The Folk Etymology of the Name ‘‘Yāsir ˓Arafāt’’ Helped Establish the Samaritan Museum.

تأثيل شعبي لالسم ’’ياسر عرفات‘‘ ساعد في إقامة امل ُتحف السامري
حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

ال5تأث5يل أو ال5تأص5يل أو ع5لم أص5ول ال5كلمات ،ه5و ف5رع م5عّقد م5ن ف5روع ع5لم ال5لغة م5نذ الِ5قدمُ ،ي5عنى ف5ي ال5بحث ف5ي أص5ول
ال 5كلمات وت 5اري 5خها وت 5طّور دالالت 5ها ع 5بر ال 5عصور وال 5سياق 5ات امل 5ختلفة ،وُي 5عرف ع 5لمًيا ب 5ال 5كلمة  ،Etymologyوه 5ي
ي5ون5ان5ية األص5ل  Etymos + logosأي ”أص5ل/ح5قيقة ال5لفظة“ .ي5تطّلب ال5عمل ف5ي ه5ذا ال5فرع غ5ير ال5شائ5ع نس5بًيا ،م5ن
ال 5باح 5ث م 5عرف 5ة واس 5عة وع 5ميقة ب 5بضع ل 5غات ،ب 5أص 5ول ع 5لم ال 5لغة ،وب 5مواض 5يع أخ 5رى ك 5ثيرة م 5ن ت 5اري 5خية وج 5غراف 5ية
واج 5تماع 5ية وح 5ضاري 5ة .امل 5طبّات ف 5ي ه 5ذا ال 5فرع ك 5ثيرة وخ 5طيرة ،ول 5ذل 5ك ن 5رى أن ق ّ5لة م 5ن ال 5لغوي 5ني امل 5عتبَري 5ن ،ت 5لج ه 5ذا
الفرع اللغوي في عصرنا الحديث.
إل 5ى ج 5ان 5ب ه 5ذا ال 5علم ،ه 5ناك م 5ا ي 5سّمى بـ”ال 5تأث 5يل ال 5شعبي“ ) ،(Folk etymologyوي 5قوم ب 5ه َم 5ن ل 5يس أه ً5ال ل 5لقيام
ب5مثل ه5ذه ال5بحث ال5شاّق وال5شائ5ق ،وه5م ع5ادة م5ن أب5ناء ال5شعب البس5طاء ،ك5ما ي5نّم ع5ن ذل5ك امل5صطلح امل5ذك5ور .ف5ي ك5ل
ل5غة أم5ثلة له5ذا ال5تأث5يل ال5شعبي ،وف5ي ال5لغة ال5عرب5ية نج5د ،ع5لى س5بيل امل5ثال :أص5ل اإلن5فلون5زا ه5و أن5ف ال5عنزة؛ أص5ل
اس 5م ال 5كات 5ب اإلنج 5ليزي شكس 5بير ) (١٦١٦-١٥٦٤ه 5و ال 5شيخ ُزب 5ير؛ أص 5ل اس 5م م 5دي 5نة ن 5اب 5لس ه 5و ن 5ابُ +ل 5س ،وُل 5س
اس5م ث5عبان س5ام خ5طير ُق5ضي ع5ليه أم5ام ب5واب5ة امل5دي5نة )ال5صواب :األص5ل ي5ون5ان5ي ”ن5ياب5وب5ليس“ أي امل5دي5نة الج5دي5دة(؛
أص 5ل ال 5كلمة ”ف 5نجان“ ه 5و ال 5كلمتان ”فَ 5ن  +ج 5ان“ ،أي أّن ق 5راءة ال 5فنجان ه 5و ”ف 5ن ال 5جان ،ال 5ساح 5ر“ )ح 5ول أم 5ثلة
إض5اف5ية م5ن ه5ذا ال5قبيل ،ي5نظر م5ثًال ف5ي م5قال ل5ي ع5لى الش5بكة ب5عنوان :ت5أث5يل آدم م5ن أدي5م األرض وامل5سيح م5ن امل5سح
بالزيت؛ وكذلك في الرابطني:
http://www.atinternational.org/forum...hread.php?t=10; http://www.atinternational.org/
forum...hread.php?t=56).

ال5تأث5يل ال5علمي ل5لفظة ”ف5نجان“ ي5قول ب5أّن األص5ل ي5ون5ان5ي وه5و  pinaksوم5ن ال5يون5ان5ية دخ5لت ال5كلمُة ال5لهجا ِ
ت اآلرام5يةَ
وم5نها اآلرام5ية ال5باب5لية ،وم5نها إل5ى ال5فارس5ية ،وم5نها إل5ى ال5عرب5ية ف5ال5عبري5ة )ت5غيير ف5ي ال5دالل5ة ،غ5الي( وم5ن ال5عرب5ية إل5ى
ال 5ترك 5ية ،وم 5نها إل 5ى ال 5هنغاري 5ة وال 5بلغاري 5ة وال 5صرب 5ية وال 5بول 5ون 5ية )أن 5ظر :يح 5زق 5يل ك 5وتش 5ر ،ك 5لمات وت 5اري 5خها .ال 5قدس:
ك5ري5ات س5يفر ،١٩٦١ ،ص ،٩٥-٩٣ .ال5كتاب ب5ال5عبري5ة(؛ ول5فظة ”ب5اب5ل“ م5عناه5ا ب5لبلة األل5سن بحس5ب ال5رواي5ة ال5تورات5ية
والصواب أنها تعني ”باب اإلله“.
