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عبرو نينرق لبق ءابولاب ةيرماسلا ةفئاطلا سمُخ ةافو  
نرقلا  

 ةداحش بيسح روسيفورب
يكنسله ةعماج

 BL. Or. 2691 طوطـ]ا يـف ةّـنودـم ،سلـباـن يـف ١٧٨٦ ماـع تعـقو يتـلا ةعـجافـلا هذـه ةقيـثو
 تاـطوطـ]ا دـهعم يـف ٨٤٣٧ ’ס همـقر )مليـفوركيـم( ميُلف يـف ّروصـم وـهو ، ب٣٠ـــ ب٢٩ .ص
 ءاـبوـلا اذـهل ةجيتـن .سدقـلا يـف ةينـطوـلاو ةـيدوهيـلا ةعـماـجلا ةبتكـم يـف ،ةّروصـملا ةـيربعـلا
 اـيرـماـس نـيرـشع يـلاوـح مهنـم ،ةمسـن فالآ ةعـبرأ ةـبارـق تاـم ١٧٨٦ ماـع سلـبانـب ّلـح يذـلا
 بـتاـك 1.كاذـنآ ةفـئاطـلا دارـفأ ددـع ،ًابـيرقـت يرـماـس ةـئاـم لـصأ نـم ،لافـطأو ءاسـنو لاـجر نـم
 ،يفـندـلا بوقعـي نـب ميـهارـبإ ،فورعـملا يرـماسـلا فـلؤـملا وـه اهخـساـنو ةقيـثوـلا هذـه
 ةرتفـلا كلـت يـف ربـكآلا نـهاكـلا نأ رـكذُيو .)لـقآلا ىلـع١٧٨٦-١٧١٩( “ةيعـلا” هبقلـب روهشـملا
 ىـلإ ١٧٥٢ نـم هتـناهـك ةّدـم ترمتـساو ،قحـسإ نـب )هيـباـط( لازـغ ناـك ،ءاـبوـلا يـشفت ماـعو

 .ةيعـلا عـم ةديـطو ةـقادـص ةلـص ىلـع ،فورعـملا رـعاشـلاو ربـكآلا نـهاكـلا اذـه ناـكو .١٧٨٧
 ةعطـق ىنتـقا دـق ،هـبابـش ناوفنُع يـف وـهو ،رـشع نـماثـلا نرقـلا فصتنـم يـف ةيعـلا ناـكو
 رـثإ .نيـيرـماسـلا ىـتوـم نـفدـل ىرـخأو حسفـلا ديعـب لافتـحالا ضرغـل روطـلا لبـج ىلـع ضرأ
 مهـسوقـط ةـلوازـمو لبـجلا ىـلإ دوعصـلا نـم نوـيرـماسـلا عنُم ١٨٢٠ ماعـلا ةـياغـلو هـتاـفو
.نابرقلا/حسفلا ديع اهسأر ىلعو ةينيدلا

 ةعانصلاو ةراجتلل يسيئرلا زكرملا سلبان تناك رشع نماثلا نرقلا نوضغ يفو
 يـنادـيزـلا رمـع رـهاـظ ناـكو .تاـيولـحلاو نوـباصـلا ةـعانـص يـف اميـس ال ،نيطـسلف يـف
 ءارــمأ ،رارــج لآو يــضاــم لآ ىلــع ١٧٧٣ و ١٧٧١ يــماــع نيتلمــح ّنــش دــق )١٧٧٥-١٦٨٩(
 نـمو .ةدايـسلا بصنـم يـف ناـقوـط لآ نـم ءاهـجو نييعتـب ماـقو 2سلـباـن ةقطنـم يـف ،فـيرـلا

 نم لقأ ناك رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف نييرماسلا ددع نأ ،ةددحم رداصم ركذ نود ،ركذي نم كانه .1
 תחת לארשי ץרא ,יבצ ןב קחצי :يف رظني ،اهل ضحاد ال ،نايع دهاش ،ةيعلا ةداهش نأ ىرن .ةمسن يتئام
 ,Alan D. Crown, (ed.) ;428 ‘מע 1955 םילשורי ,קילאיב ןוכמ .הירוטסיה לש תואמ עברא .ינמותועה ןוטלשה

The Samaritans. Tübingen 1989, p. 120; ןוכמ תאצוה .םינורמושה םילארשיה תודלות רוציק ,הקדצ םימינב 
 اكع ةنيدم برض دق ناك نوعاطلا ءابو نأ ركذيو .76 ‘מע ,2001 ,ןולוח – תונורמוש ידומילל .ב .א
 ةلاحرلا نأ ركذنو .وطاستول ميياح هشوم ،فورعملا يبارلا ةايحب الثم ىدوأو ١٧٤٦ ماع ةيلحاسلا
 .A. M :رظنأ ،ةمسن فلأ ناك اهييرماس ددع نأ ركذو ١١٧٠ ماع سلبان راز دق يلطيلطلا نيماينب يدوهيلا

