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هيعلا ميهاربإل ،رشبلا ديس ،ىسوم يبنلا حْدم ةديصق
A Poem in Praise of Moses, the Lord of Mankind, by Ibrāhīm El-˓Ayyeh

ةداحش بيسح .د .أ

يكنسله ةعماج

 ي555ف ا555ها555ند555جو ام555ك ،1اتي555ب ٤١٧ ،ان555ل ة555فورع555م ةي555بر555ع ة555ير555ما555س ةديص555ق لو555طأ ،َةل555يوط555لا ةديصق555لا هذ555ه ر5555555ُشنن يل555ي امي555ف

 اخس5ُن كان5ه نأ ّك5ش ال .١٩٣١ ما5ع خوسن5ملا ،ً)اق5حال ،تبي5م( سدق5لا ي5ف يڤص5ت ن5ب د5ي ةبتك5م ي5ف ٧٠١٩ م5قر طوط5خم

 ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا ءان5بأ ن5م ريثك5لا ىد5لو ة5ماع5لا تابتك5ملا ضع5ب ي5ف ،ا5ما5ع ٢٢٩ لب5ق تمظ5ُن يت5لا ةديصق5لا هذ5هل ةد5يد5ع

 ةوال55ِت ىل5ع او5بأد ني5ير5ماس5لا نأ فورع5ملا ن5م .د5لاو5ملا بت5ك ا5يان5ث ي5ف ة5توثب5م اه5ّنأ ذإ ،نو5لو5ح ةن5يد5م ي5فو م5يز5ير5ج لب5ج ي5ف

 لي5عام5سإل ى5سو5م د5لو5م بات5ك ةءار5ق ليب5ُق ىلت5ُت ةديصق5لا هذ5ه ت5نا5كو .ن5ير5شعلا نرق5لا ة5ياه5ن ىت5ح ةي5برع5لا5ب ى5سو5م د5لو5م

 صّخل5م ة5باثم5ب ي5هو ة5ير5ماس5لا ة5يربع5لا5ب ةديص5ق هل5حم تّل5ح ك5لذ دع5ب .ر5شع سداس5لا نرق5لا ي5ف شا5ع يذ5لا يحي5مر5لا

 .2)١٨٩٨-١٨٤٠( قاحسإ نب ساحنف عشيبأ وبأ اهمظانو هل

 ةعب5ط راد5صإ ةيغ5ُب ،اًيب5سن اهن5م ةم5يدق5لا اّمي5س ال ،خَسن5لا هذ5ه لث5مل ه5تزاي5ح ن5ع ي5مال5عإ5ب مّركت5ي ن5م لك5ل ر5كا5ش ّد5ج نو5كأ

 نك55لو بي55ترت55لا55ب يف55ند55لا لي55عام55سإلو يف55ند55لا نا55جر55م ن55ب مل55سملو ي55صابق55لا مي55هار55بإل ًاتيب ٦٨٨و ًاتيب ٦٤٤ و ًاتيب ٤٩٤ ،لو55طأ د55ئاص55ق لو55ح .1

 ةيع555لا ملق555بو عو555ضو555ملا سف555ن لو555ح رص555قأ ىر555خأ د555ئاص555ق دو555جو هُر555كذ رد555جي اّممو .تبي555م ي555ف ٧٠١٣ م555قر .خ555م ي555ف رظن555ي ،ة555ير555ماس555لا ة555يربع555لا555ب

 بقل5ملا مي5هار5با خيش5لا مو5حر5ملا/مع5لا في5لا5ت ر5شبلا دي5س ح5يد5م ى5ف هديص5ق هذ5هو/مي5حر5لا نم5حر5لا هللا مس5ب”ـب ة5نونع5ملا كل5ت لث5م ةي5فاق5لا سفن5بو

 .‘‘نيما هيلع هللا ةمحر يليئارسالا ىفندلا/ناجرم لجن هيعلا

انيبن لسرلا ديس مايقل الا                     انيط نم مداو دوجولا ناك ام :ةيادبلا

انيبملا هرون نم مهبكاوك ةراصو                                    ً اكالفاو امس الوً ارون ناك

انيفاش ىسومبو زرف اننيد نينموم                     ً اقح نوعجر هيلا اناو هلل انا :ةياهنلا

انيمتاخ ريخب ناسحالا هالوم وجري                                   يفندلا هيعلا ميهاربا اهلاق

 دي5ق ةل5يوط5لا ةديصق5لا ن5مو ةديصق5لا هذ5ه ن5م ةخس5ن لا5سرإ5ب ه5مّرك5ت ىل5ع ة5قد5ص ي5ضار مي5ماين5ب ق5يدص5لا رك5شأ .نوعب5سو ةي5نام5ث اه5ُتاي5بأ دد5عو

 ن55هاك55لا و55ه خ55سان55لاو ،ةي55برع55لا55ب ى55سو55م د55لو55م بات55ك ن55م ةذو55خأ55م ةخسن55لا هذ55ه ّنأ اًروكش55م مي55ماين55ب ي55ندا55فأو .٢٠٠٩ زوم55ت ة55ياد55ب ي55ف ثحب55لا

 ي5555مز5555ع ن5555هاكل5555ل كل5555م طوط5555خملاو ،)١٩٦١-١٩٤٣ ة5555ناهك5555لا ةرت5555فو ،١٩٦١-١٨٨٠( قاح5555سا ن5555ب )ساحن5555پ( رض5555خ ن5555ب )عشي5555بأ( ي5555جا5555ن ،رب5555كألا

 ساحن55ف ن55ب )ي55جا55ن( عشي55بأ ن55ب )يوال( ف55طا55ع ،رب55كألا ن55هاك55لا ن55با ثي55غ ى55سو55م ديس55لا لزن55م ي55ف ة55نز55خ ي55ف ظوفح55مو ه55تو55خإ ءان55بأو )اي55قز55ح(

 .)٢٠٠١/٥/٢٣—١٩٩٨/٢/١٣ هتناهكو ١٩٢٠ ماع دلو( يواتفحلا )رضخ(

 ع5بار5لا ي5ف نيتي5نورتك5لإ نيت5لا5سر ي5ف ،ةر5ماس5لا راب5خأ .ب .ا ،ة5ير5ماس5لا ة5يرود5لا يرر5حم د5حأ ،ة5قد5ص ي5ضار مي5ماين5ب اروكش5م ك5لذ5ب ي5ندا5فأ .2

 .٢٠٠٩ زومت نم سماخلاو
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 .البقتسم اهل ةيملع

 تّابح5ك اه5ل َرص5ح ال ،ه5ب ة555555555ّصا5خ ب5قان5مو َن5ساح5م ن5م ني5ير5ماس5لا ىد5ل د5حوألا يبنل5ل ا5م دادع5ت ي5ف ةديصق5لا هذ5ه ز55ّكرت5ت

 د55ق ،ميعن55لا نان5555ِجو هي55ف ا55مو َنْوك55لا نأ ةيع55لا مي55هار55بإ ر5555ُكذ55يو .ةديصق55لا هذ55ه ي55ف درو ام55ك ،راحب55لا هاي55م تارط55قو ل55مر55لا

 :٢ جور5خلا رف5س ،“ءا5ملا ن5م ل5شتنملا‘‘ ة5يربع5لا ي5فو “ن5با” هانع5م ة5يرص5ملا ي5ف هم5سا نإ لاق5ي( ى5سو5م ل5جأ ن5م الب5555ُج

 كان55هو .يبن55لا )هن55ع ثّد55حتت ني55يوال55لا رف55س ءانثت55سا55ب ةع55برألا ةاروت55لا راف55سأو .م.ق ر55شع ث55لاث55لا نرق55لا ي55ف شا55ع ،١٠

 لّكش55ت ،ني55يوال55لا رف55س ،ث55لاث55لا رفس55لا ى55لإ ة55فا55ضإلا55ب ي55هو ،راف55سألا هذ55ه ءو55ض ىل55ع ه55تريس55مو ه55تري55س ن55ع ةح55مل اًض55يأ

 .ةرمسلا ىدل ديحولا سّدقملا باتكلا

 ٣٠٦ ،١٧٦٤ ما55ع يف55ند55لا لي55عام55سإ مي55هار55بإ ة55قال5555ِح ف55صو ةديص55ق لث55م ةيع55لا مي55هار55بإل ةل55يو55ط ىر55خأ ُد55ئاص55ق كان55هو

 مّست5ي ال ة5ير5ماس5لا ة5يربع5لا5بو ةي5برع5لا5ب ةيع5لا رع5555ِش نأ ظ5حال5ملا ن5مو .abab.3 :ي5هو ماس5قأ ةع5برأ رط5س ل5ك ي5فو رط5سأ

 .سابتلالاو ةلاطإلا وحن ًابلاغ َحنجيو قمُعلاو ةلاصألاب

 ي55بأ ن55ب لاز55غ4 ،يف55سوي55لا يم55يار55فإلا ي55جرف55ملا بوقع55ي ن55ب جرف55م لث55م ،نو55ثد55555ْحُمو ى55ماد555ُق ،نور55خآ نو5ّ5ير55ما55س ءارع55ش

 ة555555555قد555555555ص نيع555555555ملا دب555555555ع ،نيطف555555555لا ل555555555ضاف555555555لا ّديس555555555لا رب555555555كألا ن555555555هاك555555555لاو 5)١٧٥٩-١٧٠٢( يوازغ555555555لا يرط555555555ملا رور555555555سلا

 ا55م لث55م ه55تاذ عو55ضو55ملا ي55ف ىر55خأ َد55ئاص55ق مظ55ن هسف55ن هيع55لاو ،ى55سو55م هللا ميل55ك ن55ع ةي55برع55لا55ب اوَمظ55ن ،)٢٠١٠-١٩٢٧(

 :اهعلطم

 7راونالا ندعمورارسألا نزخمرامقألا 6نيزوراتخملا حدما

.)اقحال ،ةقدص باتك(  281–269 ’מע ,1970 ןולוח .תוחבשתה רפס ,חיבאסת–לא באתכ ,)ךרוע( ירפצה הקדצ ןוצר .3
 Edward و ٧٦-٧٤ .ص ةقدص باتك يف رظنيو ،نييبوروأ عم لسارتو رشع عباسلا نرقلا يف شاع .4

Robertson, Catalogue of the Samaritan Manuscripts in the John Rylands Library Manchester. Vol. 1, 1938, p. 

 x م555س٢٠،٥ ،ةي555بر555ع فر555حأ555ب ةي555برع555لا555ب ة555ير555ما555س حي555باس555ت ،تبي555م ي555ف ٧٠٢٣ م555قر دّل555جم .خ555م ي555ف رظن5ُ55ي ؛)اق555حال نوس555تر555بور جو555لا555تا555ك(.195

.١٩٤٣ زومت ٦ يف يڤصت نب قاحسإل طوطخملا اذه ىدهأ قاحسإ نب نارمع نهاكلا ،مس١٤،١

 رار555سأ ي555ف ب555ئاجح555لا” ه555ل ،ر555سفمو م555لا555عو  ةي555برع555لاو ة555ير555ماس555لا ة555يربع555لا نيتغل555لا555ب قو555مر555م ر555عا555ش .MS BL OR. 1450 last page :رظ555نأ .5

 ي5نايلط5لا بألا هانت5قا ي5ناث5لاو ةي5ناط5يرب5لا ةبتك5ملا ي5ف ظوفح5م ف5لؤ5ملا ط5خب لوألاو ني5ئز5ج ي5ف ١٧٥٠ ما5ع هف5لأ ةاروت5لا ل5ك حر5ش يأ ‘‘ب5هاو5ملا

 لاز5غ ن5ب ة5مال5س مأو ن5هاك5لا لاز5غ ة5جوز ت5نا5ك ‘‘ة5يد5ه” هت5خأ .جور5خلاو ةقيل5خلا يأ ي5ناث5لاو لوألا رفسل5ل ريسف5ت ‘‘ب5هايغ5لا بات5ك” ه5لو ،كلي5م

 ن55م د55يدع55لا مظ55ن .ةز55غ ى55لإ لقت55نا م55ث ،كرام55ج ر55يد55م لم55ع ثي55ح ا55فا55ي ي55ف نك55س يف55ند55لا مي55هار55بإ ن55ب نا55جر55م ن55ب بوقع55ي ن55ب ة55مال55س م55ع ن55با و55هو

.ىسوم يبنلا حدم يف ةيبرعلاب ةعّبرملا دئاصقلا
 ،١٨٤ ،١١٠ ،٧٣ ،١٣٨ ،١١٥ ،٩٧ ،٨٩ ،٧٧ ،٧٤ ،٧١ ،٦٩ .ص ة55قد55ص بات55ك رظ55نأ ،ق55ئالخ55لا ن55يز ،ىرو55لا ن55يز ،ر55شبلا ن55يز ،ما55نألا ن55يز .6

 .فيطللا سنجلا ىلع معألا بلاغلا يف قلطي يبرعلا بدألا يف هيبشتلا اذهو رمقلاب ىسوم هيبشت ظحال .٣٥٥
.٢٢٥-٢٢٣ ،١٨٥-١٨٣ ،١٦١-١٥٩  ،٧٧ ،٧٤ ،٦٢ .ص ،ةقدص باتك يف رظنيو .٢١٩ .ص نوستربور جولاتاك رظنأ .7
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:ـب هل ةديصق لهتسي يرطملاو

ِمتتكم بلقلا يف ام رهظُي عمدلاوةيمان قاوشالاو ّبحلا ُُمتكأ مك

ِمهلك قلخلا ريخل يحادتما ريغينفصني بحلا ىفً اصيصخ يل سيلو

8ِممالا رئاس نم رشب اهلان امًةلزنم هللا هاطعا دق ىذلا ىسوم

 نزو ىل55ع ،نيل5555555َسر55ملا دي55س ي55ف 9هح55يد55م :اه55ناون5555ُع ،٨ م55قر ةديص55ق ي55ف ،ة55قد55ص )רזעלא( نيع55ملا دب55ع ،رب55كألا ن55هاك55لاو

:اهُعلطمو ١٩٤٨/١٢/٨ :خيراتلا لمحتو ،‘‘يبر اي لص”

لاغشنالا مدع مكنم وجرالاقملا اذهل نوعماسلا اهيا

10ليمجلا لوسرلا ركذب وه ذالاؤسلا ىنعم يف اوهقفت لب

 اًف55َّلؤ55م ن55ير55شعو نين55ثا ّمض55يو ،ا5555555555ًضر55ع م55س٢١و ًالو55ط م55س٢٦ ،َقرزأ كيم55س فالغ55ب دّل55جُم ثحب55لا دي55ق ةديصق55لا طوط55خم

 ني55ثال55ثو نين55ثا ّمض55ي ه55ل 11ٌتيب55ف )١٨٩٨-١٨٤١( حيلصت55م و55بأ ن55هاك55لا قح55سا ن55ب ساحنيف55ل ة55يربع55لا55ب ى55سو55م د55لو55م لث55م

 لازغ55ل م55ث يراثك55لا هللا دعس55ل تيب55ف ،ةقت55لا ة55مال55س ن55ب هللا دب55ع ن55هاك55لا ةرضح55ل تيب55ف ثحب55لا دي55ق ةيع55لا ةديصق55ف اًرط55س

 حي55مر ن55ب زع55لا و55با رد55ب ن55ب لي55عام55سإلو ي55صابق55لا مي55هار55بإلو ة55مال55س ن55هاك55لا ن55ب قاح55سا ن55هاكل55لو ةي55نا55ث ةيعل55لو يرط55ملا

 بن5يز5لو يوفص5لا ف5سوي5لو قاح5سإ لاز5غ ما5مإل5لو اف5ص ن5ب مي5هار5بإلو يرص5ملا هللا ةب5هلو ّفنص5ملا عشي5بألو )يحي5مر5لا(

12يبرغملا لولهبلا خيشللو ةيوفصلا

 דלומ ארקי שרדי ןמ תיבב להקה לכ וליקי תיב רמינו .שנ הוהי םשב :تاملك5555لا هذ5555هب طوط5555خملا أدب5555ي
 ןהכל הוהי םשב יכ ןוצר לע תיבה הז ’כה לודג רמיי וילע ’הי םולש םרמע ןב השמ ןנודא
.ןמא ’י ומחרי .לש ןב םרמע
וניהלא םש יברנארקמ לכ וירש לע
ונכתא ןובד לכועראו הימוש ךולמ

.٢ ٠٩-٢٠٧.ص نوستربور جولاتاكو ،١٠١ -٩٩ .ص ،ةقدص باتك رظني .8
.תוחבשת ,החבשת ةيرماسلا ةظفللا نم )calque( ةضَرتْقم ةغيص اهنأ ودبي .9

 د5555ق تن5555ك ًاتيب نيع5555برأ لمش5555تو اًضر5555ع م5555س١٢،٢و الو5555ط  م5555س١٦ ي5555لاو5555ح ،ّرط5555سم قرو ،م5555ظان5555لا ط5555خب ةديصق5555لا هذ5555هل ةرّوص5555م ةخس5555ن ّيد5555ل .10

.نانتمالاو ركشلا ليزج عم ٢٠٠٠. ماع بآ رهش يف “ليئارسا ينب” ناونعب ةديصقل ىرخأ ةخسن عم امهتمّلست
 ىق55لأ” ةراب55ع ي55ف ‘‘ةمل55ك” لث55م ةد55يد55ع تالا55ح ي55ف ا55هد55جن عم55جلا ىنعم55ب درف55ملا ةغي55ص .ير55ماس55لا لامعت55سالا ي55ف ع55ئا55ش ،ةديص55ق ىنعم55ب .11

 .ةداع اًريصق ‘‘اباطخ” دوصقملاو ‘‘ةملك
 ةليلق5لا دوقع5لا نوض5غ ي5ف ة5ير5ماس5لا تا5سارد5لا ه5تزر5حأ يذ5لا مدقت5لا م5غر اذ5ه ان5مو5ي ّىتح مهن5ع ريثك5لا فرع5ن الو ،ن5يريث5ك ءارع5ش ر5كذ ظ5حال .12

.١٧ ةظوحلم يف روكذملا ،بتاكلا لاقم يف رظنيو ،ةمرصنملا
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 ،ير5ما5س طوط5خم ة5ئا5ملا ة5بار5ق تبي5م ي5ف .١٩٣٠ خسن5لا ةن5سو يف5ند5لا يوار5سلا لي5ئار5سإ لآ ل5ما5ك و5ه طوط5خملا خ5سا5ن

 ن5555م اهمظع5555ُم )ىل5555ع لص5555ح وأ( ىنت5555قا ِد5555ق )١٩٦٣-١٨٨٤( ي5555ناث5555لا لي5555ئار5555سإ ة5555لود سي5555ئر ،يڤص5555ت ن5555ب كاحست5555ي نا5555ك

13.سلبان يف نييرماسلا هفراعمو هئاقدصأ

 ،ىّفق5ملا ي5برع5لا ّصن5لا اذ5ه ىل5ع ًىنب5مو ًىنع5م يديلقت5لا ّينف5لا اه5موهفم5ب ‘‘ةديص5ق” م5سا قال5طإ ناكم5ب ة5بوعص5لا ن5م

 كل5ت اّمي5س ال ،ةديصق5لا هذ5ه تاي5بأ ضع5ب ىلت5ُتو .ةي5ما5عو ني5ب ني5ب ةغ5لو ةي5بدأ ،ةي5برع5لا ن5م طام5نأ ةّد5ع هي5ف ش5ياعت5ت ثي5ح

 .ةرمسلا ىدل ،ىسوم يبنلا دلوم ،دلوملا ةءارق يف 14هيلع ملسو يلص مهللا :تاملكلاب ّلهتست يتلا

 لث55م ءاو55س ّد55ح ىل55ع ىحصف55لا55بو ةي55ماع55لا55ب اًّد55ج ةل55يو55ط َد55ئاص55قَ ةّد55ع كان55ه نأ ر55هظُت ي55برع55لا رعش55لا ىل55ع ةر55ئا55ط ةرظ55ن

 ةيف5لأ ،ة5يرعش5لا تايف5لألا كان5هو ؛يبعش5لا رعش5لا ن5م تي5ب ف5لألا ءا5ُهز اهي5فو ةين5غا ط5ساب5لا دب5ع باشل5ل ‘‘يداو5لا ايبي5ل”

 ن555با ضق555ن ي555ف ضراع555لا ليس555لا” ؛ث555يد555حلا ي555ف ي555طويس555لا ةيف555لأو بط555لا ي555ف اني555س ن555با ةيف555لأو ،وحن555لا ي555ف ك555لا555م ن555با

 يروس555لا ي555نومس555لا نس555ح ز555ير555ف ةديص555ق ؛تي555ب فالآ ةسم555خ ن555م ةف555َّلؤ555م ي555هو يسل555بارط555لا ناميل555س ليل555خل ‘‘ضراف555لا

:اهعلطم تيب فلأ نوعستو ةعست اهيفو نآرقلا ىلع ةينبم يهو ‘‘ةداعسلا رثوك” ناونعب

انيط نوكلا ّبر هاوس دقوىسنيو ىوقألا هنأ بسحيأ

 ن5ب بوقع5ي ن5ب مي5هار5بإ ،‘‘ر5شبلا دي5س حد5م” ةديص5ق م5ظا5ن .تي5ب ف5لأ ني5ثال5ثو ة5ئا5م تاذ ةديص5ق ي5ناو5سألا م5ير5م ن5بالو

 مي555عزو ر555عا555شو يوغ555لو ر5555555ّسفم15 ،١٧١٩ ما555ع دو555لو555ملاو ‘‘اي555ع ،هي555ع ،هيع555لا” هيقل555ب فورع555ملا يف555ند555لا )هوك555س ن555ب( نا555جر555م

 ،نا55قو55ط ىفطص55م ،سل55با55ن م55كا55ح ىد55ل كن55ب ف55ظو55مو ري55ترك55س نا55ك .ارث55نو ارع555555ِش ةد55يد55ع تاف55لؤ55م ه55لو ،فورع55م ير55ما55س

 تا5طاش5ن ي5فو ة5سدق5م ة5ير5ما5س َن5كا5مأ مي5مر5ت ي5ف ءاضي5ب دا5يأ وذ و5هو م5يز5ير5ج لب5ج ىل5ع ف5قو5لا ي5ضارأ ضع5ب ىرت5شا

 ةوزغ5لا هذ5ه خ5يرا5ت بت5كو )١٧٥٧-١٦٨٩( ي5ناد5يز5لا رمع5لا ر5ها5ظ ةوز5غ ي5ف نا5قو5ط لآ دن5555ُج ةدا5ق ق5فار د5قو ،ةّم5ج ة5يري5خ

