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 )١٩٤٧-١٨٨٧( ةرومرم سايلإ يوارصنلا ّسِقلا مجرت له
؟ةيبرعلا ىلإ ةيرماسلا ةاروتلا

Did the Nazarene Pastor Eliās Marmūrah Render 
the Samaritan Pentateuch into Arabic?

ةداحش بيسح .ب
يكنسله ةعماج

 بدألاو ركف5لا مال5عأ ن555ِم” ـب مو5سو5ملا ه5لاق5م ي5ف )١٩٧١-١٩٠٩ تادوع5لا ّان5ح بوقعي5ل راعت5سم م5سا( مثل5ملا يودب5لا ر5كذ5ي
 ،٣٥-٣١ .ص ،١٩٧٢ ،و5يا5م ،٣١ .س ٥ .ج ب5يدألا ،“يبي5ب دا5شر ،ةرو5مر5م ساي5لإ سق5لا ،رو5شا5ع ماص5ع ،نيط5سلف ي5ف
 ر5شع ةسم5خ ةّد5م سل5با5ن ي5ف ةيليج5نإلا ةف5ئاطل5ل اًي5عار لم5ع يذ5لا ،)١٩٤٧-١٨٨٧( ةرو5مر5م ساي5لإ يوارصن5لا ّسق5لا نأ5ب
:يلي ام درو ٣٢ ةيلاتلا ةحفصلا يفو )٣١ .ص( ةيبرعلا ىلإ نييرماسلا ةاروت لقن دق ناك ،اًماع

:ديقفلا اهفّلخ يتلا بتكلا نمو ”

.١٩٣٤ سدقلاب ةيمالسإلا ماتيألا راد عباطم ىلع عبط باتك وهو :نويرماسلا )١(
 نا دع5ب سدق5لا ي5ف ديقف5لا تي5ب ن5م ةي5برع5لا ةم5جرت5لا هذ5ه ة5طوط5خم تدق5ف( ةي5برع5لا ة5باتك5لا5ب ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا ةارو5ت )٢(
.“نيطسلفب ةيبرعلا ىرقلاو ندملا ينويهصلا جلعلا بصتغا

 ة5يدالي5م مي5نار5ت :و5هو ةرو5مر5م ّسق5لا هعب5طو هعم5ج ،ثحب5لا دي5ق لاق5ملا ي5ف ر55َكذ5ُي م5ل ،ّبيت5ك ىر5حألا5ب وأ ،ث5لا5ث بات5ك ك5لان5هو
 مات555يألا راد ةعبط555م .سدق555لا ي555ف )تا555بو555ك نارط555ملا ة555سرد555م( ة555يزيلك555نإلا نويه555ص ة555سرد555مو س555لو555ب را555م ةسين555ك ي555ف تل5ّ55تُر
 ةيع555ماج555لا ةبتك555ملا ي555ف ر5ّ55فوت555م ّبيتك555لاو .ص ٢٤ )ة555يربع555لا ةع555ماج555لا ةبتك555م جو555لا555تا555ك ي555ف درو اذك555ه(  ،؟١٩٣٤ ،ة555يروس555لا
 ركف5لا مال5عأ ن5م” ناونع5ب اًم5خص ا5ًبات5ك ف5ّلأ د5ق تادوع5لا بوقع5ي ّنأ ى5لإ ةرا5شإلا ن5م ّد5ب الو .ةي5برغ5لا سدق5لا ي5ف ةين5طو5لاو
 .ءارسإلا راد :سدقلا ،١٩٩٢ ،٣ .ط ؛١٩٧٦ ماع ناّمع يف ردص ،“نيطسلف يف بدألاو