Myller, The Itinerary of Benjamin of Tudela. New York n. d. pp. 20, 21.
 توعنو ءامسأ اهيلع قلطأ ؛ةمسن فلأ ١٦٠ ـلا ةبارق مويلا اهناكس ددع ،ةديدجلا ةنيدملا يأ سيلوباين .2
 ءاملعلا ّشع ،)ميساقتلا نسحأ يف يسدقملا كلذ ركذ( امهنيب رهاظلا هبشلل ىرغصلا قشمد :اهنم ةدع
 ةلبق ،نييداهشتسالا عنصم ،راّوثلا ةنيدم ،ةجّوتملا ريغ نيطسلف ةكلم ،اهيفقثمو اهيملعتم ةرثكل
www.voltairenet.org/article151517 :رظنأ ،نييرماسلا
 تربانوب نويلوبان ةوزغ دنع رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىلإ دوعت اهنأ ودبتف“رانلا لبج“ـب ةيمستلا امأ
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 ةراـح ىلـع ارصتقـم ناـك رـشع نـماثـلا نرقـلا رـخاوأ يـف نيـيرـماسـلا دوـجو نأ فورعـملا
 كـلذ لبـق تّلـح قشـمد يـف  نيـيرـماسـلا ةـياهـن .سلـباـن نـم يـبرغـلا بونـجلا يـف ةنيمـسايـلا
 فصتنـم يـفو ،كـب مدرـم اـشاـب مـكاـحلا دـهع يـف ،١٦٢٥ ماـع ،نرقـلا فصـنو نرـق نـم َرثـكأـب
 لـك يـف ،نيـيرـخآلا  نيتـفورعـملا نيتـيرـماسـلا نيتيـلاـجلا راـثدـنا رود ءاـج رـشع نـماثـلا نرقـلا
 ،انـهوـن امـك ،نيـيرـماسـلا ددـع ناـك ءاـبوـلا يـشفت لبـق ١٧٨٦ ماـع يـفو .ةزـغو ةرـهاقـلا نـم
 ملقـب ةيـلاتـلا ةقيـثوـلا يـف اقـحال ىرنـس امـك ،مهسمـخ يـلاوـح تاـم دـقو ،رفـن ةـئاـم ةـبارـق
 اـيرـماـس نـيرـشع ةايحـب تدوأو سلـباـن يـف ةيـضرأ ةّزـه تـثدـح ١٨٣٧ ماعـلا يـفو .ةيعـلا
 ةنــيدــملا نــم امســق تّرمد دــق تــناــك ١٩٢٧ ماــع يــف تــثدــح ىرــخأ ةيــضرأ ةزــهو .اضــيأ
.ميدقلا يرماسلا ّيحلا يف تويبلا نم ريثكلا هنمضبو

 فحتملا( ةيناطيربلا ةبتكملا يف ظوفحملا  BL. Or. 2691 طوط]ا يتفد نيب
 نـم ىرـسيلا ةهـجلا ىلـعأ يـف ميـقرتـلا يـف درو امـك ،٤٣ سيـلو ةـقرو ٤٢ ً)اقـباـس يـناطـيربـلا
 طوطـ]ا اذـه تاـيوتحـم خسـن يـف مـهاـس دـق ناـك خـساـن نـم رثـكأ نأ حـضاوـلا نـم .ةحفصـلا
 دـلو يبلـچ دـلو بوقعـي دـلو نيـمأو ؛3)ميـهارـبا يرـماسـلا( ةيعـلا ميـهارـبإ لثـم ةـعونتـملا
 هقيقـشو ؛4م١٨٧٦ يأ ـه١٢٩٣ ماـع انـطو يـسلبانـلاو ابـهذـم يوـسوـملا يفـندـلا يبلـچ فـسوـي
 يأ ـه١٢٩٥ ماـع يقشـمدـلا يفـندـلا ميـهارـبا لآ فـسوـي لآ يبلـچ لآ بوقعـي نـبا يبلـچ

 عـبرأ ىلـع ،ثحبـلا ديـق ةـعاـ�او ءالغـلاو ءاـبوـلا ةقيـثوـل ةـفاـضإلاـب طوطـ]ا يوتحـي .5م١٨٧٨
 ةتبثـم يـهو ،اتيـب ٢١٢ ،ىـلوآلا اهـلوـطأو تيـب ةـئامتـسلا ءاـهز اهيـف ةيعلـل ةديصـق ةرـشع
:اهعلطمو طوط]ا لوأ يف
نيهبشملا ادكو ةفسالفلا يلع درللنيبملا قحلا يلع فوقولا موري نم اي

 يف رانلا مارضإب اهيحاوضو سلبان وبراحم ماق نوزع لهسب ارام تربانوب شيج ةدوع دنع .دالبلل
 لبج يلاهأ :نيطسلف فاشتكا ةداعإ ،ينامود ةراشب ،الثم رظنأ .ةنيدملا لامش يف لابيع لبجو لوقحلا
،٢٠٠٢ ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم .١٩٠٠-١٧٠٠ سلبان

Beshara Doumani, Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900. University 
of California PressBerkeley  Los Angeles · London, 1995.