 خ5يرات5لا ي5فً ةزرا5ب ة5ناك5م ّلتح5ت ،ف5سو5ي عر5ف م5يار5فإ طب5س ،‘‘ةيف5ند5لا” ةل5ئا5ع نأ فورع5ملا ن5مو .شيج5لا ةَبت55َك د5حأ نا5ك ذإ

 .تبي5م ي5ف دو5جو5م و5هو ،ىف5ند5لا ة5مال5س ن5ب نا5جر5م ن5ب هللادب5ع ملق5ب ‘‘ةيف5ند5لا ةل5يا5ع” ناونع5ب طوط5خم كان5هو ،ير5ماس5لا
 ر5عاش5لا اذ5ه ب5ناو5ج فلتخ5م ثحب5ل ًة5جا5ح كان5ه ت5لاز ا5م ه5نأ ىر5ن 17نآلا ىت5ح هيع5لا ن5ع بت555ُك ام5م م5غر5لا5ب ه5نأ دقتع5ن 16

  ةي55برع55لا55ب اه55ل اًف55صو ر55شن م55ث تبي55م ي55ف ظوفح55م و55هو ،تا55طوط55خملا هذ55هل دي55لا ّط55خب ًابضتق55م ا5ً5يرب55ع اًف55صو ّد55عأ د55ق روط55سلا هذ55ه ب55تا55ك نا55ك .13

 .http://shomron0.tripod.com/articles/ben-zvi-sam-mss.pdf :يف

ةديصقلا يف ٤٠٢-٣٨٢ تايبألا رظنأ .14
.MS BL Or. 2691, p. 11 :رظنأ .15

 ةل55555ئا55555ع .نيعت55555سن ه55555بو مي55555حر55555لا نم55555حر55555لا هللا مس55555ب” :هت55555ياد55555ب هذ55555هو م55555س١٧،٦ x م55555س٢٣،٣ ،ص ٤٠ ،ىّوق55555م قرزأ فال55555غ ،٧٠٣٧ م55555قر .خ55555م .16

 تن55ك ين55نا مال55سلا هيل55ع مي55هار55با ن55ب قح55سا ن55ب بوقع55ي ن55ب ف55سو55ي ن55ب م55يار55فا طب55س ى55لا ة55بوسن55ملا هيف55ند55لا ىن55ب ل55ياب55ق شر و55ه ىذ55لا....ةيف55ند55لا

 بولط55ملا55ب موق55ي ى55ش ىرا نل55ف ل55صالا قب55ط مهن55م ةي55قاب55لا ةيقب55لا لاي55ع ةلسل55سو تاد55لو55ت ه55ب نيب55ي ني55ير55ماس55لا انت55عام55ج ني55ب بات55ك ىرا نا55ب قو55تا

 ضعب5لا ما5يا ي5ف ع5قو ام5ب ةليل5ق راب5خا ضع5بو رابك5لا ةم5يالا ةلسل5س ىو5س ه5ب ر5كذ5ي م5ل تاد5لوت5لا بات5ك ىمس5ي ه5ب عافت5نالا ىد5جي ال بات5ك ىو5س

http://shomron0.tripod.com/articles/ben-zvi-sam-mss.pdf
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 لاق555م ي555ف ي555لاح555لا ير555ماس555لا ديلقت555لاو تا555طوط555خملا يد555ه ىل555ع ّذف555لا ّير555ماس555لا مي555عز555لاو ي555تاروت555لا ر55555555ّسفملاو يوحن555لاو

.درفنم لّصفم

 اني55تأ ةديصق55لا ل55يذ ي55فو .اهقي55لاغ55م ّك55ف ن55م نّكمت55ن م55لو ،طوط55خملا ي55ف ةح55ضاو ري55غ تامل55ك دع55ب لاؤس55لا َة55مال55ع انف55ضأ

 ير555ماس555لا ءىراق555لا رابت555عالا نيع555ب ن555يذ555خآ ،ءاو555س ّد555ح ىل555ع ىنب555ملاو ىنع555ملا ثي555ح ن555م ة555يريسفت555لا تاظ555حال555ملا ضعب555ب

.ليلحتلاو حرشلا ضعب يشاوحلا يفو ليدعت يأ نود روكذملا طوطخملا يف يه امك ةديصقلا يه هذهو .يداعلا

انديس 18رشبلا ديس ىف حدم هديصق هذه

ةالصلا لضفا هيلع نارمع نبا ىسوم

خيشلا موحرملا معلل ىهو مالسلا متاو

 يرد5ن الو هق5باس5ل ة5يرب5ع ةم5جر5ت و5هو ٧٠٤٠ م5قر تبي5م ي5ف ر5خآ ًاطوط5خم كان5ه نأ ر5كذ5يو .‘‘ل5يابق5لا ءا5سور ضع5ب ر5كذو راصت5خا لك5ب مهن5م

 ني5ب لصف5ي د5حاو م5س ،ّرط5سم ي5بر5ع قرو ،م5س١٣ x ٢٠ ،٥ ،قي5قر ي5كا5ك فالغ5ب دّل5جم طوط5خملا .طوط5خملا اذ5ه خس5ُن ىت5مو م5جرت5ملا ن5م ًانيقي

 .ص ،٩٧/٢/٢ خ5يرات5ب ٦٧٩ م5قر ،ةر5ماس5لا راب5خأ .ب .ا ة5يرود5لا ي5ف تر5شُن د5ق ت5نا5ك ةم5جرت5لا هذ5ه .ءاضي5ب ىر5خأو ة5بوتك5م ةحف5ص ،ر5خآو رط5س

 ةع55قاو55لا ةد55ملا ي55ف رب55كأ ن55ها55ك ،١٩٨٧-١٨٩٩ ،قيف55ش و55بأ( ّيز55ع ن55ب بوقع55ي و55ه م55جرت55ملا نإ ،ردص55م يأ ى55لإ ةرا55شإلا نود كان55ه ر55كُذ .٤١-٣١

 ٤١٩ ،הקרמל התאילפ רפס ،ة555قر555م رمي555م ىل555ع يوتح555ي ،اه555تاذ تبي555م ي555ف ٧٠٩٠ .خ555م ي555ف رظن555يو ؛)١٩٨٧/١/٢٦-١٩٨٤/١٠/٢٠ ني555ب

 ةم55جرت55لاو ةي55مارآلا55ب ة55قر55م رمي55م مض55ي و55هو ةرو55كذ55ملا تبي55م ي55ف ٧٠٩٣ م55قر .خ55م ي55ف رظن55يو ،١٩٥١ ما55ع يز55ع ن55ب بوقع55ي ن55هاك55لا خ55سان55لاو .ص

 .م١٥٣١ يأ ! -ـه ٨٣٩ خسنلا ةنسو صابق لآ ةبه نب ميهاربإ نب فسوي نب ةمالس وه خسانلا ،.ص ٥٤٣ ،ةيبرعلا
:رظنأ .17

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 

Hebrew: תיברעה ןושלב םינורמושה לש תיתדה הרישה ,הקדצ םימינב  Ibid, pp. 82-96; Morabito Vittorio, Alan 

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. 

ומ–אמ .

:اهعلطم يتلا ‘‘عشيبأ انديسل يهو رشبلا ديس يف حيدم ةديشن” نراق .18

 ن5555م ل5555شتنا يذ5555لا ى5555سو5555م ىل5555ع مال5555سلا :ىنع5555ملا ،ة5555ير5555ما5555س فور5555حب ل5555صألا ي5555ف( השמה םימ ןמד                       השמ לע םלשה

 .٣٨ .ص ،ةروكذملا ةبتكملا يف ٧٠٣٤ مقر .خم رظنأ ،ةيبرعلا ىلإ ةيناربعلا نم ةلوقنم نون نب ةديشنو تبيم يف ٧٠١٩ .خم ،)ءاملا
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ىفندلا بوقعي لآ ميهاربا ىنسلا

ىلاعت هللا همحر هيع بقلملا

نيما هيربلا بر

انيلسرملا20 ترغ ىديس ىسومانيبن حيلملا 19قشع ىبهذم

انوكي 21ًارون هنع هللا لوقلاياهنلل هيادبلا نم راتخملا

انيوكت نسحأب ناك هنأشل 22نوكت هيف امو نوكلاو

انيبمً احتف هل هللا حتفهتازجعم دهاشو هتافص قحو

؟انيسحتب زعو لالد رفوأب24هدادضا هايبر 23هداليا لاح .٥

انيتم ةوق هالوم ةردقبهياقولاو هيانعلا هل تراصو

انيرجافلا ىلعً اريغص ركناو فورعملاب رمأ ىذلا اذ نم

انيرق هل ناك ليياربج ديسلاورفاكلا نوعرف نم رفو

انيسلاجلا ىلع هراونا ترانابكوك 25نيدم رابال راسو

انيعارلا دورو 28اوبقاري هيلع27بيعش 26لوتب هعبس كانه .١٠

.١٨٥ ،٥٩ ،١١٧ ،٥٤ .ص ةقدص باتك يف ؟يبرغملل ‘‘يبهذم حالملا يقشع”و يرصملا هللا ةبهل ‘‘يحاص اي يبهذم” نراق .19

 .هُسأر تابنلا ةرغو هُّلوأ ءيش لك ةرغو ةهبجلا يف ٌضايب ةّرغلاو ،مهّديس يأ ‘‘نيلَسرملا ةّرُغ” .20
 ،‘‘مالظ55لا حابص55م” ،‘‘مال55ظ ل55ك حابص55م” ،‘‘رو55نألا رون55لا” ،‘‘نيقي55لا رون55لا” ،‘‘رام55قألا ن55يز” ،‘‘سم55ش”ـب ا55ناي55حأ ى55سو55م يبن55لا ف55صو55ي .21

 .٣٢٥ ،١٨٤ ،١٨٤ ،١٥٩ ،١٤٧ ،١١٤ ،٦٣ ،١٠٠ .ص .ةقدص باتك ،‘‘مانألا رانم”

 .‘‘ايندلا” ةظفل سفنلا يفو ‘‘نوكلا” ةباتك نع اجتان نوكي دق ‘‘نوكي” نم الدب ‘‘نوكت” لامعتسا .22
.‘‘هتدالو” بتكي نأ دارأ .23
.ليئارسإ ينب نم ركب ّلك لتقب رمأ يذلا وهو نوعرف تيب دوصقملا .24
 بر5غ لام5ش عق5ت ‘‘ن5يد5م” ةقطن5مو ؛٦-١ :٢٥ ن5يوكت5لا رف5س رظ5نأ ،ةروطي5ق هت5يرا5ج ن5م ليل5خلا مي5هار5بإ ن5با ن5يد5م نا5ك سّدق5ملا باتك5لا ق5فَو .25

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش
 ‘‘ل5خنلا ن5م ةليتب5لاو ليتب5لاو لوتب5لا” نأ ام5ك لا5جر5لا ن5ع ةعطقن5م ءاسن5لا ن5م لوتب5لا5ف ،ن5ع عاطق5نالا ىنعم5ب ‘‘رت5ب” لث5م ‘‘لت5ب” رذ5جلا ن5م .26

 ي55ف رظن55يو ىراذ55ع ،تاوارذ55ع ،تان55ب يأ ‘‘لوت5َ5ب” عم55جك ‘‘لوت5ُ5ب” ان55ه دوصق55ملا ليكشت55لا نوك55ي د55ق .مألا ن55م نيعطتق55ملا قلط55لا وأ ةليسف55لا ي55ه

 .ميدقلا دهعلا يف لاحلا يه امك ،عبس سيلو نيتنبا نع نآرقلا ثّدحتي .٥٣ ،٤٠ نيتيبلا
 ،٨٨ ،٨٥ فار55عألا :نآرق55لا ي55ف .١٢ ،١٠ ،٩ ،٦ ،٥ ،٢ ،١ :١٨ ؛١٨ :٤ ؛١ :٣ جور55خلا رف55س ،ن55يد55م ن55ها55ك ،‘‘فا55ڤو55ح ،لي55ئو55عر ،ورت55ي” و55ه .27

.٣٦ توبكنعلا ؛١٧٧ ءارعشلا ؛٩٤ ،٩١ ،٨٧ ،٨٤ دوه ؛٩٢ ،٩٠

 يأ ك55لذ55ك ءام55سألا ي55فو .خ55لا ‘‘نر55س ،نيفت55كا” ن55م الد55ب ‘‘اورا55س ،اوفت55كا” دع55ب امي55ف ك55لذ55كو ،تاب55ئاغل55ل ،‘‘نب55قار55ي” ي55ه ة55يرايع55ملا ةغيص55لا .28
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انيدراولل 29ًاوفك آملا لشنو ىنابرلا ثوغلا بطق مهثاغا

انيعجار مهيبال هعرسب اوراسو أقتسألا لوتبلا 30اوفتكاو

انيفصاولا ىصحت مل اهلقابوهتافص فصو ىف ؟نيلزغتم

انيفساك لوا اهل وه لقههجو سمشلا ايضب اوفصو ول

/انيسمال هنم بكاوكلاو لق لامكلا ردب وه انلق ولو .١٥

31انيبطاق مهنم فرشا وه لقكالم مظعأب هوهبش ناو

انيبا اي هنم تناومداو نوكلا ناك ام هالول

انيدلاخ اهنوقحتسي نملميعنلا نانجل سيل هالولو

انيعفاشلا ديسب انل أينهًاقح نيرادلا ةداعس وه

انيغلابلا نم نكي ملهنسح فاصوا مار نم .٢٠

انيدراولا راحبلا ترطق واًاددع لامرلا ىصحي نا 32ىوس

انيقارلا قوف هاقترا اولعي؟صيفحلاو هللا تيب نيما

انيعضاخلا ىلع ديس وهورشب نبا هنسح باصا ام

انيحلاصلا ديسب 33هحلاصلاهتنيرق نكت نم اه انه اي

انيمُر دق هيف انا ىذلاوتلاقو 34هروفص تمدقت .٢٥

 .ارجملهو ‘‘نهيبأ” ناكم ‘‘مهيبأ” ثنؤملا نم الدب ركذم
.يواستلاب .29
.الثم ندملا يف ةثيدحلا ةيبرعلا تاجهللا ضعب يف لاحلا يه امك ،اًضيأ تابئاغلل يضاملا يف نيبئاغلا ةغيص ةيعلا لمعتسي .30
 عم5جل لع5ف ن5م ل5عا5ف م5سا ةظفل5لا هذ5ه ن5م ّقت5شا هيع5لا نأ ني5ح ي5ف لا5ح فر5ظ ي5هو مهعيم5ج ،مهل5ك يأ ‘‘ًةب5طا5ق” ي5ه ان5ه ة5بولط5ملا ةغيص5لا .31

 .لقاعلا
 ناتيب55لا رظن5ُ5ي ،ليحت55سم ر55مأ هاي55ملا تارط55قو لا55مر55لا تارذ ّد55ع نأ ام55ك ،ى55سو55م يبن55لا ن55ساح55م ءاص55حإ د55حأل ّىنستي ال ،‘‘اذإ الإ” ىنعم55ب .32

 .٢٩ ،٢٣ مقر

 ةق55فر ،ةح55لا55ص ة55يرذ ،ةح55لا55ص ةو55عد ،ةح55لا55ص ةي55بر55ت ،ةح55لا55ص ة55ناط55ب ،ةح55لا55ص ةر55سأ :لث55م ءام55سألا ن55م د55يدع55لا تعن55ت ةفص55لا هذ55ه .33

 ن55يزاو55م ،ةح55لا55ص ةأر55م ،ةح55لا55ص ةود55ق ،ةح55لا55ص لام55عأ ،ةح55لا55ص ةبص55ع ،ةح55لا55ص ةبح55ص ،ةح55لا55ص ة55جوز ،ةح55لا55ص ا55يؤر ،ةح55لا55ص

.٣١٧ مقر تيبلا رظنأ .ةحلاص ةأشن ،ةحلاص ةنطاوم ،ةحلاص

 :٤ ؛٢١ :٢ جور5خلا رف5س ي5ف تار5م ع5برأ اهم5سا ر5كُذ ،رزعي5لإو مو5شر5چ ن5يد5لو تبج5نأ ى5سو5م يبن5لا ة5جوزو ورت5ي ةن5با )Ṣibbūrā( הרוּפצ .34

 تا55يآلا ه55ط ةرو55س ي55ف ًانمض اهي55لإ ري55شأ دق55ف نآرق55لا ي55ف ا55مأ .ع55بار55لا حاح55صإلا جور55خلا رف55س رظن55يو ،ام55هد55حأ تنت55خ يت55لا ي55هو ٢ :١٨ ؛٢٥

 قاح55سا رض55خ ي55جا55ن ن55هاك55لا ةخس55ن ي55ف .٦١ ،٤٦ ،٤٣ تاي55بألا ي55ف م55سالا ر55كذ ةديصق55لا هذ55ه ي55ف .اروف55ص ةي55برع55لا55ب م55سالا بتك55ي .٢٥-٢٣
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انيقشاعلا هيف ىنمولي الىبلق هاوهي نم 35كرش ىف

انيفغاشلل 36حالملا جات هنألًاقح هقشع ىبهذم نا

انيدهاشلا ىكذي هتاذ ىفهرسو اهرساب نساحملا عيمج

انيحداملا لجا راص ولوهفصو نسح عماجل نم

انيقي ماتلا مزعلا ّىلو هنادهشت تايألا هدسج يف .٣٠

انيقزارلا ةريخذ اذهوًاقح هلل ىفطصملا اذه

انايبنأ هلل نينأكلا ليئارساوقحساو ميهاربا لا يلئاسل

انيلع العلا بتر قوف هب انيلع يبر لابقا هب

37انيفكي نيرادلا رش نم هبوالعلاو هفارشلاو فرشلا هب

انيف ّلحت ةكرب لعجا ىبرهبو بلقلا انم لبقا .٣٥

/انيقداصَ اقح رارحالا 38مولحوهتيص ملُحلا ىف ىلعي اذ

انيملاس مالسلا رادو ايندرفوالا اندعسل انبح نا

انيطعا ىالوم ايً اذافىديسل هللا تبه هنا

انيفاوت هدوروب هتاكربوًافيرشت هفلكن هيلا دوعن

39انيتأي هوعدوً اعيرس اودوعهلوتب ىلا بيعش باجا .٤٠

انيفكي هدعس انباصا ناوانانه اي دارملا 40ةوبص هنا

انيلسرملا ديسل ىتلاسر اوذخوىمالس 41هودوو مالسب اوضما

انيرظانلل ههجو مرك نم هجولًاناجم هل ىتيده هروفصو

 .ةساردلا ةياهن رظنأ ،‘‘هروفصع” دجن
 .هدياصمو دئاصلا لئابح ،نيتحتفلاب .35
.فيرظ يأ حيلَم عمج .36
 .ةرخآلاو ايندلا يف ءوسو رش لك نع دعبي ىسوم يبنلا ّنأ يأ .37
 .ةفرعملاو ةنطفلا ىنعمب ‘‘ملح” عمج .38
 .هوّلخ يأ واولا دمب ‘‘انيجي وّلخ” ةجرادلا ةرابعلل حيصفت .39
.ىوهلا ىلإ ليم يأ .40
.يمالس هنغّلب :دوصقملا ،اواو لعفلا ءاف تبلقو لصألا يف ىدأ .41
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43انيربت 42ماقسلا نم هتحنمونيرظانللً ارورس بلجت هتجهب

انيرب انا هبح نود نموناميألا هنم اوجرنو هب انمآ .٤٥

انيكرابو ىدوع هروفص ايوىناوتلا اوعد بيعش لآ اي

انييفاص تاومسلاو أحضلا سمشلريسلا اوعرساوً اعم اوراس

انيصخاش هب مهو اولهذناوقلطملا هنسح نم اوشهدنا

انيعضاخ هل مهو ليمج 44بادابمهيبا بيعش مالسب هويحو

انيبا ةفايضل لضفت هل اولاقو45ناتفيرشلا هادي اولبقو .٥٠

47انيبلاطلا ةباجا لضفلا لها نأشو46هميزعلا ىلا لوبقب باجاف

انيفجار هنم بكاوكلا راوناوًاردب بكاوكلا نيب رمقلا راسو

انيمداخ هل هلوتبو بيعشوناطوألا فرش نمو ّىحلا هللا ّيح

انيكلاملا ديس راصو هكلماذكو همينغلاو منغلا هملسو

48انيرضاحلا ملُواو حارفالا رايدفافزلا بيعش ماقا مث .٥٥

انيرظانللً اينه كانه49رمقلا ىلع سمشلا لخدأو

51انيدضاعتملا ىعرت هللا ةياعرو50ىرولا نيب تارسملا تفعاضت

انيلسرملا ديس ةبصع تلخد نملريخلا ريخ مث ريخلا ريخلا

/انيلخادلا نم دوعت مث دوست 52نيملاعلا ىف اهانه اي

 .ضَرَم يأ مَقَسو مْقُسو ماقَس .42
 .انيفشُت ،انئِْرُبت يأ .43
 .‘‘بدأب” يأ .44
.١٠٠ تيب رظنيو hypercorrection ،حيصفتلا يف طارفإل لثم .45

 .ىحصفلاب ‘‘ةوعدلا” ينعت ةيّماع ةظفل .46
 .لضافألا لاصخ نم ةوعدلا ةيبلت يأ .47
 .نيرضاحلل ةميلو عنص يأ .48
.ىسومو ةروفص يأ .49
 .قلَخلا ُّيأ يأ وه ىرولا ُّيأ يردأ ام :برعلا لوقت ،قلَخلا يأ .50
 .نيدعاستملا ،نينواعتملا يأ .51
١٣٨ .ص ،ةقدص باتك يف رظنأ ،نيملاعلا مامإ .52
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!انينكاس ماودلا ىلع مايألا ادمًادولخ 53ناوضرلا ةنج ىلا .٦٠

