٢٣إلخ.[.

 (١٢هQنالQك فQي نQابQلس مQعبد واحQد لQلسامQريQني ُيQدعQى ”كQنيسة أو مجQمع“ ،وفQيه الQتوراة الQقديQمة وكQتب
ديQنية أخQرى وكّQلها مخQطوطQة] .الQكلمة كQنيسة ،بQالQتأكQيد تQعلمون ُمسQتخدمQة بQالQلغة الQعربQية ،و إن كQانQت
ال Qتسمية ال ت Qليق ب Qدور ال Qعبادة ،ف Qال Qفعل ك Qنس ال Qشيء أي ج Qمعه ،ك Qذل Qك االس Qم م Qكنسة أي ُمج Qمعة،
ف Qامل Qعنى الح Qرف Qي ل Qالس Qم ك Qنيسة ه Qو ج Qام Qع .ص Qحيح ف Qي عه Qد ال Qكاه Qن ص Qدق Qة امل Qذك Qور ف Qي م Qقدم Qة
مQقالQتكم كQانQت لQلسامQريQني كQنيسة واحQدة فQي نQابQلس ،مQع الQعلم بQأن الQكثير مQن الQكنائQس الQسامQريQة فQي
مQديQنة نQابQلس قQد سQبق لQسكان املQديQنة تQحويQلها إلQى جQوامQع إسQالمQية ،مQنها مQا هQو قQائQم حQتى الQيوم،
م Qثا ً
ال ع Qلى ه Qذا ه Qو امل Qعروف ب Qاالس Qم ج Qام Qع ال Qخضراء ،ع Qلما ً ب Qأن ل Qلسام Qري Qني ف Qي ي Qوم Qنا ه Qذا خ Qمسة
كQنائQس ،واحQدة فQي نQابQلس ،إثQنتان عQلى قQمة جQبل جQرزيQم واثQنتان فQي الQحي الQسامQري بQمديQنة حQولQون
اإلسرائيلية واملجاورة لتل أبيب[.
 (١٣فQرائQض الQسامQري الQديQنية تQضّم الQصالة والQحج والQصوم والQزكQاة .وتجQري الQصالة مّQرتQني يQومًQيا،
صQ QباًحQ Qا ومQ Qساًء وصQ Qالة السQ Qبت مQ Qختلفة؛ وهQ Qناك ركQ Qوع وسQ Qجود ووضQ Qوء وطQ Qهارة بQ Qكّل دّقQ Qة .والQ Qصالة
واجQبة عQلى الQرجQال والQنساء وأفQضلها فQي الQكنيسة ،وهQناك فQصل بQني الجنسQني .يQصوم كQل سQامQري،
ك Qبيًرا ك Qان أم ص Qغيًرا )ب Qاس Qتثناء ال Qرض Qيع( ي QوًمQ Qا واح ًQدا ف Qي ال Qسنة ،م Qن ال Qغروب إل Qى ال Qغروب ،ف Qي
ج ثQالث مّQرات فQي الQسنة ،فQي عQيد الQفصح وعQيد الQعنصرة وعQيد
الQعاشQر مQن الشهQر الQسابQع .هQنالQك حّ Q
ج الQطهارة والQطواف )ال بّQد مQن الQتنويQه بQأن الQسؤال :مQا هQي الQزكQاة املQفروضQة
املQظال ،ومQن شQروط الQح ّ
خQتانQة الQسامQري فQي
وهQل تQقومQون بQها ونQحو مQن ،بQقي بQال إجQابQة،سQهًوا عQلى مQا يQبدو ،ح .ش .(.تQتّم ِQ
اليوم الثامن بعد الوالدة ،وهي فرض قطعي ومن ال يُخنت يُقتل.
 (١٤لQلسامQريQني مQدرسQة ابQتدائQية واحQدة ،يQتعّلمون فQيها الQعبرانQية الQقديQمة والQعبرانQية الحQديQثة أي لQغة
ال Qيهود ،امل Qعروف Qة ال Qيوم ول Qغة ال Qبالد ال Qعرب Qية .ل Qغة ال Qسام Qري ه Qي ال Qعبران Qية ال Qقدي Qمة ،ل Qغة م Qوس Qى وب Qها
ُQك Qتبت ال Qتوراة وس Qائ Qر اآلث Qار ال Qدي Qنية وال Qصلوات ،أ ّQم Qا ل Qغتهم امل Qحكية ف Qهي ع Qرب Qية ال Qبالد )ص Qدق Qة ع ّQلم
العربية بحسب كتاب مدارج ،والحساب ،ح .ش.(.