:اهلوأ يتلا هتديصق نم ٧١ مقر ريخآلا تيبلا يف درو امك .3
هداهش عدبت ال كبر هللا قتاهدابعب نيعللا لجعلل يتعان

:وه أ ١١ .ص ريخآلا تيبلاو أ٩ .ص
هداقتعا دحاو ميهاربا يرماسلاخرا ىرولا رقحا اهلاق دق
 ناكو .م١٧٨٦ يأ ـه١١٩٦ ماع )ةرطمجلا( ّلمجلا باسح نم حضتي امك تّنود رعاشلا طخب ةديصقلا هذه
 .ةدالولا خيرات ددصب انل فورعملا ديحولا ردصملا وه اهو ،١٧١٩ ةنس دلو هنأ يأ اماع ٦٧ كاذنآ ةيعلا رمع
 בטימ .תוחבשתה רפס ,חיבאסת–לא באתיכ ,ירפצה הקדצ ןוצר :باتك يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه
 .סה‘‘חא 20–הו 10–ה תואמה ןיב םינורמוש םירפוס ידי לע ובתכנ לאל םינונחתהו תוחבשתה ,םילוחיאה
 .1970 לארשי – ןולוח .תוקיתע תוירבע תויתואל קתעוש ,תיברעבו הקיתע תירבעב קתעוה
.طوط]ا يف ٣٢ .ص رظنأ .4
.٣٢ .ص ).م.ن( ردصملا سفن .5
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 سيـماختـلا كانـه دـئاصقـلا نمـض نـمو 6مهضعـب ءامـسأ ترـكُذ نـيرـخآ نيمـظانـل دـئاصـقو
:لثم
عجري نم نع وفعلا بحي نم ايعضخت ملاوعلا لك هل اي
عمسيو ريمضلا ىف ام اري نم ايعمطاو تاجنلا اوجرا هب نم اي

عقوتي املكل دعملا تنا
 باتك” يف ظوفحم دئاصقلا هذه نم هب ناهتسُي ال امسق نأ ىلإ راشيو

 ،٣٠٩-٣٠٥ ،٣٠٤-٢٩٦ .ص يـف رظنـيو ،ةثـلاثـلا ةيـشماهـلا ةـظوحلـملا يـف روـكذـملا “حيـباستـلا
 طوطــ]ا يــفو امــك .١٧٣ ،١٥٨ ،٢٠٢-٢٠٠ ،١٥٤ ،٢١٣ ،٢٠٢ ،١٩٥-١٩٤ ،١٩٣-١٩٢ ،١٩١ ،١٩٠
 يـناثـلا حاحـصإلا ،عارتـشالا ةينثـت رفـس( וניזאה حرـش ،ثعبـلا موـي يأ ةـمايقـلا ةروـس حرـش
 يـف ،ةداعـلاـك يرـماسـلا طـخلاـبو يربعـلا لـصآلاـب ءيـج ،١٧٨٤ ماـع ةيعـلا طـخب ،)نوـثالثـلاو
 7.طقف ةيادبلا يف ةحفصلا نيمي

 ةلم دياقع تيبثت هيف عومجم اده” :ناونعلا ةباثمبو طوط]ا ةيادب يف كانه
 نيعلـلا/لـجعلا ةدابـع نـم ةآربـلا يـفو/ثعبـلا يـفو هضـحملا ةيـناـبرـلا هدـحوـلا يـفو8/هرـماسـلا
 هذـه لـك فـلاـ]ا/هبـشلا/نـم مـهدنـع/اـمو 9ةـيردقـلاو/ةربـ�او هفـسالفـلا/يلـع درـلا يـفو
 قيــفوتــلا نســح/ىــلاعــت هــلاــسا ديــحوتــلا باــبرا بــهادــملا/لــها نــم نينــموــملا بــهاذــملا
 .“نيما/قيقحتلل
 :)قـطانـم( قـجانـس ةّتـس ىـلإ دالبـلا تمّسُق ١٥١٧ماـع نيطـسلفل يـنامثعـلا لالتـحالا دعـب
 ،رـشع نـماثـلا نرقـلا نـم يـناثـلا فصنـلا يـفو .سلـباـنو نولـجع ،ةزـغ ،سدقـلا ،نينـج ،دفـص
 ةنهكـلا :ةـيرـماـس تالـئاـع عبـس تـشاـع ،ًاقـحال روـكذـملا ءاـبوـلا ثودـحو ةيعـلا ةايـح ةرتـف
 نويـحابصـلا ؛سلـباـن نـم قرـشلا ىـلإ اـتروـع/هـتروـع نـم رمثـيإ لـسن نـم مـهو نوـيواتفـحلا
 يوارـسلاو يبلـشلا :قشـمد نـم لـصآلاو عورـف ةعـبرأ( نويفـندـلا ؛هشنـم ءانـبأ مـهو )ميرفـص(
 نـم نوـيرطـملا ؛ميارـفإ طبـس لـسن نـم مـهو نويحيـمرـلا ؛نويـجرفـملا ؛)يملـسملاو فيطـلاو
 نأ هُرـكذ ردـجي اـممو .اوبـستنا طبـس يأ ىـلإ انيقـي يردـن الو ،نوـيرـيرـحلا ؛ميـماينـب طبـس
 10.رشع عساتلا نرقلا يف تضرقنا دق تناك ةريخآلا ثالثلا رسآلا
:ةروتبم اهنأ انل ودبيو روكذملا طوط]ا يف يه امك ءابولا ةقيثو صن

 دمحم خيشلا ؛.م١٨٧٨ يأ ـه١٢٩٥ ماع ،أ٣٧ .ص .م .ن ،هالعأ روكذملا يبلچ لآ بوقعي نبا يبلچ لثم .6
 .ب٤٠ .ص .م.ن ،ساون وبأ ؛أ٤١ .ص .م .ن ،ريرضلا ؟شامخلا
.٢٩-١٧ .ص م.ن .7
.طوط]ا يف رخآ ةيادبو رطس ةياهن ىلإ لئاملا طخلا اذه ريشي .8
 ال ،كاذ وأ ءيشلا اذه لعف مدع وأ لعف ىلع ربجم ناسنإلا نأب لوقت ةيمالسإ ةقرف يه ةرَّب�او ةيَربجلا .9
 لمعلاو رايتخالا يف ةّرحلا ةدارإلاب لب ردقلاب نمؤت ال ةعامج :كلذ سكعب نمؤت ةيردقلاو ؛هبوةصاخ ةدارإ
 .همدع وأ

