مقابل ”ال إله إال اهلل“
”اهلل إلهنا إله واحد“ ُ
”“God our God is one” against “No God Except Allah
ترجمة ب .حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صة ب8 8ال8 8عبري8 8ة ،رواه8 8ا راض8 8ي ب8 8ن ب8 8نيام8 8يم ب8 8ن ص8 8ال8 8ح ص8 8دق8 8ة
ف8 8ي م8 8ا ي8 8لي ت8 8رج8 8مة ع8 8رب8 8ية له8 8ذه ال8 8ق ّ
ال 8صباح 8ي )رت 8صون ب 8ن ب 8نيميم ب 8ن ش 8يلح ب 8ن ص 8دق 8ة ال 8صفري (١٩٩٠-١٩٢٢ ،ب 8ال 8عبري 8ة ع 8لى اب 8نه
صة ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ.
األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) (-١٩٤٤ال8ذي أعّ8ده8ا ونّ8قحهاُ .نش8رت ه8ذه ال8ق ّ
ب - .أخبار السامرة ،العددين  ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦كانون ثان  ،٢٠١٧ص.٥٩-٥٧ .
ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها :إّن8ها
تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات :ال8عبري8ة أو اآلرام8ية ال8سام8ري8ة ب8الخّ 8
ط ال8عبري
ال 8قدي 8م ،امل 8عروف ال 8يوم ب 8الح 8روف ال 8سام 8ري 8ة؛ ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ب 8الخ ّ 8
ط
ط امل 8رّب 8ع/األش 8وري ،أي الخ ّ 8
ال8عبري ال8حال8ي؛ ال8عرب8ية ب8ال8رس8م ال8عرب8ي؛ اإلنج8ليزي8ة )أح8يانً8ا ل8غات أخ8رى م8ثل ال8فرن8سية واألمل8ان8ية
واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظامُ ،ت8وَّزع
مّ8جاًن8ا ع8لى كّ8ل ب8يت س8ام8ري ف8ي ن8اب8لس وح8ول8ون ،ق8راب8ة ال8ثمان8مائ8ة س8ام8ري ،وه8ناك مش8ترك8ون ف8يها
م 8ن ال 8باح 8ثني وامله 8تّمني ب 8ال 8دراس 8ات ال 8سام 8ري 8ة ،ف 8ي ش 8ت ّى دول ال 8عال 8م .ه 8ذه ال 8دوري 8ة ،م 8ا زال 8ت ح ّ8ية
ج 8لي
ُت 8رزق ،ال ب 8ل وت 8تطّور ب 8فضل إخ 8الص وم 8ثاب 8رة ال 8شقيقني ،ب 8نيام 8يم )األم 8ني( وي 8فت )ح 8سني( ،ن ْ 8
امل8رح8وم راض8ي ص8دق8ة ال8صباح8ي )رت8صون ص8دق8ة ال8صفري ٢٢ ،ش8باط ١٩٢٢ــ ٢٠ك8ان8ون ال8ثان8ي
.(١٩٩٠
ص ع8ليك أك8ثر ف8أك8ثر ع8ن ه8ذا ال8شيخ ال8حكيم ،إب8راه8يم ب8ن م8فرج )م8رح8يب( ص8دق8ة ال8صباح8ي
” أقّ 8
ج8 8لة ال8 8تي
ص إال ال8 8قليل ال8 8قليل م8 8ن ال8 8قصص ،ال8 8تي ت8 8راف8 8ق ه8 8ذه ال8 8شخصية املب ّ8
)ال8 8صفري( ول8 8م أقّ 8 8
ب ديانة موسى ،في الكتابة وفي نظم الشعر.