 ةاروت555لا “م555جر555ت” ىنعم555ب “لق555ن” د555ق ةرو555مر555م ساي555لإ ّسق555لا ل555ه :ي555لات555لا بّعشت555ملا لاؤس555لا حرط5ُ55ي نيت555مولع555ملا ني555تا555ه ءازإ
 ي555ف اذ555هو ؟ة555ير555ماس555لا ةي555مارآلا ةم555جرت555لا ن555م مأ ير555ماس555لا يربع555لا ل555صألا ن555مأ ؟ةغ555ل ة5ّ55يأ ن555مو ةي555برع555لا ى555لإ ة555ير555ماس555لا
 ي5ف اهيل5ع انعل5ّطا َرداص5م ن5م ان5يد5ل ر5ّفو5ت ا5م ي5ف ال ،ك5لذ ىل5ع لي5لد ّيأ د5جن م5ل ان5ّنأ ذإ ،اّد5ج ديعب5لا لمتح5ملا ن5م ا5نر5يدق5ت
 ة555لوقن555م مأ ة555بوتك555م ت555نا555كأ ءاو555س  ،ني555ير555ماس555لا عو555ضو555م ي555ف ان555ثاح555بأل ١٩٧١ ما555ع ن555م ًءادت555با نينس555لا تار555شع  نوض555غ
:٣١ .ص يف ركذلا فنآ لاقملا يف ةرقفلا هذه دورو ركذلاب ريدجلاو .ايوفش

 ى555لا مه555تارو555ت لق555نو مهتغ555ل ملع555تو ني555ير555ماس555لا ناهك555ب لص555تا )ةن555س ١٥( سل555با555ن ي555ف اه555شا555ع يت555لا ةل555يوط555لا ةرتف555لا ي555فو”
 ا55ي دوصق55ملا ا55م  “... مه55لو55صاو ني55ير55ماس55لا خ55يرا55ت لوان55ت هي55فو ١٩٣٤ ما55ع هعب55ط ةف55ئاط55لا هذ55ه ن55ع ا55بات55ك ع55ضوو ةي55برع55لا
 ف5ضأ ؟نور5ق ذن5م نيتيكح5م ري5غ ام5هاتل5كو )مو5جرت5لا( اهتي5مارآ مأ ةاروت5لا ة5يرب5ع ي5هأ ،قايس5لا اذ5ه ي5ف “مهتغ5ل” ـب ىر5ُت
 ي55ف كاذ55نآ ّل55قألا ىل55ع ءاد55صألاو “ةجض55لا” ضع55ب ثد55حُي نأ ضورف55ملا ن55م نا55ك م55خضلا لمع55لا اذ55ه لث55م ّنأ ك55لذ ى55لإ
 ةاروت55لا تم55جر55ت د55قو ،ةم55جرت55لا هذ55ه لث55م اذا55مل م55ث  ،ّل55قألا ىل55ع ة55يوفش55لا ة55ير55ماس55لا دي55لاقت55لا ي55ف هاد55ص دّدرت55يو ،مال55عإلا
 ي555ف ني555ير555ماس555لا ىد555لو تابتك555ملا ي555ف ةر5ّ55فوت555م ت555نا555ك يت555لا تا555طوط555خملا تار555شع ةّم555ثو ،ىط555سو555لا نورق555لا ي555ف ة555ير555ماس555لا
 هي5لإ راش5ملا ني5ير5ماس5لا ن5ع ه5بات5ك ي5ف ةاروت5لا هذ5ه لث5مل ر5كذ ال ،ك5لذ ى5لإ ف5ضأ .ةدا5ع ير5ماس5لا فر5حلا5ب نك5لو ،سل5با5ن
 نوك55ت نأ نكم55ملا نم55ف ،ةم55جرت55لا هذ55ه لث55م دو55جو مد55ع ةرورض55لا55ب ينع55ي ال ،ر55كذ55لا اذ55ه باي55غ لث55م .اًق55حال ه55تا55يوتح55م ى55لإو
 .١٩٣٤ ماع يف نييرماسلا نع باتكلا رشنو ةعابط دعب تزجنأ دق ةرحقنلا وأ ةمجرتلا
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 ةاروتل555ل ةي555برع555لا ةم555جرت555لا )فور555ح لق555ن( ر555555َحَْقن د555ق ةرو555مر555م ساي555لإ ّسق555لا نوك555ي نأ ،ا555نر555يدق555ت ي555ف ب555يرق555لا لمتح555ملا ن555م
 ن555م وأ بت555ك ن555م ةرو555مر555م فّل555خ ا555م لو555ح اًض555يأ رود555ي لاؤس555لاو .ةي555برع555لا ةيثت555بألا ى555لإ ير555ماس555لا م555سر555لا ن555م ة555ير555ماس555لا
 يرد5ن الو ،طوط5خم ،بل5غألا ىل5ع ،اه5ّنأ مأ ،اذ5هل ر5كذ ال5ف ك5لذ نا5ك ىت5مو بات5ك لكش5ب ةم5جرت5لا هذ5ه ترد5صأ ،تا5طوط5خم
 ن555م ريب555ك دد555ع لث555م اهلث555م ،١٩٤٨ ماع555لا بر555ح باق555عأ ي555ف  سدق555لا ي555ف ةرو555مر555م لزن555م ةبتك555م ن555م اه555قر555س ن555م طبض555لا555ب
 ،ةي5برغ5لا سدق5لا ي5ف ةيع5ماج5لاو ةين5طو5لا ة5يربع5لا ةبتك5ملا ى5لإ اهن5م ريب5ك مس5ق لقت5نا يت5لا ،ةينيط5سلفلا ةي5برع5لا تاف55ّلؤ5ملا
 مس55555ق ىل55555ع نيميقل55555ل مل55555ع الو نآلا ىت55555ح اهتصح55555ف يت55555لا تا55555جو55555لا55555تاك55555لا ي55555ف ه55555ل ر55555كذ ال رو55555كذ55555ملا طوط55555خملا اذ55555ه ّنأ الإ
 نيّمت55هملا د55حأ د55ي ي55ف ع55قو د55ق رو55كذ55ملا طوط55خملا نوك55ي نأ لمتح55ملا ن55مو ،ةرو55كذ55ملا ةبتك55ملا ي55ف ا55هر55يواص55تو تا55طوط55خملا
.بتكلا عمجب