 – תונורמוש ידומילל .ב .א ןוכמ תאצוה .םינורמושה םילארשיה תודלות רוציק ,הקדצ םימינב :رظنأ .10
.77–76 ‘מע ,2001 ,ןולוח
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/نيعتسن هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب”
 يدـلا/١٢٠١11 ةنـس يـف ةعـقاوـلا ىـلاعـت هلـلا ةردـق يـف بجعـت خـيراتـلا اذـه يلـع فـقاو اـي
 16اـبو 15ةدلبـلا14 اشـغ /اهيفـف كـمادـق 13ةيـشاـحلا يلـع هررـحم يـه امـك 12خرأـت اهـترطمـج
 اـفوـت حور 20ةـياـم وحـن اهيـف 19انتـعامـج/ةدـع ةـناـكو 18حور فالا ةعـبرا وحـن 17اهنـم اـفوـتو
 ةدـش نـم داز  البـلا اذـه قوـفو دابعـلا 21تعـجوـتو /لافـطاو ءاسـنو لاـجر سمـخلا وحـن مهنـم
 لـصوو /شرـغ فصنـب هطنـحلا 23عاـص ناـك لالغـلا ردايـب لوا نـم عـقو يدـلا/طـحقلاو 22الغـلا
 عاصـلا غلـب ناـك /25هطـلاـمو هطـلاـج دالـب وحـن نـم ةطنـحلا يجـم رـسي هلـلا نا الوـلو 24هطـلوز
 هُردو ريعـشو هطنـح /27هقـسوـمو هدـيدـع بـكارـم 26هعمـج لـك يـف يجـي راـصو بـهد دـحاو
 زراو سـبدو نيطـقو بيـبزو لصـبو /هـماضـقو سدـعو لوـفو بوـنرـخو هوجـعو هنـسرـكو
 هـجوتـت ًارـياـس راطـقآلا هدـه ةراـصو ىـلاعـت هلـلا اـهرمـع/اـفاـي 28ةلكـسا يلـع رـتاوتـم ؟رعـشو

 .هذه انمايأ يف ةداع برعلا لعفي امك“ةنس” ةملكلا قوف مقرلا عُضو لصآلا يف .11
 ءارلا ةميق ٢٠٠و فلآلا ةميق ١و ءاتلا ةميق ٢٠٠ عومجم لصاح = خرأت :انه وهو ّلمجلا باسح يأ .12
 .م١٧٨٦ يأ ـه ١٢٠١ = ءاخلا ةميق ٦٠٠و
 .ىنميلا ةيشاحلا يف ةتبثم ةقباسلا ةظوحلملا يف ام ىوحف .13
/ىتأ” ىنعملاو ةبولطملا ةغيصلا يه “اشغ” قايسلا اذه يف .“ىشغ” رخآ طخبو شماهلا يف اهبناجبو .14
.ءابو ةدلبلا ىلع ّلح
.“سلبان” دوصقملا .15
 .نوعاطلا نوكي دق ،ءابولا اذه ةعيبط نع ةيعلا حصفي ال .16
.سلبان ،ةدلبلا نم يأ .17
“ةمسن” يه انه ةيداعلا ةظفللا .18
.يبرعلا يرماسلا بدآلا يف عئاش لامعتسالا اذهو ،ةرمسلا ،انتفئاط ءانبأ ددع يأ .19
 .ةرتفلا هذهل رصاعم نم ،١٧٨٦ ماع يف نييرماسلا ددع نع ماه يرماس ردصم انمامأ .20
 تساق .21
 .ةيعلا بولسأ تامس نم وه عجسلا مادختسا .22
 حمقلا عاص ،نوزوملا فالتخاب فلتخي هنزوو ركسلاو نيحطلا لثم ةفاج داومو بوبحلل لايكم .23
 عاصلا دعب .اعاص يواست دادمأ ةعبرأ لكو مغ٢٦٠٠ سدعلا عاص ،مغ٢٣٥٠ ريعشلا عاص ،مغ٢٨٠٠ يلاوح
 .راطنقلاف ليكلاف ةبلعلا يتأت