كّرست جّل أّيامها في ح ّ
صة ن 8موذج 8ية ل 8لنقاش 8ات ال 8كثيرة ال 8تي دارت وم 8ا زال 8ت ت 8دور ال 8يوم ب 8ني أت 8باع
ه 8ذه امل ّ8رة أس 8رد ع 8ليك ق ّ 8
ال8 8دي8 8ان8 8ات امل 8 8ختلفة؛ ح 8 8ول ه 8 8ويّ 8 8ة دي 8 8ن ال8 8حّق ،ال8 8تقال8 8يد ال8 8حقيقية .ف 8 8ي م 8 8جال ال8 8نقاش8 8ات ه 8 8ذه ك 8 8ان
السامريون معارضني من الدرجة األولـى ،في مواجهاتهم مع اليهود واملسيحيني واملسلمني.
ح 8كماء ال 8سام 8ري 8ني وح 8كماء ال 8يهود.
تتح ّ8دث م 8صادرن 8ا وم 8صادر ال 8يهود ع 8ن ن 8قاش 8ات ت 8اري 8خية ب 8ني ُ 8
وب8ال8طبع ،كّ8ل ف8ري8ق ذك8ر ل8ألج8يال ال8قادم8ة أّن8ه امل8نتصر ف8ي ال8نقاش ب8دون ري8ب ،وأّن8ه ت8مّكن أن ُي8ثبت
ب8دون شّ8ك ب8أّن دي8نه وت8قال8يده ،ه8ما ال8حقيقيّان .إّن ك8ت ُب الش8ري8عة وال8تفاس8ير ل8خير ش8اه8د ع8لى ن8قاش8ات

م8ري8رة ب8ني ع8لماء ال8سام8ري8ني وع8لماء ال8يهود ال8رب8ان8يني ،وال8قرائ8ني ،وامل8سيحيني ،واملس8لمني ف8ي ع8صور
صها عليك اآلن.
صة الجميلة التي سأق ّ
كثيرة .أكتفي بهذه اللمحة التاريخية كمقدمة للق ّ
ح8سن ًا ،أي8ن ك8ن ّا؟ ن8عم ،ه8ذا م8ا ح8دث ب8إب8راه8يم ب8ن م8فرج ص8دق8ة ال8صباح8ي ،ال8ذي سّ8ماه كّ8ل م8عارف8ه
ب8 8اس8 8م اب8 8نه ال8 8بكر ،أب8 8ي ف8 8ارس .أ ُض8 8يف مل8 8ا أس8 8لفت ،ب8 8أّن ن8 8قاش8 8ا ٍ
ت ص8 8غيرةً ،ك8 8ان8 8ت ت8 8دور دوًم8 8ا ب8 8ني
س 8ام 8ري 8ي ن 8اب 8لس ومس 8لميها ح 8ولَ :م 8ن ص 8اح 8ب ال 8دي 8ان 8ة ال 8صحيحة ،ال 8حقيقية؟ ،أه ُ8م ال 8سام 8ري 8ون أم
صة ال 8قادم 8ة غ 8ير ق 8ادرة ع 8لى ت 8رج 8يح ال 8كفة ب 8جالء ول 8كن ال ش ّ8ك أنّ 8ها
ِاملس 8لمون .ح 8سن ًا ،ق 8د ت 8كون ال 8ق ّ
جميلة.
أدّلة السامريني واملسلمني
ع 8ندم 8ا ي 8نوي املس 8لمون ف 8ي ص 8الت 8هم ال 8تأك 8يد ع 8لى وح 8دان 8ية ال 8خال 8ق ي 8قول 8ون ”ال إل َ8ه إال اهلل“ ،وف 8ي
ب )ف8ي س8فر ال8تثنية  :(٤ :٦إس8مع ي8ا إس8رائ8يل ،اهلل إل8هنا
امل8قاب8ل يس8تشهد ال8سام8ري8ون دوًم8ا ب8قول ال8ر ّ
إله واحد؛ وفي الصالة يُرددون كثيرا الجملة باآلرامية לית אלה אלא אחד أي :ال إله إال اهلل.