ش5اه5دت م5ؤخً5را ي5وت5يوب ب5عنوان ”ال5شهيد ال5راح5ل ي5اس5ر ع5رف5ات وع5الق5ته ال5طّيبة ب5ال5طائ5فة ال5سام5رة“ ،وه5و م5قاب5لة م5يساء،
م5ندوب5ة ف5ضائ5ية ال5نجاح الفلس5طينية م5ع ال5كاه5ن ح5سني واص5ف ت5وف5يق خ5ضر ال5سام5ري ال5ناب5لسي )١٩٤٤ــ( ،ش5قيق
ال 5كاه 5ن األك 5بر ال 5حال 5ي ،ع 5بداهلل ) ، - ١٩٣٥ك 5اه 5ن أك 5بر م 5نذ  ،(٢٠١٣وم 5دي 5ر امل ُ5تحف ال 5سام 5ري ع 5لى ج 5بل ج 5ري 5زي 5م،
مل5ناس5بة ال5ذك5رى ال5ثان5ية عش5رة ل5رح5يل ال5رئ5يس ي5اس5ر ع5رف5ات .أ ُق5يم ه5ذا امل ُتحف ال5ذي ي5طمح أن ي5كون جسً5را للس5الم ب5ني
س5ر ل5ه ال5كاه5ن ح5سني واص5ف م5عنى
ك5ل ال5طوائ5ف ،ق5بل ِع5قدي5ن م5ن ال5زم5ان ،وق5د س5اع5د أب5و عّ5مار ف5ي إق5ام5ته ،ب5عد أن ف ّ 5
اس5مه ”ي5اس5ر ع5رف5ات“ ،ك5ما س5نرى الح5قا )االس5م ال5حقيقي ل5عرف5ات ه5و :محّ5مد ع5بد ال5رؤوف ال5قدوة ال5حسيني ،ول5د ف5ي
 ٢٤آب عام  ١٩٢٩في القاهرة وتوفي في  ١١تشرين الثاني  ٢٠٠٤في مستشفى في باريس إثر تسميمه(.
م ّ5 5 5 5دة ه 5 5 5 5ذا ال 5 5 5 5لقاء ه 5 5 5 5ي  ١٧دق 5 5 5 5يقة ت 5 5 5 5قري 5 5 5 5بًا ،وُي 5 5 5 5نظر ف 5 5 5 5ي ال 5 5 5 5راب 5 5 5 5طhttps://www.youtube.com/watch? :
صا ،وه 5و
 v=21JCQhtUS2k&feature=youtu.beوق 5د اطّ5لع ع 5ليه ح 5تى ك 5تاب 5ة ه 5ذه األس 5طر ت 5سع وت 5سعون ش 5خ ً
م 5وج 5ود ع 5لى ال 5شاب 5كة م 5نذ ال 5سادس م 5ن ك 5ان 5ون ال 5ثان 5ي امل 5اض 5ي .ف 5ي امل 5قاب 5لة ي 5تطّرق ال 5كاه 5ن ب 5شكل أس 5اس 5ي ل 5دور
ال 5رئ 5يس ال 5شهيد ال 5راح 5ل ،األب ،األخ ،امل 5ساع 5د ،ال 5رم 5ز ،ال 5قائ 5د ،ال 5ثائ 5ر ،األب ال 5حنون ،ك 5ما دع 5اه ،ف 5ي ت 5قدي 5م ال 5دع 5م
ل 5لطائ 5فة ال 5سام 5ري 5ة ،م 5ثل امل 5ساع 5دة ف 5ي ب 5ناء امل ُ5تحف ال 5ذي ي 5دي 5ره ال 5كاه 5ن ح 5سني ن 5فسه ،وم 5نح ع 5ضوي 5ة )ال 5كوت 5ا( ف 5ي
املج5لس التش5ري5عي ل5لكاه5ن األك5بر امل5رح5وم سّ5لوم ب5ن ع5مران ب5ن إس5حق ) ،٢٠٠٤-١٩٢٣ك5اه5ن أك5بر ل5سنتني ون5صف
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ت5قري5با( ع5ام  .١٩٩٦ك5ما وأع5رب ال5كاه5ن ح5سني ع5ن رغ5بته ف5ي أن يح5ذو ال5رئ5يس الفلس5طيني ال5حال5ي ،ال5سيد مح5مود
ع5باس ،الخ5ليفة ال5صال5ح ،ح5ذو ال5راح5ل ع5رف5ات ب5خصوص ت5أم5ني ع5ضوي5ة س5ام5ري ف5ي املج5لس التش5ري5عي الفلس5طيني.