 ،ةيماعلا ظافلآلا مجعم ،ةحيرف سينأ :رظنأ ،شرقلا عابرأ ةثالث يهو ةيضف ةيكرت ةلمع ،ةَطَلز وأ .24
 ةيكرت ةلمع يهو ةطالز وأ ةطلز ؛٧٤ .ص ،١٩٧٣ توريب ،نانبل ةبتكم .اهلوصأ ىلإ اّهدرو اهّرسفو اهعمج
 ؛ينولوب اهلصأو نيطسلف يف ةلوادتم تناكو ةراب ٣٠ اهتميق ،ةضف هلخادبو ساحن نم يه ذإ ةشوشغم
 ةعابطلل رصاعملا ركفلا راد .يكولمملا رصعلا يف ةيخيراتلا ظافلآلا مجعم ،نامهد دمحأ دمحم :رظنأ
 .٤٦٥ مقر ٨٧ .ص ،١٩٩٠ ،١ .ط ،قشمد-توريب .عيزوتلاو رشنلاو
 .ايبيلو سنوت يلامش ونيموكو وزوغو ةطلام :ةريغص رزج ثالث ةباثمب يهو ةفورعم ةريزج ةطلام .25
 .لوفلاو نارفعزلا اهيف ،ايقيرفإ ّرب نم ةقربط لباقم ةينادرس ةريزج نم برقلاب ةريزج ةطلاجو
 .“عوبسأ” يأ .26
 .يخيراتلا قايسلا اذه يف ةعقوتملا ةيداعلا ةظفللا يه ،ـب ةّلمحم .27
 مقر ١٧ .ص ،نامهد سوماق رظنأ ،ةلاقس رخآلا ىنعملا ،ءانيملا يأ يرحبلا ءانيملا فيصر اهانعم انه .28
٤٠. 
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 30اهـعاتـم /ًابـلاـغ تـعاـبو هـعاجفـلاـب قلـخلا بـلاـغ تلتـباو هـعاـ�ا ةدتـشاو/29؟راثـملا اهـل
 دـحا نـع ًادـحا يردـي مـلو دمـك /توـمت ةراـصو دـسفنا ًابـلاـغ 32اـهزاجـمو دـسجلا 31ترعـتو
 انـبر مـهولـكاـيو مهـماضـع ونحطـيو 34سـياطفـلا /نـم اـتوـملا مـحل لـكاـي33رطضـملا راـصو
 هـعاـ�ا ةدـش نـم/37ماشتـحالا يوذو 36سايـق يلـع ال اهـعابـطا سانـلا35//بـلاـغو مهمـحرـي

 رصـم نـم هيـيرـغ 39لـجر ةدلبلـل اـتاو ماعـلاو/صاـخلا لاسـي راـصو 38هسفـن ريغصـت زواـجت
/دارـجلاـك نـيداحـش 42هلبـق دالـب نـمو41 نمـحرـلا ليلـخ اـنديـس ةنـيدـم/نـمو 40ناعـم نـمو
 قلـخلا ولفغتـسي نـم مهنـمو هدلبـلا/عراوـش يـفو مهـحاـحلاـب تويبـلا وقـياضـي وراـصو رـشتنملا
 يرتـشملا دـجي /مـلو هعيبـي 43لالدلـل ىثـنا وا رـكذ هدـلو يطعـي نـم مهنـمو /مهـعاتـم وـقرـسيو
 ىـشخي نـم لـك يلـع 44بركـلا لـخادـي مهلـيوـعو قاوـسالاو عراوشـلاو اـقزالا مهنـم تلتـما دـقو
 ةدازاـف 46هـفاسـم هتـقو نـع رـخاـتو اتـشلا لصـف لـهو 45داـحاو هلمـج وـتوـمي راـصو/برـلا
 هيـف يـناثـلا مدـعو يـضاـملا ماعـلا 47يـف عـقاوـلا وـه/اميـف ببـسلا ؟ناـق هـفاخـم سانـلا

 .اههباش امو “راظنآلا” قايسلا اذه يف ةعقوتملا ةملكلا .29
 .هنم عفتنُي ام لكو تاثآلاو لاملا وه عاتملا .30
 .“تّرعو” ةباتك دارأ .31
!موهفم ريغ انه ةظفللا عضوم .32
 راصو ائيش دحأ نع ٌدحأ ِردي ملو )مغلاو دمكلا ببسب( ًادمك تومت )َملاعلا ،سانلا ،قلخلا( تراصو يأ .33

 .رطتملا :لصآلا يف ،رطضملا )حبصأ(
.رهاظ ريغ ءادب تام هانعم اسوُطف سِْطفي سََطف لعفلا .ةنتنملا تثجلا .34
 .ىرخأ ةيادبو ةحفص ةياهن ىلإ ناريشي ناّطخلا ناذه .35
 ءاجو فولأم ريغ لامعتسالا ،قطنم وأ ىحنم وأ ةدعاق ّيأ فرعت مل كاذنآ سانلا عابط نأ يأ .36
 .عجسلل

 .موقلا ةيلع ،نومرتحملا .37
 لوستلل “مهلاح/مهسفن اوّطو“ يأ .خلا نولأسي اوراصو مهسفنأ ريغصت اوزواجت” ةيرايعملا ةغيصلا .38
 .ةقناخلا ةعا�ا ببسب

 .عويشلا ةليلق “ةِلْجَر” وأ ةيداعلا “لاجر” يأ ُلجر نم عمجلا ةغيص بلطتي قايسلا .39
 .ماشلا دالبو برعلا ةريزج نيب لصو ةزمه يهو ةكلمملا بونج يف ةعقاولا ةيندرآلا ةنيدملا ،ناعُم .40
 يف اهراز يذلا ميهاربإ يبنلا مسا ىلع ،ندرآلا رهنل ةيبرغلا ةفضلا بونج يف ليلخلا ةنيدم يه .41
 هنباو بوقعيو ةقفر هتجوزو قحسإ هنباو ةراس هتجوزو وه نفُد اهيفو .م .ق رشع عساتلا نرقلا
 .فسوي

