كلمة عن الكاهن األكبر يعقوب بن عّزي )(١٩٨٧-١٨٩٩
(A Word on the High Priest Jacob b. ˓ֽAzzee (1899-1987
حسيب شحادة
جامعة هلسنكي
ك4 4ان امل4 4رح4 4وم ي4 4عقوب ب4 4ن عّ4 4زي ب4 4ن ي4 4عقوب ب4 4ن أه4 4رون ب4 4ن س4 4الم4 4ة ب4 4ن غ4 4زال ال4 4كاه4 4ن ،امل4 4عروف ب4 4أب4 4ي ش4 4فيق ،م4 4ن
ي ال 4ياس 4مينة ب 4ناب 4لس ،ب 4ال 4قرب م 4ن ج 4ام 4عة
ال 4شخصيات ال 4سام 4ري 4ة األول 4ى ،ال 4تي ت 4عّرف 4ت ع 4ليها ل 4لمّرة األول 4ى ف 4ي ح ّ 4
ال4نجاح ،ف4ي مس4تهّل س4نوات الس4بعينات م4ن ال4قرن العش4ري4ن .ف4ي ال4واق4ع ،أّول س4ام4ري ال4تقيت ب4ه ك4ان ال4سّيد امل4رح4وم
ج4ميل ع4فيف ف4ياض ال4سام4ري ،وك4ان ذل4ك ف4ي  ٢١تش4ري4ن أّول ع4ام ١٩٦٨؛ وم4نه ت4عّلمت الح4روف ال4سام4ري4ة ،ك4تبها
ع4لى ُق4صاص4ة م4ن ال4ورق ،م4ا زل4ت اح4تفظ ب4ها إل4ى ي4وم ال4ناس ه4ذا .ال4تقيت أب4ا ش4فيق ف4ي غ4رف4ة ص4غيرة ب4جان4ب ش4ارع
ف
رئ 4يسي ح 4يث ك 4ان يس 4تقبل زّواره م 4ن املح 4ليني واألج 4ان 4ب ،ال 4ذي 4ن ك 4ان 4وا ي 4ترّددون ع 4ليه مل 4عرف 4ة ال 4طال 4ع ع 4بر ق 4راءة ال 4ك ّ
ف ي4دي ل4يقرأه4ا .أج4بته ب4ال4عرب4ية:
ال4تي ت4مّيز ب4ها .ب4عد أن ج4لست ُق4بال4ته ط4لب م4ن ّي ب4ال4عبري4ة ،ع4لى م4ا أذك4ر ،أن أب ُ 4
س4ط كّ 4
ي4ا سّ4يد أب4و ش4فيق ج4ئتك ب4اح4ث ًا ع4ن م4صادَر مخ4طوط4ة ت4فيدن4ي ف4ي أط4روح4تي ل4لدك4توراة ال4تي أعّ4ده4ا ب4إرش4اد األس4تاذ
زئ4يڤ ب4ن ح4اي4يم ) ،(٢٠١٣-١٩٠٧ح4ول م4وض4وع ت4رج4مة ال4توراة ال4سام4ري4ة إل4ى ال4عرب4ية .ح4ينها انش4رح ق4لبه فتحّ4دث4نا
م4طّوًال ،وب4دأت ص4داق4تنا ال4تي ام4تّدت ح4تى وف4ات4ه وم4ا زل4ت أح4تفظ ب4بعض م4راس4الت4ه وت4رب4طني م4نذ ب4ضعة أع4وام ع4الق4ة
صداقة مع أحد أبنائه ،الكاهن عزير )َيقير( يعقوب .