ك 5ما وذك 5ر ال 5كاه 5ن أن ال 5رئ 5يس ال 5راح 5ل ق 5د أط 5لق أح 5ياًن 5ا اس 5م ال 5يهود ع 5لى ال 5سام 5ري 5ني وذل 5ك ب 5حسن ن 5ية ،وه 5ذا غ 5ير
ص 5 5حيح .وع ّ5 5لق ال 5 5كاه 5 5ن ح 5 5سني ق 5 5ائ 5 5ال ”ال 5 5دي 5 5ن ال 5 5يهودي ب 5 5النس 5 5بة ل 5 5نا ب 5 5دع 5 5ة“ وأض 5 5اف مفس ً5 5را م 5 5عنى ال 5 5تسمية
”ال5سام5ري5ون“ أي ال5شام5يري5م أي امل5حاف5ظني ع5لى ال5دي5ن ،ال5توراة ،أس5فار م5وس5ى الخ5مسة .وت5وراة ال5سام5ري5ني ت5ختلف
ع5ن ت5وراة ال5يهود ال5رب5ان5يني ف5ي س5بعة آالف م5وض5ع ت5قري5با .م5ساع5دات ع5رف5ات ل5لسام5ري5ني ال ت5عّد وال ت5حصى” .إن5ه ع5مل
دول5ة م5ن وال إش5ي ،ال س5الم ب5دون إق5ام5ة دول5ة فلس5طني وع5اص5متها ال5قدس؛ وذك5ر ح5سني أن ع5رف5ات ق5ال ”ل5و أع5طيت
ش5بر م5ن أرض5ي ألق5مت دول5تي“ .وأض5اف ح5سني ،م5حاف5ظة ن5اب5لس م5ثل ي5حتذى ب5ه ب5خصوص ال5تآخ5ي ب5ني ال5دي5ان5ات
ال5ثالث ال5سام5ري5ة ،امل5سيحية واإلس5الم5ية؛ ال5سام5ري5ون ه5م الس5الل5ة ال5حقيقية ل5بني إس5رائ5يل ،ل5دي5هم أق5دم ع5ادات ּوأق5دم
توراة وأقدم تاريخ وأقدم لغة“.
وم5ما ذك5ره ال5كاه5ن ح5سني واص5ف ف5ي ه5ذا ال5لقاء ،ت5لك امل5عرك5ة ال5قوي5ة ال5تي دارت ب5ني ع5رف5ات وال5جنود اإلس5رائ5يليني ف5ي
ش5ارع  ٢٤ف5ي ج5بل ال5نار ،ح5يث أّن رص5اص5ة أص5اب5ت ح5ائ5ط ب5يت ال5كاه5ن ،ع5اب5رة ب5ني رق5بته ورق5بة اب5ن عّ5مه ف5ضل )ب5ن
إب5راه5يم ب5ن خ5ضر ،ن5ائ5ب ال5كاه5ن األك5بر ال5حال5ي ،أش5كر ص5دي5قي ع5زي5ز ال5كاه5ن نج5ل ص5دي5قي امل5رح5وم ال5كاه5ن األك5بر،
أب5ي ش5فيق ي5عقوب ب5ن عّ5زي  ،١٩٨٧-١٨٩٩ك5اه5ن أك5بر م5نذ ١٩٨٤ح5تى وف5ات5ه ،ع5لى م5واف5ات5ي ب5اس5م ف5ضل ال5كام5ل(،
ال5لذي5ن ك5ان5ا ج5الس5ني ب5جان5ب ال5ناف5ذة ي5راق5بان مج5رى امل5عرك5ة .ب5ضعة س5نتمترات ف5قط ف5صلت ب5ني ال5رص5اص5ة وب5ني ع5نقي
ص 5ل إل 5ى م 5عرف 5ة ت 5فسير اس 5م ي 5اس 5ر ع 5رف 5ات
ح 5سني وف 5ضل .ه 5ذا ال 5حادث ،ك 5ما ي 5قول ال 5كاه 5ن ح 5سني ،أّدى إل 5ى ال 5تو ّ5 5 5
ب5حكمة اهلل ،وخ5لق ت5رابً 5
ص ب5النس5بة ل5لكاه5ن .وب5عد ت5رّدد م5ا ،ح5اول
طا خ5ا ًّ 5 5 5
ص5ا ب5ينه وب5ني أب5ي عّ5مار .وع5رف5ات ش5يء خ5ا ّ
الكاهن اإلجابة عن سؤال طرحته ميساء املحاورة في اللقاء التلفزيوني ،عن تفسير االسم ”ياسر عرفات“.
س5ر إل5ى ج5بل ع5رف5ات ،وال ح5جّ ف5ي اإلس5الم ،ك5ما
أج5اب ال5كاه5ن :ف5ي ال5عرب5ية االس5م م5كّون م5ن :ي5ا +س5ر  +ع5رف5ات أي5 ِ :
ص ،ق5دس5ية،
ه5و م5عروف ،ب5دون ال5وق5وف ع5لى ج5بل ع5رف5ات؛ أو أم5ام5نا -ي5ا س5ر ع5رف5ات  -أي ف5ي ه5ذا ال5شخص سّ5ر خ5ا ّ
أشياء كثيرة ،وميساء تعّقب :سحر كوني.