.سلبانل ةبسنلاب بونجلا يأ .42
 .ءارشلاو عيبلاب صت]ا ،راسمسلا .43
.“ّمغلاو نزحلا” وه “بَْركلا “و ،“لخادي” ال بولطملا انه “لخُدي” .44
.لاحلا ىلع “ًاداحآو” .45
 نيرشت رخاوأ يف كلذ نوكي دق ،داتعملا دعوملا نع ارخأتم ،١٧٨٦ ،ماعلا كلذ يف ءاتشلا لصف ءاج يأ .46
 .“ةفاخم” عم عجسلل “ةفاسملا” ةظفل تمحقأو ،لوآلا نوناك وأ يناثلا

.نيرطسلا نيب قلعم اذه رجلا فرح .47
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 ةلـصو 50نا ىـلا49 تـيزـلا/ةلـغ مدـعو عبنـلا عطـق عـم عمـجت راـيا حزـنو48 عيـبانـملا /عاطقـناو
 نـيرـشعو هسمـخ لـسعلا ةرـجو هطـلوز رـشع ةتـس/52جريـشلا ةرـجو هطـلوز نـيرـشع 51هـترـج
/لـطرو 54هـيرصـم نـيرـشعو هعـبراـب زرالا لـطرو طـلوز عـبراـب نمسـلا 53لـطرو//هطـلوز
 لـطرو/هـيرصـم نـيرـشعو هعـبراـب نيطقـلا لـطرو هـيرصـم نـيرـشعو هعـبراـب بيـبزـلا
 لـطرو هـيرصـم /نـيرـشعو هعـبراـب هوجعـلا لـطرو هـيرصـم نـيرـشعو هعـبراـب هـماضقـلا
 ةـناـك ماعـلا اذـه يـف كـلدـك/هردـلاو لوفـلاو سدعـلاو هـيرصـم نـيرـشعو هعـبراـب55؟هييـسكلا

/ضرالا ةـكرـب ناـف ءاـملا ةلـق نـم لاقـبالاو 56ضيقـلا عاوـنا/كـلدـكو ًادـج هريـسي هـكاوفـلا رـياـس
 فصـن غلـب نيتـيرصـمب وا/هدـحاو هـيرصـمب دـخوـي ناـك يدـلا عونـلا لـطرو 57ءامسـلا ةـكرـب نـم
 قيـض يـف ًابـلاـغ تحـضاو قلـخلا قيـض 59دوازـتو/فصـنو هـيرصـمب ةراـص ءاـملا 58ةلـقو هطـلوز
 عاطقـنا ادـه عـمو /هديـك ةـعاجـمو تاقـياضـلا ةدـش نـم هدـلو هركـي لـجرـلا راـصو /اهضعـب نـم
؟ةرـكوـت ايـندـلا ضعـب ؟ةمهـت باحـصاو ةركسـت راجتـلا/ نزاخـمو جـياتنـلا مدـعو ببـسلا

 ىدل ضئارفلا لبج ةقطنم يف اميس ال ،سلبان يف عيبانيلا ةرفوو ؛“عبانم” يه ةيرايعملا ةغيصلا .48
 نيع ،ءاملا تيب نيع ،نايبصلا نيع،نيعلا سأر :نويعلا هذه نم .ةفورعم ةقيقح ،ميزيرج لبج ،نييرماسلا
 .ةنفدلا نيع ،نويرقلا نيع ،لسعلا

 دمأ ذنم زيمملا نوباصلا ةعانصب سلبان ةرهش تايهدبلا نمو “نوتيزلا رجش” عبطلاب دوصقملا .49
 مامحو ةنيمسايلا ةراحب ةرمسلا ماّمحو ءافشلا مامح :لثم تامامحلاب ةنيدملا ترهتشاو امك .ديعب
 .ةشيرلا ،يميمتلا ،ةرديبلا ،يليلخلا ،ةجردلا مامحو هتاذ ّيحلا يف يضاقلا

.نيرطسلا نيب ّقلعم فرحلا اذه .50
 يف .رشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف لئاوسلا نم ةدع عاونأب ةئبعم يهو ةرجلا ةعس ةفرعم بعصلا نم .51
 .ارتل ١٨ يلاوح اهنم ةدحاولا عست ،ةيكيتسالبلا تانلچلا وأ موينيملآلا نم تاكنتلا مدختست انمايأ
.اشرق رشع ةسمخ ىلإ ١٧٨٦ ماع ةرجلا رعس لصوو
  نيسلاب جريسلاو نالجلجلاو مشمشلا :ءامسآلاب اضيأ فرعيو )sesamum indica( مسمسلا تيز وه .52
 “ضرم لك ىلع طلسم طيلسلا” روثأملا لوقلا كانهو “طيلسلا” مسالا هيلع نوقلطي ةيدوعسلا يبونج يفو
 .ةنعارفلا مايأ ،نينسلا فالآ ذنم مسمسلا لمعتسا دقو ،ةيحصلا هدئاوف ةرفول

 وه “لطرلا” نإ يثوغربلا لوقي .انمايأ يف فولأم ريغ هلامعتساو ىرخآل ةقطنم نم فلتخم هرادقم .53
 يبعشلا يبرعلا سوماقلا .يثوغربلا فيطللا دبع :رظنأ ،مغ٢٨٨٠ يأ ،مغ٢٤٠ ةيقوآلاو ةيقوأ ةرشع اتنثا
 يف .٥٠ .ص ،١٩٩٣ ،٢ .ج ،ةريبلا - ةرسآلا شاعنإ ةيعمج ،ةجرادلا ةينيطسلفلا ةجهللا ،ينيطسلفلا
 .مارغوليكلا فصنو وليك ٢ يواسي لطرلا ،يسأر طقسم ،يبرغلا ليلجلا ،فيسايرفك

