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תרגום
הקדמה
תח אּבן אּבי
פ ְ
א לַ -
להלן מביא אני סיפור שהופיע בספר ההיסטוריה הידוע ,פרי עטו של אּבּו ַ
סן הדנפי השומרוני ,אשר הועלה על הכתב באמצע המאה הי’’ד בערבית ,על פי
ח ַ
לַ -
א ְ
ַ
בקשתו של הכהן הגדול ,הרבן פינחס ,בשנת  .1352כרוניקה זו  -ראשיתּה באדם וסופּה
בנביא מוחמד .יש כתבי-יד רבים הכוללים השלמות עד לימינו אנו .הכרוניקה יצאה לאור
לראשונה בערבית ,לשון המקור ,בגרמניה בידי אדוארד וילמר ,בשנת  .1865קיימת מהדורה
חדשה שהיא פרי עבודת הדוקטורט של פול סטינהאוס מאוסטרליה ,והיא מושתתת על
כתב -יד הנטינגטון שבספריית בודלי ,ותרגומו לאנגלית פורסם בשנת .1985
אל-תאריח’ ,ספר ההיסטוריה של אבי
בפירסום סיפור זה ,הסתמכתי על כתב-יד של ּכתאּב ַ
תח השומרוני שברשותי ,זה עשרות בשנים .כתב-היד מחזיק  166עמודים ,ומעתיקו
פ ְ
לַ -
א ְ
ַ
הוא אב חסדה בן יעקב הכהן )מת בשנת  (1959ב 19-בג’ומאדא הראשון בשנת 1352
להגירה ,המקביל ליום ג’ 20 ,בספטמבר  ,1932עמ’ .149-146
הבאתי את הטקסט כפי שהוא מופיע במקור והערתי על כל הגהה שהגהתי ,כן הוספתי
סימני פיסוק כדי להקל על הקורא בקריאת ערבית ביינימית ,והם חסרים בכתב-היד.
בשוליים השמאליים של העמוד  146נרשמה הכותרת :בדבר )בקשת( שלושת חוזי הכוכבים
אשר ׂשמו את פעמיהם אל !"! .#הלוכסן  /מורה על סוף שורה ותחילת השורה הבאה
אחריה ,ואילו שני לוכסנים  //מסמנים סוף עמוד ותחילת העמוד הבא אחריו.
מטרתי העיקרית ,היא להגיש חומר זה לישראלים השומרונים ,הן בשכם והן בחולון ,ועל כן
הוא מוגש בשתי הלשונות ,הערבית והעברית .חומר זה ,להערכתי ,אינו נגיש לרובם
המכריע של השומרונים .כמו כן ,שמעתי מקצת דעות וידיעות לא מדויקות ,ואף לא נכונות,
גם מפי כוהנים ,על כמה פרטי מידע שבסיפור .לדוגמה ,נאמר כי הנביא מוחמד הזמין את
אורחיו לסעוד את לבם; התנצלותו של החכם השומרוני צר מצא ,כלומר אויבׂ/שונא מצא,
בשל סיבות דתיות ,כאלה ואחרות )כך וכך וכך וכך(; הצעת הנביא מוחמד לשומרוני לשלם
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תח ,כפי
פ ְ
לַ -
א ְ
חְירא ,בעת ששמו בכרוניקה של אּבּו ַ
לו כגמולו; וכי שם הנזיר הנוצרי הוא בּו ַ
סלאם .כמעט שאין אנו יודעים דבר על שני האסטרולוגים,
לַ -
א ְ
ּבד ַ
ע ְ
שנראה בהמשך ,הוא ַ
קודם כל’ ,זוהר‘ דהינו ’ירח‘ המכוּנה ’צר מצא‘ מחד גיסא ,ו’קבצה’ מאידך גיסא ,האב
סלאם ,שאינו
לַ -
א ְ
ּבד ַ
ע ְ
הראשון למשפחת הקבצי הידועה .שנית ,מדובר בנזיר נוצרי בשם ַ
חּבאר‘ )פאר החכמים(,
א ְ
לַ -
א ְ
עּב ַ
ּכ ְ
ידוע לי ממקור אחר .האסטרולוג השלישי הוא המכונה ’ ַ
מַירי התימני .הוא היה יהודי שהתאסלם ,אחד מבני
ח ְ
לִ -
א ְ
תע ַ
עּב אּבּו אסחאק בן מא ִ
ּכ ְ
שמו ַ
הדור שאחרי נביא האסלאם הידועים ,והלך לעולמו באמצע המאה השביעית לספירת
הנוצרים.