 نويه555ص ة555سرد555م ي555ف ة555يو555ناث555لا هت555سارد ىه555نأ ،ةي555ئادت555بالا اهت555سرد555م ي555ف مّلع555ت ،ةر555صان555لا ي555ف د555لُو ةرو555مر555م ساي555لإ ّسق555لا
 ق555555يرز س555555ير555555ج ةل555555خن فورع555555ملا ي555555نانبل555555لا مّلع555555ملا ىل555555ع ةي555555برع555555لا سرد ،نّاب555555شلا ةيلك555555ل ب555555ستنا ،ة555555يزيل555555جنإلا ةي555555سدق555555ملا
 اًسيّسق5ف ا555555ًساّم5ش م5سُر5ف ،١٩٠٨ ماع5لا ي5ف ةين5يد5لا ة5مد5خلا ةرو5مر5م رات5خا .نويْه555555555َِص ة5سرد5م ي5ف مّل5عو ،)١٩٢١-١٨٦١(
 طاب555سأ عرا555ش ي555ف ةي555سدق555ملا ةيليج555نإلا س555لو555ب را555م ةسين555ك ي555عار نا555كو ،سدق555ملا تيب555ف هللا مار555ف سل555بان555ف هللا مار ي555ف
 ءيج555م( تن555ڤدالا د555حأ ي555ف ١٨٧٤ ةن555س ١ ك ١ ي555ف ةسينك555لا هذ555ه س555يرك555ت ّم555تو ١٩٤٣-١٩٣٩ ماو555عألا ي555ف لي555ئار555سإ
 دع5سأ ّسق5لا في5لأ5ت ةر5ضاح5لا ان5ما5يا ى5لا اه5نا5مزا مد5قأ ن5م ةر5صان5لا خ5يرا5ت :رظ5نأ( لم5جلا ليل5خ ّسق5لا م5سرو )حيس5ملا
 ةرو55مر55م ّسق55لا ى55نا55ع . )ةك55باش55لا ىل55ع ر5ّ5فوت55م باتك55لا( ١ ة55ظوحل55م ٢٠٠ .ص ،١٩٢٤ ،رصم55ب لال55هلا ةس55سؤ55م ،روصن55م
 .ايكرتب هنردأ ىلإ هتلئاع عم يفنف ىلوألا ةينوكلا برحلا لالخ يف ةيكرتلا تاطلسلا نم نّيرمألا