 لامعتسالا اذه رهظ ،ودبي ام ىلع ،انه نمو يراصم اهعمج ةيناطلسلا ءارغطلا اهيلع ةيساحن ةلمع .54
 شرقلا امأ ةيرصم ةعطق ٣٢ حيحصلا شرقلاو ،ةرابلا اهنمو مهارد قشمدب اهمسا .“دوقن” يأ “يراصم”
 .شرقلا نم نيعبرآلا نم ءزج ةرابلاو ،ةيرصم ةعطق ٣٠ وهف )دسآلا ةروص هيلع( يدسآلا

 ركذ يف ةجاح ري مل ةيعلا نأ ابيرغ انل ودبي .نيسلاو فاكلاو مالو فلأ :ةحضاو ةيلوآلا فورحلا .55
 .نوتيزلاو ياشلاو ةوهقلاو حلملاو ركسلا لثم ىرخأ ةيساسأ تايجاح
 .فيصلا ميمص يأ ظيقلا ،ةيفيصلا تاتابنلا كلذكو ةحيحش تناك هكاوفلا .56
.رخآ ناكم يف لوقلا اذه تفداص ينأ ركذأ ال .57
 .رتل ةئام ،اولد نيرشعلا ةبارق اهتعس ةريبك ةيراخف ةّرج ،لِالقو َلُلق اهعمجو ةُّلق .58
.ديازت ،دادزا يأ .59
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 لـهاو نـيداحـش /ةدـع اـهرـشق دـخال هيلـع عمتـجت 60هـنوميـل لـكاـي نيبـت اذا ناسـنالا / راـصو
 جراـخلا لـها بـلاـغ ةرـهاظـتو مـهولـكاـيو مـهودـخاـي /وراـص مهـناـف ططقـلا دوـجو وعطـق اـيارقـلا
 .“تاقرطلا عطق يف

 مل بتاكلا نآل ةديدع ةيماع تامسب ةمّعطم ةيبرعلا ةيعلا ةغل نأ حضاولا نم
 هذــهب نايبــت يلــي اميــفو .61هسفنــب وــه فرتــعا امــك ةيــبدآلا ةيــبرعــلا نــم انكمتــم نكــي
:ةيرايعملا ريغ ةيوغللا .رهاوظلا
:يفيظولا تاوصآلا ملعو ءالمإلا يف )أ
.يلع :ةروصقملا فلآلا نم الدب ءاي ةباتك
.اتاو ،اتوملا ،افوتو :ةروصقم فلأ نم الدب ةليوط فلأ
 ،ةلـصو ،ةدازاـف ،ةدتـشاو ،ةراـصو ،ةـناـكو :لاعـفآلا يـف ةـطوـبرـم ءاـت نـم الدـب ةلـيوـط ءاـت
 .ةرهاظت ،ةركست
 :نمـحرـلا ليلـخ اـنديـس ةنـيدـم :لثـم ةـفاـضإلا ةـلاـح يـف الإ نيتطقنـلا نودـب ةـفرطتـم ءاـه
 ،هنـسرـك ،هـعاجفـلا ،هـعاـ�ا ،هقـسوـم ،هدـيدـع ،هعمـج ،هطـلاـم ،هطـلاـج ،هطـلوز ،هطنـحلا ،هررـحم
.هريسي ،هرد ،هلبق ،هدلبلا ،هماضق ،هوجع
.مهودخاي ،كلدك ،هده ،هرد ،بهد ،يدلا :ةداع ندملا لهأ ةجهل ،لاذلا لدب لاد
.مهماضع :ءاظلا لدب داض
 ،يجـي ،يجـم ،الغـلا ،البـلا ،اـبو :“ءاسـنو” ةدـحاو ةـلاـح ءانثتـساـب ةـفرطتـملا ةزمهـلا فذـح
.لاسي
 نـم الدـب تلتـما :لثـم اهـل ضـيوعـت ال وأ ،سـياطـف ،هـياـم :نيـل فرـحل ةطـسوتـملا ةزمهـلا بلـق
 ،ميـملا بلقنـت ،يـبرغـلا ليلـجلا يـف لاـحلا يـه امـك ،ةينطـسلفلا تاجهلـلا ضعـب يـفو ،تألتـما
 .تلتنا ،نون ىلإ ،لعفلا ءاف
 .وعطق ،وقرسيو ،وقياضي ،وراصو ،ونحطيو :ةلصافلا واولا فذح
.اقزالا :ةطوبرم ءات نم الدب ةليوط فلأ

:فرصلا يف )ب
.سانلا/قلخلا قيض ديازت/دادزا يأ قلخلا قيض دوازتو
ىرقلا يأ ايارقلا

:وحنلا يف )ـج
.نم بجعت :نم الدب يف بجعت
 .ايعوبسأ ءيجت بكارملا تحضأو :نم الدب بكارم ةعمج لك يف يجي راص
.ًادمك تومت )قلخلا ،سانلا( تراصو :يأ دمك تومت ةراصو