ל-
א ְ
עְנִזי ַ
לַ -
א ְ
עה ַ
מר ּבן ַרּבי ָ
לבסוף ,הוזכרו גם בסיפור שני אנשים ערביים בעלי שם :האחד עא ִ
ח’ּטאּב שהתאסלם לפניו ,אחד מחבריו של הנביא
לַ -
א ְ
ּבן ַ
מד ִ
עַדוי ,בן בריתו של הח’ליף עּו ַ
ַ
ּבד
ע ְ
מוחמד ,מוסר מסורת ,אשר מת באמצע המאה השביעית לספירת הנוצרים .השני הוא ַ
סדי ,אחד מחברי מוחמד גם כן ,בן דודתו של הנביא מוחמד ,אחותו ַזְיַנּב
א ְ
לַ -
א ְ
חׁש ַ
ּבן ַג’ ְ
אללה ִ
היתה אשתו של הנביא ,הראשון שכונה ’’מנהיג המאמינים‘‘ ,הלך לעולמו בשנת 625
לספירה הנוצרית.

הסיפור
עמ’ 146
’’ונמצאו באותו זמן ,שבו חלה הופעת מוחמד נביא האסלאם,שלושה אסטרולוגים מנוסים
צא‘‘ ו’קבצה‘,
מ ָ
צר ָ
במלאכתם .הראשון שומרוני ושמו ’זהר‘ ,כלומר ’ירח‘ ,כוּנה אחר כך ’’ ַ
ּבד אל-
ע ְ
חּבאר‘‘ ,והשלישי נזיר נוצרי בשם ’’ ַ
א ְ
לַ -
א ְ
עּב ַ
כ ְ
והוא מעסּכר .השני יהודי ושמו ’’ ַּ
אסטרולוגיה שלהם ומצאו כי שלטון ביזנטיון הגיע לקצו ,ואילו
סלאם‘‘; עיינו במלאכתם וב ַ
ַ
שם ,וסימנו שּומה
שלטון הישמעאלים )הערבים( החל על ידי איש מצאצא הערבים מבני הא ֶ
)נקודת חן ,כתם לדה( לבנה ,בגודל עיגול כף היד בין כתפיו ,ויש אומרים צהובה.
כאשר שמעו על בואו ,נפגשו שלושתם ואמרו :הבה נלך ונראה את האיש אשר קבענו את
בואו ,וקיימנו אתו בחשאי מצד  //עמ’  147אדוני השלטון והספרים והאסכולות ,כדי שלא
יאונה לנו רע על ידו כפי שאירע לנו על ידי קודמיו .הלכו השלושה והגיעו אל העיר שבּה
חּבאר אני אגש .הוא ניגש אליו,
א ְ
לַ -
א ְ
עּב ַ
כ ְ
נמצא .אמר האיש לרעהו מי ייגש ראשון? השיב ַּ
ּבין צאצאי היהודים הקדומים? ענה לו :אני
מ ֵ
בירכו לשלום ,ואז אמר לו ]מוחמד[ :מי אתה ִ
מלך מזרע ישמעאל יקום ויחזיק בעולם ,ואף לא אדם אחד יעמוד בפניו.
מצאתי בתורתי כי ֶ
סלאם ואמר :כך מצאתי בברית החדשה ,והם לא ידעו דבר בנידון אלא
לַ -
א ְ
ּבד ַ
ע ְ
אחריו ניגש ַ
ממלאכתם.