 نا5ك .قي5قر5لا هرع5شو ه5تاظ5عو ةي5لاج5ترالا هَبط55ُخ ك5لذ ىل5ع د5هشتو ،ة5يرايع5ملا ةي5برع5لا ةغل5لا ن5م اًعلضت5م ةرو5مر5م ّسق5لا نا5ك
 ىل55ع ة55يراب55جإ ةّدا55م اه55ضر55فو ل55ب ،اهمّلع55ت ىل55ع صر55حلاو ،ةي55برع55لا ةغل55لا55ب مامت55هالا ى55لإ ن55يد55لا لا55جر ن55م ني55لوؤس55ملا و55عد55ي
 ترد55صو ،سدق55لا ي55ف ١٩٢٦ ةن55س “ةيسنك55لا راب55خألا” ةل55جم س555555ّسأ د55ق ةرو55مر55م نا55كو .تا55ناحت55مالا ي55ف تو55هال55لا بال55ط
 نيط5سلف ي5ف يسنك5لا ين5طو5لا عم5جملل اًسي5ئر ١٩٣٤ ما5ع بُخت5نا د5ق ةرو5مر5م نا5كو .عاطق5نا نود5ب ا5ًما5ع ر5شع ةع5برأ ةّد5م
 ةين5طو5لا ةيليج5نإلا ةسينكل5ل اًّلثم5م نا5ك ١٩٣٧ ما5ع ي5فو .١٩٤٤ ةن5س ضر5ملا5ب هت5با5صإ بب5سب هد5عاق5ت ما5ع ة5ياغ5ل ،ندرألاو
 ،ةينيط55سلفلا ةيضق55لا ىل55ع زيل55جنإلا ن55يد55لا لا55جر عل55طأو ،ندن55ل ي55ف ةي55ناكيل55جنإلا سدق55لا ةي55نارط55م ة55ما55قإ تالافت55حا ي55ف
 ةسينكل5ل اًّلثم5م ةرب5ندأ ى5لإ ةل5حر5ب ةرو5مر5م ما5قو .)١٩٧٤-١٨٩٥( ينيسح5لا ني5مأ دم5حم جاح5لا يتف5ملا بل5ط ك5لذ5ب اًيبل5م
.هنطو ةيضق  ةرصنل ًانسح ءالب كانه ىلبأو ةيليجنإلا ةيبرعلا

 ي5ف ةرو5مر5م ّسق5لا م5سا ي5تأ5ي .ةي5نويهص5لا ة5كر5حلل هت5مواقم5بو داض5لا ةغل5ب م5ئاد5لا هراخت5فا هرو5مر5م ّسق5لا ص5ئاص5خ ن5م
 بيج5ن ،يروزا5ع بيج5ن :اهت5موا5قو ةي5نويهص5لا ة5كر5حلا رط5خل ت5ّهبنت يت5لا ،ةيحيس5ملا ةي5برع5لا تايصخش5لا هذ5ه لث5م داد55ِع
 زا5ب د5يد5ش ،ةدو5ع ديع5س ،ثوّح5ب ّان5ح ّسق5لا ،كدنب5لا ىسي5ع ،ناعن5ك قي5فو5ت ،ىسيع5لا ىسي5ع ،راّج5ح سو5يروغ5ير5غ ،راص5ن
  .خلإ داّدح عيدو ،شبح جروج ،داّدح