وه5ناك ت5أث5يل آخ5ر ي5رت5كز ع5لى ال5لغة ال5عبري5ة ال5سام5ري5ة ك5ما ذك5ر ال5كاه5ن ح5سني ،واالس5م ب5موج5به م5ؤّل5ف م5ن :يش5ر +
עֶרף ،ال5 5رق5 5بة
ع5 5رف - +ات )امل5 5قصود :ישר  +ערף - +את( وال5 5فعل امل5 5لفوظ  yeyassarي5 5عني ”ي5 5ؤّدب“ و  ˓āråfأي ֹ
ف 5امل 5عنى :ي 5ؤّدب غ 5الظ 5ة ال 5شعب اإلس 5رائ 5يلي م 5ن أول 5ه إل 5ى آخ 5ره ،إذ أن األل 5ف )آالف( أول الح 5روف ال 5هجائ 5ية وال 5تاء
)ت 5اف( آخ 5ره 5اُ .ي 5ذك 5ر أّن ال 5فعل ال 5عبري ישר امل 5قاب 5ل ت 5أث 5يلًيا ل 5لفعل ال 5عرب 5ي ”يس 5ر“ ،ي 5عني ”ق ِّ5وم ،إج 5عله مس 5تقيًما“
وي 5لفظ ب 5الش 5ني ول 5يس ب 5الس 5ني ك 5ما ن 5طق ب 5ه ال 5كاه 5ن ح 5سني ،ك 5ما ورد ف 5ي س 5فر ال 5عدد  yīšår ،٢٣ :٢٧وي 5نظر ف 5ي
م 5واض َ5ع أخ 5رى ف 5ي ال 5توراة م 5ثل س 5فر ال 5عدد ١٠ :٢٣؛ س 5فر ال 5تثنية ٢٨ ،٢٥ ،٨ :١٢ ،١٨ :٦ ،٤ :٣٢؛ س 5فر الخ 5روج
 .٢٦ :١٥ث5م ي5ا ُت5رى م5ا ال5صلة ب5ني -ات ف5ي ع5رف5ات وأّول الح5روف وآخ5ره5ا ،أي5ن امل5نطق ال5بسيط؟ وه5ذا ي5ذّك5رن5ي ب5تفسير
ق5رأت5ه ف5ي أك5ثَر م5ن مخ5طوط س5ام5ري ب5ال5عرب5ية ،ي5قول ب5أن ال5توراة ك5ام5لة وال ت5حتاج ألس5فار أخ5رى ك5األن5بياء وامل5كتوب5ات،
ج ّ5مل ي 5ساوي  ٣٢وه 5و ع 5دد
ك 5ما ل 5دى ال 5يهود ،ألن 5ها تس 5تهّل ب 5الح 5رف ب 5اء وت 5نتهي ب 5الح 5رف الم و”ب 5ل“ ف 5ي ح 5ساب ال ُ 5
أس 5نان ال 5شخص ال 5بال 5غ ،وع 5ليه ف 5ال 5توراة ك 5ام 5لة ب 5ال 5غة )م 5ا ش 5اء اهلل !!!( .ال م 5يساء وال ال 5كاه 5ن ح 5سني اب 5ن ال 5كاه 5ن
األك5بر واص5ف )وش5قيق ال5كاه5ن األك5بر ال5حال5ي ع5بد اهلل( ،ت5طّرق5ا إل5ى رّد ف5عل ع5رف5ات ع5ند س5ماع5ه له5ذا ال5تأث5يل غ5ير
العلمي.
م 5 5ثل آخ 5 5ر ل 5 5لتأث 5 5يل ال 5 5شعبي امل 5 5فتقر ألبس 5 5ط األص 5 5ول ال 5 5علمية ،ذك 5 5ره ال 5 5كاه 5 5ن ن 5 5فسه ف 5 5ي م 5 5وض 5 5ع آخ 5 5ر https://
 www.youtube.com/watch?v=9SjEhN2PftU&feature=shareح5 5 5يث ذك5 5 5ر ف5 5 5ي س5 5 5ياق ح5 5 5دي5 5 5ثه أن أص5 5 5ل
االس5م ”ج5ري5زي5م“ ،امل5ذك5ور ف5ي ال5توراة ال5سام5ري5ة ث5الث عش5رة مّ5رة ،ف5ي ح5ني أن ال5قدس غ5ير م5ذك5ورة ف5يها ،ه5و ”م5ن
چزاِرم أي جّزار يعني أن الذبيح يجب أن يكون على قّمة جبل جريزيم“.