ج 4ل ن 4حيف م 4لتحٍ ،ط 4وي 4ل ال 4قام 4ة ،ح 4وال 4ي امل 4تر وال 4تسعني س 4م .ذل 4ك ال 4كاه 4ن وال 4صحفي وامل 4ؤِّل 4ف ،ش 4غل
أب 4و ش 4فيق ر ُ 4
م4نصب رئ4اس4ة ال4كهنوت ،ال4كاه4ن األك4بر ف4ي املّ4دة ال4واق4عة م4ا ب4ني  ٢٠تش4ري4ن األّول م4ن ع4ام  ١٩٨٤و  ٢٦ك4ان4ون ال4ثان4ي
سنة .١٩٨٧
ِ
ص4حًفا ع4بري4ة م4ثل ه4آرت4س،
ك4ان أب4و ش4فيق أّول ص4حفي س4ام4ري ن4اب4لسي ع4مل ب4ني ال4سنوات  ١٩٢٠و  ،١٩٤٠أمّ4د ُ4 4 4
دڤ 4ار ،دوئ 4ر ه 4يوم ،ه 4بوق 4ر )ال 4بالد ،أم 4ر ،ب 4ري 4د ال 4يوم ،ال 4صباح( وال 4صحيفة اإلنج 4ليزي 4ة ) Palestine Postب 4عد ال 4عام
 ١٩٤٨ح4ملت االس4م  (Jerusalem Postبش4ت ّى األخ4بار وال4تقاري4ر م4ن م4دي4نة ج4بل ال4نار ،عّ4ما ك4ان ي4دور م4ن أح4داث
ص ة.
في تلك املنطقة عاّمة ،وفي أوساط السامريني خا ّ
ك4ان أب4و ش4فيق إن4ساًن4ا م4ثّقًفا ،دم4ث ًا ،ح4اذًق4ا ،ذا آف4اق رح4بة ف4ي ال4شعر ال4عرب4ي أيً 4
ضا ،وح4فظ غ4يبًا ال4كثير م4نه .ك4ان
ي4قضي وق4ت ًا م4عّين ًا ي4ومًّ4يا ت4قري4بًا ف4ي امل4كتبة ال4عام4ة امل4نشية ل4لمطال4عة .م4ن أص4دق4ائ4ه ال4يهود ن4ذك4ر إس4حاق ب4ن ت4سڤي
)  (١٩٦٣-١٨٨٦٤ال 4ذي ك 4ان ص 4حفًيا وب 4اح 4ث ًا ث 4م أص 4بح رئ 4يس دول 4ة إس 4رائ 4يل ال 4ثان 4ي ،وك 4ذل 4ك املس 4تشرق واألدي 4ب
وامل4ترج4م وال4صحفي امل 4عروف م4ناح4يم ك4اب4ليوك )ُ .(١٩٨٨-١٩٠٠ي4ذك4ر أن ب4ن ت4سڤي ك4ان ق4د أط4لق ع4لى ال4سام4ري4ني
ع4بارة ”إخ4وت4نا ال4بعيدون“ ون4ادى ب4معام4لتهم ك4ال4يهود ،وك4ان4ت ل4ه ع4الق4ة ص4داق4ة ق4وي4ة م4ع زع4يم ال4سام4ري4ني آن4ذاك ف4ي
ح 4 4سني )ي 4 4فت( ص 4 4دق 4 4ة ال 4 4صباح 4 4ي امل 4 4لّقب ب 4 4سيدو ) ،(١٩٨٢-١٨٩٥ول 4 4ه أي 4 4اٍد ب 4 4يضاء ف 4 4ي م ّ4 4د ي 4 4د ال 4 4عون
ح 4 4ول 4 4ون ُ 4
ل4لسام4ري4ني ،م4ثل م4ساه4مته ف4ي ب4ناء ال4كنيس ف4ي ح4ول4ون ع4ام  .١٩٦٣اع4تاد أب4و ش4فيق إرس4ال ت4حّيات4ه ل4نب ت4سڤي/ب4ن
ت4صاب4ي وب4ن ذئ4يب ) (١٩٨٠-١٨٩٩وك4اب4ليوك وأه4ارون ك4وه4ن ) (١٩٨٠-١٩١٠وداڤ4يد ت4سڤي بِ4نعط )(١٩٧٣-١٨٩٣
ب 4واس 4طة إب 4راه 4يم ب 4ن ج 4مال ص 4دق 4ة ال 4صباح 4ي زوج اب 4نته ع 4زي 4زة )ي 4قيرة( ال 4بكر ،وع 4ن ط 4ري 4ق أش 4خاص آخ 4ري 4ن م 4ثل
راض4ي ب4ن األم4ني ص4دق4ة ) .(١٩٩٠-١٩٢٢وي4شار إل4ى أن أب4ا ش4فيق ك4ان ي4نوي بح4ماس االن4تقال ل4لسكن ف4ي إس4رائ4يل
ولكن أمنيته هذه لم تتحّقق لعّدة أسباب.