انيف عفشي 54ادغ هيلع كقحوًاقح آنهلا كل هروفص

انيثراولا نم هعافشلل نكنلكمرك نم انحنما ىبر

انيكلاملا راسيا ىف كرابوهلاو بيعشل ّىحلا هللا ىعر

انيمس هاشلا لك تدغوتاعُرلا فرشأ توعر نم

انيكرابتملا مه حباذملابوتاكربلا مهل تفعاضت مث .٦٥

انيملاعلا ايكزأل ميقملا هدهعلً اظفحمهيعار ناشل دوجولا هللا ىعرو

انيثراولل مهدهع ركذوبوقعيو قحساو ميهاربا تاداسلا

انيدماحلا مهدالوا ىلع داعاداعيملا فلخي ال نم ناحبس

انيمدقالا ىلع تدع امككفاطلاب انيلع دوع انبر

انيقياضتملل ىتأي جرفلا لعلكاضر ىلع مادقألا انمهلاو .٧٠

انيزجاعلل 56ام هللا ريغوٍليلق طيهر ىف 55زجاوع نحن

انيلكوتم كيلعو كب نم فعضبًاقفر بابسالا 57بيسح اي

انيلصاولا نم كيدل ناككيلعو كب لكوت نم

انيلخت ال كفطل فيطل نموانبر كفطل فطلب انلص

انيكاسملل ةمعن دزف تمعناوانلئاوا فطلب تولخ ال امك .٧٥

انيجانتملاو مهلك نييبنلاو ىرولا عيمج ديسو ىديسب

انيعمجا نيراتخملا كايبنا ريخو58أطخلا نم ىفاصلا كافطصم

انيبارقلا ىلا حلاص راصوكرابملا عونلا ّىعر نم

انيس كالمب هاقل مويهكربلا هيلعو هيلا ةرقاو

انيمك هيف هللا كالمو قيلعلا رظناياعرلا ماظن ىطع امل .٨٠

 ،دل5خلا راد ،مال5سلا راد ،ة5فرغ5لا ،ىنسُح5لا :لث5م ام5سا ر5شع ين5ثا ةدا5ع فداص5ن ثي5ح ي5مال5سإلا ثارت5لا ي5ف ّةنجل5ل ةيمست5لا هذ5ه د5جأ م5ل .53

 .قدص مدق ،قدص دعقم ،نيمألا ماقملا ،ىوأملا ةنج
 .لبقتسملا يف ىنعمب ‘‘هركب”ـل حيصفت يل ودبي .54
 .زجاع عمج .55
 .)ش( يف ام” ةيماعلا يفو ‘‘دجوي ال” ىنعمب انه ‘‘ام” .56
 .‘‘لِعْفُم” ىنعمب ‘‘ليعف”نزو ىلع ،يفاكلا وه ،هللا ءامسأ نم .57
.رخآ عضوم يف اهتفداص ينأ ركذأ ال ‘‘أطخلا نم يفاصلا” ةرابع .58
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انيهاربلا ةيؤرل هلصلا بلطوقيرح 60هب الو 59جهتً ارانو

انيبجعتملل باجعلا بجعا اذهفيرشلا هسفن تاذ ملكو

/انيرظانلا هرظنت مل ام ىلامودقلا ىلع مزع دقو

انيراب راتخم ملكي كالملاو62بيروح ىف 61باجعلا بجعلاو

انيسدقم ٍداوب كنال 63كيلعن علخاىسوم اي ىسوم اي قيلعلا نم هادانو .٨٥

65انيركاذ كايابا دهعل اناوسدقملا 64باحرلاب نآلا كنا

انيعارلا 66حيراوجو لُماتلا ىشخوأيحلا عانق لبس كانه

انيدجاسلا لجا ناكوكانه 67عوشخلا ةيحت ىداو

انيبكاولا 68تاماركلا هل ترهظوكالمب قيلعلا نم بطوخ

انينت كانه 69تناكو اهاقلافهاصعلا ىقلي نا هرما مث .٩٠

انيعمو 71ًانياع هل هللاواصع هديب 70عجرو رُما امك هضبقف

انينمُوملا لجا ريدقتلاب نمأيلزجاعلا زيجعتل اصعلا كلتو

انيسن ام مهل اندعو قحوكايابال اندهع انركذ انا

انيرفاكلا سار نوعرفل ريسو73مهبرل منغلا 72ديعو ؟دوع

 .اهُراعتسا ُتوص عمُسو تدّقتا يأ ُرانلا ِتّجه ،ججه رذجلا .59
 .فيثك يكوش رجش وهو ‘‘قْيَّلُعلا” ىلإ دئاع ريمضلا .60
 .ديكأتلل ،بجعلا َّدح زواجت ،باجُعلا .61
 .ابيرقت ةنس هيف ليئارسإ ونب ثكمو ،رشعلا اياصولا مّلستو ّبرلا َتوص ُبعشلا عمس ثيح ءانيس ةيرب يف لبج .62
.كيلجر نع كيلعن )علقا( عزنا ،٥ :٣ جورخلا رفس رظنأ .63
ْحَر عمج ٌباحِر .64 .اًعمج تسيلو ةدرفم اهنأكو ةظفللا هذه ةيعلا لمعتسي .هتحاس :دجسملا ةبحر ؛هايملا قّفدت ناكم :يداولا ةبحر ،ةبَ
 .عفرلاب ‘‘انوركاذ” يه اًيوحن ةميلسلا ةغيصلاو ةيفاقلل .65
.ةيرايعملا ةيبرعلا يف ‘‘حيراوج” ةغيصل دوجو الو ،عابسلاو ريطلا نم ديصلا تاوذ يأ ‘‘حراوج” دارأ .66
.رخآ عضوم يف ةرابعلا هذه تفداص ينّنأ ركذأ ال .67
 .نيحلاصلا ضعب ةطساوب ىّلجتت ةيداع ريغ رومأ .68
 .ىلإ تلّوحت ،تراص ،تحبصأ يأ .69
 .ةرّكذم ىرخأو ةثّنؤم ةرم ‘‘اصعلا” .حبصأ ،راص يأ .70
 .ةيرايعم ريغ ةغيص يهو ‘‘دهاشُم” يأ .71
.ةيبوروألا ةقيرطلا يف IV عبارلا نزولا ،َلَعْفأ نزو دوع نم بطاخملا رمأ ةغيص ،‘‘دِعأ”و يأ .72
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انيكلاهلا نم تنا الاو كفليئارسا ىبر نونب هل لقو .٩٥

انيزجاعلا لقا كنا ققحتيلهعونتم ٍتازجعمو ٍتاياب

انيدناس هل ريداقملاوهدنع امب رذتعي رداب

انيمناغلل منغلا داعاوهلً ادعاسم هللاو راس

انيخسارلا لوقعلل هعرابلادهاشملا كلت نع 74هامحل حرش

انيبلاطلا قيقحت هادي ىلع ىذلابولطملا هنا بيعش ؟ملك .١٠٠

انيقياضتملا كافل كنامالسب لسرم اي رس لاق

انيدعوتملا تاجن كب نيدعومايكزألا بكاوك كب

انيداعا كلهت كنيهاربواقح نينوكلل ةنسح كب

انيملاعلا عيمج كل دهشتونميهمً ادحاو ةوفص تن)ا(

/انيلصوتم كب دعُب نمنيرادلا مولع ثراو .١٠٥

انودلقملا كنودلقي فيكًاقح ممألا ريخ ىبن اي

76انيهر هدهع عم كبعشو75ليلخلا عباس الا تنا ام

انيشي مهدضل كناش قحو كروهظ ناش ىلع وه لب

انيدماح هلل كتما لزت ملدماحو هوبنلا دماح اي

78انيقاتلا آيفصالل هللا 77ةنحمهيادهلاو ىده ىلع كنال .١١٠

انييقال نيرادلا ريخل نونوكيونوقتيو كب نوقثي

انيلسارتم كالوم ةكيالموكماما ىديس اي ريخلا ىقلن

انينبلاو لآلاو اخألاوكولمملابً اقفر هللا لوسر اي

 .اهباحصأل .73
 .ىسوم يبنلا ةجوز ،هروفصع/ةروفص دلاو ورتيل يأ .74
 .ىسوم ،نارمع ،تهاق ،يوال ،بوقعي ،قحسإ ،ميهاربإ :ليلخلا ميهاربإ انيبأ دعب عباسلا ليجلا يف يتأي ىسوم يبنلا ّنأ يأ .75
 .قلاخلا عم هسفن ىلع ليلخلا ميهاربإ هعطق يذلا دهعلاب مزتلم كبعش يأ .76
 رب55كألا ن55هاك55لا ةخس55ن ن55م ك55لذ د55كأ55ت نآلا .خ55سان55لا أط55خ ان55ما55مأ نوك55ي د55ق ،قايس55لا اذ55ه ي55ف ةب55سان55ملا ةملك55لا ي55ه ،ةب55ه ،ةيط55ع يأ ‘‘ةحن55م” .77

.قاحسإ نب رضخ نب يجان
 .يبرغلا جاهنملا قفو VIII نماثلا نزولا ،لعتفا ،ىقو نم لعافلا مسا ،‘‘انيّقتملا” يه ةميلسلا ةغيصلا .78



13

انيداعي نم ىلع 80انزع روصانل تناو 79كبيساحم اننا

انيلاومٍ موق حرمتو حرفتلكدصاقم هللا دهم دقل .١١٥

؟انيعارذ كلهت اذ مكولالدلا ىلا لذلا نم

انيعم كل كريزو نوراهوكزيجاعم هوبنلا دوهشب

انيقناعتمً اعم اوراسو راسفرما امك انبر رما نع

انيباحتملا آقل ىلحا اموهمامألاو هوبنلا آيلوا

انيلسرملا اميس ىبكوك تعمتجاواهرماواو هلاسرلا هيلع داعاو .١٢٠

انيعالملا )ا(رفكلل عماج رفاكلا ىلعًاعم اولخدو رصم نوغلبو

انيجوتتم ةئيهلاو هللا رونباوناك مهنال 81مهايور نم شهدناف

انينانت تعلتباف نيتاصعلا اوقباف82لجاع مهدر دارا دقو

انيلاز رقحا ناكو ٍتلز ؟ادبافرفاكلا عالتبال ةراس مث

انيغلابلا 83نسأ الاح ىحضافاوفعلا هلاوسل هنع زجعملا عفر .١٢٥

انينمؤملل ءام اهنم قرتفاوًامد رصم هايم ابلقا

؟انيبي قرفلا انآ نم ءآم ابلطىوس ىرصمو ىربع ولو

انيلم اهنم دحاو 84بوبعز نمىرصمللً امدو ىربعلل ًءام

 ةي5برع5لا ة5ير5ماس5لا صوصن5لا ي5ف عم5جلا اذ5ه لامعت5سال ر5خآ ا5ناك5م فر5عأ الو ةينيط5سلفلا ةي5ماع5لا ي5ف ‘‘ك5بوسح5م” عم5ج ،‘‘ك5لا5جر” ىنعم5ب .79

!ةينيطسلفلا ةيبرعلا ةجهللا يف وأ
 دي555ع ن555ع ةديص555ق ي555ف رع555ش تي555ب ي555ف رظن555ي .ةي555برع555لا ي555ف الو ةسم555خلا ى555سو555م راف555سأ ي555ف ه555ل ر555كذ ال ،لامعت555سالا اذ555ه ردص555م ا555م فر555عأ ال .80

:)ץ’’בעי( רוצ ןבא בקעי ’ר ـل رخاسملا

ּוניֵתֹובֲאַל םיִּסִנ הָׂשָעֶׁשּונֵּזֻע רּוצְל לֵּלַהְנּו הֶדֹונ 

 .ةيعلا رصاعم ،رشع نماثلا نرقلا يف شاع يبرغم يدوهي رعاشلاو ،انئابآل بئاجعلا عناص انتّوق )ةرخص( قلاخ دّجمنو ركشن :يأ
 .كلقعب مانملا يف هارت ام يأ ‘‘ايؤر” ال نيعلا ‘‘ةيؤر” نم ‘‘مهتيؤر” دوصقملا .81
 .لعاف مساك سيلو فرظك ،ةلجعب ،الجاع يأ .82
 .ةحيصف ةظفل يهو ًاّنس ربكأ .83
 ي55برع55لا سو55ماق55لا ،ي55ثو55غرب55لا فيطل55لا دب55ع :رظ55نأ ،)ةي55ما55ع( اهن55م بر55شُي يت55لا ه55تان55ق وأ هلبل55ب يأ ه5ُ5تزوبْع5َ5ب ي55ه بي55با55عز .ج ق55ير55بإلا ة55بوب555َْعز” .84

 سل5با5ن ي5ف ني5ير5ماس5لا ىد5ل ةلمعت5سم ت5لاز ا5م ةظفل5لا هذ5ه .٧٣ .ص ،١٩٩٣ ةريب5لا ،٢ .ج ،ة5جراد5لا ةينيط5سلفلا ةجهل5لا - ينيط5سلفلا يبعش5لا

 ليل5جلا ي5ف في5سا5يرف5ك ،يتجه5ل ّنأ ى5لإ راش5ي .٢٠٠٩ نار5يز5ح ل5ئاوأ ي5ف ةيف5تا5ه ة5ثداح5م ي5ف ،ة5قد5ص نيع5ملا دب5ع ،رب5كألا ن5هاك5لا ينمل5عأ ام5ك

ّّم5ُ5ت ،ةلبل55ب ،هزوبع55ب ،ة55بوب55عز د55جن ىر55خأ ن55كا55مأ ي55فو ه55عوب55مز / ه55عوب55نز” ةظفل55لا مدخت55ست ي55برغ55لا  ؛‘‘ه55مو55ّلز” ةمل55ك كان55ه الث55م ا55يرو55س ي55فو ‘‘زو55ب ،ّ
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/انيجرتم هللا دنع آيبنألاوءاجرلا عونب رفاكلا داعف

انيبم قح كلم ةردقب ءاملا ناكو مدلا لازا .١٣٠

انيلاضلا نعلا لاضلا عجراذك هنع زجعملا عفر دنعو

انيمأتلا مدعي قالخلا هامرافهللا رمآ امك ارسيلل كفي ملو

انيلخاد هيلع 85بوبهلاك اوناكوعضافضلا عونب نالوسرلا اورماو

انيلاخ اوناك عونلا اذهنم مهتويب عيمجو ليئارسا لا

انيلسرم مكبرب تنما باجاوكلذك 86نكتساو اكتشاف .١٣٥

87انيلازلا نم نوكأ اليكلوزي ينع توملا اذه اوعد

انيغابلا كلهي نيع ةفرطبرداقلا هلل رمالا اوضرعاف

انيضراعتملا ىلع مثألاوىرجت ريداقملا نا ريغ

انيضر اننا لوقي نمل ىضرلاوهدارالاب هقلعتم هئيشملاو

انيزجاع اننا دادضالا تباجأف ًالمق ضرالا بارت راص هللا رمأب .١٤٠

انيف عطاق هدعب 89فالخلا لبحو88ًاعطق زجعملا اذهل انيف ام

انيبيات هللا ىلا اورجتوبابرألا برب اونمآ مث

انيبادلا عاونا نم بيبددعب نم طيلخلا لخد دقو

انيفيازلا ىلا ؟زازقالا عنميوهرفكلا داسجا ىلا عسلي

انيقهاز حاورالل هناوعاو ناكواذه نم نوعرف كلهف .١٤٥

انيسمال مكنم 91همحرملا انا لاقوماركلا 90نييبنلاب ىعدتساو

 .‘‘ميئللا ريصقلا” ينعت ىحصفلا يف ‘‘بوبعز”
 .ةربغلل ةريثملا حيرلا .85
.ّلذلاو عوضخلا ىنعمب اهلك ،ناكتساو نكسمتو نكسأو نكتسا .86
 .‘‘نيلئازلا” يأ .87
 .لُّمحت ،ةودق ،ةقاط .88
 لب555ح ،ل555يوأت555لا لب555ح ،راك555فألا لب555ح ،ذاق555نإلا لب555ح ،تا555عا555شإلا لب555ح ،هللا لب555ح :تالامعت555سالا هذ555ه كان555ه .لب555ق ن555م ةرابع555لا هذ555ه فدا555صأ م555ل .89

 لب55ح ،ليسغ55لا لب55ح ،برغ55لا لب55ح ،ةديقع55لا لب55ح ،ة55قادص55لا لب55ح ،ةّر55سلا لب55ح ،در55سلا لب55ح ،م55حر55لا لب55ح ،راوح55لا لب55ح ،ر55توت55لا لب55ح ،ط55بارت55لا

 لب5ح ،دو5لا لب5ح ،ةاجن5لا لب5ح ،ةدو5ملا لب5ح ،ةل5هملا لب5ح ،ةقنش5ملا لب5ح ،نيمل5سملا لب5ح ،ةبح5ملا لب5ح ،)ريص5ق( بذك5لا لب5ح ،ة5بارق5لا لب5ح ،ةعيجف5لا

 .لاصولا
 .فرح يأ نود هلوعفم ىلع لخدي ‘‘ىعدتسا” .90
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انيمحارلا محرا هلا انمحريهلعل هللا ىلع اننوع نوك

انيفحازلا ناولالاو لاكشا البانل رتاوتملا عونلا اذه نم

/انيذفانلا تاعافشلا لوبقملاهبر هللا لوسر 92عفشتساف

انيرهاظ هلوسر نيهارب نوكتلريداقملا ىرجم هدارا ام ىلع .١٥٠

انيقداصلا لجا مانالا قيقحتلقح قدص دعاوق ىلعو

انيبتاك هلً ابونذ يفوتسيلهجاردتساب رفاكلا عوجرو

انيقحتسملا ىلع همقنلا عوقووهمحرلا همارتحال ىلا اببس

انيدسافلا دسج داسفلا لخدحورقلل 93جاجع طيلخلا دعبو

انيبعاصتم داكنا مهباصا امم94تاربعلا اورجاو ربعلا اوأر .١٥٥

انيلفاغتم مهو آجفلا توم مهاتاًادسج ميظعلا آبولا مث

انيقيلاو حورلاو سفنلاو بلقلابنيرفاكلا بولق ىلع هلفغ

انيفاعملا ريغ هدارا ام الاناك اوفعلاو اذك اوفعتساف

انيلعتشم هنارينو راجحالا مجحدربلا لوزنب دعوا دقو

انيقفاوتم نادض بجعلا دنوهيفً ارانو دربلا رطماو .١٦٠

انيرياح هنم لآلاو رفاكلاوعورز فلتاو عورف كلها مك

انيمثآ مكلو هللاب اولاقوفالخلاب ايبنالل 95اوفرعتساو

انيقباس ىذلاك انع اوفعاًاقح نيقداصلا هللاو متنا

انيعنمتم مهل امل هناوعاو نوعرف ىلاو هدارالاك اوفعف

انيناج اوناكو هوقحتسا ىذلاواوبلجف مهسوفن ىلع اونج .١٦٥

انيفاعتم كالهلا نم اوناك ام دعب مهيغبل اوعجر دقو

انيفصاع حايرا مهلاوز ىلععجراو96 ىضم امع هللا ىفع

 .فّطعتلاو ةّقرلاو ةمحرلا ”ىنعمب ةحيصف ةغيص .91
 .ةعافشلا هنم بلط ،هيف هعّفشف هيلإ هل ّعفشتو نالف ىلع نالفب عفشتسا .92
 .ناخد ،رابُغ يأ جاجُع .93
 َربِعو تاَربَع ُعمجلاو ،ةعمد يأ ةْربَع ،عومدلا اولاسأ .94
١٧٠ .ص ةقدص باتك رظنأو ‘‘اوفرتعا” ىنعمب .95
.اضرلا رونب كدماو ىضغلا ران نع كدعباو ىضم امع هللا افع .96
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انيفسان دارجلا نوعرف ىلا؟سيبل تاذ ؟هيفغ هيعرش

انيلكا راجشالاو تابنلل اوناكوهلاقثا طحو هلاو هاتا

انيعلاب بارتلل اذك اوناكورامثا الو 97راضخا ىقبا ام .١٧٠

انيبذاكلا نم هلاو هناطلسوزجاعل هناب نوعرف رقاف

/انيطسوتملا هرما اوضرعافهكاله نم ةاجنلا بلطو

انيبأتلا نم نكي ملو رفاكلا98اوفهلا ادبا مث اوفعلا ناكو

انيبزاكلا نم هنوكل روزآملا اذه رودقملا ىفوتسي

انيظحاللا نيع ةفرطك هلعجيرداقلا انبر لب اشاح .١٧٥

انيباد ةبابد زجعابهريشعلاو هناوعاو هلاو اوه

انيعماسلا امس وحن هادي طسبيل99قداصلا هلوسر هرما دقو

انيملاظلا نيع هرتسلاب برضدقو 100مهلدمً امالظ ناكف

انيماع مهو اوسسجتي الامهضعب اورظني ام مايا ةثالث

انيدعقملاو نيحسركملا اودغو بولقلا مث 101مهقادحا هللا ىمعا .١٨٠

انيربتعم اونوكي دحاو 102ريدخىرصمو ىربع الخد ناو

انيهر هرما ىف لكوىرصملل هدضو ىربعلل رونلا

انيعكارلا نييكزلا انايابا دالوالهرهابلا تازجعملا عناص ناحبس

انيفرشتملل فيرشلا عرشلا بحاص103يبنلاو مهراختفا رهظيل

 .‘‘راضخأ” هّيعلا غاص ‘‘رامثأ” لاونم ىلع .97
.١٥ ٤ ،١٤٥ ، ،٧٩ .ص ،ةقدص باتك .98

 ني55مألا ر55هاط55لا ل55ماك55لا قداص55لا يبن55لا ىل55ع هللا مال55س’’ :تاملك55لا هذ55هب يهتن55ي ة55يوه55لا ة55لوهج55م ةي55برع55لا هتم55جرت55ب ه55قر55م رمي55م ّنأ ى55لإ راش5ُ5ي .99

 ن5ب نارم5ع ن5ب قح5سإ ن5ب( ة5قد5ص نيع5ملا دب5ع ،رب5كألا ن5هاك5لا ز5يزعل5ل ركش5لا ي5جزأ .ير5ماس5لا م5سر5لا5ب لك5لا ل5صألا ي5ف ،’’םרמע ןב השמ

 ا55مدن55ع ا55ما55ع نيت55سو ةي55نام55ث ن55با ة55قد55ص ن55هاك55لا نا55ك .٢٠٠٩ ماع55لا عي55بر ي55ف طوط55خملا اذ55ه ن55م ةخس55ن ه55ئاد55هإ ىل55ع )ن55هاك55لا لاز55غ ن55ب ة55مال55س

 .٣١٣-٢٩١ .ص ة555يربع555لا555ب نم555يألا دو555ماع555لا ي555ف ليقشت555لا رظ555نأ ،‘‘حا55555555555ّضو” ،‘‘ريئ555ي” هن555با م555سا ىل555ع ١٩٩٤ ماع555لا عي555بر ي555ف رمي555ملا اذ555ه خس555ن