أ ْ
الج5 5دي5 5ر ب5 5ال5 5ذك5 5ر أن ال5 5كات5 5ب ال5 5سام5 5ري امل5 5شهور ،أب5 5و ال5 5حسن إس5 5حق ب5 5ن ف5 5رج ب5 5ن م5 5اروث ال5 5صوري) ،وال5 5د ال5 5طبيب
وال 5نحوي امل 5عروف ش 5مس ال 5حكماء ،أب 5و إس 5حق إب 5راه 5يم ب 5ن ف 5رج ب 5ن م 5اروث( ،ال 5ذي ع 5اش ف 5ي أواخ 5ر ال 5قرن ال 5حادي
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عش5ر وب5داي5ات ال5ثان5ي عش5ر ،ي5قول ف5ي ك5تاب5ه ال5شهير ”ال5طبّاخ“ م5ا ي5لي ”...ال5دي ي5دل ع5لي ان ال5قبله وامل5قصد ب5عبادة
اهلل ت5عال5ى/ج5بل ال5برك5ه امل5سمي ف5ي الش5رع الش5ري5ف ההר גריזיم /وم5عني ه5ذه ال5لفظه ج5بل ال5عباده ل5لمنقطعني ال5ي/
اهلل وه5و م5عروف يس5تدل ع5لي م5عرف5ته بعش5ر ح5دود) “.../الخ5ط  /ع5الم5ة ع5لى آخ5ر س5طر وب5داي5ة م5ا ي5ليه ،أن5ظر املخ5طوط
 ،Manchester John Rylands Sam 9Aص١١٥ ،ب وأنظر أطروحة الدكتوراة:
Gerhard Wedel, Kitāb aṭ-Ṭabbāḫ des Samaritaners Abū l-Ḥasan aṣ-Ṣūrī. Kritische Edition
und kommentierte Übersetzung des ersten Teils. Berlin: Freien Universität Berlin 1987, p.
.(147
ك 5نت ق 5د ذك 5رت ه 5ذا ال 5تفسير ب 5اخ 5تصار ف 5ي أط 5روح 5تي ل 5لدك 5توراة :ال 5ترج 5مة ال 5عرب 5ية ل 5نص ت 5وراة ال 5سام 5ري 5ني ،م 5دخ 5ل
ل5طبعة ع5لمية ،ث5الث5ة أج5زاء ،ال5قدس :ال5جام5عة ال5عبري5ة ،ع5ام  ،١٩٧٧ب5إرش5اد األس5تاذ زئ5يڤ ب5ن ح5اي5يم )،٢٠١٣-١٩٠٧
ج ١ .ص ،١٧٠ .ج ٢ .م5لحوظ5ة رق5م  ،٧٩٩ص] ٨٣ .األص5ل ب5ال5عبري5ة[( .وم5ا زل5ت أذك5ر جّ5يًدا أن ه5ذا الش5رح ق5د الق5ى
ح5ا آخ5ر ف5ي
اس5تحساًن5ا واضً5حا ع5ند م5رش5دي ف5ي م5نتصف س5بعينات ال5قرن امل5اض5ي ،ب5ال5رغ5م م5ن أّن5ه ك5ان ق5د ذك5ر ش5ر ً5
ما كتبه عن جبل جريزيم في املوسوعة التوراتية في العام .١٩٧٣
ض5ا وم5راج5عة ض5اف5يني ل5كتاب :ال5تيه اإلس5رائ5يلي ف5ي ش5به ج5زي5رة س5يناء ،ت5أل5يف ال5كاه5ن
)ق5بل ب5ضع س5نوات ك5تبت ع5ر ً5 5 5
ح5سني واص5ف ال5سام5ري ،م5رك5ز ال5سام5ري ال5طّيب ،ن5اب5لس  -ج5بل ج5رزي5م ،فلس5طني .ال5قدس  -ب5يت ح5نينا ،فلس5طني،
دار نش 5ر ج 5ام 5عة ال 5قدس ،ط ٢٨٧ ،٢٠١٢ ،١ .صISBN-13-978-9950-384-00-2 .؛ وق 5د ص 5درت م 5ؤخ ً5را ت 5رج 5مة
ل5ه ب5اإلنج5ليزي5ة؛ أن5ظر :أ .ب- .أخ5بار ال5سام5ري5ني ١٥ ،١١٢٧-١١٢٦ ،ك5ان5ون ال5ثان5ي  ،٢٠١٣ص١١٣-١٠٣ .؛ خ5الص5ة
ب 5ال 5عبري 5ة وب 5اإلنج 5ليزي 5ة ف 5ي أ.ب- .أخ 5بار ال 5سام 5ري 5ني  ١ ،١١٢٩-١١٢٨ش 5باط  ،٢٠١٣ص٥٩-٦١ ،١٥-١٤ .؛ أن 5ظر
أيضا ((http://shomron0.tripod.com/2013/janfeb.pdf

גיזרון עממי של השם ’’יאסר ערפאת‘‘ הניב תמיכה בהקמת המוזיאון
השומרוני
חסיב שחאדה
אוניברסיטת הלסינקי

האטימולוגיה ,הגיזרון או מדע מקורות המלים הוא ענף בלשני מסובך מקדמת דנא .הוא
עוסק בנבירה במקורות המלים ,תולדותיהן והתפתחות משמעויותיהן במהלך התקופות
וההקשרים השונים .ענף זה ידוע בשם הלועזי  Etymologyהמורכב משתי מלים ביוונית
 ,Etymos+logosדהיינו ’’מקור התיבה‘‘ .העיסוק בענף בלתי שכיח זה יחסית ,דורש מהחוקר
ידע רחב ועמוק בכמה לשונות ,ביסודות הבלשנות ,וכן במכלול רחב של ידע בהיסטוריה,
גיאוגרפיה ,סוציולוגיה וציוילזציה .המכשלות בענף זה מרובות ומסוכנות ולכן רואים אנו כי
מיעוט מקרב הבלשנים בעלי שם מעורבים בתחום זה בזמננו.