زوج4 4ته َع4 4فاف )َي4 4فه( اب4 4نة غ4 4زال ب4 4ن ف4 4نحاس ال4 4كاه4 4ن ،١٩٩٨-١٩٢٤ ،ت4 4زّوج4 4ها ع4 4ام  ١٩٣٧ول4 4هما م4 4ن األوالد عش4 4رة،
خ4مسة ص4بيان وخ4مس ب4نات :ش4فيق ،م4عني ،ع4زي4ز ،غ4زال ،م4ؤي4د )ع4زي وال4عزر وي4قير وط4اب4يا وف4نحاس(؛ وأن4جب ال4بكر

ي4عقوب وأه4رون )ي4رون( ال4ذي أن4جب ع4زي أو ع4وز؛ ال4عزر أول4د ش4لوم4و وط4اب4يا أول4د ي4عقوب وع4زي؛ وف4نحاس أول4د ط4اب4يا
)أ.ب.أخبار السامرة ٣١ ،٧١٧-٧١٥ ،تموز  ،١٩٩٨ص.(١٥ .
ام4 4تاز أب4 4و ش4 4فيق بخّ 4 4
ض4 4ح ذل4 4ك م4 4ئات ال4 4نسخ م4 4ن ال4 4توراوات
ط واض4 4ح ب4 4ل وج4 4ميل ف4 4ي ال4 4عرب4 4ية وال4 4سام4 4ري4 4ة ،ك4 4ما ت4 4و ّ 4 4
وال4صلوات ال4تي دّون4ها .ك4ما وس4اه4م ف4ي ال4كتاب4ة إل4ى ال4دوري4ة ال4سام4ري4ة امل4عروف4ة ،أ .ب .أخ4بار ال4سام4رة ،ال4تي ان4طلقت
م 4نذ أواخ 4ر ال 4عام  ١٩٦٩وم 4ا زال 4ت ح ّ4ية ُت 4رزقُ .ي 4ذ َ4ك 4ر ض 4من م 4ا ن 4سخه ت 4وراة ضخ 4مة ب 4قياس ١٠٠س 4م ط 4وال و  ٧٠س 4م
ض4 4ا ،ك4 4ان ق4 4د أه4 4داه4 4ا ل4 4لكنيس ف4 4ي ن4 4اب4 4لس ع4 4ام  .١٩٨٣ف4 4ي ع4 4يد ال4 4قرب4 4ان/ال4 4فسح ع4 4ام  ١٩٨٦ال4 4تقى أب4 4و ش4 4فيق
ع4 4ر ً 4 4
ب4امل4بعوث ال4باب4وي ال4كردي4نال ك4ارل4و ك4يوري4س ،وت4لّقى م4نه دع4وة ل4زي4ارة الَ4حبْر األع4ظم ي4وح4ن ّا ب4ول4س ال4ثان4ي ف4ي ال4ڤات4يكان.