 بات5ك :اًي5نا5ثو ة5ير5ماس5لا ةاروت5لا صوصخ5ب اًف5نآ ر5كُذ ا5م فّل5خ د5ق ةرو5مر5م ّسق5لا نا5ك ،ان5يد5ل ةر5ّفوت5ملا تا5مولع5ملا ىل5ع ءان5ب
 )ل5صألا ي5ف اذك5ه( مه5سداق5مو م5هداي5عاو مهئشن5مو مهل5صاو ني5ير5ماس5لا خ5يرا5ت نّمضت5ي باتك5لاو ،نو5ير5ماس5لا :ناونع5ب
 :سدق555لا .ام555هرا555ثآو )ةيطسب555س( ةر555ماس555لاو )سول555با555ن( ميك555ش خ555يرا555ت ن555م ح555مل هي555فو دوهي555لا ني555بو مهني555ب قورف555لاو مه555تارو555تو
 ةخس5ن .ص١٠٠ ،١٩٣٤ ،سدق5لا5ب ف5لؤ5ملا ن5مو سدق5لا ،ةيملع5لا نيط5سلف ةبتك5م ن5م بلط5ي ،ة5يروس5لا مات5يالا راد ةعبط5م
 55B هم5قرو ةيلي5ئار5سإلا ةي5جراخ5لا ةرازو ةبتك5م ي5فو سدق5لا ي5ف ةيع5ماج5لاو ةين5طو5لا ةبتك5ملا ي5ف ةر5ّفوت5م باتك5لا اذ5ه ن5م

 .)نيرشعلا نرقلا تانيعبس ةيادب ذنم يتزوحب يتلا ةرّوصملا ةخسنلا بسحب( ةيناثلا يف 0318 و ىلوألا يف 367

 ةل55جم ي55ف ا5555ًعاب55ت ا55هر55شني ،ةرو55مر55م ف555ِّلؤ55ملا نا55ك يت55لا ،تالاق55ملا ن55م ة55عوم55جم ن55ع ةراب55ع باتك55لا اذ55ه ّنأ ى55لإ اًلوأ راش55ي
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 )١٩٧٦-١٩٥٨ :نارط5م( نيعب5ق  .أ بيج5ن نارط5ملا ن5م ّل5ك ،لوصف5لا ضع5ب ة5بات5ك ي5ف هد5عا5س د5قو ،“ةيسنك5لا راب5خألا”
 هذ555ه باتك555لا اذ555ه ّمض555ي .) ١٩٨٠-١٩٦٠ رب555كأ ن555ها555ك ،١٩٨٠-١٨٨٩( موّل555س و555بأ ،قح555سإ ن555ب نارم555ع رب555كألا ن555هاك555لاو
 طلبن5س ن5ع سوفي5سو5ي ةّص5ق ة5صال5خ ؛١٥-١٤ .ص ني5ير5ماس5لا خ5يرا5ت ة5صال5خ ؛١٤-٢ .ص ني5ير5ماس5لا ل5صأ :ن5يوانع5لا
 .ص نيمل555سملا مك555ح تح555ت نو555ير555ماس555لا ؛٢٦ -٢٠ .ص  ميك555شو ميل555شروا بار555خ ؛٢٠-١٦ .ص ن555هاك555لا ىسن555م هر555هصو