צא[ ,אמר לו :אתה תחזיק בדת רחבה ותשלוט בכל
מ ָ
ניגש אליו גם כן צר מצא ]= אֹוֵיב ָ
העולם ]מילולית :בצווארי העולם[ .אנו יודעים שישנו סימן בין כתפיך .מוחמד שמח לשמוע
א ל-
ּבד ַ
ע ְ
חּבאר ו ַ
א ְ
לַ -
א ְ
עּב ַ
כ ְ
דברים אלה ,פשט את בגדיו והנה שּומה לבנה גדולה בין כתפיוַּ .
סלאם התאסלמו ו]מוחמד[ שמח בהם שמחה רבה; הושיבם לידו ואמר  :.('!/.&'+מה
ַ
אתך ,אינך עושה כמותם? גש אליה ]דת האסלאם[ כמותם שניהם .אמר [('! &'] :יש לי
מזה די צרכי ,משמע ההלכה והדת ,אני מבורך/בר מזל בדתי ,ואיני יכול לבוא אליך
]מוחמד[ ,ואיני עוזב את דתי .אז הובך ]כתב יד אחר :נפצע[ מוחמד ואמר לו :/מה חפצך? הוי
שומרוני! ]ארבע מילים אלה מופיעות במקור בדיו אדומה .בשוליים הימניים של עמוד 147
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למטה מופיע :בדבר הברית הראשונה והברית השנייה אשר לקחן '& .('! .מן מוחמד[.
צר מצא ענה לו :אדוני ,באתי אליך בשל ברית ואמנה -שנוכל אני ובני דתי ועדתי להסתמך
עליהן ,ברית כתובה לשם שמירת הנפשות ,הצאצאים ,הממון ,הַוְקף-הְקדש ובניית בתי
התפילה .הוא ]מוחמד[ ציווה על הפקיד/הכותב לכתוב להם ברית ,ביטחון וזכות כרצונו.
הכותב נכח לפניו וכתב בפקודתו ]המלה האחרונה חסרה במקור ,והוספתיה על פי כתב-יד
בד אללה ]שלוש המילים האחרונות חסרות במקור ,והוספתין על פי
ע ְּ
ּבן ַ
ּמד ִ
ח ַ
אחר[ :אני מּו ַ
לּב ,ציוויתי לכתוב לשומרונים חוזה ביטחון וזכות לגבי
ּט ִ
ל-מו ַ
א ְ
בד ַ
ע ְּ
כתב-יד אחר[ בן ַ
נפשותיהם ,צאצאיהם ,רכושם ,בתי תפילתם והקדשם ,בכל ארצותיהם ובכל תחומיהם //
עמ’  ,148וכן ננהג ]במקור :יתפשט ב ,הגהתי לפי כתב-יד אחר[ כלפיהם וכלפי בני ]המלה
האחרונה חסרה במקור והוספתיה על פי כתב-יד אחר[ החסות בפלסטין התנהגות נאה.
חׁש
בן ַג’ ְ
א ִּ
בד אללה ִ
ע ְּ
עה ו ַ
ּבן ַרּבי ָ
א ִ
מר ִ
צר מצא לקח אותו ]כתב הברית[ והסתלק משם .עא ִ
צא שב אל מוחמד ,התייצב
מ ָ
צר ָ
לּבַ .
ב י טא ִ
א ִּ
בן ֵַ
א ִּ
לי ִ
ע ִ
יעצו לו כי כותב הברית חייב להיות ַ
בפניו ואמר :הוי אדוני! באתי אליך מארץ רחבת ידיים ,רחוקה; מעדה תשושה ,שעובדי
האלילים קילקלו אותה והשתלטו עליה .בני עמי מבקשים מאלהים יתעלה שהישועה
תבוא על ידך ,ויועץ לי ]במקור :קיוו ,איחלו; הגהתי לפי כתב-יד אחר :יועץ לי[ כי כותב
לי לכתוב את הברית ,והוא עשה
ע ִ
לּב ,ופקד על ַ
אּבי טא ִ
ּבן ַ
א ִ
לי ִ
ע ִ
החוזה יהיה על דעתו של ַ
זאת במקומו.