ض 4اح )ي 4ئير(
ل 4م ي 4ساف ِ4ر ال 4كاه 4ن األك 4بر ب 4ل أن 4اب ع 4نه اب 4ن أخ 4ته ال 4كاه 4ن ع 4بد امل 4عني ص 4دق 4ة ) (٢٠١٠-١٩٢٧أب 4ي و ّ 4 4 4
وس4كرت4ير ال4طائ4فة ال4سام4ري4ة ال4ناب4لسية آن4ذاك ال4سيد ف4اروق ب4ن رج4ا .ت4بّرع ال4باب4ا ب4سخاء ل4لسام4ري4ني إث4ر ت4لك ال4زي4ارة،
ف4شّيد م4ركً4زا ج4ماه4يرًي4ا ل4هم ي4ضّم م4درس4ة اب4تدائ4ية ،ق4اع4ا ِ
ت أف4راح واج4تماع4ات وم4ركً4زا دولًّ4يا للس4الم وآخ4ر ل4لزوار )أن4ظر
أ .ب .أخ4بار ال4سام4رة ١٦ ،١١٥٤-١١٥٣ ،ش4باط  ،٢٠١٤ص ٩٣-٩٢ .وك4ذل4ك م4قال ال4سيد وض4اح ص4دق4ة اب4ن امل4رح4وم
ال4 4كاه4 4ن األك4 4بر ع4 4بد امل4 4عني ص4 4دق4 4ة .(http://ency.najah.edu/node/67 :وف4 4ي م4 4راس4 4الت4 4ه ك4 4ان أب4 4و ش4 4فيق ي4 4كتفي
باالسم يعقوب كاهن ،صندوق البريد  ،٣٦تلفون .٣٨
من مؤّلفات املرحوم أبي شفيق نذكر هذه الكتب املخطوطة بخط يده:
 (١ك 4تاب ال 4سام 4ري 4ني :ت 4اري 4خهم وع 4ادات 4هم وط 4قوس 4هم واح 4وال 4هم .وح 4ال 4تهم االج 4تماع 4يه وال 4ثقاف 4يه .أم 4نيات 4هم وآم 4ان 4يهم
ك4تبهم وق4صصهم امل4كتوب4ة وال4غير م4كتوب4ه م4ع ب4عض اس4اط4يري4هم )!( ال4خ ...ك4تبه ال4كاه4ن ي4عقوب ال4سام4ري س4نة .١٩٦٠
ال4نسخة األول4ى م4ن ه4ذا ال4كتاب اش4تراه4ا األب م4يلك )ي4وس4ف م4يلك( األي4طال4ي .ن4سخة م4ن ه4ذا ال4كتاب م4حفوظ4ة ف4ي
م4كتبة ي4تسحاك ب4ن ت4سڤي ف4ي ال4قدس ال4غرب4ية ت4حت رق4م  . 7036ع4دد ص4فحات4ه  .٣٥١م4ن أب4واب ه4ذا ال4كتاب ن4ذك4ر:
ظ4هور ب4اب4ا رّب4ا؛ ال4فتح ال4عرب4ي؛ ص4الح ال4دي4ن األي4وب4ي؛ أس4ماء ال4عائ4الت م4ن ال4سام4ري4ني ال4تي اع4تنقت االس4الم؛ شج4ره
ان4ساب ال4كهنة؛ ي4عقوب ب4ن ه4ارون؛ ازي4اء ال4سام4ري4ني؛ ال4قصة واالس4طوره ال4سام4ري4ة؛ ال4خالف4ات ب4ني ال4سام4ري4ني وال4يهود
في التوراة؛ ُكتب السامريني؛ تقاليد السامريني وعاداتهم.
