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ةداحش بيسح
يكنسله ةعماج

 ن4444م ،قيف4444ش ي4444بأ4444ب  فورع4444ملا ،ن4444هاك4444لا لاز4444غ ن4444ب ة4444مال4444س ن4444ب نور4444هأ ن4444ب بوقع4444ي ن4444ب يّز4444ع ن4444ب بوقع4444ي مو4444حر4444ملا نا4444ك
 ةع444ما444ج ن444م برق444لا444ب ،سل444بان444ب ةنيم444ساي444لا ّي444ح ي444ف ى444لوألا ةّرمل444ل اهيل444ع ت444فّرع444ت يت444لا ،ى444لوألا ة444ير444ماس444لا تايصخش444لا
 مو4حر4ملا ّديس4لا نا4ك ه4ب تيقت4لا ير4ما4س لّوأ ،ع4قاو4لا ي4ف .ن4ير4شعلا نرق4لا ن4م تانيعب4سلا تاون4س ّلهت4سم ي4ف ،حاجن4لا
 اهبت44ك ،ة44ير44ماس44لا فور44حلا تمّلع44ت هن44مو ؛١٩٦٨ ما44ع لّوأ ن44ير44شت ٢١ ي44ف ك44لذ نا44كو ،ير44ماس44لا  ضاي44ف فيف44ع ليم44ج
 عرا4ش ب4ناج4ب ةريغ4ص ة4فر4غ ي4ف قيف4ش ا4بأ تيقت4لا  .اذ4ه سان4لا مو4ي ى4لإ اه4ب ظفت4حا ت4لز ا4م ،قرو4لا ن4م ة4صاص4ُق ىل4ع
 ّفك44لا ةءار44ق رب44ع ع44لاط44لا ة44فرع44مل هيل44ع نودّدرت44ي او44نا44ك ن44يذ44لا ،ب44نا44جألاو نييل44حملا ن44م هراّوز لبقت44سي نا44ك ثي44ح يسي44ئر
 :ةي4برع4لا4ب هتب4جأ .ا4هأرقي4ل يد4ي ّف4ك ط44444ُسبأ نأ ،ر4كذأ ا4م ىل4ع ،ة4يربع4لا4ب ّين4م بل4ط هت4لاب4ُق تسل4ج نأ دع4ب .اه4ب ّزيم4ت يت4لا
 ذات4سألا دا4شرإ4ب ا4هّد4عأ يت4لا ةاروت4كدل4ل يت4حور4طأ ي4ف ي4نديف4ت ة4طوط4خم َرداص4م ن4ع ًاث4حا4ب كتئ4ج قيف4ش و4بأ ّدي4س ا4ي
 ان44ثّد44حتف هبل44ق حر44شنا اهني44ح .ةي44برع44لا ى44لإ ة44ير44ماس44لا ةاروت44لا ةم44جر44ت عو44ضو44م لو44ح ،)٢٠١٣-١٩٠٧( مي44يا44ح ن44ب ڤي44ئز
 ة4قال4ع ماو4عأ ةعض4ب ذن4م ينط4بر4تو ه4تال4سار4م ضعب4ب ظفت4حأ ت4لز ا4مو ه4تا4فو ىت4ح تّدت4ما يت4لا انت4قاد4ص تأد4بو ،اًلّوط4م

 . بوقعي )ريَقي( ريزع نهاكلا ،هئانبأ دحأ عم ةقادص

 لغ444ش ،ف444ِّلؤ444ملاو يفحص444لاو ن444هاك444لا ك444لذ  .م444س نيعست444لاو رت444ملا ي444لاو444ح ،ة444ماق444لا ل444يو444ط ،ٍحتل444م فيح444ن ل444444ُجر قيف444ش و444بأ
 ي4ناث4لا نو4نا4ك ٢٦ و ١٩٨٤ ما4ع ن4م لّوألا ن4ير4شت ٢٠ ني4ب ا4م ةع4قاو4لا ةّد4ملا ي4ف رب4كألا ن4هاك4لا ،تونهك4لا ة4سا4ئر بصن4م
 .١٩٨٧ ةنس
 ،س44ترآ44ه لث44م ة44يرب44ع اًفح4444444444ُص ّد44مأ ،١٩٤٠ و ١٩٢٠ تاونس44لا ني44ب لِم44ع يسل44با44ن ير44ما44س يفح44ص لّوأ قيف44ش و44بأ نا44ك
 ماع44لا دع44ب( Palestine Post   ة44يزيل44جنإلا ةفيحص44لاو  )حابص44لا ،موي44لا د44ير44ب ،ر44مأ ،دالب44لا( ر44قوب44ه ،موي44ه ر44ئود ،را44ڤد