 (١٥كّQل ُQكQتب الQسامQريQني مخQطوطQة ،وال شQيء مQطبوًعQا عQندهQم ،ومQنها الQتوراة وتQفاسQير عQليها وكQتب
فQقهية وصQلوات وتQاريQخ .مQن بQني الQتوراوات هQنالQك تQوراة مQدّونQة عQلى جQلد غQنم بQقلم ابQيشوع بQن فQنحاس
ب Qن ل Qعازر ب Qن ه Qارون ،أخ Qي م Qوس Qى ب Qعد وف Qاة ه Qذا األخ Qير بـ  ١٣س Qنة )؟ ،ه Qكذا ف Qي األص Qل( أي م Qن
مدة  ٣٥٨٤سنة تقريبا.
 (١٦لQباس الQسامQري كQلباس مQحيطه ،رداء عQادي )غQنباز( وفQوقQه الQجبّة الQعربQية ]مQع احQترامQي لQروح
الQكاهQن ،إنQما أصQل ارتQداء الQجبة يQعود لQلكاهQن األول أال وهQو سQيدنQا هQارون عQليه السQالم ،وصQفها جQاء
فQ Qي الشQ QريQ Qعة املQ QقدسQ Qة ) أنQ Qظر سQ Qفر الخQ Qروج  ،١٤-٦ :٢٨ح .ش (.أو الQ QجاكQ Qيت اإلفQ QرنQ Qجية ،وعQ Qلى
ال Qرأس ال Qطرب Qوش أو ال ِQعمام Qة .الش Qري Qعة ال Qسام Qري Qة ت Qقضي ب Qارت Qداء ال ِQعمام Qة ال Qبيضاء ي Qوم الس Qبت
والح Qمراء ف Qي ال Qيوم ال Qعادي ،وه Qنال Qك م Qن ال ي Qلبس ال Qعمام Qة] .ال ل Qون Qا ً ُمح Qددا ً ل Qلعمة أو ال Qقلنسوة ال Qتي

يQرتQديQها الQكاهQن ،وقQد اعQتاد الQكهنة سQابQقا ً ارتQدائQها بQيضاء نQاصQعة ،طQيلة أيQام الQسنة ،إلQى أن جQاءت
ف Qترة ال Qحكم ال Qعثمان Qي ،ي Qوم Qئٍذ ادع Qى أح Qد الس Qالط Qنة ب Qأن ب Qعض املس Qلمني ي Qختلط ع Qليهم األم Qر ب Qني
الQ QكاهQ Qن الQ QسامQ Qري والQ Qشيخ املسQ Qلم ،فQ QكالهQ Qما يQ Qعتم الQ Qلون األبQ Qيض ،وأمQ Qر الQ QسامQ QريQ Qني – يQ QومQ Qها –
بQاسQتبدال األبQيض بQاألحQمر ،وقQد وافQق الQسامQريQون ُمQكرهQني عQلى االعQتمام بQالQلون األحQمر ،عQلى الQرغQم
مQن عQلمهم بQأن الQلون يQرمQز – يQومQئٍذ – إلQى أتQباع عQبادة الQشيطان ،لQذلQك أبQقوا الQلون األبQيض عQمًة أليQام
ص ال Qكهنة ،ي Qربّ Qون ش Qعر ال Qرأس
الس Qبت وامل Qناس Qبات ال Qدي Qنية األخ Qرى[ .ك ّQل ال Qسام Qري Qني وب Qشكل خ Qا ّ
والQلحية .تQلبس الQنساء بحسQب املQحيط اإلسQالمQي ،الQحجاب شQرعQي وهQنالQك تQساهQل بQه أمQام الQسمرة،
وبعض الطوائف التي ال ترتدي الحجاب.
 (١٧يQتزاوج الQسامQريQون فQي مQا بQينهم ،ويQجوز لQلذكQور ال اإلنQاث ،الQزواج مQن غQير ديQنهم شQريQطة أن
تQتسمرن الQفتاة ،وهQذا هQو السQبب فQي قQلة عQددهQم .هQنالQك نQقص فQي الQفتيات فQي سّQن الQزواج والQغربQاء
ال يQعطون الQسامQريQني بQناتQهم ،ولQذلQك نQرى الُQعزب طQول حQياتQهم .عQند والدة بQنت فQي الQطائQفة الQسامQريQة،
يQتسابQقون لخQطبتها وهQي فQي املهQد ،فQيربّQونQها صQغيرة ،وتQكبُر عQلى اسQم خQاطQبها .ال يQحّق لQلسامQري
االقQتران إال بQامQرأة واحQدة ،و إذا كQانQت عQاقًQرا فQيجوز لQه الQتزوج مQن ثQانQية فQقط .ال يQتّم الQطالق إال بQعّلة
شرعية.