 .‘‘نيمألا يوقلا”ـب هللا ميلك فصوي ثيح ٢٦ ةيآ صصقلا ةروس يف رظنيو
 .ُدَوْسأ .100
.نيعلا ُداوس ،ةقَدَح عمج .101
 .ةيراجلا ةريجُح يأ ‘‘ردِخ” ريغصت .102
 .هرون عوطس ةّدشل ههجو ىلع عقربلا عضو .١٤٦ ،١١٨ ،١١١ .ص ،ةقدص باتك ،عقربملا يبنلا .103
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انيحقتم اموق هعرش مهامسوهيلع اوبذك ىذلاك ال .١٨٥

انيقي تاذ توملا سانجا نارقاومالظلاب 104كله نوعرف داكو

انيتأي نم مكنم الو انع هورواانيبا اي مكقحو هانقذ

105انيقابلا راكباو نوعرف ركبلالبلا براضلا هللا لسراف

106انيرئاس مياهبلا راكبا مثرقبلا مث رشبلا راكبا لتق

107انييفاه رافكلا راكبا تناكوديعلاب ديعسلا هموق رماو .١٩٠

انيحياص 108حيربت يف دضلاوانهو حيبست يف ليئارسا

انيناب اوكبي ايكبألا ىبنوضورفملا اوكزي ايكزالا ىبن

/انينمآ اوناكو مهلاما اولانومهانه ىف ديعلا اوماقا

انيبلاس مهادعا لاومال اوراصنانملاو حناملا رما نعو

انيدوزتم حارفالاب ًاليل اوجرخ109رحنلا ضرف ةماقا دعب نمو .١٩٥

انيلماك مايا ةتس ريبكتلاوميحرلا نمحرلا هلل ميظعتلاب

انيداك مهفلخو اوحونيو اوحيصي؟ردقملا ةلفغ ىف مهادعاو

110انيضاحتم بابحالا ىبنمامغو ران ىدوماعب

انيلصاو رحبلا طشل اوراصهللً اجح ديعلا عباس ةليلو

انيلخادلا ىلا 111ةداج راصفهصعلاب هللا لوسر هبرض .٢٠٠

انيلخاد مهو مهضعب نوريلقيرطو روص مهنم طبس لكل

 ن55هاك55لا ةخس55ن ي55ف لاح55لا هيل55ع ي55ه ام55ك اًعراض55م نوك55ي نأ بج55ي اه55تاو55خأو دا55ك رب55خ يأ ‘‘كل55هي نو55عر55ف دا55ك” ة55يرايع55ملا ةي55برع55لا ي55ف لاق55ي .104

 .ةيمسا ةلمج وأ ايضام العف ربخلا اهيف نوكي يتلا ةردانلا ةلثمألا ضعب ةميدقلا ةيبرعلا يف .افنآ روكذملا يجان
.٨-٤ :١١ جورخلا رفس رظنأ ،راكبألا توم،)رشاعلا زجعملا( ةرشاعلا ،ةريخألا ةبرضلا اهنإ .105
.مئاهبلا يقاب .106
 .ىّلوو بهذ يأ وفْهي ُءيشلا افه .107
 .ىذأ ،ّرش ،ةّدش .108
 .ةداع ‘‘رحنلا موي” لاقي نيملسملا برعلا ىدلو ‘‘حسفلا ديع” يأ .109
 .ريسلا يف ّثحلا يأ ؛ّضحلا” نم .110
 .اهطسوو اهمظعم ،عساو قيرط يهُ ةّداجلا .111
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113انيففزتملا سار 112نارمع تنبواذك هيف لكي مل مهحيباستو

انيراب ةمظعبً ارخفوً ازعاهفلخ نم نودشني موقلاو

انيراغ مهسوفنب مهلالض ىلعمهفلخ هموقو نوعرف لخد

انيقراغ اوناكو مادقالا مهب تلزواولاز جحلا غولب دنعو .٢٠٥

انيقراغ رانلاب مهسوفن هيفورحبلا 114آم مهيلع تقبطنا

انيقباس ليئارسال اوناك تاوماوهيف هعراقلا رخأل اولزن

115انيبجاع هنم اوناك ميظع زجعمهحقلم فورخ هطاش ىلع

انيركاش هل مهو مهبر هللدمحلاب وداز مهورظن املف

انيقلاخلا نسحا انبر قحتسيمهيلو ىلا لضفلاو ءآنثلا .٢١٠

انيرجتسم مهب هادعا ةراصًارحبوً ارب هتازجعمب عدبا

117انيحشوتم رورسلا 116رازاب مهوانه ىلع همألا داقاو

انيللظم هللا ناوضرب كانهلاظملا سمش  نيع ىلا

انيعملا هللاو اوناعتسا اهبًاعاونا هللا ةحنم اوضقو

/انيعراجلل رملا آملا اوقاذوهنحملاب 118هنحملا اوفنأتساو .٢١٥

انيراسلل ىلحو زجعملاك هالحّرملا ىلع ّرملا ىقلي لوسرلا رما

انينياك مئاعن كانه اودجورداقلا لحمل 119ًاديور اوراسو

انخياشم ةدع رمت نيعبسو ءآم عوبني رشع ىنثا

انيمئاق خويشلا ةدعك راجشاوتناك طابسالا ةدعك عيباني

انيرخأتملا ممألل نوكي الوراص اهلثم ال تامارك هذه .٢٢٠

 يف تايبنلا عبس ىدحإ يه ميرمو .٥٩ :٢٦ ددعلا رفس رظنأ ،نورهأ هقيقشو هللا ميلك تخأ يأ ،دڤيخويو نارمع ةنبا ،ميرم ةيبنلا يه .112

 .די הליגמ رظنأ ،ريتسإو ةدلوحو لياچيڤأو هنحو ةروڤدو ةراس :يدوهيلا خيراتلا
 .ةعرسب نوشاملا .113
 .ةجرادلا ةجهللا يف ةلمعتسملا ةثنؤملا ‘‘هّيم” ،ودبي ام ىلع ،هنهذ يفو ‘‘ءام” بتك .114
 .نوبرغتسم ،نوبجعتم .115
 .ناسنإلا رتس ام لكو ءادر ،رزئم يأ .116
 .ىدترا يأ حّشوت .117
 .ملظ ،ةقحالم ،بيرجت ،رابتخا .118
.ًالهم .119
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انيلع آلعا يف هللا دنعمهماقم حلاص لايجالا ققحت

انيخماشلا بتارملا ىصقا ىلاناوهلا دعب نم مهلوسرب اويلع

انيهاشتملا مهسفنا اوتيقيل ءآمسلا نم ّنملا مهيلع رطماو

انيزواعلل نانملا نم ّنم ىفهنوقذيً اماعطل اوقاتشا ام لك

انيلهاجلا عدرل زيجاعم هيفوهدايزلا هقوفو اوفك ناك .٢٢٥

انيدحاجلا هسدق دحجت اليكال تبسلا يفو ناك لاحلا يف

120__________هرخألا ةنجو ايندلا جات هنأل

انيطباهلا نم ناك هدضاض نموهظفح هللا دهعل )لصألا يف ط( ظفح نم

انيخسانلا بتارم اندا ىلاخومشلا ةينس بتارم نع

انيخسافلل ليولا ناكو هيفلاخمهقح ناويد نم هللا خسن .٢٣٠

انيقاح قحلل نمنع لوزي الودبألل دبأملا قحلا هدهع

انيعتمتملا نيلباقلا نم انلعجاوهماود هتماركب انعتم بر اي

/انكردا مهللا كفاطلابوهتاكرب نم انيلخت ال بر اي

انيقوت هتيقاوم عبسب مثهرهابلا هتمظعب مث هل بر اي

انيشياع ايندلا يف انمد امهظفحب ناميألا ىلع انتبث بر اي .٢٣٥

انيدهاعتم انمد ام انظحالهتاظحلو هتاظفل قحب بر اي

انيدها ميوقلا هماوق ميوقت ىلاكيلع هاج هاجب بر اي

انيمحا نيرادلا ىفو انلخداهامحو ءاول تحت بر اي

انيداعا ىلع تبتاو كيلع هبانتبثو تبسلا رس رسب

انييحيو انتيمي نا نيرمأللكلاملا ىوس كيلامملل نم .٢٤٠

انيفهرتم هب هنس نيعبرا نملاب ءابآلا تييحا امك

انيزواعلاب ؟اوعرضتي اليكدامجلا نم ءآملا مهل تجرخاو

انيبنو انديس ذيملت فيسبهربابجلا هناوعاو قالمعلا

انيزئافلا سارو 121نيدهاجملا لواعشوي نون نبا ديسلا

انيرساك اوناك هاعُد فرشابوهل موقملا زعلاو دنسلاب .٢٤٥

.انيظفاحلا نومظعي )؟( نانثالاو :عشيبأ ةخسن بسح زجعلا .120
!رخآ يرماس عضوم يف فصولا اذهب نون نب فصوب يل ملع ال .121
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انيحباذ اوراص هسفنب قالمعلاوكانه هقدانزلا هقلامعلا ىلا

انيركازلل ركذلا اذه نودلوسرلا ديسلل هللا رما ىتاو

انيدشارلل ليج دعب ليجنون نبا لضف نوركزتيل

انيركانلا هركني اليكميظعل وه زجعملا اذه نا

انيفصتم هيسدقلا تافصبًاموقل ىنابرلا نوعلا اننوع .٢٥٠

/ انيرتاوتملا تايالاو نيهاربلاب نيفهرتم نيس ربب مهانيتاو

انيرداص مهو ناش موقا ىفموقلا ركسع لزن لبجلا لابق

انيتباث مهركسعم ىف اوناك مثشرعلا ةكيالم مهل ةطاحا

انيعماس كانه موقلا عيمجوًارهج لوسرلا هللا ىدانو

انيجانتم كاياو نوكنلفخت الو ىسوم اي لبقا .٢٥٥

انيما كاوس انيفطصا ام اناهلاسرلاو هنامالا كيطعنل

انيخسارلا خويشلا عم نوره ىصوا نا دعب لوسرلا دعصف

122انيلاز موقلا دوعي اليكمهماقا ام ىلع تابثلل

انيمات لماوك مايا ةت٦سمامغلا يف كانه ماقاو

انيدرجتم هل هءكيالملاو دعصفهالوم هادان عبا٧سلا ىفو .٢٦٠

انيمركم هل هللا رما نع مهوهماقم اولعيو همالس اوذخايل

123انيكاسلا ىلا هتلباقم عممظعالا رونلاب ههجو هللا مرك

انيصخاش هكيالملاو سمشلا رون درقرشملا ههجو سبل ىذلا رونلاو

انيلماخ رون نم ؟ىسوك هلمهو 124اهتنملا ةردس ىلا ىهتناو

126انيد هللا نع ذختملاب زمرو125هرضحلا ةيحت ىراو دعص .٢٦٥

انيدراو مياظع قوربو دوعر تناكمكهلا هللا انا هادان املو

.نوئطخم .122
.الثم ٤٥ :٢٩ ،٨ :٢٥ جورخلا رفس يف رظُنيو انه ‘‘هللا ةلالج” ىنعت הָניכשה ةيربع ةظفل .123
 ،شرع5لا ي5سر5ك نيم5ي ى5لإ ي5هو ة5سداس5لا ي5ف ا5هُروذ5جو ةع5باس5لا ءامس5لا ي5ف ةم5خض ةر5جش ي5ه ،ي5مال5سإلا ثارت5لا ي5ف ،ىهْتن5ملا ةرْد55555ِس .124

 .ةّمقلا لوصو نع ريبعتلل ىهتنملاَ ةرْدِس غَلب :لاُقي ةيبرعلا يفو .١٤ مجنلا ةروس يف رظني
!عوشخو عوضخ اهنأ ىوس ،ةيحتلا هذه هنُك ام يردأ ال .125
 .١٦ :٣٢ جورخ رظني ،رشعلا اياصولا امهيلع تشُقن ناذللا دهعلا احول دوصقملا نأ ودبي .126
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انيرهبنم هوءر امم اوراصواذك موقلاب قحل ميظع بعرو

انيلئاق لوسرللو دوجس اوعقو قحتاملك رشعلا عامس دنعو

 / انيضام عامسلا اذه لثمل انأفانل رمألاك لوقو عمسا تنا

انينف اننا قحلا لوقنهلاثم ىلا اندع ناو .٢٧٠

انيتأت ىتلا كتلاسربو كبوتاملك رشعلاو انبرب انما

انيتباث مهتيل اي هباجأفمهرما هلل لوسرلا ضرعاو

انيسن اولوقي اليك اذه كفقومباونما نيذلا هللا تبثي

انيطوحتم كل مه يذلابجح عبسلاو انيس موي

؟انيمهفتملا كناش نوربتعيلمهردق انعفر كل 127ةعفر ٢٧٥

انيجاني وه نم تافصناك فيك 128نومشغي ال ىك

انيكسمتم كب اوناك نمو دعسلسرم مهل تنا نم انه اي

انيقحال قحلا ادمل اوناكوًاقح 129ىقثولا ةورع اوكسم

انيدهاش ممالا رئاس هلونوكي كلثمل ىذلا نم

انيلماك اوناك موي نيعبرامايقلاو ماتلا مايصلا ىلع .٢٨٠

انيمحارلا محرا ةحنمو نانملا ةنمهنامألا ةحصل هنامالا هاطعاو

انيرطسم تاملك رشعلا مهيف130هردقلا عدب رهوج ىحول

131انيخسانلا سجنااومعز امك ال روس عبرالا ىف

انيقباس انه ريداقملا الولدوجوً ازع دوجولل اوناكو

انيقحتسملا قح يف عقاولا؟ىرحو هللا ملعل قبس .٢٨٥

انيوهت ىف ايندلا تماقتسا تناكحاولالا هذه تماقتسا ول ها

انيزو روبحو رورس ناك لبلخدم لاكنلل ناك الو

.١٩٢ .ص ،ةقدص باتك رظنأ ،بانجلا عيفر .127

.نوملظي .128
 هذ5ه ينع5ت مال5سإلا ي5ف .ر5هوج5لا ي5حو5ل ي5ف ى5سو5م ه5ب ءا5ج ام5ب نام5يإلا ن5ع ّمن5ت ان5ه ،قي5ثو5لا طا5بر5لا وأ دقع5لا ينع5ت ا5يوغ5ل ‘‘ىق5ْثُو5لا ةوْرُع5لا” .129

 .٢٢ نامقلو ٢٥٦ ةرقبلا :نآرقلا يف نيترم تركُذ دقو ‘‘هللا الإ َهلإ ال لوق” اضيأ ةرابعلا

 .قلاخلا عادتبا نم .130
 ٢٠ حاح55صإلا جور55خلا رف55س ،يدوهي55لا ي55نا55بر55لاو ير55ماس55لا نيصن55لا ي55ف ر55شعلا ا55يا55صو55لا يأ ر55شعلا تاملك55لا نرا55قو ؟دوهي55لا ى55لإ ةرا55شإ .131

 .سماخلا حاحصإلا عارتشالا ةينثت رفسو
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/132 انيلصت رادكألا ران رمتستلهللا هدارا ام اذه نا

انيحباقتملا حيبقلا اولعف ريداقتلابدورولا لبق نمو ال فيك

انيغياز قحلا نع نمم بهذناكً ابص نيعل ًالجع .٢٩٠

انيرعتسم اوناك ىذلاب اوتاوراص رفكلل رافكلا غاصم

انيعقربم هب اوراص ام سئبمهتاوز ىلع راعلا اوبلجو

انيلعاف اوراص ىذلاب هلوسرملعاو بويغلا مالع ملع

انيلهاجلا 133بناجالا اودبعواورفك كموقل ىسوم اي ىضما

اميظعً اموق ىلا كلعجاومهازج نيع ةفرطك مهكلها ىناف .٢٩٥

انيتماشلا عدت ال ىبر لاقوهعافشلا مالسلا هيلع ادبأف

انيصاعلا ىلع 134باوتلا كنامهتاغل يف كموق نولعجي

انيتباثلا قحلا كدوهعبوقعيو قحساو ميهاربال ركدا

انيفاعملا ريخ اي مهنع 135اوفعاوهسدقملا ىضارالا مهكلمو

انيبحملا بحم هللا ناكوعفشت نم ناشل هللا ىفعف .٣٠٠

136انييناج مهلاعفاب اونج نمومهسوفنل اونسحا اونسحا نا

انيطلاغ اوناكو اوغازو اؤاسانع مكحلاب هلوسر هللا رماو

انيدحاجلا ؟تامغن عمس دعب نموهبكومب لبجلا نع رضحناف

؟انيقرفتسم اوراص هيف ضعبلاوديدشً ارفك ؟ةجل اهنم مهفت

انيلعاف اي مكل ليولا لاقوعشبلا هبشلا رظنو لبقا .٣٠٥

 / انيرسكنم اوراص همألا سعتلوهادي ىلع نم 137حاولالا ىقلاو

انيلبقتسملل ريخ ىقب ملوحالفلا حاجنلاو هاجلا رسكناف

 .انيوكت ءافصلا مدعو مغلا ران .132
Haseeb Shehadeh :رظني .‘‘ّتر” ةظفلب صوصنلا نم ديدعلا يف هيلإ راشملا لجِعلا ىلإ ةراشإ .133

רפ =  تر    A Non-Moslem Arabic Word. Studia Orientalia 55: 17 (Helsinki 1984) pp. 341—355.

 .‘‘ميحرلا باوتلا وه هللا نإ اوبوتيل مهيلع بات مث” ١١٨ ةيآ ةبوتلا ةروس الثم رظنأ ،هللا وه .134
.‘‘ُفْعاو” يه ةيرايعملا ةغيصلا .135
 .هلاعفأ نع لوؤسم ءرما لك .136
 .‘‘نيحْوللا” دصقي .137
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انيكلهتملا حياضف فشكلكانه هقرحو لجعلا ذُخاو

انييأسلا ءاقتسال درواوءآملا هجو ىلع هشرو

انيقحتلملا ىلع همالعلا ترهظوبهذ نم مف هبهذ مسرف .٣١٠

انيلتاق ضعبلل ضعبلا تناكومكحلا فيس ديرجتب رماو

انيعقاو مهل مه نم تناكونيعللا لجعلا دابع اوضرقناو

انيفقاو مهو 138اقللا مويلهيقاب مهيلع مهبونذو

انيبساك اوناك ام سوفنلا ثرويلداع كلم ىديا نيب

انيمدانلل همادنلا عفن مدعو139همامحلا حونو همايقلا مايق لاح .٣١٥

انيلبت ال هيلع انل ةردق ال امبوانل رفغا 140رازوالا رفاغ اي

انيبا ليئارسا نبأل كلذكهحلاصلا هبقاعلا انل لعجاو

انيعرشتم اهل نحن هعيرشو141رهاطلا ليجلاو هللاب انناوخا

انيعرجتم 142رفكلا تاساكل مه نمبهرخآو ايند انقحلت الو

انيس فقوم موي مهيطعتنا دعب نم كوصع ىذلاك .٣٢٠

انيرفاغلا ريخ 143هنع رفغتسيلهيناتلا نيعبرالا لوسرلا ماصو

انيداهلا ليبس موقلا ماقاواذه ناشلا ىلع هللا رفغ

انيفكاع اوناك لوسرلا ىلعودشرت نمل آدهوً ارون

.ةنونيدلا موي .138
 ليم55جلا مام55حلا ل55يد55ه لد55ب ني55نألاو ل55يوع55لاو حون55لا اذ55ه نا55ك ام55برو اهتق55با55س ع55م عجس55لا ىو55س ‘‘ة55مام55حلا حو55ن” ن55م دوصق55ملا ا55م فر55عأ ال .139

 .ميلأ باقع نم مهب ّلحيس امل نيبنذملا ةاطخلا كئالوأ ىلع
 .ماثآ ،بونذ ،ةليقث لامحأ يأ ‘‘ْرزِو” عمج .140
 ة5مدق5م ي5ف درو ام5ك ‘‘هللا م5هرث5ك ان5باح5صأ” لث5م ىر5خأ تالامعت5سا ي5برع5لا ير5ماس5لا بدألا ي5فو ‘‘ني5ير5ماس5لا ،ةرمس5لا ،ةر5ماس5لا” يأ .141

 חסונל יברעה םוגרתה ,הדאחש ביסח :رظن555ي ،ني555ير555ماس555لا ةاروت555ل ةي555برع555لا ةم555جرت555لا حّقن555م .ديع555س ن555ب ني555سحلا ي555بأ ن555ب ديع555س ي555بأ

 ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ,א קלח ,תיתרוקיב הרודהמל אובמ ,םינורמושה לש הרותה

 .ص ،تبي5555م ي5555ف ٧٠٥٩ .خ5555م رظن5555ي ،ةيع5555لا لامعت5555سا ،‘‘ةر5555ماس5555لا انت5555عام5555ج” ؛135 ’מע ,1977 ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

 .‘‘ميزيرج لبج” نع ةيانك ”رهاطلا لبجلا .٧٩
 .ُلبق نم اهفداصأ مل ةرابع ‘‘رفكلا تاساك” .142
:اضيأ لاقيو ؛هبنذ رفتغا ِوأ َهبنذ رفغ يأ ‘‘نالف بنذ ـل/نم هلَلا رفغتسا” ةيبرعلا يف لاُقي .143

 .ُلمعلاو ُهجولا هيلإ دابعلا َّبر                هيصحم ُتسلً ابنذ هللا رفغتسا
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انيمظنم لاحلاب اوراصوهيناتلا حاولالاب هللا فطعو

انيلوالاكً اقح نم هوعمج امبتاملك رشعلا مهيف لزناو .٣٢٥

 / 145انيكسلاو هكيالملاو لالجلا نكسل144نكْسملا مايقب هاصواو

انيبآتللو نامالاو نمأللهيف كانه 146دهاوشلا قودنصو

انيهاسلا نم ليق ام بجيوبجي كانه بلطلا لوبق

انيضر انا ناحتمالا ىلع انتبثوكناوضرب انيلع دوع انبر

انيقبت ال 147اندض ةرتف عمودوع تدعوا امك انبر .٣٣٠

انيقلت ال مهملظ رحب ىفوكوفلاخ 149ًامم 148انيمحا بر اي

انيلس 150ناوضرلا ةدوعبوانفعض محرت كاسع انبر

انيرجافلا نم هارت ام ىلعانم انناميا بلست ال انبر

انيف فطللا كلئاسن لبموتحملا اضقلا در كلئاسن ال انبر

انيلاحلا اياضقلل كريغ نمولاحلا لاح تنا انبر .٣٣٥

انيعتسن تامهملا ىلع كيلاو كبنم اي انديادش دقع لح

انديعو مايا ىلع 152انيعو151باذعلا انع فشكا انبر

 ،١٨٤ ،١٥٦ .ص ،ة55قد55ص بات55ك ،‘‘دوب55ك ،ةرطم55ج ،ةنيكس55لا ،” لث55م ني55ير55ماس55لا ةي55بر55ع ي55ف ةلي55خد55لا )ןכשמה( ة55يربع55لا تاملك55لا ىد55حإ .144