 ثاد44حأ ن44م رود44ي نا44ك اّم44ع ،ران44لا لب44ج ةن44يد44م ن44م ر44يراقت44لاو راب44خألا ّىت44شب )Jerusalem Post م44سالا تلم44ح ١٩٤٨
 .ةّصاخ نييرماسلا طاسوأ يفو ،ةّماع ةقطنملا كلت يف

 نا44ك .هن44م ريثك44لا ًابي44غ ظف44حو ،اًض44يأ ي44برع44لا رعش44لا ي44ف ةب44حر قا44فآ اذ ،ا44ًقذا44ح ،ًاث44مد ،اًفّقث44م ا4ً4ناس44نإ قيف44ش و44بأ نا44ك
 يڤس44ت ن44ب قاح44سإ ر44كذ44ن دوهي44لا ه44ئا44قد44صأ ن44م .ةع44لاطمل44ل ةيشن44ملا ة44ماع44لا ةبتك44ملا ي44ف ًاب44يرق44ت اًّي44مو44ي ًاّنيع44م ًات44قو يضق44ي
 ب444يدألاو قرشت444سملا ك444لذ444كو ،ي444ناث444لا لي444ئار444سإ ة444لود سي444ئر حب444صأ م444ث ًاث444حا444بو اًيفح444ص نا444ك يذ444لا )١٩٦٣-١٨٨٦٤ (
 ني44ير44ماس44لا ىل44ع قل44طأ د44ق نا44ك يڤس44ت ن44ب نأ ر44كذ4ُ4ي .)١٩٨٨-١٩٠٠( كويل44با44ك مي44حان44م فورع44ملا يفحص44لاو م44جرت44ملاو
 ي44ف كاذ44نآ ني44ير44ماس44لا مي44عز ع44م ة44يو44ق ة44قاد44ص ة44قال44ع ه44ل ت44نا44كو ،دوهي44لا44ك مهتل44ماعم44ب ىدا44نو “نوديعب44لا ان44تو44خإ” ةراب44ع
 نوع44444لا د44444ي ّد44444م  ي44444ف ءاضي44444ب ٍدا44444يأ ه44444لو ،)١٩٨٢-١٨٩٥( وديس44444ب بّقل44444ملا ي44444حابص44444لا ة44444قد44444ص )تف44444ي( ينس44444444ُح نو44444لو44444ح
 ن4ب/يڤس4ت نب4ل ه4تاّيح4ت لا4سرإ قيف4ش و4بأ دات4عا .١٩٦٣ ما4ع نو4لو4ح ي4ف سينك4لا ءان4ب ي4ف هتم4هاس4م لث4م  ،ني4ير4ماسل4ل
 )١٩٧٣-١٨٩٣( طعِن44ب يڤس44ت دي44ڤادو )١٩٨٠-١٩١٠( ن44هو44ك نورا44هأو كويل44با44كو )١٩٨٠-١٨٩٩( بي44ئذ ن44بو  ي44باص44ت
 لث444م ن444ير444خآ صاخ444شأ ق444ير444ط ن444عو ،ركب444لا )ةريق444ي( ةز444يز444ع هتن444با جوز ي444حابص444لا ة444قد444ص لام444ج ن444ب مي444هار444بإ ةط444ساو444ب
 لي4ئار4سإ ي4ف نكسل4ل لاقت4نالا سام4حب يون4ي نا4ك قيف4ش ا4بأ نأ ى4لإ راش4يو .)١٩٩٠-١٩٢٢( ة4قد4ص ني4مألا ن4ب ي4ضار
.بابسأ ةّدعل قّقحتت مل هذه هتينمأ نكلو

 ،ةر4444شع دالوألا ن4444م امه4444لو ١٩٣٧ ما4444ع اه4444جّوز4444ت ،١٩٩٨-١٩٢٤ ،ن4444هاك4444لا ساحن4444ف ن4444ب لاز4444غ ةن4444با )هف4َ444ي( فاف44444َع هت4444جوز
 ركب4لا بج4نأو ؛)ساحن4فو اي4با4طو ريق4يو رزع4لاو يز4ع( د4يؤ4م ،لاز4غ ،ز4يز4ع ،نيع4م ،قيف4ش  :تان4ب سم4خو نايب4ص ةسم4خ