לצד תחום מדעי זה ,קיים מה שמכונה בשם ’’הגיזרון העממי‘‘ ) (Folk etymologyועוסקים
בו מי שאינם כשירים לעסוק במחקר מיגע ומושך כאחד ,והם בדרך כלל ,פשוטי העם ,כפי
שמצביע על כך הביטוי האמור .בכל לשון יש דוגמאות של גיזרון עממי כזה ובערבית
עז‘‘; המקור של
מוצאים אנו דוגמאות כגון :השּפַעַת כלומר ’’אינפלונזה‘‘ מקורּה ב’’ -אף ה ֵ
ּביר‘‘; המקור של שם העיר
שם הסופר האנגלי שקספיר ) (1616–1564הוא ’’הׁשֵיח’ זּו ַ
לס ,ולֻס הוא שם של נחש ארסי ומסוכן שחוסל בפתח שער
נאּבלּוס )שכם( הוא :נאב/ניב ֻ +
העיר )האמת :המקור הוא יווני ’’ניאפוליס‘‘ כלומר העיר החדשה(; מקור המילה
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פן  +ג’אן‘‘ כלומר אומנות
’’פינְג’אן‘‘ )ספל בערבית וקומקום בעברית חדשה( בשתי מילים ’’ ַ
שד ,קוסם) .לדוגמאות נוספות מסוג זה יעויין למשל במאמר שכתבתי ומצוי באינטרנט
של ֵ
תחת הכותרת ت 5 5أث 5 5يل آدم م 5 5ن أدي 5 5م وامل 5 5سيح م 5 5ن امل 5 5سح ب 5 5ال 5 5زي 5 5ت ,כלומר :גיזרון אדם מן פני האדמה
והמשיח מן המשיחה בשמן וראה גם; tp://www.atinternational.org/forum...hread.php?t=10; http://
.(www.atinternational.org/forum...hread.php?t=56

הגיזרון המדעי של ’’פינג’אן‘‘ מגלה כי המקור מיוונית  pinaksוממנה חדרה המלה ללהגי
הארמית ובכללם הלהג הארמי הבבלי וממנו לפרסית ,לערבית ולעברית .המילה עברה גם
מן הערבית לטורקית ומטורקית להונגרית ,לצרבית ולפולנית) .ראה :יחזקאל קוטשר ,מלים
ותולדותיהן .ירושלים :קרית ספר בע’’מ ,תשכ’’א ,עמ’  ;(93-95המלה ’’בבל‘‘ פירושה בלבול
הלשונות על פי המובא בתורה ,אולם גיזרונה הנכון הוא ’’בית האל‘‘.
לאחרונה צפיתי ביוטיוב הנושא את הכותרת ’’השָהיד המנוח יאסר ערפאת ויחסו הטוב
מְיסא’ ,נציגת ערוץ הטלויזיה הלויני
כלפי העדה השומרונית‘‘ ,מדובר בראיון שערכה ַ
אלַ-נָג’אח ,עם הכהן יפת בן אשר בן מצליח בן פינחס ) (–1944השומרוני
הפלסטיני ַ
והשכמי ,אחיו של הכהן הגדול הנוכחי עובדיה ) ,1935כה’’ג מאז  (2013המכהן כמנהל
המוזיאון השומרוני שעל הר גריזים ,לרגל יום השנה השנים עשר לפטירתו של הנשיא יאסר
ערפאת .מוזיאון זה השואף לשמש מעין גשר לשלום בין כל העדות ,הוקם לפני שני עשורים
ּמאר סייע בהקמתו לאחר שהכהן יפת האמור פירש לו את פשר הכינוי ’’יאסר
ע ָ
ואּבו ַ
אל–ראּוף
ערפאת‘‘ כפי שנראה בהמשך )השם האמיתי של ערפאת הוא :מוחמד עּבד ַ
סְיִני ,נולד ב 24 -באוגוסט  1929בקהיר והלך לעולמו ב 11 -בנובמבר 2004
אל–קּוְדָוה אל–חּו ַ
בבית חולים בפריס בעקבות הרעלה(.