 .ضماحلا ال ولحلا نوميللا وه انريدقت يف دوصقملا .60
 :رظنأ .61

Edward Robertson, Catalogue of the Samaritan Manuscripts in the John Rylands Library Manchester. Vol. 1, 
1938, p. 255.
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.ٌدحأ ِردي ملو :نم الدب ًادحأ يردي ملو
.اهنولكأيو :نم الدب )ماظعلا( مهولكايو
.ماشتحالا ووذو :نم الدب ماشتحالا يوذو
 .نوقياضي اوراصو  :نم الدب وقياضي وراصو
.نولفغتسي نم مهنمو :نم الدب ولفغتسي نم مهنمو
.ىثنا وأ اركذ هدلو :ىثنا وأ ركذ هدلو
.هعيبيل لالدلل يأ هعيبي لالدلل
.نوتومي اوراصو :نم الدب وتومي راصو
 .اهولكأيو )ططقلا( اهوذخأي اوراصو نمالدب مهولكايو مهودخاي وراص

:بولسآلاو مجعملا يف )د
.“ّلمجلا باسح” اهانعمو )geometria( لصآلا ةينانوي ةملك ،ةرطمج
.دادعت ،ددع يأ ةدع
.ةرمسلا ،انتفئاط يأ انتعامج
.ةمسن يأ حور
.لالغلا ردايب لوأ
ةطلامو ةطلاج دالب رحب
.عوبسأ يأ ةعمج
.ّلمحم يأ قَّسوم
.ءانيم يأ ةلكسأ
بونجلا يأ ةلبق
ليلخلا = نمحرلا ليلخ انديس ةنيدم
.خلا لمنلاك/دارجلاك نولوستم يأ دارجلاك نيداحش
برلا ىشخي نم لك يلع بركلا لخادي مهليوعو
داحاو هلمج
ءامسلا ةكرب نم ضرآلا ةكرب نإف

One Fifth of the Tiny Samaritan Community in Nablus Died in the Plague Epidemic 
of 1786

A three-page narrative of the plague epidemic of 1786 and its tragic consequences for the 
Samaritan community of Nablus have been preserved in MS BL. Or. 2691. This 
manuscript has been preserved on microfilm number 8437, housed at the Institute of 
Microfilmed Hebrew Manuscripts in the Jewish National and University Library in 
Jerusalem. The manuscript contains 42 folios, with Arabic poetry by various authors, 
including El->Ayyeh himself, found at the beginning and at the end of the manuscript; a 
commentary on Deuteronomy 32; and a report on the events of the plague epidemic. Many 
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of the poems in this manuscript may be found in Kitab Al-Tasabich (sic) (The Book of 
Commendations), edited and published by Ratson Tsedaqa Hassafarey (Óolon, 1970, 443 
pp.). Part of the manuscript was prepared towards the end of the eighteenth century, and 
the rest was copied at the end of the nineteenth century. The report on the plague 
epidemic, which is probably incomplete, is annotated and published for the first time in 
this article. I have added some 61 linguistic observations at the end of the article as well as 
in marginal notes. As the reader will observe, some of the words in the report have been 
indecipherable.

The report on the plague epidemic was penned and copied in 1786 in Nablus by the 
prominent eighteenth-century Samaritan scholar, Ibråh•m ben Ya>q¥b ben Mur≠ån (Ab 
Sakwa = Sikkuwwa) al-Danf• (known by the nickname El->Ayyeh). As far as we know, 
this manuscript is the only written source to provide information about El->Ayyeh’s year of 
birth, 1719 (found on folio no. 11r). The manuscript also shows that he was still alive in 
the winter of 1786. The high priest in that period was Ghazål (ˇabia) ben Is˙åq 
(1752-1787), a close friend of El->Ayyeh. In 1786 the Samaritans lived in only one place, a 
site near their holy mountain, Gerizim, in the quarter of Yåsm•nah, southeast of Nablus. 
They numbered approximately 100 individuals, as indicated by El->Ayyeh in this 
document, not 200 as several modern sources state. The plague epidemic that year caused 
the death of 4,000 people in Nablus. Among the victims were twenty Samaritans, 
including men, women and children, nearly one fifth of the entire Samaritan population. 
Half a century later, in 1837, the same number of deaths occurred among the Samaritans, 
this time because of an earthquake. 
In the eighteenth century Nablus played a central role in the trade and industry of 
Palestine. The year 1786  was not only a year of plague epidemics in Nablus, it was also a 
time of severe drought. Food was scarce and extremely expensive. The situation 
improved, thanks to the arrival in the harbour of Jaffa of provisions from the islands of 
Galite and Malta. Boats were loaded weekly with various foodstuffs, such as wheat, 
barley, sorghum, lentil vetch, pressed dates, carob, horse-beans, lentils, roasted chick-peas, 
onion, raisins, dried figs, molasses and rice. El->Ayyeh describes miserable and inhuman 
conditions: people sold their belongings in order to buy food; some were compelled to eat 
corpses; there were numerous beggars (“like locusts” in the Arabic description); screaming 
babies, males and females were offered for sale on the streets, in the markets and in the 
alleys, but no one could afford to buy them. A few examples will give an idea of the 
prices: a jar of olive oil cost 15 groush (20 zlots); a jar of sesame oil cost 12 groush; a jar 
of honey cost 18.75 groush; a rotl (a pound) of butter was priced at three groush; a pound 
of each of the following items cost 0.75 groush (the equivalent of 25 mißriyyah): rice, 
raisins, dried figs, roasted chick-peas, pressed dates, lentils, horse-beans, sorghum. The 
same scarcity held true for fruits and greens. Finally, the writer mentions that the cats in 
Nablus were liquidated: they were all eaten by the villagers. 
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