 (١٨كّQل شQيء ُمQباح أكQله عQند الQسمرة إال اللحQم والQلنب مQعا )هQذا غQير دقQيق كQما يQعلم الQكثيرون ويQنظر
صه ”هQل يQجوز أكQل كQل األطQعمة
الحQقا ،ح .ش .(.والجQديQر بQالQذكQر أّن سQؤاال بهQذا الQصدد قQد ورد ونّ Q
عQندكQم؟ وهQل تQفرقQون بQني الQكاشQير والQطريQف ومQا الQفرق؟“ )ص (٣٥٤ .وجQاء الQجواب ”ال يQجوز اكQل
املآكل كلها ويوجد عندنا كاشير وطريف والبحث بهذا املعنى شرحه يطول“.
 (١٩األسQئلة الQثالثQة األخQيرة الQتالQية بQقيت بQدون إجQابQة لQضيق الQوقQت وطQول اإلجQابQة :انQقسام مQملكة
إس Qرائ Qيل ع Qلى ي Qد ي Qرح Qبعام وي Qرب Qعام ،ب Qعد م Qوت امل Qلك س Qليمان ،وت Qكوي Qن رح Qبعام م Qملكة إس Qرائ Qيل م Qن
عشQ Qرة أسQ Qباط؛ مQ Qاذا تQ QقولQ Qون عQ Qن اكQ Qتساح سQ QلمناصQ Qر ملQ Qملكة إسQ QرائQ Qيل ،ونQ Qقل سّQ QكانQ Qها إلQ Qى بQ Qالد
ال Qراف Qدي Qن؟ م Qا ق Qول Qكم بس Qبي ب Qاب Qل ع Qلى م Qملكة ي Qهوذا؟ رّد ال Qكاه Qن ص Qدق Qة ع Qلى ه Qذه األس Qئلة ب Qقول Qه
”سQاتشQرف بQلقائQكم قQريQبا ان شQاء اهلل وافسQر لQكم كQل امQر بQمفرده الن نQطاق الQوقQت ضQيق اآلن وهQذا
الQ Qبحث يQ Qتطلب عQ Qلى االقQ Qل عQ Qددا خQ QاصQ Qا مQ Qن اعQ Qداد الQ QزهQ Qرة .هQ Qذا وفQ Qي الQ Qختام سQ Qيدي الQ QوالQ Qد يQ Qقدم
لحضرتكم سالمه الخاص لكم الخ .اهـ“.
ورّد املحرر ،على ما يبدو ،جميل البحري بهذه الكلمات:
”ه Qذا م Qا واف Qان Qا ب Qه ال Qصدي Qق ال Qنشيط ال Qكاه Qن ص Qدق Qة وان Qنا ل Qفي ان Qتظار تش Qري Qفه او ك Qلمة م Qنه ت Qكون
جQوابQا كQافQيا عQلى االسQئلة الQثالثQة االخQيرة لننشQره عQلى صQفحات الQزهQرة وامQلنا انQه لQن يQضن بQه عQلينا
خدمة للتاريخ فنكرر له الشكر الحميم باسمنا واسم قراء الزهرة عامة“.

ال أدري فQي مQا إذا تQحقّقت أمQنية مQديQر التحQريQر أم ال ،فQاألمQر بQحاجQة ملQزيQد مQن الQبحث والQتنقيب فQي
مجQلة الQزهQرة نQصف الشهQريQة الQتي بQدأت فQي الQصدور فQي األّول مQن أّيQار عQام  ١٩٢٢واسQتمّرت حQتى
عQ Qام  ،١٩٣٠عQ Qام قQ Qتل األديQ Qب جQ Qميل البحQ Qري  ،١٩٣٠-١٨٩٨املQ Qلّقب بQ QأبQ Qي املسQ Qرح فQ Qقد كQ Qتب قQ QرابQ Qة
اثQنتي عشQرة مسQرحQية .فQي الQبدايQة أصQدر البحQري مجQلة اسQمها ”زهQرة الجQميل“ فQي أّول أيQار عQام
 .١٩٢١ثQم تQحّولQت فQي الQعام الQتالQي وسّQميت بQاسQم ”الQزهQرة“ )حQول الQصحف واملQجالت فQي فلسQطني
أنظر.(http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4397 :