صة ،ال8ذي ع8اش س8نوا ٍ
ت ك8ثيرة ف8ي ي8اف8ا وأّل8ف ح8وال8ي
إب8راه8يم ب8ن م8فرج ص8دق8ة ال8صباح8ي ،ب8طل ال8ق ّ
ص ب 8لغته ال 8غنية ،ول 8د ف 8ي ن 8اب 8لس وع 8اش ف 8يها س 8نوات
أل 8ف ق 8صيدة وت 8رن 8يمة ،ك 8ان م 8عروًف 8ا ب 8شكل خ 8ا ّ
كثيرة وتوفي فيها.
ل 8ن أن 8سى م 8ا ك 8تبه راع 8ينا ال 8صدي 8ق ال 8كبير ،ي 8تسحاك ب 8ن ت 8سڤي رح 8مه اهلل ،ف 8ي ص 8حيفة دڤ 8ار ب 8عد
وفاته بيوم عام  ،١٩٢٨قال :لم يخّلف إبراهيم بن مفرج صدقة مثيًال له في كل طائفته.
صة؟ إنّ8ك ت8سأل .ح8سن ًا ،م8اذا ب8وس8عي أن أف8عل ،ح8ينما أت8ذّك8ر أب8ا ف8ارس ت8تالش8ى
م8اذا ب8خصوص ال8ق ّ
ت مدى الحياة بأّنني مغرم حّد الجنون بأبي فارس.
أفكاري وأنسى كّل شيء .وّقع ُ
طّ8يب ،طّ8يب ،ج8اّي8يك ب8ال8حكي .ف8ي املّ8دة ال8تي س8كن ف8يها أب8و ف8ارس ف8ي ن8اب8لس ك8ان ل8ه ج8دال م8ع ش8يخ
مس8لم م8ن ع8ائ8لة دروزة ،ي8بدو ل8ي أن8ه ك8ان وال8د س8عد ال8دي8ن دروزة امل8عروف ل8نا ف8ي ن8اب8لس ،وك8ان ي8قول
على كل سامرّي ُمعجب به بسبب سيرته الطيّبة سيموت في آخر املطاف مسلما.
ه8ذا ال8شيخ ك8ان أحَ8د أك8بر ال8علماء املس8لمني ف8ي ن8اب8لس ،ع8ندم8ا ك8ان ُي8لقي خ8طبة ي8وم الج8معة ك8ان8ت
أه8ال8ي ن8اب8لس ب8رّم8تها ت8تدّف8ق ع8لى مسج8دهُ .ع8رف أب8و ف8ارس ف8ي أوس8اط املس8لمني ،ب8غيرت8ه ع8لى ت8قال8يده
ج8ه إل8يه ه8ذا ال8شيخ ذات ي8وم س8ائً8ال :أل8م ي8طرأ
ال8سام8ري8ة ،وحَ8رص جًّ8دا ع8لى كّ8ل ص8غيرة ف8يها .ل8ذل8ك ت8و ّ8
ب8بال8ك ي8ا أب8ا ف8ارس ،ب8أّن دي8ن اإلس8الم ه8و دي8ن ال8حّق ،ألّن ش8هادة ال8توح8يد ف8يه ال م8ثيَل ل8ها؟ ع8ندك8م أيّ8ها
ص.
السامريون ،ال تأكيَد كهذا بشكل خا ّ
أجابه إبراهيم :من املعروف أّن ديننا أقدُم من دينكم ،هّيا نسمع ما يمّيز اهلل عندكم.
ق8ال ال8شيخ إلب8راه8يم :ن8حن املس8لمون ،ق8بل ك8ل ص8الة ،وف8ي كّ8ل م8ناس8بة ن8ذك8ر ع8ظمة اهلل ب8قول8نا :ال إل8ه

إال اهلل ،وهذا آخر ما يلُفظه املحتضر قبل موته.