 ةذب5ن ؛٣٢-٣١ .ص ني5ير5ماس5لا خ5يراو5ت ؛٣٠-٢٩ .ص )ل5صألا ي5ف اذك5ه( ةر5جهلا ي5فو ن5طو5لا ي5ف نو5ير5ماس5لا ؛٢٩-٢٦
 ةم555صا555ع ؛٣٤-٣٢ .ص ،هار555جا ا555مو حيب555ن ن555م نا555ك ا555م رب555خ ،باتك555لا ةخس555ن ،ةيل555صالا هتغل555ب ير555ماس555لا عوش555ي رف555س ن555م
 ؛٤٧-٤٦ .ص بوقع5ي رئ5ب ،ةرو5م ة5طول5ب ؛٤٥-٤٤ .ص لابي5ع ؛٤٤-٤٢ .ص ،اهي5حاو5ضو ميك5ش ؛٤٢-٣٥ .ص ،ني5ير5ماس5لا
 سرا55ح رف55ك وا سرا55ح لف55ك ؛٥٢-٥١ .ص ا55ترو55ع ؛٥١-٤٩ .ص ،ا55هرا55ثآو ة55طال55ب ؛٤٩-٤٧ .ص را55خو55سو )مكي55س( ميك55ش
 قحل55م ؛٦٢-٥٧ .ص ة55ير55ماس55لا ةاروت55لا ؛٥٧-٥٤ .ص ني55ير55ماس55لا ة55نا55يد ؛٥٤-٥٣ .ص ني55ير55ماس55لا داي55عا ؛٥٢-٥٢ .ص
 ؛٦٥-٦٢ .ص راذا ٢٤ ي55ف ءاع55برالا .١٦٩٧ حص55ف ي55ف سدق55لا ى55لا بل55ح ن55م لرد55نو55م يرن55ه سق55لا ةل55حر ن55م لص55ف ،١
 .ص ةيلي55ئار55سالا ةن55يد55ملا ؛٧٢-٧١-٧١ سدوري55ه رص55ع لب55ق يت55لا ةن55يد55ملا ؛٧١-٦٦ .ص ةر55ماس55لا ةن55يد55م را55ثآ ،٢ قحل55م

 ١٠٠-٨٥ أط5555خ حال5555صإو باتك5555لا سراه5555ف ؛٨٤-٨٠ .ص ةر5555ماس5555لا ي5555ف جاع5555لا ؛٧٩-٧٤ .ص ةيلي5555ئار5555سالا شوقن5555لا ؛٧٣
 .)ناّجملاب ةكباشلا ىلع حاتم باتكلا(

 اذ5ه ي5ف ةي5برع5لا تا5باتك5لا ري5كاو5ب ن5م ربتع5ُي ،ني5ير5ماس5لا لو5ح ةرو5مر5م بات5ك ّنإ انل5ق اذإ ،باوص5لا ةّدا5ج ن5ع ديح5ن ال د5ق
 ر555كذ555يو .)http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=279573&r=0 :رظ555نأ( ى555لوألا ةرو555كاب555لا نك555ي م555ل نإ ،رامض555ملا
 ي5جر5جل ٍلاق5م ىو5س ،ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا لو5ح ًائي5ش ةي5برع5لا ي5ف ع5لاط5ي م5ل ه5ّنأ ،ى5لوألا ةم5ّقر5ملا ةحفص5لا ي5ف ةرو5مر5م ّسق5لا
 ١٩١٣ ما5ع سل5با5ن ي5ف مه5ل ه5ترا5يز لال5خ ن5م ني5ير5ماس5لا ن5ع همل5ع ا5مو ه5تا5عابط5نا ن5ع ةراب5ع و5هو )١٩١٤-١٨٦١( ناد5يز
 لبج5ف ،نورق5لا ّر5م ىل5ع اه5كرت5ت م5لو مدِق5لا ذن5م سل5با5ن ي5ف ت5شا5ع ،ة5ير5ماس5لا ةف5ئاط5لا ّنأ هر5كذ رد5جي اّم5م .ةرو5مر5م ةق5فر5ب
 و55ه د55حاو هالإ :ةسم55خلا ة55ير55ماس55لا ةديقع55لا نا55كرأ د55حأ و55هو ،اه55ل ةب55سنلا55ب ناك55م سد55قأ و55ه ،سل55با55ن بون55ج ي55ف م55يز55ير55ج
 ب5555يرقت5555لا5555ب فالت5555خا فالآ ّةت5555س ي5555ف ة5555يدوهي5555لا ةاروت5555لا ن5555ع فلتخ5555ت يت5555لا ،ةسم5555خلا ى5555سو5555م راف5555سأ ؛م5555سالا يأ امي5555ش
 اهنك55ل اهسف55ن ة55يدوهي55لا ي55ه ة55ير55ماس55لا ةاروت55لاو” :٥٨ .ص لف55سأ ي55ف بتك55ي ةرو55مر55م[ ا55هريغ55ب نون55مؤ55ي ال نو55ير55ماس55لاو
 ةي5لات5لا ةحفص5لا ي5ف فيض5يو ،ب5ئا5ص ري5غ لوق5لا اذ5هو ،“فر5حلا ي5ف اهن5ع فلتخ5ت ام5ك تاءارق5لا ضع5ب ي5ف اهن5ع قرتف5ت
 د55ق اه55مدق55لو ب55هذ55م يض55ف قودن55ص ي55ف سينك55لا ي55ف ة55يد55يد55ح ة55ناز55خ ي55ف ني55ير55ماس55لا دن55ع ة55ظوفح55م ة55ير55ماس55لا ةاروت55لاو”
 ن5هاك5لا نور5ه ن5ب ساحني5ف ن5ب عوشي5با ط5خ ن5م اه5نا نو5ير5ماس5لا ي5عد5يو قر ىل5ع ة5بوتك5م ي5هو ةريث5ك ن5كا5ما ي5ف تع5قُر