 ة5يربع5لا تاملك5لا ن5م ريثك5لا الث5م يركسع5ل ف5سو5ي ن5ب ة5مال5س ن5ب ف5سو5ي ن5يد5لا بذ5همل ي5فاو5م هللا باتك5ل ة5فرع5ملا5ب نا5ك ن5مل ي5فاك5لا بات5ك ي5فو

 ،توكس55ه دي55ع ،نورالا ،ةطمش55لا دي55ع ،رزان55لا ،م55يال55سلا ،ةيمط55لا صار55شالا ،ةرازن55لا ما55يا ،ل55باوي55لاو تاطمش55لا :لث55م ةي55برع55لا هتغ55ل تل55خد يت55لا

 هي55فو ءاني55س ة55ير55ب ي55ف لي55ئار55سإ ون55بو ى55سو55م ه55ما55قأ د55قو ‘‘د55هعلا/عامت55جالا ةمي55خ” ةي55برع55لا ي55فو ة55يربع55لا55ب דעומ להואً اض55يأ ىمس55ي .مو55جر55ت

 .٤٠-٢٤ تاحاحصإلا جورخلا رفس رظنيو دهعلا توبات هيفو هميلكب ىقتلاو هيتلا ةرتف يف هللا دجاوت

 .ةيفاقلا ببسب فلألاب انه تدرو ،هللا يلجت ىنعتو הניכשה لصألا ةيربع ةظفل .145
 ،٣٣ :٢٦ ؛٢٢ :٢٥ جور555خلا رف555س ي555ف الث555م رظن555ي ،ساد555قألا سد555ق ي555ف و555هو د555هعلا حاو555لأ ة555ظوفح555م هي555فو תירבה/תודעה ןורא ةم555جر555ت .146

 ،ةداح5ش بيس5ح اه5ل مّد5قو اهقّق5ح ني5ير5ماس5لا ةاروت5ل ةي5برع5لا ةم5جرت5لا :ةي5برع5لا ةم5جرت5لا ي5فو ٤:٥ ددع5لا رف5س ؛٣ :٤٠ ؛٣٥ :٣٩ ؛٢٦ :٣٠ ؛٣٤

 .٢٠٠٢ سدقلا ،عارتشالا ةينثت رفسو ددعلا رفس ،نييواللا رفس :يناثلا دلجملا ،١٩٨٩ سدقلا ،جورخلا رقسو نيوكتلا رفس :لوألا دلجملا

 .התונפ ،طخسلا ةرتف ىلإ زمري امبر .147
 .‘‘انِمْحا” ةيرايعملا ةغيصلا .148
.‘‘نّمم” :يأ .149
 .התוחר ،ناوضرلا ةرتف ىلإ زمري امبر .150
 .٩٨ ةيآ سنوي ةروس الثم رظنأ ،ّانع هعفْرإ .151
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انيمس153 هرماس همسرب نحن ىذلانايبلاو عرشلا ظفح ىلعو

انيتوأ كنعو كنم هب ىذلاىلا نيظفاح ىا هرماس

انيكردتملا هكيالملاو آيبنألاوقحلا هماياو فيرشلا نكسملاك .٣٤٠

انيعبرا ثالث ماصو ىلص ىبنكرما الا كرداو كردتسا نمبو

انيظفحتسملل 155عباسلا عساتل154ميظعلا فقوملا مايا ىناث نم

انيتحابلا مولع يف وه امكهتايح ةدعك همايقو همايص

انيراقلل هميظعلا تايألابمامتلا جردملا لبقت كانهو

انيرفغتسملل ربكألا موي هامسوعباسلا رشاع مايصب رُماو .٣٤٥

انينمؤملل مويو مويك ةعاسلاوهريغ نم هعاسك هنم ةظحل

انيقطان اهب .156םירופכ ددعملاعلا دنع هلماك ةنسك

 /انيلئاقلا قدصا هللا قدصولوسرلا قطنتساو قحلا قطن

انيجراخ بونذلا نع نم ايمكل وه رافغتسألا موي

157؟انيباخ ـلا ىضام ىف متنكامك ايربا هنم نوجرخت .٣٥٠

انيناظ متنك نا اهريابك نم ال ماثالأ راغص نم

انيملاظلا نم هسفنل نكي مل ناهيف هدبع نظ دنع هللاو

158انيظفاحملل رصتني همايقلا ىفنيماو بحاص ةعافشللو

 .نيملكتملل بصنلا ريمضو بطاخم رمأ ،َلعفأ نزو ،نوع ،‘‘ّانعأ” ةيرايعملا ةغيصلا .152
:ةرماس ،ةرماسلا ةلم هيعلا لوقي رخآ عضوم يف .153

هماكحأ رئاس يف نيددشم نيدلا لصأ ىلع             نيظفاحم ىنعملا انيمست ةرماس” 

 لي5ئار5سإ ةق5يو5ج‘‘ ةرابع5لا5ب هتف5ئا5ط ى5لإ ه5نون5ح دب5ع ن5ب نا5جر5م ن5ب ة5مال5س ن5ب نا5جر5م ،هيع5لا و5خأ را5شأ د5قو ،٣٠٧ ،٣٠٠ .ص ة5قد5ص بات5ك رظ5نأ

.٣٧٧ ،١٧٧ ،١٥٧ ، .ص .م.ن  ”ةراس لآ”و ‘‘ ةمذرشلا” ةظفل لمعتسا ةمالس نارمعو ،٣٦٧ ،٣٥٨ .ص ردصملا سفن ،”نيليلذلا

 .١٩ :١٩ جورخلا رفس رظنأ ،יניס רה דמעמ :وه ةيربعلابو ،رشعلا اياصولا ءاطعإو ليئارسإ ينبل هللا يلجت وه .154

 .عباسلا رهشلا يأ .155
 ري555غ نيجع555لا( ريطف555لا دي555عو ،حسف555لا دي555ع :ي555هو ةاروت555لا ي555ف ةرو555كذ555ملا ةعب555سلا ني555ير555ماس555لا داي555عأ د555حأ .ير555ماس555لا م555سر555لا555ب ل555صألا ي555ف .156

 .ةاروتلا ةحرف وأ نماثلا ديعلاو ،'لاظملا' شرعلا ديعو ،نارفغلا رافغتسالا / ديعو ،ةيربعلا ةنسلا سأر ديعو ،داصحلا ديعو ،)رمتخملا
.شماهلا يف فيضأ تيبلا اذه .157
.ةرماسلا يأ .158
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انيعباتلا 160هعبسلاو دهعلاو159باتكلا تايا عم هضورف

انيقتملل مالسوً ادهعاوفهلا وذل عباسلا رشاعو .٣٥٥

انيجاح هفصنب نحنو لوقلاانربو هب مهللا انيقن

انيل انجح ىف انبركيبلو كل مهللا انجح

انيكرابتملل 161كتاكرب ّلحوحجان كيدل اندعس لعجاو

انيفاوت قيمع 163جف لك نمجوجالاو 162جوجح ثالثلا يف

انيلع 165بوتو انبونذ رفغاو164بئاتلا مايق انل بهو .٣٦٠

انيسامخلا ماتخو عباوسلا عبسلهعوبس ثلاثو لوألا فصنب

انيدباعلا نم انلعجا هيرشع ىناثوهفصنو هرشاعو عباسلا ةرغبو

انيطعا مظعالا كمسا رس رسبكناوضر مايا انيلع 166ديعو

انيف فطللاو هيامحلا كلئاسن؟ايانملا ليبس ايو اياطعلا باهو اي

انيلصاولا ساو آيبنألا ىلاىديفح لآ ىنب نحن .٣٦٥

انيقبت كتوجر انبر ايهدهع ىلعو هتدهاع نم

انيقن بياوشلا رئاس نموهنم عباسلا عم اناتا ام ىلع

انيجوتم اهدهعب نكنلتوبسلاو تابثلا انقزراو

انيمئاق دهاوشك تاماقملا هذه يفهانلزن لالدتسالاب ىذلاك

/ انيفختسم ال سمشلاك هنيهاربراتخملا ىسوم لثم ىبنل نم .٣٧٠

انييفاص تاوامسلا تناك اذإسمشلا ؤض ىفخي ىذلا اذ نم

 ة5قد5ص بات5ك ي5ف . م5يدق5لا د5هعلا بت5ك ىنعت5ل ةظفل5لا هذ5ه ت5مدخت5سا ىط5سو5لا نورق5لا ي5ف دوهي5لا ىد5لو ةسم5خلا ى5سو5م راف5سأ ،ةاروت5لا يأ .159

 .١٧١ مقر ةظوحلم يف روكذملا يلاقم يف رظني ،٢١٥ .ص ‘‘ةروفس ةسمخ” الثم دجن

 .٧٥ ةظوحلم رظنأ .160

 .‘‘ةكربلا تّلح” ةيماعلاب لامعتسالا دجن اذه نمو كِتاكرب قِدغأ يأ .161
 .نيّجاحلا جاوفأ ىنعمب انه جوجألاو .شرعلا ديعو داصحلا ديع حسفلا ديع :يه .ضئارفلا لبج ،ميزيرج لبج ىلإ جوجحلا ةثالث .162
 .نيلبج نيب عساولا قيرطلا يأ جاجِف .ج ّجف .163
164. See: Ferdinand Dexinger, Der Taheb. Ein “messianischer” Heilsbringer der Samaritaner. Otto Müller Verlag 

Salzburg 1986. 

 .‘‘ُْبت” ةيبرعلا يف ةحيحصلا ةغيصلا .165
 .‘‘ْدِعأو” دوصقملا .166
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انيدهاشلا ريخ هللا نعدهشت همئاق ليالدلا هذه

167انيلاوتم هماوقا لثم الويبن ىسوم لثم ام نا

انيقيلا هقح يف ديلقت ال168ميوق  مياقلا قحلا هعرش

انيعماللا هراونا نم انبهقولخم رون نم هنوكب مهللا .٣٧٥

انيدفت ال هنعو انيفطصاهايا كافطصاب مهللا

انيبر انادعا دنع كفطلبهادعا دنع هظفحي مهللا

؟انيبن ىذلاك انعم نوكناك فيك هعم كنوكب مهللا

انييح كمركبو انقفوو اندشراهتقفوو هتدشرا امك مهللا

انيتباثلا نم ريصن انعدهيلا راص ىذلاك مهللا .٣٨٠

169انيلخاد كيلع انا انلبقتهمايص رسو هتالصب مهللا

انيعبانلا هايملا تارطق ددعبهيلع ملسو 170ىلص مهللا

انيلاولا اهبكاوكو تاومسلا ددعهيلع ملسو ىلص مهللا

انيرسملا هكيالملا شويج ددعهيلع ملسو ىلص مهللا

انيفتحملاو هراجحاو اهرب ددعهيلع ملسو ىلص مهللا .٣٨٥

انيرحبتسملا لامرلاو اهبارت ددعهيلع ملسو ىلص مهللا

انينوكتملا نينوكلا ىف ام ددعهيلع ملسو ىلص مهللا

انيتملا كاوق نم هتملع ام ددعهيلع ملسو ىلص مهللا

 / انيقلختملا نم هتقلخ ام ددعهيلع ملسو ىلص مهللا

انينودملا فورحلاو تايالا ددعهيلع ملسو ىلص مهللا .٣٩٠

انيبساح قحو171 هرطمجلا فاعضابهيلع ملسو ىلص مهللا

 .ةقدص باتك ،٩٩ .ص يرطملا لازغل يناثلاو ٦٢ .ص ؟ييصابقلل لوألا ،نيتيبلا نيذه رظنأ .167

ملس هيلع نمل ابوط         ً ادبا موقي الو          ماق ام هلثمك        اهلك اياربلا ريخ

مدق الو لبق نم ماق الو الك            ادبا قداص يبن ىسوم لثم ام
 .‘‘ميقتسم” يأ .168
.كفنك تحت نوكن نأ بلطنو كب نومتحُم نحن يأ .169
 .لّعف نم بطاخم رمأ لعف ،‘‘ِّلَص” يه ىحصفلاب ايوغل ةميلسلا ةغيصلا .170
 ريسف55ت قر55ط ىد55حإ ي55هو ‘‘لّم55جلا باس55ح” ي55برع55لا اهل55باق55مو ة55يربع55لا هانش55ملا ةغ55ل تل55خد ‘‘ضرألا ساي55ق” ىنعم55ب ل55صألا ةي55نا55نو55ي ةظف55ل .171
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انيلبقتسمو هيضام تاظحل فاعضابهيلع ملسو ىلص مهللا

انيلماح 172ىذلا ريداقملا فاعضابهيلع ملسو ىلص مهللا

انيفلأتملا فولا فولألا فاعضابهيلع ملسو ىلص مهللا

انيركازلا دنع همسأك همسابهيلع ملسو ىلص مهللا .٣٩٥

انيطباضلا هنع زجعتً امالسهيلع ملسو ىلص مهللا

انيباهلا بوبهلا تامسنك مالسهيلع ملسو ىلص مهللا

انيعونتملا ناولالاك مالسهيلع ملسو ىلص مهللا

انينياعملا نويعلا تشم امهيلع ملسو ىلص مهللا

انيسفنتملا سوفنلا تسفنت امهيلع ملسو ىلص مهللا .٤٠٠

انيبتاكلا قطنو ملك تقطن امهيلع ملسو ىلص مهللا

انيراقلا بولق تقلأت امهيلع ملسو ىلص مهللا

انيمّلسم هيلع انرص ىذلاكو173باتكلا فورح نيرشعو نينثاكو

انملست دادضالا نم هتردقو؟ايزب ىبر تايابو

انيفاو فيطللا كفطلب انبرقحلا هنامياو ؟هتناما ىلعو .٤٠٥

انيفاع هماعلا همحرلا وا وفعلابمالسلا رادو ماقتنالا مويبو

انيعتار نوكنو نانجلا لخدننارمع نب اي 174ناوخألاو انجن

انيفاكت ال هانفلسا ىذلابوريخ ةمتاخ انقزراو انبر

انيفتحم كاضرب انلعجاو175كباب ريغل انجوحت الو

انيسدقمً اموق انتيعد امكاماقم ناش حلاص مقو .٤١٠

 .ةاروتلا
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.
.‘‘يّلي” ينانبللا وأ ‘‘يّلإ” ينيطسلفلا يماعلا هلباقم لثم تالاحلا عيمج يف لمعتسي اذه لوصوملا مسا .172
.ةسمخلا ىسوم رافسأ ،ةاروتلا يأ .173
.١٤١ ةظحالملا يف رظني ‘‘ةرمسلا” يأ .174

 .ةلذم هللا ريغ نم بلطلا ،ةلذم هللا ريغل ىوكشلا :فورعملا لوقلا نراق ،اهميرك سفنلا زيزع صخش ةينمأ .175
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/ انيرباصلل ليمجً اربص غرفادرفلا تنا انبر سودق

؟انيكرتم انعدو هللا اي انبثتيلو امو تيلب ام ىلع دمحلا كل

انيمأللا مول موش نمو176لئاوعلاو لئاوغلا نم نمأن

انيفرصتم هيف رهدلا فورص عدوهيلع انل ةقاط ال نممو

انيشطابلاو ةطرشلا ناطلس رشوكفاخي ال نم رش انيفكاو .٤١٥

انيعماسلا دنع اهعامس بذعاوكنم ناسحاب انماقم لدعاو

انييضاملا نينسلا لكخُرا اهضماغ نع لئاس اي

 ،٥٠ :ي5ه ميق5لاو لّم5جلا باس5ح ق5فو فور5حلل ة5يددع5لا ةميق5لا ل5صا5ح هتح5تو ةري5خألا ثالث5لا تاملك5لا تح5ت ّط5خ كان5هو

.م١٧٨٠ ةنس يهو كلذ دعب درو امك .ـه١١٩٤ عومجملاو )٨٠٠ داضلا ةميق( ٩٤٣ ،٢٠١

 ،طوط5خملا ي5ف ها5ند5جو ا5م ق5فاو5ي ال ددع5لا اذ5ه ّنأ الإ ،٤٢٠ دد5ع ا5هرط5سا :ري5خألا تيب5لا ن5م لوألا رط5شلا تح5ت بت555ُكو

 ّدع5لا ي5ف وه5س ن5ع ا55ّمإ اًج5تا5ن ق5باطت5لا مد5ع بب5س نوك5ي د5قو )٢١٤٣١ :فور5حلا دد5عو ٣٥٦٨ تاملك5لا دد5ع( اتي5ب ٤١٧

 تاي5بأ ،‘‘مهل5لا” ـب ةلهت5سملا كل5ت ن5م اّمي5س ال طوط5خملا اذ5ه ن5م تطق5س د5ق تاي5بأ ة5ثال5ث ّنأ وأ ب5يرق5لا لمتح5ملا ن5م اذ5هو

 يف55ند55لا يوار55سلا ل55ئار55سا لآ ل55ما55ك - ني55ما ان55ه ا55هرر55حم ن55ع هللا ىف55عو اهف55لؤ55م هللا م55حر” :اري55خأ د55جن م55ث .٤٠٢-٣٧٥

 يأ( ٩٣١ ةن555س يدالي555م طاب555ش ١٥ /ق555فاو555ملا ير555جه ٣٤٩ ةن555س لاو555ش ٢٦ / د555حألا مو555ي ا555هر555ير555حت م555ت .ني555ما هن555ع ىف555ع

 .‘‘٣٤٧ ةنس ىمور طبش ٢ /نئاكلا )١٩٣١

:تاظحالملا ضعب يلي اميفو

 ان5555هو .ة5555ير5555ماس5555لا ةديقع5555لا نا5555كرأةسم5555خ ن5555م لوألا ن5555كر5555لا و5555ه ‘‘م5555سالا” يأ ‘‘امي5555ش” ظفل5ُ555يو د5555حاو هالإ5555ب نام5555يإلا )١

 ،٢٢ ،٤ ،٢( هالا ،هللا :اه55فور55ح ل55ئاوأ ق55فو ان55ه ة55جرد55م ي55هو ق55لاخ55لا ن55ع ريبعتل55ل ةريث55ك ا5ً5توع55نو ا5ً5ظاف55لأ هيع55لا لمعت55سي

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، 

 بيس555555555555ح ؛)٢٩٧( باوت555555555555لا ؛)٢٠٣ ،٨٤( ان555555555555يرا555555555555ب ؛٤٠٢-٣٧٥ ،٣٥٦( مهل555555555555لا ؛٤١٢ ،٣٧٢ ،٣٥٢ ،٣٤٨ ،٣٢٤ ،٣٢٢

 ،ناونع555لا( ان555بر/مه555بر/ه555بر/ي555بر /بر ؛)٢٩٩( ني555فاع555ملا ري555خ ؛)٣٢١( ن555ير555فاغ555لا ري555خ ؛)١٣٢( قالخ555لا ؛)٧٢( باب555سألا

 ؛)٤٠٥ ،٤٠٤ ،٣٦٦ ،٣٥٧ ،٣٣٧ ،٣٣٥-٣٢٩ ،٢٩٦ ،٢٧١ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،١٧٥ ،١٤٩ ،١١٨ ،٩٤ ،٧٤ ،٦٩ ،٦٢ ،٣٣

.بئاصملاو كلاهملا .176
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 تاز5555جعملا ع5555نا5555ص ؛)٦٠( ناو5555ضر5555لا ؛)١٩٦( مي5555حر5555لا نم5555حر5555لا ؛)٢٨١ ،١٤٧( نيم5555حار5555لا م5555حرأ ؛)١٤٢( با5555برألا بر

 كل5م ؛)٢٨٢( ةردق5لا ؛)٤١١( درف5لا ؛)٣١٦ ،ا5ياط5خلا ،ما5ثآلا :يأ( رازوألا ر5فا5غ ؛)٢٩٣( بويغ5لا مال5ع ؛)١٨٣( ةر5هاب5لا

 .)٣٦٤( اياطعلا باّهو ؛)٢٦٠ ،٦( هالوم ،ىلوم ؛)٢٨١( نّانملا ،)١٣٠( نيبم قح

 ي5ف ة5قو5مر5م ة5ناك5م ّلتح5يو ،ة5ير5ماس5لا ةديقع5لا نا5كرأ د5حأ و5ه ،نارم5ع ن5ب ى5سو5م يبن5لا5ب نام5يإلا ّنأ لوق5لا ةل5فا5ن ن5م )٢

 .انتل55صو يت55لا ة55ير55ماس55لا رداص55ملا مد55قأ ن55م ،الث55م177 ه55قر55م رمي55م ي55ف هن55ع رظن5ُ5يو ،قوطن55ملاو بوتك55ملا ير55ماس55لا ثارت55لا

 هري5غ يبن5ب ير5ماس5لا ن5مؤ5ي الو ،178نارم5ع ن5ب ى5سوم5ك موق5ي ن5لو مق5ي م5ل ،هداف5م ا5م ني5ير5ماس5لا ىد5ل ةرو5ثأ5ملا لاو5قألا ن5مو

 ن55مؤ55ي هيع55لا نأ ىر55ن اذ55ه ن55م م55غر55لا55بو .‘‘ن55يد55هاج55ملا لّوأ”ـب ةديصق55لا ي55ف ان55ه فو55صو55ملا هذيمل55ت نو55ن ن55ب عو55شوهي55ب الإ

 ا55مل هالو55ل :هللا ميل55ك ن55ع ةيع55لا لوق55يو .٣٦٥ ،٣٤٠ ،١٦٢ ،١٤٦ ،١٢٩ ،٧٦ تاي55بألا ي55ف درو ام55ك ة555ّما55ع ةروص55ب ءايب55نألا55ب

:ـب هفصي كلذكو .179راحبلا تارطق وأ لامرلا دعك ىصحُت ال ةنسح فاصوأ هلو ّةنجلا الو نوكلا ال قلُخ

.انيفختسم ال سمشلاك هنيهاربراتخملا ىسوم لثم ىبنل نم

 انيلاوتم هماوقا لثم الويبن ىسوم لثم ام نا

180 انيقيلا هقح يف ديلقت الميوق  مياقلا قحلا هعرش

 ةيغ555ب ةركن555لا تاملك555لا فور555ح ل555ئاوأ ق555فو ا555هانب555تر ى555سو555م يبنل555ل توعن555لاو فا555صوألا ن555م ة555عوم555جم ةديصق555لا هذ555ه ي555فو