ראיון זה נמשך כ 17 -דקות והוא מצוי בקישור ?https://www.youtube.com/watch
 v=21JCQhtUS2k&feature=youtu.beמאז ה 6-בדצמבר  ,2016וכבר צפו בו עד כתיבת שורות
אלה  99איש .בראיון התייחס הכהן יפת בעיקר לתפקידו של השָהיד המנוח ,האב ,האח,
המסייע ,הסמל ,המנהיג ,המהפכן ,האב החּנון )שמות ותארים שהכהן כינה בהם את
ערפאת( בסיוע לעדה השומרונית כגון העזרה בהקמת המוזיאון השומרוני המנוהל בידי
טה )מכסה קבועה( במועצה המחוקקת הפלסטינית
סִני/יפת עצמו והענקת ְקוֹו ָ
הכהן חּו ְ
לכהן הגדול המנוח שלום בן עמרם בן יצחק ) ,2004–1923כה’’ג לשנתיים וחצי בערך( בשנת
.1996
כן הביע הכהן יפת את משאלתו כי הנשיא הפלסטיני הנוכחי ,מחמוד עּבאס ,ממשיך דרכו
טה לשומרונים במועצה המחוקקת
הטוב של ערפאת ,ילך בדרכו ויחדש את הְקוֹו ָ
הפלסטינית .כמו כן הזכיר הכהן יפת כי הנשיא המנוח כינה לעתים את השומרונים בשם
’’יהודים‘‘ וזאת מתוך כוונה טובה ,וזה לא נכון .על זאת העיר יפת באמרו ’’הדת היהודית
ביחס לנו היא סטייה מהמסורת/תופעה חדשה‘‘ .הוא הוסיף ופירש את השם ’’שומרונים‘‘
כלומר השָמִֵרם דהיינו שומרי הדת ,התורה ,חמשת חומשי התורה של משה .תורת
השומרונים נבדלת מתורת היהודים הרבניים בשבעה אלפי מקרים בערך .סיועיו של ערפאת
לשומרונים רבים מספור ]בכל הראיון הוזכרו שתי דוגמאות :סיוע בהקמת המוזיאון
סִני :ערפאת ’’עשה מדינה משום דבר; אין שלום ללא
והקווטה[ .כן הזכיר הכהן יפת/חּו ְ
הקמת מדינת פלסטין שבירתה אל-קּוְדס; לו ניתנה לי זרת מאדמתי הייתי מקים את מדינתי
אמר ערפאת ,כפי שהכהן מציין; מחוז שכם הוא דוגמא לחיקוי באשר לאחווה השוררת
בקרב בני שלוש הדתות ,השומרונית ,הנוצרית והמוסלמית; השומרונים הם הצאצאים
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האמיתיים של בני ישראל ,ברשותם המנהגים הקדומים ביותר ,התורה הקדומה ביותר،
ההיסטוריה הקדומה ביותר ,והלשון הקדומה ביותר.
כן הזכיר הכהן יפת בראיון הזה אותה מערכה עזה שהתנהלה בין ערפאת וחיילים
ישראלים ברחוב  24בהר האש ,וכיצד כדור אחד פגע בקיר ביתו של הכהן .הכדור ההוא עבר
בין צווארו של יפת לצווארו של בן דודו איתמר )בן אברהם בן פינחס ,סגן הכהן הגדול
הנוכחי ,תודה לידידי יקיר הכהן בנו של ידידי המנוח הכהן הגדול ,יעקב בן עזי ,אּבּו שפיק,
 ,1987–1899כה’’ג מ  1984ועד מותו ,שהואיל בטובו לספק לי את השם המלא של איתמר(
שישבו על יד החלון וצפו במה שמתרחש בקרב .מרחק של כמה סנטימטרים בלבד הפריד
בין הכדור לצווארי יפת ואיתמר .מקרה זה ,כפי שמעיד יפת הביא לפירוש השם ’’ערפאת‘‘
ּמאר .ערפאת הוא דבר מיוחד לגבי
ע ָ
בחכמת האל ,ויצר מין של קשר מיוחד בינו לבין אּבו ַ
מְיסָא’
הכהן יפת .אחרי היסוס מסויים השתדל הכהן להשיב על שאלתה של המראיינת ַ
בדבר פשר השם ’’יאסר ערפאת‘‘.
הוא השיב :בערבית השם מורכב מ -יא +סר  +ערפאת ,כלומר :לְ אל הר ערפאת ,והרי אין
עלייה לרגל )חג’( באסלאם ללא העמידה על הר ערפאת .או לפנינו :הוי סוד ערפאת! דהיינו
סא’ מגיבה :קסם גלובלי.