 لوا555ح د555قو … ناعن555ك ضرال نييلي555ئار555سالا مك555ح ن555م ر555شع ةث555لاث555لا ةنس555لا ي555ف م555يزر555ج لب555ج ىل555ع ةميخ555لا با555ب ي555ف …
 يبن55لا و55ه هللا ميل55ك ى55سو55م ؛]“ اهت55قر55س او55لوا55ح ن55يريث55ك نا ام55ك ك55لذ اوض55فر55ف ني55ير55ماس55لا ن55م ا55هو55عاتب55ي نا نوي55بورالا
.مايألا ةبقاع يف دئاعلا حيسملا يأ بهاتلا ءيجم ؛هلثم يبن ال يذلا

 دوق55ع ة55ثالث55ب ةرو55مر55م ساي55لإ ّسق55لا ةرو55كا55ب رود55ص ما55ع دع55ب رون55لا تأر ني55ير55ماس55لا55ب ىنع5ُ5ت يت55لا ةي55برع55لا تاف55لؤ55ملا مد55قأ
 ،اّقس55لا يزاج55ح دم55حأ ،د55شار جر55ف ّدي55س ،ف55ير55ش دم55حأ ني55سحو ي55ثو55غرب55لا دا55يإ :م55هؤام55سأ ةي55لات55لا هف55ّلأ ا55م لث55م رث55كأ55ف
 طوط5خم( ينف5لا مي5هار5بإ ،ة5قد5ص نيع5ملا دب5ع ،شاي5ع  ني5سح نا5ند5ع ،ي5نارو5غ ق5لاخ5لا دب5ع رم5عو ةد5ير5شلا ظ5فا5ح دم5حم
 ,A.B.-Samaritan News-Weekly :رظ55نأ( ةداح55ش بيس55ح ،ب55حاص55لا دوم55حم ماش55ه دا55يإ ،)١٩٨٧ ،سل55با55ن ةبتك55م ي55ف

index to Issues no. 959-952, 11/4/2006, pp. 2-27. http://shomron0.tripod.com/2014/septoct.pdf(.