 اي44با44ط د44لوأ ساحن44فو ؛يز44عو بوقع44ي د44لوأ اي44با44طو و44مول44ش د44لوأ رزع44لا ؛زو44ع وأ يز44ع بج44نأ يذ44لا )نور44ي( نور44هأو بوقع44ي
 .)١٥ .ص ،١٩٩٨ زومت ٣١ ،٧١٧-٧١٥ ،ةرماسلا رابخأ.ب.أ(
 تاواروت4444لا ن4444م خسن4444لا تائ4444م ك4444لذ ح444444444444ّضو4444ت ام4444ك ،ة4444ير4444ماس4444لاو ةي4444برع4444لا ي4444ف ليم4444جو ل4444ب ح4444ضاو ّط4444خب قيف4444ش و4444بأ زات4444ما
 تقلط4نا يت4لا ،ةر4ماس4لا راب4خأ .ب .أ ،ة4فورع4ملا ة4ير4ماس4لا ة4يرود4لا ى4لإ ة4باتك4لا ي4ف م4ها4سو ام4ك .اه4نّود يت4لا تاولص4لاو
 م44س ٧٠ و الو44ط م44س١٠٠ سايق44ب ةم44خض ةارو44ت هخس44ن ا44م نم44ض ر4444َكذ4ُ4ي .قزر4ُ4ت ةّي44ح ت44لاز ا44مو ١٩٦٩ ماع44لا ر44خاوأ ذن44م
 قيف4444ش و4444بأ ىقت4444لا ١٩٨٦ ما4444ع حسف4444لا/نا4444برق4444لا دي4444ع ي4444ف .١٩٨٣ ما4444ع سل4444با4444ن ي4444ف سينكل4444ل ا4444هاد4444هأ د4444ق نا4444ك ،ا444444444444ًضر4444ع
 .ناكي4تاڤ4لا ي4ف ي4ناث4لا س4لو4ب ّان4حو4ي مظ4عألا ْربَح4لا ةرا4يز4ل ةو4عد هن4م ىّقل4تو ،س4يروي4ك و4لرا4ك لان4يدرك4لا يو4باب4لا ثوعب4ملا4ب
 )ريئ444ي( حا44444444444ّضو ي444بأ )٢٠١٠-١٩٢٧(  ة444قد444ص نيع444ملا دب444ع ن444هاك444لا هت444خأ ن444با هن444ع با444نأ ل444ب رب444كألا ن444هاك444لا ِر444فاس444ي م444ل
 ،ةرا4يز4لا كل4ت ر4ثإ ني4ير4ماسل4ل ءاخس4ب ا4باب4لا عّرب4ت .ا4جر ن4ب قورا4ف ديس4لا كاذ4نآ ةيسل4بان4لا ة4ير4ماس4لا  ةف4ئاط4لا ري4ترك4سو
 رظ4نأ( راوزل4ل ر4خآو مال4سلل اًّي4لود اًز4كر4مو تا4عامت4جاو حار4فأ ِتا4عا4ق ،ةي4ئادت4با ة4سرد4م  ّمض4ي مه4ل ا4ًيري4هام4ج اًز4كر4م ّديش4ف
 مو4حر4ملا ن4با ة4قد4ص حا4ضو ديس4لا لاق4م ك4لذ4كو ٩٣-٩٢ .ص ،٢٠١٤ طاب4ش ١٦ ،١١٥٤-١١٥٣ ،ةر4ماس4لا راب4خأ .ب .أ
 يفتك4444ي قيف4444ش و4444بأ نا4444ك ه4444تال4444سار4444م ي4444فو .)http://ency.najah.edu/node/67 :ة4444قد4444ص نيع4444ملا دب4444ع رب4444كألا ن4444هاك4444لا
.٣٨ نوفلت ،٣٦ ديربلا قودنص ،نهاك بوقعي مسالاب