מְי ָ
באיש זה יש סוד מיוחד ,קדושה ,דברים רבים ,ו ַ
הכהן מוסיף שישנו גיזרון נוסף הנשען על הלשון העברית השומרונית והוא מורכב מן :ישר +
עֶרף כלומר ה’’צוואר‘‘
ערף – +את ומבטאים את הפעל  yeyassarשמשמעו ’’לחֵּנך‘‘ וֹ /˓āråf -
ולכן המשמעות :יחנך את קשיחות העם הישראלי מראשיתו ועד סופו ,שכן האלף היא
האות הראשונה באלפבית ,והתיו היא האחרונה .יש לציין כי הפעל ’’ישר‘‘ שמקבילו
האיטימולוגי ולא הסימנטי בערבית הוא ’’ي5س 5 5 5 5 5 5ر‘‘ ,פירושו ’’ליישר‘‘ ובערבית ’’להקל‘‘ ונהגה
בׁשין ולא בׂשין כפי שמופיע בספר במדבר כז yīšår ,23 :ויעויין במקומת אחרים בתורה כמו
במדבר כג10 :׳ ספר דברים לב ,18 ,6 ,4 :יב28 ,25 ,8 :׳ ספר שמות טו .26 :יתר על כן,
מתעוררת השאלה מה הקשר בין האותיות -את בשם ’’ערפאת‘‘ והאות הראשונה והאות
האחרונה שבאלפבית ,היכן ההגיון הפשוט? זה מזכיר לי דרוש שקראתי בכמה כתב יד
שומרוניים בערבית .התורה שלמה ועומדת בפני עצמה ואינה זקוקה לספרים אחרים כמו
הנביאים והכתובים כפי שבידי היהודים ,וזאת משום שהיא פותחת באות בי’’ת ומסתיימת
באות למ’’ד ,והצירוף ’’ב’’ל‘‘ בגימַטְִריה שווה ל 32 -וזה מספר שיני האיש המבוגר ,ועל כן
סא’ ולא יפת הכהן התייחסו כלל לתגובתו של
מְי ָ
התורה שלמה )כך אלוהים אדירים!!!( .לא ַ
ערפאת בשמעו את הגיזרון הזה הנטול כל בסיס מדעי.
דוגמא נוספת של גיזרון עממי דומה הנטול כל ביסוס מדעי ,הזכיר גם אותו כהן שומרוני
במקום אחר ,ב .https://www.youtube.com/watch?v=9SjEhN2PftU&feature=share -שם
ובמהלך שיחתו של הכהן יפת על מקור השם ’’גריזים‘‘ הנזכר בתורה השומרונית שלוש
אְגָזאִרם‘‘
עשרה פעמים ,אך אין לו כל זכר בתורה המסורתית ,מגלה יפת שהשם לקוח מן ’’ ַ
ּצב ,הווי אומר ,הזבח חייב להיות על פסגת הר גריזים‘‘.
ּק ָ
ה ַ
כלומר ַ
סן )אב חסדה( יצחק בן מרחיב בן
ח ַ
ראוי לציין כי החכם השומרוני המהולל ,אּבּו אלַ -
מארות’ הצורי )אביו של הרופא והמדקדק הידוע שמש החכמים אבי יצחק אברהם בן
מרחיב בן מארות’( אשר חי בשלהי המאה הי’’א ותחילות המאה הי’’ב כתב בספרו הידוע
ּבח/המצוות’’ את הדברים הבאים:
’’הט ָ
לה/כיוון התפילה ,והכוונה לעבודת אלהים יתעלה /על הר הברכה
’’אשר מורה על הקיּב ָ
המכונה בתורה בשם ההר גריזים )כך בכתב היד בשתי מלים והאות מי’’ם בערבית ,בניגוד
למנהג השומרוני של כתיבה כמלה אחת( /ופירוש תיבה זו הר העבודה
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למתמסרים/המקדשים את עצמם /לאלהים והוא ידוע וניתן להכירו בעשר הגדרות‘‘ )הקו /
מסמן סוף שורה ותחילת השורה הבאה ,ראה כתב היד Manchester John Rylands Sam 9A
עמ’ 115ב ,וראה את עבודת הדוקטור של:
Gerhard Wedel, Kitāb aṭ-Ṭabbāḫ des Samaritaners Abū l-Ḥasan aṣ-Ṣūrī. Kritische Edition
und kommentierte Übersetzung des ersten Teils. Berlin: Freien Universität Berlin 1987, p.
.(147
היתה לי הזדמנות להזכיר פירוש זה בקצרה בעבודת הדוקטור שלי  :התרגום הערבי לנוסח
התורה של השומרונים ,מבוא למהדורה ביקורתית .שלושה חלקים .ירושלים:
האוניברסיטה העברית  ,1977בהדרכת פרופ’ זאב בן חיים ) (2013–1907חלק א’ עמ’ ,170
חלק ב’ הערה מס’  799עמ’  .83עדיין זוכר אני היטב שהפירוש שהבאתי בפני המנוח בן
חיים באמצע שנות השבעים של המאה שעברה מצא חן בעיניו ,למרות שהוא הזכיר קודם
לכן פירוש אחר בערך שכתב על הר גריזים באינצקלופדיה המקראית בשנת .1973
)לפני מספר שנים כתבתי סקירה וביקורת מפורטות על הספר :תעיית בני ישראל בחצי האי
סיני מאת הכהן יפת אשר השומרוני .מרכז השומרוני הטוב ,שכם – הר גריזים ,פלסטין.
עמ ’ ,
287
,2012
חנינה  ,פלסטין
אל – קּודס – בית
מהדורה ראשונה ,
) ISBN-13-978-9950-384-00-2ערבית(; תרגום אנגלי לספר זה יצא לאור לאחרונה; ראה א.
ב .חדשות השומרונים 15 ,1127–1126 ,בינואר  ,2013עמ’  ,113–103תקציר בעברית ובאנגלית
ב -א.ב .חדשות השומרונים  1 ,1129–1128בפברואר  ,2013עמ’  ;59–61 ,15–14וכן בhttp:// -
(shomron0.tripod.com/2013/janfeb.pdf
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