 ضع5ب انف5ضأ د5قو اهي5ف ةرو5كذ5ملا تاي5بألا ما5قرأ/م5قر ى5لإ َءىراق5لا انل5حأ ني5سو5ق ني5بو ،رذ5جلا فور5ح ق5فو سي5لو ريسيت5لا

 :ةي5بدألا ةي5برع5لا ي5ف ةميل5سلا ةغيص5لا ق5فو يأ ة5يرايع5ملا ةي5برع5لا غيص5لا5ب انئ5جو مهف5لاو ةءارق5لا ي5ف ليهستل5ل تا5كر5حلا

 181لامك5لا رد5َب ،)٢٢( هللا تي5ب ني5مأ ،)٢٥٦( ني5مأ ،)١٦( ةك5ئال5ملا ُفر5شأ ،)٩٢( نين5مؤ5ملا ل5جأ ،)٨٨( ن5يد5جاس5لا ّل5جأ

 ،)٤٨( قلط5555555م هنس5555555ح ،)١٠٩( ةّوبن5555555لا د5555555ما5555555ح ،)٢٢٧( ةر5555555خآلا ّةن5555555ج ،)٢٧( حال5555555ملا جا5555555ت ،)٢٢٧( اي5555555نُّد5555555لا جا5555555ت ،)١٥(

 םילשורי .שוריפו םוגרתו רוקמ רואל תאצוי םיינורמוש םישרדמ תפוסא איהו הקרמ תבית ,םייח ןב באז .177

 .הרותה לע םיינורמוש םישרדמ תפוסא ’’הֶקרמ תבית’’ב םינויע.ארוק לכל הקרמ ,הקדצ םימינב ;ח’’משת

 ةي55برع55لا ةم55جرت55لا هل55باق55مو ي55مارآلا ير55ماس55لا ل55صألا55ب ه55قر55م رمي55م طوط55خم ,2008 ןולוח ,תונורמוש ידומילל .ב .א ןוכמ תאצוהב

 ؛99 مقر ةظوحلم رظنأ .ص ٣٤٥ ،ةقدص نيعملا دبع ربكألا نهاكلا هخسن يرماسلا طخلاب
Ferdinand Dexinger, “Die Moses-Terminologie in Tibåt Mårqe-Einige Beobachtungen.  Frankfurter judaistische 

Beiträge 25 (1998), pp. 51-62. ي55555ف لاق55555ملا ر55555شن دي55555عأ: Vittorio Morabito et alia (eds.), Samaritan Researches Volume 

V. Proceedings of the Congress of the SES … University of Sydney 2000, pp. 157-170. 
 .دبألا ىلإ موقي نلو هريظن مقي مل ّيبن ىسوم. :يأ םלועל םוקי אלו התוכ םעק אלד היבנ השמ :الثم .178
٢١ ،٢٠ ،١٨ ،١٧ :تايبألا هالعأ رظنأ .179
.٣٧٤-٣٧٣ ،٣٧٠ :تايبألا رظنأ .180

.١٧٨ ،١٦٦ ، ،١٤٨ ،١٤٥ ،١١٥ ،١١٠ .ص ،ةقدص باتك رظنأ ،رينملا ردبلا ،مامتلا ردب ،يجايدلا ردب .181
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 ،)٦٦( ي5555عار5555لا ،)٣١( ني5555قزار5555لا ةري5555خذ ،)٧٧( 182ن5555يراتخ5555ملا ءايب5555نألا ري5555خ ،)١١١( ن5ْ555يراد5555لا ري55555َخ ،)٢٢( صيصخ5555لا

 ،)٣٤٨ ،٣٢٣ ،٣٢١ ،٣٠٢ ،٢٩٣ ،٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٥ ،٢٢٢ ،٢١٦( لو555555555555555555سر555555555555555555لا ،)٢٠٠ ،١٤٩ ،١١٣( 183هللا لو555555555555555555سر

 ديس5لا ،)٢٤٣( انُّيب5نو ا5نُّدي5س ،)٢٣(184 ّدي5س ،)١٩( ن5يراد5لا ةداع5س ،)١٠٧( ليل5خلا ع5با5س ،)١٧٧( قداص5لا لو5سر5لا

 دي55555س ،)٧٦ ،م555555َلاع55555لا يأ( ىرو55555لا عيم55555ج دي55555س ،)ناونع55555لا(185 ر55555شبلا ّدي55555س ،)١١ ،٧٦ ،٣٨( يّدي55555س ،)٢٤٧( لو55555سر55555لا

 ،)٥٨ ،٤٢(186 نيل5555555َسر55ملا دي55س ،)٥٤( نيك55لا55ملا دي55س ،)٢٤( نيح55لاص55لا دي55س ،)١٩( نيع55فاش55لا دي55س ،)٢٣( نيع55ضاخ55لا

 ،)١١٤( ا55نّز55ع )رو55س ن55م الد55ب( رو55ص ،)٣٥٣ رظ55ناو ١٨٤(187 ف55ير55شلا عر55شلا ب55حا55ص ،)١١٢ ،٧٦ ،٣٨ ،١( يدي55س

 ي5نا5بر5لا ثوغ5لا 189بط5ُق ،)٢٦٢ ,הניכשה( ةنيكس5لا ل5َبا5ق ،)١ ،ّدي5س/مر5كأ/لّوأ :يأ(188 نيل55555َسر5ملا ةّر5ُغ ،)٢٠٢( نارم555ِع

 ،)٥٢(190 رد555ب رم555ق ،)١١ ،ةّد555شلا دن555ع ةرصن555لا ،ة555ثا555غإلا يأ ثوغ555لاو ،دي555س ،ى555حر555لا ةد555يد555ح و555ه فاق555لا ثيلثت555ب بط555ق(

 انيب5ن حيل5ملا ،)١( هلل ىفطص5ملا ،)٧٧( أط5خلا ن5م ي5فاص5لا كافطْص55ُم،)٨٤ ،انق5لا5خ يأ( ان5يرا5ب راتخ5م ،)٢(191 راتخ5ملا

 ءاي55كزألا يب55ن ،)١٠٦( م55مألا ري55خ يب55ن ،)١٩٨( باب55حألاّ يب55ن ،)٣٧٠( 192راتخ55ملا ى55سو55م ،)٢٩٤ ،٢٥٥( ى55سو55م ،)١(

 .)٣٠( مزعلا يلو ،)٢٦٢( مظعألا رونلاب مَّركم ههجو ،)١٠٥( نْيرادلا مولع ثراو ،)١٩٢(

 قح555سإ ؛)١٧( مدآ ؛)٢٩٨ ،٦٧ ،٣٢( مي555هار555بإ :ي555هو مال555عألا ءام555سأ ن555م ًة555عوم555جم ةديصق555لا هذ555ه ي555ف ةيع555لا ر555كذ555ي )٣

 ؛)١٠٧( ليل555555خلا ؛)٨٤( ب555555يرو555555ح ؛)٨( لي555555يارب555555ج ؛)٣١٧ ،٢٠٧ ،١٩١ ،١٣٤ ،٩٥ ،٣٢( لي555555ئار555555سإ ؛)٢٩٨ ،٦٧ ،٣٢(

 ف555ير555ش ل555ك فر555شأ ،هللا بيب555ح ،دابع555لا فر555شأ )يوال555لا لاز555غ( نيلقث555لا قجن555س ،ماّلع555لا ةوف555ص ،ماتخ555لا كس555م ،ا555ماظع555لا ءايب555نألا صا555خ .182

 ،١٩٣ ،١٥٦ ،١٨٤ ،٢٢١ ،١٩٠ ،١٥٤ ،١٣٨ ،١١٦ ،٩٧ ،٧٤ .ص ،ة555555قد555555ص بات555555ك رظ555555نأ ،ثوعب555555م ري555555خ ،نار555555ف ن555555م قر555555بأو فر555555شأ ،)هيع555555لا(

٣٢٥. . 

.١٧٨ ،١٦١ ،١٣١ .ص ةقدص باتك ،ةقيقحلاو ىدهلا لوسر ،ةرمسلا لوسر ،لماكلا لوسرلا.183

 ، ،٢٠٩ ،١٩٤ ، ،١٨٩ ،١٧٩ ، ،١٣٨ ،١١٥ .ص .م .ن ،ني555555نوك555555لا رط555555ع ،ميلك555555لا ،ميلك555555لا ل555555سر555555لا دي555555س ،ناو555555كألا دي555555س ،ني555555نوك555555لا دي555555س .184

٣٢٥.١٨٧،
٣٢٦ .ص .م.ن .185
٣٨٢ .ص .م.ن .186
١٣٨ ،١٠١ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٧٤ .ص ،.م.ن ،راونألا بحاص ،رينملا هجولا بحاص .187
١١٦ .ص .م.ن ،نيرادلا ةرغ.188
 ،‘‘ثوغ5لا بطق5لا” اهن5م ةريث5ك فا5صوأ5ب تع5ُن د5ق )ثورا5م ن5ب )ڤي5حر5م( جر5ف ن5ب مي5هار5بإ و5بأ( يروص5لا نسح5لا ا5بأ نأ ر5كذ5ُي .٦٧ .ص .م.ن .189

.١٤٠.مقر ةظوحلم يف ةروكذملا يتحورطأ يف ٢٦-٢٥ .ص نراقو ٢٩٠-٢٨٩ .ص ،تبيم يف ٧٠٤٧ مقر .خم يف الثم رظني

.٦٣ .ص .م.ن ،رامقألا رمق .190

.١٨٤ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٣٨ ،١١٥ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٨٦ ،٧٧ ،٧٤ ،٧٣ .ص .م.ن ،راتخملا يبنلا .191

.٢٠٤ ،١٧٨ ،١٦١ ،١٣٢ ،٧٣ .ص .م.ن ،عوفشلا ىسوم ،ريشبلا ىسوم ،ىرولا عيفش ،بيبطلا ىسوم ،عيفشلا ىسوم .192
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 ،٧٩( اني555س / ني555س ؛)٣٣٩-٣٣٨ ،نيظ555فا555ح يأ ةر555ما555س ( ةر555ما555س ؛)١٤ ة555يآ م555جنلا ةرو555س رظ555نأ ،٢٦٤( ىهتن555ملا ةرد5555555ِس

 ل5555555جعلا داب5555555ع ؛)٦١ ،٤٦ ،٤٣ ،٢٥( ةروف5555555ص ؛)١٠٠ ،٦٣ ،٥٥ ،٥٣ ،٤٩ ،٤٦ ،٤٠ ،١٠( بيع5555555ش ؛)٢٧٤ ،٣٢٠ ،٢٥١

 ؛193)نيعل5لا ل5جعلا ةمه5ت ن5م ةآرب5لا ني5هار5ب تاذ ريقح5لا ة5لا5سر :ناونع5ب ا5بات5ك بت5ك هيع5لا نأ فورع5ملا ن5مو ،٣١٢( نيعل5لا

 سأر ،ر55555فاك55555لا / نو55555عر55555ف ؛)٢٤٦ ،٢٤٣( قالمع55555لا ؛)٤٠٧ ،٢٠٢ ،ناونع55555لا( نارم55555ع ؛)١٨٢ ،١٨١ ،١٢٨ ،١٢٧( يرب55555ع

 ن55يد555ِم ؛)٢٠٤ ،١٨٨ ،١٨٦ ،١٧٣ ،١٧١ ،١٦٨ ،١٦٤ ،١٦١ ،١٤٥ ،١٣٠ ،٩٤ ،٨( ني55لاض55لا نع55لأ . لاض55لا/ن55ير55فاك55لا

 ،٢٩٤ ،٢٥٥ ،٨٥ ،١ ،ناون55555ع( نارم55555ع ن55555با/ى55555سو55555م ؛)١٨٢ ،١٨١ ،١٢٨ ،١٢٧( يرص55555م ؛)١٢٦ ،١٢١( رص55555م ؛)٩(

 لوأ نو5ن ن5ب ع5شو5ي ؛)٢٥٧ ،١١٧( نور5ه/نورا5ه ؛)ةريثك5لا ه5توع5نو ه5فا5صوأ صوصخ5ب هال5عأ رظن5يو ،٤٠٧ ،٣٧٣ ،٣٧٠

 .)٢٤٨ ،٢٤٤( نيزئافلا سأر/ نيدهاجملا

 مهت5بات5ك دن5ع ةي5برع5لا ة5مال5سب اًي5فا5ك ا55ًمامت5هاً ةدا5ع او5لو5ُي م5ل نيمل5سملا برع5لا ري5غ ّل5555ُج نأ فورع5ملا ن5م :ة5يوغ5ل تاوف5ه )٤

 اذ555هب اوبت555ك اض555يأ نيمل555سملا برع555لا ضع555ب نأ ا555ناي555حأ ىر555ن .مهني555عأ َبص555ن نك555ي م555ل ةي555نآرق555لا ةحيصف555لا ةي555برع555لا لاثم555ف

 Middle ,תינוניב תיברע( ‘‘ىط5سو5لا ةي5برع5لا” م5سا5ب ةر5صاع5ملا ةيملع5لا ثاح5بألا ي5ف ةدا5ع ىّمس5ملا يوغل5لا طمن5لا

Arabic( حيصفت555لا ي555ف طار555فإلا اهّم555هأ ّىت555ش ة555يوغ555ل تازواجت555ب مّست555ملا ), רתי ןוקית, Hypercorrection(. ي555فو 

 ي5ف بتك5ن ا5ندار5م ي5لاع5ت هللا اش5نا ك5لد دع5بو” 194.ةيع5لا ،لي5يار5شي ن5قز/ ن5قاز ،خيش5لا ة5مالع5لا م5لاع5لا بت5ك ع5ضاو5ملا د5حأ

 نين55نودا سان55لا تادا55س بات55عا ليبق55تو باط55قالا ةداس55لا ةرا55يز تا55قوا ي55ف و55لاق55ي   انقيفل55ت ن55م هحيب55ست ما55ك ماق55ملا اذ55ه

 ال نا ك5لد يل5ع ف5قاو5لا تا5قد5ص لاس5نو ما5يالا ل5ك ي5ف مال5سلا لم5جاو تاوالص5لا ي5كزا مهيل5ع سحني5فو رمت5ياو رزع5لا

 مل5ع اد5هو بار5عالا مل5ع كاردا ن5ع روص5ق ا5ندن5ع نوك5ل ك5لد ي5ف رذع5لا نال روسك5م موظن5ملا ضع5ب د5جو اذا ريقح5لا د5خاو5ي

 قيفلت55لا اد55ه لث55م ي55ف ان55ثد55حي يد55لاو مه55ب انقح55ل هملع55ل ق55باس55لا ن55م انل55ياوا بل55ط مد55ع ع55مو ضورع55لا هري55غو ك55لد ه55ل مزل55ي

 حل5صاوً ابي5ع د5جو ن5مو لو5سر5لا هاج5ب لوبق5لا ي5لاع5ت هللا لاس5ن )ك5يد5ل :ل5صألا ي5ف( ك5لد5ل ب5لاغ5لا و5ه قشع5لاو هح5يرق5لا

 x م5س٢٧،٢ ً،ارط5س نور5شعو ةسم5خ اهن5م ل5ك ي5فو ص ١٩٣ اه5ماو5ق ،تبي5م ي5ف ٧٠٤٥ م5قر5لا تح5ت ةدو5جو5م طوط5خملا باتك5لا اذ5هل ةخس5ن .193

 مي5هار5با خيش5لا هف5لؤ5مل نيعل5لا ل5جعلا ةدابع5ب ني5ير5ماس5لا نومهت5ي ن5يذ5لا نيمل5سملا ىل5ع در5لا بات5ك” :هت5ياد5ب .نول5لا ير5هز ،ىّوق5م فالغ5لا ،م5س١٩

 فيط5لا لآ ةزو5ح ي5ف ةدو5جو5م لاز5ت ال5ف ةيل5صالا ةخسن5لا ا5ما ن5هاك5لا بوقع5ي ن5با نسح5لا و5با ف5لؤ5ملا ط5خب ةيل5صالا ةخسن5لا ن5ع هخس5نو هيع5لا

 ي55ف ؟دي55حاوت55لا مل55ع ن55م ءي55ش م55يدق55ت ي55ف ؛ةف55ير55شلا ةح55تاف55لا تاف55ص ضع55ب ي55ف :لوص55ف ةعب55س ن55م طوط55خملا ف55لأت55ي .‘‘سل55با55ن ي55ف نو55ير55ماس55لا

 عر5555شلا ىل5555ع ىد5555لا ةحيحص5555لا ان5555تديق5555ع ي5555ف ؛ةالص5555لاو ءو5555ضو5555لاو ةراهطل5555ل ح5555لاص5555لا ءا5555ملا ر5555كذ ي5555ف ؛نيعل5555لا ل5555جعلا ةع5555قو ي5555ف حيحص5555لا لوق5555لا

 و5بأ و5ه طوط5خملا خ5سا5ن .داسف5لا د5عاو5ق ن5م هودمت5عا ا5م ىف5نو دانع5لا ل5ها ة5لواح5م ي5ف ؛ثعب5لا ثاب5تو ة5مايق5لا ةرو5ص تاف5ص حر5ش ي5ف ؛ةح5ير5ص

 .١٩٣٣ خسنلا ةنسو يوسوملا يليئارسإلا يرماسلا نهاكلا لازغ نب ةمالس نب نوره نب بوقعي نب نسحلا

.٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢٠٦ .ص نوستربور جولاتاك رظنأ .194
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.195‘‘حجني هروما عيمج يف

 ءات5555لا ناك5555م ة5555حوتف5555ملا/ة5555طوسب5555ملا ءات5555لا دورو :)اي5555جو5555لو5555نوف5555لا ،تامي5555نوف5555لا مل5555ع( يفي5555ظو5555لاو ماع5555لا تاو5555صألا مل5555ع ي5555ف )ا

 عالت5بال ةرا5س م5ث :ةب5ئاغل5ل ي5ضا5ملا لعف5لا ي5ف ة5طوسب5م ءا5ت ن5م الد5ب ة5طو5بر5م ءا5ت ة5بات5ك ؛)٦٤ ،٣٨ ،١( تر5غ لث5م :ة5طو5بر5ملا

 ه55يانع55لا ،ه55يادب55لا :ةدا55ع ة55فا55ضإلا ة55لا55ح ي55ف الإو اردا55ن الإ نيتطقن55لا نود55ب ة55طو55بر55ملا ءات55لا ة55بات55ك ؛)٢١١ ،١٢٤( ر55فاك55لا

 ،٨٢ ،٨١ ،٧٩ ،٦٢ ،٥٤ ،٥١ ،٣٤ ،٢٥ ،١٠ ،٦ ،٢( .خ55لا ةم55يزع55لا ،)فر55شلا :يأ( ة55فار55شلا ،هروف55ص ،هعب55س ،ه55يا55قو55لاو

 ،ن5555555555555يراد5555555555555لا ةداع5555555555555س ؛)٤٠٦ ،٣٧٢ ،٣٣٩ ،٣١٧ ،٣١٥ ،٢٨١ ،٢٥٠ ،٢٤٦ ،٢٠٧ ،١٦٤ ،١٣٩ ،١٠٩ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٠

 ،٤١ ،٣١ ،١٩( ري5خ ةم5تا5خ ،ني5ع ة5فر5ط ،عوشخ5لا ةيح5ت ،ناو5ضر5لا ةن5ج ،اني5با ة5فايض5ل ،دار5ملا ةوب5ص ،اني5قزار5لا ةري5خذ

 ة55قا55ط ال ،بل55جت ةجه55ب ،ل55حت ة55كر55ب ؛)٤٠٨ ،٣٤٣ ،٢٩٥ ،٢٨١ ،٢٠٣ ،١٩٩ ،١٧٥ ،١٣٧ ،٨٨ ،٨١ ،٦٠ ،٥٨ ،٥١ ،٥٠

 ا55ياهنل55ل يادب55لا ن55م :ة55طو55بر55ملا ءات55لا ن55م الد55ب ةل55يو55ط ف55لأ ة55بات55ك .)٤١٥ ،٤١٤ ،٢٠٠ ،٧٥ ،٤٤ ،٣٥( ة55طر55شلا ،هيل55ع ان55ل

 ،٢٥ ،١١ ،٧ ،١(.خ55لا.خ55لا ىن55مول55ي ،ىبل55ق ،ى55نا55بر55لا ،ىذ55لا ،ىدي55س ،ىب55هذ55م :نيتطقن55لا نود55ب ة55فرطت55ملا ءاي55لا ة55بات55ك ؛)٢(

 ناتص555قا555ن ةّد555ملاو ،ا555تات555ب ل555صو555لا ةزمه555ل دو555جو ال ذإ عطق555لا ةزم555ه ،ةزمه555لا ؛) .خ555لا ١٢٧ ،١٠٦ ،٦٢ ،٣٨ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦

 ،١٧٠ ،١٦٠ ،١٣٠ ،١٢٠ ،٩٠ ،٥٥ ،٤٧ ،٤٠ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٢ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٣ ،٢٠ ،١٧ ،١٤ ،٧( تالاح5555555لا مظع5555555م ي5555555ف

 ،٢٢( او5جر5ن ،اولع5ي :لث5م أط5خ يواو5لا ص5قان5لا عراض5ملا لعف5لا ة5ياه5ن ي5ف ةل5صا5ف ف5لأ ةدا5يز ؛) .خ5لا ١٩٣ ،١٩٠ ،١٨٠

 ة5بات5كو )٢٢٩ ،١٣٥ ،٦٠ ،٣٤ ،٣٣( ،ا5ندا ،اكت5شا5ف ،اد5م ،الع5لا :ةروصق5م ف5لأ ن5م الد5ب ةل5يو5ط ف5لأ ة5بات5ك ؛)٢٦١ ،٤٥

 يواو55لا ص55قان55لا ني55ب ةلبل55ب ؛)٣٠٠ ،١٦٧ ،١٢٧( .خ55لا ىف55ع ،ىو55س :ةل55يوط55لا ف55لألا ن55م الد55ب ةروصق55م ف55لأ يأ سكع55لا

 ،١١٤( ق5ير5طو رو5ص ،ا5نّز5ع رو5ص :ادا5ص اهت5بات5كو اهظف5ل يأ ني5سلا ميخف5ت ؛)٣٦( ىلع5ي حبص5ت ولع5ي :ى5ئاي5لا ص5قان5لاو

 ،١٧٤( .خ555لا  مه555تاوز ،ن555ير555كاز ،ني555بزا555ك :ةي555برع555لا تاجهل555لا ضع555ب ي555ف لاح555لا ي555ه ام555ك ياز ى555لإ لاذ555لا لوّح555ت ؛)٢٠١