 :هدي طخب ةطوطخملا بتكلا هذه ركذن قيفش يبأ موحرملا تافّلؤم نم

 مهي44نا44مآو مه44تاين44مأ .هي44فاقث44لاو هي44عامت44جالا مهت44لا44حو .مه44لاو44حاو مه44سوق44طو مه44تادا44عو مهخ44يرا44ت :ني44ير44ماس44لا بات44ك )١
 .١٩٦٠ ةن4س ير4ماس4لا بوقع4ي ن4هاك4لا هبت4ك... خ4لا )!( مه4يري4طا4سا ضع4ب ع4م ه4بوتك4م ريغ4لاو ة4بوتك4ملا مهصص4قو مهبت4ك
 ي44ف ة44ظوفح44م باتك44لا اذ44ه ن44م ةخس44ن .ي44لاط44يألا )كلي44م ف44سو44ي( كلي44م بألا ا44هارت44شا باتك44لا اذ44ه ن44م ى44لوألا ةخسن44لا
 :ر44كذ44ن باتك44لا اذ44ه باو44بأ ن44م .٣٥١ ه44تاحف44ص دد44ع . 7036 م44قر تح44ت ةي44برغ44لا سدق44لا ي44ف يڤس44ت ن44ب كاحست44ي ةبتك44م
 هر4جش ؛مال4سالا تقنت4عا يت4لا ني4ير4ماس4لا ن4م تال4ئاع4لا ءام4سأ ؛ي4بو4يألا ن4يد4لا حال4ص ؛ي4برع4لا حتف4لا ؛ا4ّبر ا4با4ب روه4ظ
 دوهي4لاو ني4ير4ماس4لا ني4ب تا4فالخ4لا ؛ة4ير4ماس4لا هروط4سالاو ةصق4لا ؛ني4ير4ماس4لا ءا4يزا ؛نورا4ه ن4ب بوقع4ي ؛ةنهك4لا باس4نا
 .مهتاداعو نييرماسلا ديلاقت ؛نييرماسلا بتُك ؛ةاروتلا يف
 قيف44ش ي44بأ ن44م بل44ط د44ق نا44ك  )ى44لوألا ةحفص44لا لف44سأ ي44ف در44ي ام44ك ي44با44ص ن44ب( يڤس44ت ن44ب كاحست44ي نأ ح44ضاو44لا ن44م
 يڤس4ت نب4ل ة4ير4ما4س فور4حب ة4يربع4لا4ب ة4لا4سر قيف4ش و4بأ ّط444ُخي ١٩٦٠ ما4ع ن4م ناسي4ن ١٩ ي4ف .باتك4لا اذ4ه لث4م في4لأ4ت
 ،٢٠٠٠ ما44ع لول44يأ ن44م لوألا ي44ف ،٧٦٥-٧٦٣ ةر44ماس44لا راب44خأ .ب .أ :رظن44ي( باتك44لا اذ44ه ة44بات44ك مام44تإ ن44ع اهي44ف هغلب4ُ4ي

 نرق4لا( ير4ماس4لا نسح4لا ي4بأ ن4با حتف4لا ي4بأ خيش4لا خ4يرا4ت ىل4ع باتك4لا اذ4ه في4لأ4ت ي4ف قيف4ش و4بأ دمت4عا .)٥٣.ص
 ,םהיתודלות ,םינורמושה רפס( ة444444444يربع444444444لا444444444ب يڤس444444444ت ن444444444ب كاحستي444444444ل ني444444444ير444444444ماس444444444لا بات444444444كو )ر444444444شع ع444444444بار444444444لا
 با4ت444444444444444444كو  ).1970 ,ןומלט ’ש תכירעב הינש ’דהמ ,1935 ביבא לת .םתורפסו םתד ,םהיתובשומ
 The Samaritans, Their History, Doctrines and Literature. The Schweich( رت4444444444ساچ4444444444ل ة4444444444يزيل4444444444جنإلا4444444444ب

Lectures for 1923. London 1925. Reprinted by Gordon Press, 1976, 1980( يوف4444ش ر4444خآلا ردص4444ملاو 
 .فالسألا نم قيفش وبأ هعمس اّمم

  ةي4صو4لا :طوط4خملا اذ4ه لوص4ف ن4م .٣٦٥ و4ه مي4قرت4لا ب4سحب  تاحفص4لا دد4ع ،١٩٧٤ ما4ع ،ي4تاي4ح خ4يرا4تو يتي4صو )٢
 تا4ير4كذ4لا ؛ة4لوفط4لا ؛باتك4لا اذ4ه ة4بات4ك هفيلك4تو )באז ןב( ب4يؤذ ن4ب لي4ئار4سإ هق4يد4ص ءاق4ل ؛ةحف4ص ني4ثال4ث ىل4ع ّدتم4تو
 ؛جاوز444لا ؛ايفح444ص را444ص في444ك ؛لاز444لز444لا ؛ه444لاغ444شأو هت444سارد ،اهع444ئاظ444فو ى444لوألا ةي444ملاع444لا بر444حلا ؛ّمألا ؛ّد444جلاو د444لاو444لا ع444م
 ب44هنب ي44ماه44تا ؛)ل44صألا ي44ف اذك44ه ،اه44نومس44ي ام44ك( ر44ير44حتلا بور44ح ؛ميسقت44لا رار44ق ؛٣٨ ةرو44ث ؛ر44هشألا ةت44س بار44ضإ
 ي444ف ءا444قد444صأ ع444م ةر444شاب444م ري444غ تالاص444تا ؛ر444هشا ه444ثالث444لا تاذ هت444ضر444م ؛ةي444ناث444لا ةي444ملاع444لا بر444حلا ؛نا444برق444لا لم444ع ؛كنب444لا
 ةريط44خ ةيلم44ع ؛بتك44م حت44ف ؛نسح44لا ي44بأ ّمع44لا ةا44فو ؛بتك44لا خس44ن ؛ناّم44ع ي44ف ١٩٥١ ما44ع  لال44ط كل44ملا ةرا44يز ؛لي44ئار44سإ
.دوهيلا دهع تحت نييرماسلل ديع لوا ؛سلبانل دوهيلا تارايز ؛مايا هتسلا برح ؛ليوطلا اهضرمو