أج 8اب 8ه إب 8راه 8يم :أ ُث 8بت ل 8ك ب 8أّن ال ق 8يمة له 8ذا ال 8قول :إّن امل 8حت َ
ضر ق 8د ال ي 8تسن ّى ل 8ه ل 8فظ ك ّ8ل ال 8شهادة
وي8قول ف8قط ”ال“ ،وه8ذا ح8رف ن8في وال إي8جاب ف8يه .و إذا ت8مّكن امل8حت َ
ضر ع8ندك8م م8ن ِت8الوة ك8لمتني ”ال
إل 8ه“ ف 8إّن 8ه ح 8ينئٍذ ي 8كون ك 8اف ً8را ،ول 8ن ي 8كون ل 8ه م 8كان ف 8ي اآلخ 8رة َوف 8ق إي 8مان 8كم اإلس 8الم 8ي .و إذا ت 8مّكن
املس 8لم م 8ن ل 8فظ ث 8الث ك 8لمات ”ال إل 8ه إال“ ف 8فيها ن 8في وغ 8موض :ال إل 8ه إال م 8اذا؟ ث ّ8م ف 8ي ه 8ذه ال 8كلمات
الثالث كفر محض!
إْن أن8هى امل8حت َ
ضر املس8لم ف8قط ت8الوةَ ك8لمات ال8شهادة األرب8ع ،ع8نده8ا ي8علم م8ؤم8نوك8م أّن ال إل8ه إال اهلل
بحس 8ب م 8عتقدك 8م ،ويُ 8قبل ف 8ي ج 8ن ّة ع 8دن َوف 8ق إي 8مان 8كم ،ل ّ 8
خص إب 8راه 8يم ق 8ول 8ه أم 8ام ال 8شيخ امل 8نذه 8ل.
إب8راه8يم ال8صباح8ي ل8م ي8شفق ع8لى ال8شيخ دروزة ،ف8أردف ق8ائ8ال :ف8ي امل8قاب8ل ،أن8ظر ك8يف أّن ال8شهادة
ع 8 8ندن 8 8ا ”اهلل إل 8 8هنا اهلل واح 8 8د“ ،ك ّ8 8ل ك 8 8لمة م 8 8ن ال 8 8كلمات األرب 8 8ع ،ف 8 8يها إث 8 8بات ل 8 8وج 8 8ود اهلل .إذا ت 8 8مّكن
امل8حت َ
ضر اإلس8رائ8يلي ال8سام8ري م8ن ل8فظ ك8لمة واح8دة م8ن ال8شهادة ”اهلل“ فه8ذا اس8م ال8خال8ق و إن ل8فظ
ك8لمتني ”اهلل إل8هنا“ فه8ذا دل8يل س8اط8ع ك8ال8شمس ب8أّن اهلل إلُ8هنا؛ و إن ت8سن ّى ل8ه ن8طق ث8الث ك8لمات م8ن
األرب8 8ع ”اهلل إل8 8هنا اهلل“ فه8 8ذا ش8 8اه8 8د ب8 8أّن اهلل إل8 8هنا ،ول8 8م ي8 8رت8 8كب أَّي ك8 8فر أو خ8 8طيئة .أن8 8هى إب8 8راه8 8يم
ال8صباح8ي ك8الم8ه م8ع ال8شيخ ق8ائ8ال :إذا ت8مكّـن امل8حت َ
ضر اإلس8رائ8يلي ال8سام8ري م8ن ُن8طق أرب8ع ل8فظات
الشهادة فخيًرا صنع ،وال فرق في ما إذا نطق بواحدة ،باثنتني ،بثالث أو بأربع الكلمات.
خ الذي تجّهم وجُهه :هل تعي اآلن ملاذا إيماننا هو إيمان الحّق؟
واآلن سأل إبراهيم الشي َ
ماذا أفعل؟ سأل الشيخ واعترف  -إّنك تغلِبني ثانيًة وسار كّل منهما في طريقه“.