 ؛) ،٣٠٣ ،٢٢٨ ،١٣٣( ،لبج555لا ن555ع رضح555نا555ف ،هد555ضا555ض ،ع555ضافض555لا :دا555ض ى555لإ لاد555لا ميخف555ت ؛)٣٩٥ ،٢٩٢ ،٢٢٧

 .)٣٦٨( توبسلاو تابثلا انقزراو :ةيبرعلا تاجهللا ضعب يف لاحلا يه امك انيس ءاثلا بلق

 ،ا55ًمد رص55م هاي55م ابل55قا 196:ني55ير55ماس55لا ةي55بر55ع ي55ف ة55ما55ع ةر55ها55ظ هذ55هو ‘‘لع55ف” ن55م الد55ب ‘‘لع55فأ” لامعت55سا :فرص55لا )ب

 ،١٧٢ ،١٣٧ ،١٣٢ ،١٢٦( ة55مالا دا55قأ ،دَرب55لا لوزن55ب د55عوأ ،رداق55لا هلل ر55مالا او55ضر55عأ55ف ،اني55مأت55لا مدع55ب قالخ55لا ها55مرأ55ف

 دي55عو ،ا55يا55عر55لا ماظ55ن ىط55ع ا55مل :الث55م ردا55ن ‘‘لع55فأ” ن55م الد55ب ‘‘لع55ف” يأ ،ك55لذ سك55ع دو55جو ؛)٢١٢ ،٣٣٠ ،١٥٩ ،٢٧٢

.٢٥٥ .ص .م .ن .195
196. Haseeb Shehadeh, The Arabic of the Samaritans and its Importance. In: Alan D. Crown  Lucy Davey (eds.), 

EssaysH in Honour of G. D. Sixdenier, New Samaritan Studies of the Société d’Études Samaritaines III & IV. 
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 نأ راش555يو ،)١٦٢( فالخ555لا555ب ايب555نال555ل او555فرعت555ساو :‘‘لعت555فا” ن555م الد555ب ‘‘لعفت555سا” ؛)٣٦٣ ،٨٠( ،ك555ناو555ضر ما555يا انيل555ع

 ،)١٢٣ ،٩٠( ن5يوصع5لا ن5م الد5ب ني5تاصع5لا ،اص5ع ن5م الد5ب هاص5ع ،و5ه ن5م فّر5ع :ةي5بدألا ةي5برع5لا ي5ف فرعت5سا” ىنع5م

 نيب5ئاغل5ل ضا5م ،)١٨١( تيب5لا ي5ف ة5يراج5لا رت5س يأ ‘‘رد5خ” ن5م الد5ب ‘‘ر5يد5خ‘‘ لامعت5سا ،)١٢٨( ا5نأل5م ن5م الد5ب انيل5م

 اع55م اول55خدو رص55م نوغل55بو :ة55ير55ماس55لا ةي55برع55لا ي55ف ة55فورع55م ةر55هاظ55لا هذ55ه :عو55فر55ملا عراض55ملا ي55ف ام55ك هر55خآ ي55ف نون55ب

 ر55حبلا آ55م مهيل55ع تقبط55نا :‘‘هِّّي555َم” ةينيط55سلفلا ةي55ماع55لا ري55ثأت55ب ،ودب55ي ا55م يل55ع ،ث55نؤ55ملا ةغيص55ب ‘‘آ55م” لامعت55سا ؛)١٢١(

 ،٣٦٧( ل55يالد55لا ،ب55ياوش55لا :ةي55ماع55لا ةي55برع55لا ي55ف لاح55لا ي55ه ام55ك ةد55ئاز ف55لأ دع55ب ءاي55لا توب55ث ،)ر5555ّكذ55م ٢١٣ ي55فو ٢٠٦(

٣٧٢(. 

 لو55قو عم55سا ت55نا ،ك55فاط55لا55ب انيل55ع دو55ع ان55بر ،ىصح55ن م55ل :لث55م ةلتع55ملا لاع55فألا ي55ف ةحيح55ص ري55غ غي55ص :وحن55لا ي55ف )ـج

 ،٦٩ ،١٣( انيب5ن ىذ5لا5ك انع5م نو5ك ،انيل5ع بو5تو ،ما5يا ىل5ع اني5عو ،كوف5لا5خ ام5م انيم5حا ،ى5سو5م ا5ي ىض5ما ،ان5ل ر5مألا5ك

 ىل5ع ىذ5لا ،ناتف5ير5شلا هاد5ي اولب5قو :بصن5لا ة5لا5ح ن5م الد5ب )ّر5ج وأ( ع5فر ة5لا5ح ؛)٣٧٨ ،٣٦٠ ،٣٣٧ ،٣٣١ ،٢٩٤ ،٢٦٩

 ،مهضع5ب اورظن5ي ا5م ،هاد5ي ط5سبيل ،رام5ث الو راض5خا ىق5با ا5م ،عورز فل5تاو عور5ف كل5ها م5ك ،ل5جا5ع م5هدر دارا د5قو ،هاد5ي

 هاد5ي ىل5ع ن5م :ر5جلا ة5لا5ح ن5م الد5ب ع5فر5لا ة5لا5ح ؛)٢٨٢ ،٢٨٠ ،١٧٩ ،١٧٧ ،١٧٠ ،١٦١ ،١٢٣ ،١٠٠ ،٥٠( ،مو5ي نيع5برا

 ،هللً اج55ح ديع55لا ع55با55س ةلي55لو ،ني55قداص55لا هللاو مت55نا ،ه55ل اد55عاس55م هللاو ر55س :ع55فر55لا ة55لا55ح ن55م الد55ب بصن55لا ة55لا55ح ؛)٣٠٦(

 الد5ب بصن5لا ة5لا5ح ؛)٢٨٢ ،٢١٨ ،١٩٩ ،١٦٣ ،٩٨( )ةلم5جلا ة5ياد5ب ي5ف( ر5هو5ج ى5حو5ل ،)ةلم5جلا ة5ياد5ب ي5ف( ر5شع ىن5ثا

 ،٣٢٥ ،٢٩٥ ،٢٥٠ ،٢٢٤(ً اق55ح ن55م ،اميظ55عً ا55مو55ق ى55لا كلع55جاو ً،ا55موق55ل ،ه55نو55قذ55يً ا55ماعط55ل او55قات55شا ا55م :ر55جلا ة55لا55ح ن55م

 :ةت5سلا ءام5سألا ن5م د5حاو ي5ف بصن5لا وأ ع5فر5لا ن5م الد5ب )ضفخ5لا( ّر5جلا ة5لا5ح ؛) تالاح5لا ل5ك ي5ف حتف5لا ن5يون5ت ظ5حال

 ةغ55ل ؛)٩١ ،٩٠( ‘‘اص55ع” ةملك55لا سف55ن ثي55نأ55تو ري55كذ55ت ؛)١٨٧ ،١١٥( اني55با ا55ي مكق55حو هان55قذ ،اني55لاو55مٍ مو55ق حرم55تو حرفت55ل

 :ةي55برع55لا تاجهل55لا ي55ف لاح55لا ي55ه ام55ك ل55عافل55ل ق55باس55لا لعف55لا ىل55ع عم55ج وأ ةينث55ت ة55مال55ع قاح55لإ يأ ثي55غارب55لا ي55نول55كأ

 ر5ها5ظ ى5لإ لعف5لا دان5سإ دن5ع برع5لا روهم5ج ب5هذ5م ا5مأ .تالفط5لا نم5نو ناتلفط5لا ات5ما5نو لاف5طألا او5ما5نو نالفط5لا ا5ما5ن

/ةلفط5555لا ِت5555ما5555نو ؛ُلاف5555طألا/نالفط5555لا/لفط5555لا ما5555ن :لوق5555ن .عم5555ج وأ ةينث5555ت ة5555مال5555ع ة5555يأ ن5555م هد5555ير5555جت بو5555جو عم5555ج وأ ىنث5555م

 هاي5بر:ةلث5مألا ضع5ب .ك5لا5م ن5بإ5ك ،٣ ءايب5نألا ةرو5س ،‘‘ةك5ئال5م مكي5ف نوب5قاعت5ي”ـب ا5هام5س ن5م كان5هو .تالفط5لا/ناتلفط5لا

 ،١٨١ ،١٠٦ ،١٢ ،٥(ل5جعلا داب5ع او5ضرق5ناو ،ىرص5مو ىرب5ع ال5خد ناو ،ا5نودلق5ملا ك5نودلق5ي ،لوتب5لا اوفت5كاو ،؟هداد5ضا

 ،مهضع55ب نوري55ل ،لي55ئار55سا ى55بر نون55ب :بص55ن ل55ما55ع وأ ة55فا55ضإلا بب55سب اه55فذ55ح ن55م الد55ب ة55فرطت55ملا نون55لا توب55ث ؛)٣١٢

 ؛)٣٠٧( ري5555خ ىق5555ب م5555لو :لث5555م ضا5555م + م5555ل ؛)٢٧٥ ،٢٤٨ ،٢٠١ ،٩٥(  ،ك5555نا5555ش نوربتعي5555ل ،نو5555ن ن5555با لض5555ف نور5555كزتي5555ل

 ،٢٧٤ ،١٦٣( .خ5لا انيق5با5س ىذ5لا5ك ان5ع اوف5عا :اهتغي5ص ي5ف رييغ5ت يأ نود يأ ةي5ماع5لا5ب ‘‘ي5ّلإ” لث5م لمعت5ست ‘‘يذ5لا”

 ىق5ثو5لا ةورع5لا ن5م الد5ب ىق5ثو5لا ةور5ع ؛)٢٧٤ ،٢٣٤( بج5ح عب5سلاو ،هتي5قاو5م عب5س :ددع5لا د5عاوق5ب لال5خإ ؛)٣٩٣ ،٣٢٠

 .)٢٧٨( ةفاضإ ال ةفصو مسا يأ
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 ةغل5ك داض5لا5ب نيق5طان5لا ن5م ن5يريثك5لا ىد5ل ة5يوغل5لا ءاط5خألا يشف5ت ةر5ها5ظ نإ انل5ق اذإ اًد5يد5ج فيض5ن ال :بول5سألا )د

 طا5سوأ ي5ف الث5م ةر5هاظ5لا هذ5ه د5جن امّل5ق .ي5نورتك5لإلا ن5هار5لا ا5نرص5ع ي5ف امي5س ال اًدي5ج ة5فورع5م روصع5لا ّر5م ىل5ع مأ

 ني5ب يل5جلا قرف5لاو .برغ5لا ي5ف ةل5ق او5لاز ا5م م5هو ة5باتك5لاو ملكت5لا ةردق5ب نيعتمت5ملا ب5نا5جألا ةي5برع5لا ةذ5تا5سأو ني5قرشت5سملا

 تارابع55ب ىحصف55لا ةمّعط55م ة55سال55سبو ةي55برع55لا حور ق55فو بتك55ت ى55لوألا ةح55ير55شلا ،بول55سألا55ب طب55تر55م نيتح55ير55شلا ني55تا55ه

 ،نيب55م حت55ف :ةنيع55لا هذ55هب ي55تأ55ن نأ ان55يأ55ترا .ة55غاست55سالا مد55عو ة55كا55كر55لا55ب اهت55بات55ك مست55ت ةي55ناث55لا نأ ني55ح ي55ف ،ةي55ماع55لا ن55م

 بجع55لا ،)٨٢ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٣ ،٦١ ،٦٠ ،٤٢ ،٤( هسف55ن تاذ مل55ك ،داعي55ملا فل55خي ال ،هللا ى55عر ،ي55ف عف55ش ،ي55مال55س هودو

 ماي55ق ،قر55شملا هه55جو سب55ل رون55لا ،انيح55شوت55م رور55سلا رازإ55ب م55هو ،اني55ف ع55طا55ق فالخ55لا لب55ح ،كبي55ساح55م ان55نا ،باجع55لا

 ،٨٤( بوب55هلا تامسن55ك مال55س ،)٢٧ جح55لا ةرو55س( قيم55ع ج55ف ل55ك ن55م ،ني55عر55جتم رفك55لا تا55سا55ك ،ة55مام55حلا حو55نو ة55مايق55لا

 ليم555ج ارب555ص غر555فأ ،ك555با555ب ريغ555ل ان555جوح555ت ال ،ري555خ ةم555تا555خ ان555قزرا ،)٣٩٧ ،٣٥٩ ،٣١٩ ،٣١٥ ،٢٦٣ ،٢١١ ،١٤١ ،١١٤

 .)٤١٧ ،٤١٥ ،٤١١ ،٤٠٩ ،٤٠٨( اهضماغ نع لئاس اي ،كفاخي ال نم رش انيفكا ،انيرباصلل

 ،٢٣٥ ،٢٢٧ ،٣٧( اي5ند ،)٢٣٨ ،١١١ ،١٠٥ ،٣٤ ،١٩( ن5يراد5لا :ة5ير5ماس5لا ةمس5لا تاذ ةي5برع5لا ظاف5لألا ن5م ةّني5ع )ـه

 يأ حيس5ملا يأ( ناو5ضر5لا ،)٦٠( ناو5ضر5لا ةن5ج ،)١٠٤ ،٦٦ ،٥٩( ني5ملاع5لا ،)٤٠٦ ،٣٧(197 مال5سلا راد ،)٣١٩ ،٢٨٦

 ،٢٧١ ،٢٦٨ ،ر5555شعلا ا5555يا5555صو5555لا يأ( تامل5555ك ر5555شعلا ،)١٩٥ ،حسف5555لا يأ( ر5555حنلا ضر5555ف ،)٣٣٢ ،ةرمس5555لا دن5555ع ب5555ئات5555لا

 ،)٤٠٦( ماقت555نالا مو555ي ،)٤٠٣ ،٣٥٤( ةاروت555لا يأ باتك555لا ،)٣٦٠ ،ةرمس555لا حيس555م ،د555ئاع555لا( ب555ئات555لا ماي555ق ،)٣٢٥ ،٢٨٢

 جور5خلا رف5س ي5ف )˒ār#b موي5لا نو5ير5ماس5لا اهظفل5ي( ברע ةظفل5ل ة5ير5ماس5لا ةي5برع5لا ةم5جرت5لا و5هو ١٥٤ ،١٤٣( طيل5خلا

 يدوهي555لا ثارت555لا ي555ف رصتخ555ت يت555لاو ر555شعلا رص555م )زي555جاع555م( تا555بر555ض ي555ف ةع555بار555لا ة555برض555لا ي555ه هذ555هو .٢٨-١٧ :٨

 ,ךשוח ,הברא ,דרב ,ןיחש ,רבד ,ברע ,םיניכ ,עדרפצ ,םד( ב’’חאב ש‘‘דע ך‘‘צד :ةي555555لات555555لا فر555555حألا555555ب
 ةظفل5لا هذ5ه نو5ير5ماس5لا ةدا5ع ر555555ّسفيو )راك5بأ ،مال5ظ ،دار5ج ،دَر5َب ،حور5ق ،ءا5بو ،طيل5خلا ،لم5ق ،عداف5ض ،مد = תורוכב

 .)ةميهب( המהב= ב )بيبد( ׂשמר =ר )رئاط ،ريط( ףוע =ע ـل راصتخا اهنأكو ةيربعلا

 ان55ه اهي55لإ ز55مر55نو ١ ة55ظوحل55ملا ي55ف رظن5ُ5ي( ةديصق55لا ن55م ىر55خأ ةخس55ن ينتل55صو ة55سارد55لا هذ55ه داد55عإ ن55م ءاهت55نالا دع55ب

 ه5لوط5م ا5هريظ5نً اض5يا هيل5ع” :اه5ناون5ع )تيب5م ي5ف طوط5خملا خ5سا5ن ل5ما5ك ةخس5ن ني5بو اهني5ب زييمتل5ل عشي5بأ ةخس5ن م5سا5ب

 نور5شعو ة5ثال5ث ةحف5ص ل5ك ي5فو ًةحف5صَ ةر5شع َعس5ت اه5ماو5ق .”ني5ما ميعن5لا سودرف5ب ه5ب انعم5جو هيل5ع هللا ةم5حرً اض5يا ه5ل

 اتي55ب ٢١٩ و55ه اه55تاي55بأ عوم55جم نأ اذ55ه ىنع55م .اتي55ب ن55ير55شع مض55تو ةري55خألاو تاي55بأةي55نام55ث اهيف55ف ى55لوألا ءانثت55سا55ب اتي55ب

 يوتحت ةقدصل حيباستلا باتك يف ٢٨٤-٢٦٩ ،٢٥٧-١٤٩ تاحفصلا نأ راشي ،١٧٧ .ص ،ةقدص باتك ،‘‘اقللا مويو اقبلا راد” نراق .197

 .تبيم يف ٧٠٢٣ مقر .خم ،حيباستلا ساّرك يف كلذك رظنيو هيعلل اراعشأ
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 ةخسن555لا555ب ة555نراق555م ةخسن555لا هذ555ه ي555ف ناي555فا555ضإلا ناتيب555لا .”٤٢١ ا555هرط555سا دد555ع” ا555هر555خآ ي555ف درو ا555م ق555فاو555ي ال اذ555هو

 دعب ٣٨٥ مقرو ”...كبيساحم اننا” دعب ١١٥ مقر امهناكمو ٣٨٦ مقرو ١١٤ مقر امه انه ةدمتعملا

انيرسملا هكيالملا شويج ددعهيلع ملسو ىلص مهللا

انيلاعم قوف كب دوعيو                          ديبعلا يلع انبر كديعب :امه ناتيبلا

انيخسرفتملا ضرالا خسارف ددع                                           هيلع ملسو يلص مهللا

 م5ث ل5ما5ك ةخس5ن ي5ف تيب5لا م5قر الوأ :ي5لات5لا وحن5لا ىل5ع نيتف5نآلا نيتخسن5لا ني5ب ةفلتخ5ملا تاءارق5لا5ب ا5ًناي5ب دروأ يل5ي امي5ف

:لباقم يأل دوجو ال ينعيو — طخلا وأ عشيبأ ةخسن ةءارقف / طخلا اذه مث هيف ةملكلا

 .١٢ ؛اوب555قر555ي/اوب555قار555ي .١٠ ؛ى555لا/ىل555ع .٩ ؛ان555يز555جاع555لا/ان555ير555جاف555لا ؛—/اذ .٧ ؛هدا555ضا/هداد555ضا .٥ ؛ه555ياد555هلل/ه555ياهنل555ل .٢

 .١٨ ؛هوهب55س /هوهب55ش .١٦ ؛هرو55ن ن55م/هن55م ؛نل55ق/ا55نا55ق .١٥ ؛وف55صا/اوف55صو .١٤ ؛ني55لزغت55م/؟ني55لزغت55م ١٣ ؛ه55عر55س/ه55عر55سب

/هروف55555ص .٢٥ ؛ان55555ه/ا55555هان55555ه .٢٤ ؛—/ىل55555ع .٢٣ ؛تارط55555ق/ترط55555ق .٢١ ؛اذ55555ه/و55555ه .١٩ ؛ميعن55555لاو نانج55555لا/ميعن55555لا نانج55555ل

 ةري55خد/ةري55خذ ؛اذ55هب/اذ55ه .٣١ ؛ع55ماج55لا/ع55ماج55ل .٢٩ ؛ى55كز55ي/ى55كذ55ي ؛مول55ت/ىن55مول55ي ؛كر55س/كر55ش .٢٦ ؛—/هي55ف ؛هروفص55ع

 .٣٦ ؛—/لع5جا ؛بلق5لا/ه5بو بلق5لا .٣٥ ؛انيف5ك/انيفك5ي ؛ه5بو/ن5م ه5بو .٣٤ ؛مي5هار5باو قح5سا/قح5ساو مي5هار5با .٣٢ ؛رب5خ

 ؛اوب5ص/ةوب5ص .٤١ ؛ة5عر5سً/اع5ير5س ؛هي5لوت5ب/ه5لوت5ب .٤٠ ؛ةبي5ه/تب5ه .٣٨ ؛هدعس5ب/ا5ندعس5ل .٣٧ ؛ق5حً/اق5ح ؛هتي5با5ص/هتي5ص

 ،ةحن55مو/هتحن55مو ؛ن55ير55ظان55لا هو55جو/ن55ير55ظانل55لً ارور55س.٤٤ ؛هروفص55عو/هروف55صو .٤٣ ؛هودرو/هودوو .٤٢ ؛ان55با55ص/ان55با55صا

 .٥٠ ؛بدا5ب/بادا5ب /٤٩ ؛ه5ل/ه5ب ؛ش5هد5نا/اوش5هد5نا .٤٨ ؛هروفص5ع/هروف5ص .٤٦ ؛نا5مالا/نام5يالا .٤٥ ؛ماق5س ل5ك/ماقس5لا

 ؛ما5ق/ما5قا .٥٥ ؛هوكل5مو/هكل5م ؛هومل5سو/همل5سو .٥٤ ؛اني5فراعل5ل/انيب5لاط5لا ة5با5جا ؛مزا5ع/لوق5ب .٥١ ؛ة5فاي5ض/ة5فايض5ل ؛—/ه5ل

 ؛ناو555ضر555ناو555ضر555لا .٦٠ ؛اني555ماو/انيل555سر555ملا .٥٨ ؛اني555جاعت555ملا/ان555يد555ضاعت555ملا .٥٧ ؛فاع555ضا/تف555عاض555ت .٥٧ ؛؟را555نو/؟را555يد

/نكت55ل ؛انحن55ماو/انحن55ما .٦٢ ؛عيفش55لا دن55ع/عفش55ي اد55غ ؛هروفص55ع/هروف55ص .٦١ ؛ن55م ماود55لاد55م/ماود55لا ىل55ع ؛—/ما55يالا

 لاج55لو/اني55ملاع55لا … اظف55ح ؛مهي55عر/مهي55عار .٦٦ ؛ح55ياد55ملا55ب و55لو/ح55باذ55ملا55بو .٦٥ ؛ها55عُر55لا ،ةو55عر/تا55عُر55لا ،تو55عر .٦٤ ؛نك55ت

 ؛ىفص55ي/ى55تأ55ي ؛انه55لاو/انمه55لاو .٧٠ ؛ةدو55ع/تد55ع .٦٩ ؛انيق55ساول55ل/اني55ثراول55ل ؛هاي55كزا/تاداس55لا ؛اني55كاز55لا ه55باب55حا لاي55جا