.)يلاتلا ةيادبو رطس ةياهن ىلع ّلدي / لئاملا طخلا( يلي ام ةثلاثلا ةحفصلا يف درو

 /نا دع444ب هذ444ه يتي444صو ل444جساو بت444كا سل444با444ن ناك444س ن444م/يوال444لا ن444هاك444لا بوقع444ي ن444ب قيف444ش مو444حر444ملا ن444ب بوقع444ي ا444نا”
 ا44هول44تا نآلا عرا44سا/ي44نا44ف اذ44لو ت44قو ل44ك ي44ف ي44بر تا44قال44م ب44قر44تا/تحب44صاو يرم44ع ن44م نيعب44سلاو ةس44ماخ44لا تزواج44ت
ً ال444مآ .مال444سلاو ةبح444ملاو ريخ444لاو/قي444فوت444لا اًعيم444ج مه444ل اًي444جار ىدع444ب ن444م يداف444حاو/يدالوا اهعمس444ي يك444ل نو444فر444چملا ما444ما
 /ي44ئا44بر44قا ن44م نيبح44ملاو يدالوا اه44ب لفتح44ي مو44ي/ي44تا44فو ىر44كذ ىد44ل ما44ع ل44ك ي44ف ي44توص44ب هذ44ه يتي44صو/ىلت44ت نا اًي44جارو
 ه4نا ي4ما4ثآ ي4ل رفغ4يو  ينم4حر4ي ى4لاع4ت هلع4ل /هم4ثآلا ىسف4نو هئ4طاخ4لا ي4حور ىل4ع )ةع4ير4شلا :اه4قو4ف بت4كو( هاروت4لا هءارق4ب
 ير4ماس4لا/ن4هاك4لا قيف4ش ن4ب بوقع4ي/ه4تو4صو/هط4خب ى4لاع4ت هي4لا ريقف4لا/هسفن4ب اهل4جسو اهبت4ك/ني4ما /مهل4لا مي4حر4لا م4يرك4لا
.“١٩٧٤ ةنس

يلي ام ةيربعلاب تافلؤملا نم قيفش يبألو

 .ني4ير4ماس4لا ىد4ل حسف4لا نا4بر44ُق( .ד’’צרת םילשורי .םינורמושה לצא חספ ןברק ,ןהכה בקעי ,יזע–ןב
.)١٩٣٤  سدقلا

 ،ني4444ير4444ماس4444لا ن4444ع يكح4444ي ير4444ما4444س( .ה’’צרת ירשת ב’’כ רבד .םינורמושה לע רפסמ ינורמוש  ,–––––
.)١٩٣٥ ،٢٢ راڤد

 םהימכח ירובחו םינורמושה ינומדק )באז ןב ’יו יבצ ןב ’י לש תופסוהו תורעה םע(  ,–––––
 )ט’’צרת( ’ד תסנכ( .ביבא לת ,ט’’צרת ,תסנכ ךותמ תדחוימ האצוה .תיברעה ןושלב
 ةيع444ماج444لا ةبتك444ملا ي444ف SAM. 80 38 .خ444م .ةي444برع444لا444ب ءا444مدق444لا ني444ير444ماس444لا وف444لؤ444مو مال444عأ( .327–321 ’מע
 .)٣٢٧-٣٢١ .ص ،١٩٣٩ تسينك ،سدقلا يف ةينطولاو

 لي4حر ىل4ع ا44ًما4ع نو4ثال4ث” :ن4هاك4لا بوقع4ي )ريق4َي( ز4يز4ع هل4جن لاق4م ي4ف اًض4يأ رظن4ُي يّز4ع ن4ب بوقع4ي رب4كألا ن4هاك4لا ن4ع
 ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦ ني44ير44ماس44لا راب44خأ .ب .أ .“يراب44لا هم44حر ؛)١٩٨٧-١٨٩٩( يز44ع قيف44ش ن44ب بوقع44ي رب44كألا ن44هاك44لا
 .١٠١-٩٣ .ص ،٢٠١٧ يناثلا نوناك