م4ن ال4واض4ح أن ي4تسحاك ب4ن ت4سڤي )ب4ن ص4اب4ي ك4ما ي4رد ف4ي أس4فل ال4صفحة األول4ى( ك4ان ق4د ط4لب م4ن أب4ي ش4فيق
خّ 4
ت4أل4يف م4ثل ه4ذا ال4كتاب .ف4ي  ١٩ن4يسان م4ن ع4ام  ١٩٦٠ي ُ
ط أب4و ش4فيق رس4ال4ة ب4ال4عبري4ة بح4روف س4ام4ري4ة ل4نب ت4سڤي
ُي 4بلغه ف 4يها ع 4ن إت 4مام ك 4تاب 4ة ه 4ذا ال 4كتاب )ي 4نظر :أ .ب .أخ 4بار ال 4سام 4رة  ،٧٦٥-٧٦٣ف 4ي األول م 4ن أي 4لول ع 4ام ،٢٠٠٠
ص .(٥٣.اع4تمد أب4و ش4فيق ف4ي ت4أل4يف ه4ذا ال4كتاب ع4لى ت4اري4خ ال4شيخ أب4ي ال4فتح اب4ن أب4ي ال4حسن ال4سام4ري )ال4قرن
ال 4 4 4راب 4 4 4ع عش 4 4 4ر( وك 4 4 4تاب ال 4 4 4سام 4 4 4ري 4 4 4ني ل 4 4 4يتسحاك ب 4 4 4ن ت 4 4 4سڤي ب 4 4 4ال 4 4 4عبري 4 4 4ة )ספר השומרונים ,תולדותיהם,
מושבותיהם ,דתם וספרותם .תל אביב  ,1935מהד’ שניה בעריכת ש’ טלמון (.1970 ,وك 4 4 4 4 4 4ت4اب
ب4 4 4 4اإلنج4 4 4 4ليزي4 4 4 4ة ل4 4 4 4چاس4 4 4 4تر )The Samaritans, Their History, Doctrines and Literature. The Schweich
 (Lectures for 1923. London 1925. Reprinted by Gordon Press, 1976, 1980وامل4 4صدر اآلخ4 4ر ش4 4فوي
مّما سمعه أبو شفيق من األسالف.
 (٢وص4يتي وت4اري4خ ح4يات4ي ،ع4ام  ،١٩٧٤ع4دد ال4صفحات بحس4ب ال4ترق4يم ه4و  .٣٦٥م4ن ف4صول ه4ذا املخ4طوط :ال4وص4ية
وت4متّد ع4لى ث4الث4ني ص4فحة؛ ل4قاء ص4دي4قه إس4رائ4يل ب4ن ذؤي4ب )בן זאב( وت4كليفه ك4تاب4ة ه4ذا ال4كتاب؛ ال4طفول4ة؛ ال4ذك4ري4ات
م 4ع ال 4وال 4د والج ّ4د؛ األّم؛ الح 4رب ال 4عامل 4ية األول 4ى وف 4ظائ 4عها ،دراس 4ته وأش 4غال 4ه؛ ال 4زل 4زال؛ ك 4يف ص 4ار ص 4حفيا؛ ال 4زواج؛
إض 4راب س 4تة األشه 4ر؛ ث 4ورة ٣٨؛ ق 4رار ال 4تقسيم؛ ح 4روب التح 4ري 4ر )ك 4ما ي 4سمون 4ها ،ه 4كذا ف 4ي األص 4ل(؛ ات 4هام 4ي بنه 4ب
ال 4بنك؛ ع 4مل ال 4قرب 4ان؛ الح 4رب ال 4عامل 4ية ال 4ثان 4ية؛ م 4رض 4ته ذات ال 4ثالث 4ه اشه 4ر؛ ات 4صاالت غ 4ير م 4باش 4رة م 4ع أص 4دق 4اء ف 4ي
إس4رائ4يل؛ زي4ارة امل4لك ط4الل ع4ام  ١٩٥١ف4ي عّ4مان؛ ن4سخ ال4كتب؛ وف4اة ال4عّم أب4ي ال4حسن؛ ف4تح م4كتب؛ ع4ملية خ4طيرة
ومرضها الطويل؛ حرب السته ايام؛ زيارات اليهود لنابلس؛ اول عيد للسامريني تحت عهد اليهود.