 ؛كيل5ع/كيل5عو .٧٣ ؛—/كيل5عو ؛؟بب5س/بيس5ح .٧٢ ؛ا5م ي5بر/ا5م ؛ز5جاوع5لا/ز5جاو5ع نح5ن .٧١ ؛انيق5ياضت5ملا/انيق5ياضتمل5ل

 ؛ةم55555حر/ةمع55555ن ؛—/فطل55555ب .٧٥ ؛فطل55555لا/كفط55555ل ؛ي55555بر/ان55555بر ؛؟ان55555ص/انل55555ص .٧٤ ؛انيل55555صوت55555ملا/انيل55555صاو55555لا ؛كي55555لا/ك55555يد55555ل

/جه5ت .٨١ ؛—/هللا ؛كالا5مو/كال5م، ؛قيل5ع/قيلع5لا ؛ه5يا5عر5لا/ا5يا5عر5لا ؛ن5م/ا5مل .٧٨ ؛عون5ل/عون5لا .٧٨ ؛اني5كاس5م/اني5كاسمل5ل

 .٨٤ ؛ه5ترظ5ن/هرظن5ت .٨٣ ؛انيب5جاعتمل5ل/انيبجعتمل5ل ؛بيج5ع/باجع5لا ؛م5لا5كو/مل5كو .٨٢ ؛اني5هار5ب/اني5هارب5لا ؛—/ه5ب ؛ح5جا5ت

/اني5سدق5م ِداو5ب ؛ك5نا/ك5نال ؛لا5قو/قيلع5لا ن5م هادا5نو .٨٥ ؛م5لا5ك/ملك5ي ؛كالا5ملاو/كال5ملاو ؛بجع5لا بجع5لا/باجع5لا بجع5لاو

 .٩٠ ؛كالا5ملا5ب/كالم5ب .٨٩ ؛نا5كو حرطت5ساو/نا5كو .٨٨ ؛عراوج5لاو/ح5يراو5جو .٨٧ ؛ك5يا5با/كا5يا5با ؛—/نآلا .٨٦ ؛ان5يداو5ب

/كا55يا55بأل .٩٣ ؛ردق55لا55ب/ر55يدقت55لا55ب ؛ن55مأت55ل/ن55مأي55ل ؛هاصع55لاو/اصع55لا كل55تو .٩٢ ؛—/هدي55ب .٩١ ؛اق55لا55ب/ىقل55ي نا ؛ر55ما/هر55ما
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 ؛هد5عاس5ي/ه5لً اد5عاس5م .٩٨ ؛؟اد5يا5ب/ردا5ب .٩٧ ؛ققحت5ل/ققحتي5ل ؛ه5عون5ملا/ه5عونت5م .٩٦ ؛م5ل ناو/الاو .٩٥ ؛مه5لال/مه5ل ؛ك5يا5بال

 ؛كا555ف/كاف555ل؛—/مال555سب ؛هيل555ع را555شاو/لا555قو .١٠١ ؛ققح555ت/قيقح555ت ؛بيع555س/بيع555ش .١٠٠؛—/ن555ع .٩٩ ؛دا555ع م555ث//دا555عاو

 ؛كودلق55ي/ك55نودلق55ي ؛ًق55حً/اق55ح .١٠٦ ؛ان55يد55عاوت55ملا/ان55يد55عوت55ملا ؛ن55يدو55عو55م/ك55ب ن55يد55عو55م ؛اي55كذالا/اي55كزالا ؛ك55ب نا/ك55ب .١٠٢

/كالو55م .١١٢ ؛ري55خ/ريخ55ل ؛نو55قوت55ي/نوقث55ي .١١١ ؛ةحن55م/ةنح55م ؛ك55نا/ك55نال .١١٠ ؛ديم55ح/د55ما55ح .١٠٩ ؛ان55يداق55م/ا55نوداق55ملا

 ؛انيع55ي/انيع55م ؛نور55هو/نورا55هو .١١٧ ؛عور55ف/مو55ق ؛جر55ختو جرفت55ل/حرم55تو حرفت55ل .١١٥ ؛ة55مالاو/آ55خألاو .١١٣ ؛ك55ل كالو55م

/رفكل5ل ؛ر5فا5ك/ر5فاك5لا ؛نول5خدو/اول5خدو .١٢١ ؛ام5س/امي5س ،ا5هر5ماو/ا5هر5ماواو .١٢٠ ؛اورا5صو/اورا5سو ؛ي5بر/ان5بر .١١٨

 ؛ا5هدر/م5هدر .١٢٣ ؛اني5جوت5م/اني5جوتت5م ؛راو5نا5ب/رون5ب ؛رام5قا/او5نا5ك مه5نال ؛مهت5يؤر/م5ها5يور .١٢٢ ؛اني5عال5م/اني5عال5ملا ؛رف5ك

/ابل5ط .١٢٧ ؛أي5م/هاي5م ؛بل5قا/ابل5قا .١٢٦ ؛اني5غاب5لا/انيغ5لاب5لا .١٢٥ ً؛ات5لذ/ِت5لز .١٢٤ ؛آصع5لا/ني5تاصع5لا ؛اوق5لا5ف/اوق5با5ف

/لا .١٣٤ ؛ر55ما55ك/ر55ما ام55ك ؛ىر55سيلل/ار55سيلل .١٣٢ ؛اني55غاط55لا/اني55لاض55لا ؛اقث55لا/ز55جعملا .١٣١ ؛انيل55ط/انيل55م .١٢٨ ؛وبل55ط

/ت5با5جأ5ف ؛بار5تو/بار5ت ؛—/را5ص ؛ر5ما ذف5ن/ر5مأ5ب .١٤٠ ؛اني5غا5ب/اني5غاب5لا ؛ة5فرط5ك/ة5فرط5ب .١٣٧ ؛عون5لا/تو5ملا .١٣٦ ؛الا

 ؛هر5555فاك5555لا/هرفك5555لا .داج5555سالا/داس5555جا .١٤٤ ،؛ودر5555جتو/اور5555جتو .١٤٢ ؛انيع5555طا5555ق/اني5555ف ع5555طا5555ق ؛اذ5555هك/اذ5555هل .١٤١ ؛ةدا5555فا

 ؛قدا555ص ق555ح/ق555ح قد555ص .١٥١ ؛ىفعت555سا555ف/عفشت555سا555ف .١٤٩ ؛او555نو555ك/نو555ك .١٤٧ ؛مك555ب/كن555م .١٤٦ ؛ذاذ555لالا/؟زاز555تالا

 .١٦٠ ؛انيلعش55م/انيلعت55شم .١٥٩ ؛رب55خ/ري55غ ؛ى55لا/الا .١٥٨ ؛داكن55لا ن55م/داك55نا .١٥٥ ؛—/ى55لا .١٥٣ ؛ققح55ت/قيقحت55ل

 .١٦٦ ؛اني55555قا55555ح/اني55555نا55555ج .١٦٥ ؛انيفتحت55555م/انيعنمت55555م ؛ا55555م ى55555لاو/ى55555لاو .١٦٤ ؛درزاو/فل55555تاو .١٦١ ؛ه55555لو/هللو ؛در55555ب/درب55555لا

/اني555بأت555لا .١٧٣ ؛ر555جاف555لا/ز555جاع555ل .١٧١ ؛را555ثا/رام555ثا ؛راض555خ/راض555خا .١٧٠ ؛هيبض555ع/ةيبض555غ .١٦٨ ؛؟أيف555بالا/مهيغب555ل

/د55قو .١٧٨ ؛هاف55ك/هاد55ي ؛ط55سبي/ط55سبيل ؛ر55ما/هر55ما .١٧٧ ؛انيق55ساف55لا/اني55بزاك55لا ؛ه55نو55ك ى55لا ال/ه55نوك55ل .١٧٤ ؛انيح55ماس55لا

 .١٨٤ ؛نيي555كذ555لا/نيي555كز555لا .١٨٣ ؛انيفتك555ملاو/ان555يدعق555ملاو ؛نيح555سرك555ملا555ك/نيح555سرك555ملا .١٨٠ ؛اورظ555ن/اورظن555ي .١٧٩ ؛؟د555خاو

 ؛—/ن55م ؛هو55بذ/هوروا ؛؟هانق55حذ/هان55قذ .١٨٧ ؛انيق55ياذ/انيق55ي تاذ ؛؟ضاي55ح/سان55جا ؛كل55هي/كل55ه .١٨٦ ؛راه55ظال/ر55هظيل

 ى555لا/ط555شل ؛هللا ج555ح/هللً اج555ح .١٩٩ ؛نا555ملاو/نان555ملاو .١٩٤ ؛م555هان555م/مه555لا555ما .١٩٣ ؛الي555ل/الب555لا ؛بارض555لا/براض555لا .١٨٨

 ؛مهحيب55ستو/مهحي55باس55تو .٢٠٢ ؛ان55ير55با55ع/انيل55خاد ؛ق55ير55ط/ق55ير55طو ؛—/مهن55م .٢٠١ ؛اصع55لا55ب/هصع55لا55ب .٢٠٠ ؛ى55طا55ش

 .٢٠٤ ؛انيش5غ/ان5يرا5ب ؛هتمظ5ع/ةمظع5ب ؛ا5تر5خفو ا5تز5عً/ار5خفوً از5ع ؛فل5خ/اهفل5خ .٢٠٣ ؛لنيف5فد5ملا/انيف5فزت5ملا ؛ةس5يار/سار

 .٢٠٩ ؛هخفن5م/هحقل5م ؛هي5طا5س/ه5طا5ش .٢٠٨ ؛اني5قرا5ح/اني5قرا5غ ؛أي5م/آ5م ؛تقب5طا/تقبط5نا .٢٠٦ ؛ر5فاك5لا نو5عر5ف/نو5عر5ف

 ؛ني5ح/ني5ع .٢١٣ ؛ه5ياد5عا/هاد5عا ؛تاز5جعم/ه5تاز5جعمب .٢١١ ؛ى5بر/ان5بر .٢١٠ ؛—/ه5ل ؛دم5حلا/دم5حلا5ب ؛م5هوار/م5هورظ5ن

 .٢٢٢ ؛ا5م/ال ؛ىذ/هذ5ه .٢٢٠ ؛اني5براشل5ل/ان5يراسل5ل .٢١٦ ؛هحن5ملا/هنح5ملا .٢١٥ ؛اوض5قاو/اوض5قو .٢١٤ ؛لاظ5ملاو/لاظ5ملا

 ى55ف .٢٢٦ ؛ةن55م/٢ن55م ً؛ا55ماع55طً/ا55ماعط55ل ؛اوهت55شا/او55قات55شا .٢٢٤ ؛مه55سوف55ن/مهسف55نا ؛اوضقي55ل/اوتيقي55ل .٢٢٣ ؛اول55ع/اويل55ع

 .٢٣٣ ؛ه555تا555مارك555ب/هت555مارك555ب .٢٣٢ ؛نو555يد/ناو555يد .٢٣٠ ؛ظ555فا555ح/هظف555ح .٢٢٨ ؛ه555نا/ه555نأل .٢٢٧ ؛—/ى555فو ؛ل555حلا555ب/لاح555لا

 ؛ان5يد5هاعت5م/انيش5يا5ع .٢٣٥ ؛ه5فال5خ هتي5قاو5م/هتي5قاو5م ؛ه5ب/ه5ل .٢٣٤ ؛هي5ف هللا/مهل5لا ؛فاط5لا ا5يو/ك5فاط5لا5بو ؛ا5نول5خت/انيل5خت
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/انييح5يو ؛كي5لام5ملا/كي5لاممل5ل .٢٤٠ ؛ا5ندل5خ/انل5خدا ؛هام5ح/هام5حو .٢٣٨ ؛ه5ها5ج/ها5ج .٢٣٧ ؛انيش5يا5ع/ان5يد5هاعت5م .٢٣٦

 .٢٤٩ ؛ًالي555ج/لي555ج ؛نور555كذي555ل/نور555كزتي555ل .٢٤٨ ؛ان555يرا555كذل555ل/ان555ير555كازل555ل ؛ا555تاو/ى555تاو .٢٤٧ ؛—/ءآ555ملا .٢٤٢ ؛انييح555ي ناو

/انيت555با555ث ؛ر555ب/رب555ب .٢٥١ ؛هي555سودق555لا/هي555سدق555لا ؛)تيب555لا ز555جع لوأ ي555ف( ا555موق555لً/ا555موق555ل .٢٥٠ ؛ركن555ي/هركن555ت ؛ميظ555ع/ميظع555ل

/هه5جو .٢٦٣ ؛مار5جا/كان5ه ؛اودوع5ي/دوع5ي .٢٥٨ ؛خويش5لاو/خويش5لا ؛دو5هو/ع5م.٢٥٧ ؛كيطع5نو/كيطعن5ل .٢٥٦ ؛انين5كا5س

 .٢٦٧ ؛م5ياظ5عو/م5ياظ5ع .٢٦٦ ؛هرضحل5ل/هرضح5لا ؛ةيحت5لا/ةيح5ت .٢٦٥ ؛ى5سر5ك/؟ى5سو5ك .٢٦٤ ؛مرك5ملا/قر5شملا ؛ه5جو5لا

 ؛انيس5نا/انيس5ن ؛ىذ5لا/ن5يذ5لا .٢٧٣ ؛انيتبث5ت/انيت5با5ث .٢٧٢ ؛اني5تا5تا/اني5تأ5ت ؛ىذ5لا/ ىت5لا .٢٧١ ؛قح5لا/ق5ح .٢٦٨ ؛اد5ل/اذ5ك

 مات5لا .٢٨٠ ؛اذ ن5م/ن5م .٢٧٩ ؛قح5لا5ب اد5م/قح5لا اد5مل .٢٧٨ ؛ودع5س/دع5س .٢٧٧ ؛الي5ك/ال ى5ك .٢٧٦ ً؛اتق5فر/ةع5فر .٢٧٥

 .٢٨٦ ؛مل5555ع ى5555ف/ملع5555ل .٢٨٥ ؛هوم5555عز/اوم5555عز .٢٨٣ ؛اني5555لزا5555ن/ان5555يرط5555سم .٢٨٢ ؛نوع5555برا/نيع5555برا ؛مات5555لا مايق5555لاو/مايق5555لاو

 ؛انيح55باق55لا/انيح55باقت55ملا ؛ر55يدقت55لا55ب/ر55يداقت55لا55ب .٢٨٩ ؛الا/نا .٢٨٨ ؛وب55حو/روب55حو ؛لا55خدا/نا55ك .٢٨٧ ؛—/ت55نا55ك ؛—/ها

ً/ا55مو55ق ؛—/ى55نا55ف .٢٩٥ ؛مول55ع/مال55ع .٢٩٣ ؛انيع55قرت55م/انيع55قرب55م ؛ان55يربعت55سم/ان55يريعت55سم .٢٩١ ؛انيب55هاذ/انيف55ياز .٢٩٠

/مه55لاع55فا55ب ؛مهسف55نال/مه55سوفن55ل ؛ن55م/نا .٣٠١ ؛انينسح55ملا/انيبح55ملا ؛عف55ش/عفش55ت .٣٠٠ ؛انيب55قا55ع/اني55فاع55ملا .٢٩٩ ؛مو55ق

 مهف55ت .٣٠٤ ؛انيج55جال/ان55يد55حاج55لا ؛هب55كاوم55ب/هب55كوم55ب .٣٠٣ ؛اوب55هذو/او55غازو ؛نم55ب/ن55ع ؛لو55سر55لا/ه55لو55سر .٣٠٢ ؛مهيلع55ف

 ؛م55555شر55555ف/م55555سر55555ف .٣١٠ ؛هاردو/ه55555شرو .٣٠٩ ؛انيكت55555هتملا/انيكل55555هتملا .٣٠٨ ؛حالف55555لاو/حالف55555لا .٣٠٧ ؛—/ا55555ي .٣٠٥ ؛اهمهف55555ت/اهن55555م

 ؛ابقع5لا/هب5قاع5لا .٣١٧ ؛—/هيل5ع .٣١٦ ؛ا5ياق5ب/هي5قا5ب .٣١٣ ؛انيق5فاو5م/انيع5قاو .٣١٢ ؛د5ير5جت/د5ير5جتب .٣١١ ؛انينمضت5ملا/انيقحتل5ملا

 ؛لا55م ن55م/لاح55لا55ب .٣٢٤ ؛لب55س/ليب55س ؛دا55قاو/ما55قاو .٣٢٢ ؛تا55سا55ك/تا55ساك55ل .٣١٩ ؛اه55ب/اه55ل ؛لبج55لا/ليج55لا ؛هللا ى55ف/هللا55ب .٣١٨

 ؛ك5555555لاس5555555ن/٢-١كل5555555ئاس5555555ن .٣٣٤ ؛انيل5555555ست/انيل5555555س .٣٣٢ ؛ان5555555بر/بر ا5555555ي .٣٣١ ؛انيل5555555يأسل5555555لو/اني5555555بآتل5555555لو .٣٢٧ ؛كسن5555555ملا/نكس5555555ملا .٣٢٦

 ؛ا55ناول55ب ىل55ع نيعت55سن/انيعت55سن تامه55ملا ىل55ع ؛ل55ح ان55بر/ل55ح .٣٣٦ ؛انيعت55سن/اني55لاح55لا ؛تامه55ملا ىل55ع/ا55ياضقل55ل .٣٣٥ ؛—/موتح55ملا

 .٣٤٢ ؛ة5555ثال5555ث/ثال5555ث ؛كر5555بالا/كر5555ما الا .٣٤١ ؛كسن5555ملا5555ك/نكس5555ملا5555ك .٣٤٠ ؛—/هر5555ما5555س .٣٣٨ ؛اني5555عو/ا5555ندي5555عو ؛ني5555عو/اني5555عو .٣٣٧

/انيظ55فاحمل55ل ؛رصن55ي/رصتن55ي .٣٥٣ ؛ه55مو55يو/مو55يو ؛—/ن55م .٣٤٦ ؛رب55كا/رب55كألا .٣٤٥ ؛اذ55ه/و55ه .٣٤٣ ؛مظ55عالا/ميظع55لا ؛—/ما55يا

 ط5555خلا5555ب( بهت5555ه/ب5555ئات5555لا .٣٦٠ ؛كيبل5555ب/كيب5555لو ؛مهل5555لا ك5555ل/ك5555ل مهل5555لا .٣٥٧ ؛هعب5555سلا/هعب5555سلاو ؛دوهع5555لاو؛د5555هعلاو .٣٥٤ ؛انيظ5555فاحل5555ل

/ليب55س ا55يو ،ب55هاو/با55هو .٣٦٤ ؛انيط55عاو/انيط55عا .٣٦٣ ؛انلع55جاو/انلع55جا .٣٦٢ ؛عب55سلا55بو/عب55سب .٣٦١ ؛)ل55صألا ي55ف ير55ماس55لا

 .٣٦٨ ؛—/ر55ئا55س ؛ن55م/ع55م .٣٦٧ ؛كو55جر/ك55تو55جر .٣٦٦ ؛ل55صاو/ساو .٣٦٥ ؛اني55فا55ك/اني55ف ؛ك55لاس55ن/كل55ئاس55ن ؛ا55يانع55لا/ا55يان55ملا ؛لب55سو

 .٣٧٣ ؛نا55ك/ت55نا55ك .٣٧١ ؛د55هاوش55ب/د55هاوش55ك ؛ه55ماق55ملا/تا55ماق55ملا ؛لالدت55سا55ب/لالدت55سالا55ب .٣٦٩ ؛ا55هد55هع جات55ب/ا55هد55هعب ؛نوك55ت/نكن55ل

 .٣٨١ ؛ان5ياد5عا/ا5ناد5عا ؛ني5ب/دن5ع .٣٧٧ ؛ان5يدع5ت/ان5يدف5ت .٣٧٦ ؛م5يوي5ق/م5يو5ق .٣٧٤ ؛اني5لوت5ملا/اني5لاوت5م ؛ه5ماو5قا/ه5مو5ق ً؛ايب5ن/ىب5ن ؛ه5نا/نا

 ؛ني55نوكل55ل/ني55نوك55لا ى55ف .٣٨٧ ؛ا55هراج55حاو/هراج55حاو .٣٨٥ ؛انيب55كاو55لا/اني55لاو55لا .٣٨٣ ؛اني55عابن55لا/انيع55بان55لا .٣٨٢ ؛مايص55لا/ه55ماي55ص

 ؛انيط5باظ5لا/انيط5باض5لا .٣٩٦ ؛انيف5لات5م/انيف5لأت5ملا .٣٩٤ ؛ر5يداق5م ىذ5لا/ىذ5لا ر5يداق5ملا .٣٩٣ ؛قح5ب/ق5حو .٣٩١ ؛ةقل5خ/هتقل5خ .٣٨٩

/وفع555لا555ب ؛مو555يو/موي555بو .٤٠٦ ؛انمل555س/انمل555ست .٤٠٤ ؛مل555ق قط555نو/قط555نو .٤٠١ ؛ةش555مر/ت555شمر .٣٩٩ ؛اني555عونت555ملاو/اني555عونت555ملا .٣٩٨

 ؛ان5ماق5م/ا5ماق5م ؛مي5قو/م5قو .٤١٠ ؛كا5ضر5ل/كا5ضر5ب .٤٠٩ ؛انفل5سا/هانفل5سا .٤٠٨ ؛نح5ن/انج5ن .٤٠٧ ؛هم5حر5لاو/هم5حر5لا وا ؛اوفع5لا5بو
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/ة555طر555شلا ؛نم555م/ن555م .٤١٥ ؛ل555ياوغ555لاو ل555ياوع555لا/ل555ئاوع555لاو ل555ئاوغ555لا .٤١٣ ً؛ا555تاب555ث/انتب555ث ؛تي555ل وا/تي555لو ؛—/ا555م .٤١٢ ؛انت555عد/انتي555عد

 .خروا/خرا ؛اهماع/اهضماغ ؛ىلئاس/لئاس .٤١٧ ؛لدعو/لدعاو .٤١٦ ؛ةرشلا

 ةم55يدق55لا امي55س ال ،تا55طوط55خملا ن55م نكم55م دد55ع رب55كأ ىل55ع دامت55عالا ن55م د55ب ال ةديصق55لا هذ55هل ةيمل55ع ةعب55ط داد55عإ ةيغ55ب

 نأ مارك5لا ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا ءان5بأ ا5صوص5خو ،تا5طوط5خملا هذ5ه لث5م دو5جو5ب مل5ع ه5ل ن5م ّل5ك د5شا5نأ ي5نإ5ف هيل5عو ،اهن5م

 ً.افلس نانتمالا ليزج عم ،كلذب املع ينوطيحي
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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: 

انييضاملا نينسلا لك , 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. 
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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.
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