 طقس55م اهي55ف يّيح5ُ5ي ةديص55ق نم55ض ي55هو  ير55صان55لا ةرو55مر55م ساي55لإ ّسق55لا اهمظ55ن يت55لا تاي55بألا ضع55ب فطتق55ن اًري55خأو
 ي55ف ٣١ .ص( “ه55لزن55م شا55يرو ةيملق55لا هرا55ثآ ع55م” تدق55ف د55ق اهمظ55ن يت55لا د55ئاصق55لا تار55شع نأ ني55ح ي55ف ،ةر55صان55لا ه55سأر
 روصن55م دع55سأ ّسقل55ل ةر55صان55لا خ55يرا55ت :بات55ك ي55ف ة55ظوفح55م ةديصق55لا هذ55هو )ر55كذ55لا ف55نآ مثل55ملا لاق55م ن55م ر55سيألا دو55ماع55لا
 لي55عام55سإ ن55ب ف55سو55ي خيش55لاو ةيط55ع ي55جر55جب هون55ن ةرو55مر55مل ة55فا55ضإ ةبقح55لا كل55ت ءارع55ش ن55مو  ،٢١-٢٠ .ص ،اًف55نآ رو55كذ55ملا
 .يغاي ريشبو يبوقعيلا لابقإ وبأ خيشلاو يناهبنلا
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دجملا بلط يف وجلا بحس محازت         ةنيدم ليعرزي نم انل تءارت

دخلا يف ماشلا وأ دنز يف مشولا وأ                ةداغ فراطم يف يشوك حولت

دجنلاو روغلاو ميلاو اهجرم ىلع               تفرشأو لابجلا نتم تبكر دقو

دعبلاو برقلا ىلع ودبت اهنساحم                تعبرت شرع قوف نسح ةكيلم

 دملاو رزجلا نع يهاللا لمركلا ىلإ                   ةراتو اروط روبات ىلإ ريشت

دشرلا دقاف اهب فوغشم ❅عوبلجو                 هبيشب وهلت نومرح ىلإ ونرتو

دصلاو رجهلا مراص الا قلي ملف                ةقرحو اعايتلا باذ دق ❅رعصمو

دحلا فهرم وأ حبصلا مجن قارشإك            اهروصق يلاعأ نم ضيمو ودبيو

دنلاو بيطلا ىلع وبري هركذ نمب                 ديس فرشأب اركذ تفرش دقل

دهشلاو رطقلا نم ىلحأ انهاوفأب          همسا ّبيط نمو سمش هلضف نمو

دعلاو رصحلا نع تلج هرثآم            ميرم نب عوسي ىلعألا ديسلا وه

دحللاو توملا رهاق ثعبو تومب    ادفلا عناص يرصانلا ىراصنلا ريصن

دمحلاو ركشلا بجاو اًرط قلخلا ىلع                 هل يذلا مانألا يداف انصلخم

دشحلاو ةمايقلا موي هتعافش                يجترنو بطخ لك يف هب ذولن

دهعلاو دولا قداص اي اهب تأشن               يتلا كتدلب يالوم اًظفاح نكف

دضلاو ّرشلا رهدلا تايداع ىلع            ارصانو بطخ لك نم اهل اًريجم

 ن5555ع رعص5555مو نيمي5555لا ن5555ع عوبل5555ج ة5555لوفع5555لا ةط5555حم دع5555ب ا5555ًقر5555ش افي5555ح ن5555م راطق5555لا امهني5555ب رم5555ي نالب5555ج :رعص5555مو عوبل5555ج❅
  .لامشلا

 ر5حقنملا وأ م5جرت5ملا طوط5خملا ن5يأو ،ةي5برع5لا ة5ير5ماس5لا ةاروت5لا5ب ةرو5مر5م ساي5لإ سيّسق5لا ةل5ص ا5م :لاؤس5لا ىقب5ي اًري5خأو
؟ركذلا فنآ

.عوضوملا لوح ةّقثوم ةمولعم ةّيأب ينيفاوي نم ّلك ركشأ :ةظوحلم
Haseeb.Shehadeh@Helsinki.Fi

 