ورد في الصفحة الثالثة ما يلي )الخط املائل  /يدّل على نهاية سطر وبداية التالي(.
”ان 4ا ي 4عقوب ب 4ن امل 4رح 4وم ش 4فيق ب 4ن ي 4عقوب ال 4كاه 4ن ال 4الوي/م 4ن س 4كان ن 4اب 4لس اك 4تب واسج 4ل وص 4يتي ه 4ذه ب 4عد ان/
ت 4جاوزت ال 4خام 4سة والس 4بعني م 4ن ع 4مري واص 4بحت/ات 4رق 4ب م 4الق 4ات رب 4ي ف 4ي ك 4ل وق 4ت ول 4ذا ف 4ان 4ي/اس 4ارع اآلن ات 4لوه 4ا
ام 4ام املچ 4رف 4ون ل 4كي ي 4سمعها اوالدي/واح 4فادي م 4ن ب 4عدى راج ً4يا ل 4هم ج 4ميًعا ال 4توف 4يق/وال 4خير وامل 4حبة والس 4الم .آم ً 4
ال
وراجً4يا ان ت4تلى/وص4يتي ه4ذه ب4صوت4ي ف4ي ك4ل ع4ام ل4دى ذك4رى وف4ات4ي/ي4وم ي4حتفل ب4ها اوالدي وامل4حبني م4ن اق4رب4ائ4ي/
ب4قراءه ال4توراه )وك4تب ف4وق4ها :الش4ري4عة( ع4لى روح4ي ال4خاط4ئه ون4فسى اآلث4مه /ل4عله ت4عال4ى ي4رح4مني وي4غفر ل4ي آث4ام4ي ان4ه
ال4كري4م ال4رح4يم ال4لهم /ام4ني/ك4تبها وسج4لها ب4نفسه/ال4فقير ال4يه ت4عال4ى بخ4طه/وص4وت4ه/ي4عقوب ب4ن ش4فيق ال4كاه4ن/ال4سام4ري
سنة .“١٩٧٤
وألبي شفيق من املؤلفات بالعبرية ما يلي
בן–עזי ,יעקב הכהן ,קרבן פסח אצל השומרונים .ירושלים תרצ’’דُ) .ق4رب4ان ال4فسح ل4دى ال4سام4ري4ني.
القدس .(١٩٣٤
––––– ,שומרוני מספר על השומרונים .דבר כ’’ב תשרי תרצ’’ה) .س4 4ام4 4ري ي4 4حكي ع4 4ن ال4 4سام4 4ري4 4ني،
دڤار .(١٩٣٥ ،٢٢
–––––) ,עם הערות והוספות של י’ בן צבי וי’ בן זאב( קדמוני השומרונים וחבורי חכמיהם
בלשון הערבית .הוצאה מיוחדת מתוך כנסת ,תרצ’’ט ,תל אביב) .כנסת ד’ )תרצ’’ט(
עמ’ ) .327–321أع 4الم وم 4ؤل 4فو ال 4سام 4ري 4ني ال 4قدم 4اء ب 4ال 4عرب 4ية .م 4خ SAM. 80 38 .ف 4ي امل 4كتبة ال 4جام 4عية
والوطنية في القدس ،كنيست  ،١٩٣٩ص.(٣٢٧-٣٢١ .
ع4ن ال4كاه4ن األك4بر ي4عقوب ب4ن عّ4زي ُي4نظر أيً 4
ضا ف4ي م4قال نج4له ع4زي4ز )َي4قير( ي4عقوب ال4كاه4ن” :ث4الث4ون ع4اًم4ا ع4لى رح4يل
ال4كاه4ن األك4بر ي4عقوب ب4ن ش4فيق ع4زي )(١٩٨٧-١٨٩٩؛ رح4مه ال4باري“ .أ .ب .أخ4بار ال4سام4ري4ني ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦
كانون الثاني  ،٢٠١٧ص.١٠١-٩٣ .