נתתי כתב ברית זה לשומרונים להגנה על נפשותיהם ,צאצאיהם ,ממונם ,בתי תפילתם
והווקף-ההְקדש שלהם בכל עיר ,בכל מקום ותחום .כן ננהג בהם התנהגות טובה והיה
]במקור המילים :נתתי … היה ,כתובות בדיו אדומה[ ] /מול שלוש שורות אלה שבעמוד 148
ובשוליים הׂשמאליים כתובות המילים הבאות בדיו אדומה למעט שתי השורות הראשונות:
הערת שוליים  /אצל המוסלמים בקוראן נוסח ברית זה הוא כך :מה מבוקשך? הוי שומרוני!
ויאמר ראיתי מה שלא ראו ,ואאסוף מלוא חפני עפר ממצב רגלי השליח ,והשלכתי אותו וכך
ציוותה עלי רוחי ,אמר )משה( לך לך כי גורלך בחיים שתקרא  :אל תגעו .אולם יש לך עונש
לץ ממנו .הבט אל אלהיך ששקדת עליו נעצר לפניו ,שרֹוף נשרפנו -אחר נדקּנו הֵדק
שלא תח ֵ
היטב לזרותו בים; ראה סּוַרת ט .ה .מספר  ,9איות/פסוקים  ;97-95ראה תרגּום יוסף יואל
ריבלין ,אלקוראן .יצא לאור לראשונה בתל אביב בשנת תרצ’’ו[.
כתוב על פיסת עור ,ומסרו אליו וצרמצא נישק את האדמה מרחוק ונפרד ממנו .מוחמד
לץ
אמר :הוי שומרוני! לך .הרי גורלך בחיים שתקֵרא :אין נגיעה ,אכן יש לך עונש שלא תח ֵ
ממנו .התבונן באלהיך ששקדת עליו נעצר לפניוׂ ,שרֹוף נשרפנו ,אחר נדקּנּו הֵדק היטב
חּבאר במשפט '& .('!.משום שלא עשה כמוהו,
א ְ
עּב אלַ -
ּכ ְ
לזרותו בים ,וזה עסקֹו של ַ
וכל צרה הבאה עלינו מקורה ביהודים.
מּדֹות על שלוש האותיות האמצעיות; בכתבי-יד אחרים מופיע:
'&] .('!.במקור יש שתי ַ
'&!(' [%חזר לפלסטין וביׂשר לשומרונים אודות פועלו של אלוהים בהצלחת דרכו,
סלאם התגוררו אצלו והחלו .0*/.-
לַ -
א ְ
בד ַ
ע ְּ
חּבאר וכן ַ
א ְ
לַ -
א ְ
עּב ַ
ּכ ְ
רחמיו וחמלתו עליוַ .
] :432! .+. .0+ .0(-&0-0 ,%21- .%! / *0/- .0+בכתב יד אחר :והתחיל
חּבאר כותב לו ,מסדר מה שמסדר ,ומיידע אותו כל סוגיית השנים מאדם ועד
א ְ
לַ -
א ְ
עּב ַ
ּכ ְ
ַ
הופעת מוחמד ,חמשת אלפים ארבעים ושבע שנים ,כפי שהזכרנו וזהו פירוטו  .[ ...מוחּמד
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הַרע לאף אחד מהם ,אדרבה ,הוא נהג להציג
נהג לאהוב את השומרונים ,במשך כל ימיו לא ֵ
לאנשים את הדת ,מי שבא אליה קיבלֹו ,ומי שלא בא ,לא היה כופה אותה עליו óמוחמד
שלט עשרים שנה וכל //עמ’  149בני האדם בחבלי ארץ אלה צייתו לו ,וממנו עברה ממלכתו
לקרוביו בני אומיה כפי שהורה להם ,לא הוסיפו ]במקור :הוסיף[ ולא גרעו ,ולא הזיקו לאף
אחד .מהם קמו תשעה עשר מלכים ,הראשון בהם מוחמד שחי שישים ושלוש שנים ,במשך
ארבעים ושלוש שנים הוא לא הציק לאף אדם; עשר שנים מלחמות ,עשר שנים נביא שלט
צּדיק ,ששלט
ּכר אלִ -
ּב ְ
פה שנקרא בשם אּבּו ַ
בי קּוחא ָ
א ִּ
בן ַ
א ִּ
ּבד אללה ִ
ע ְ
ומת .אחריו בא ַ
שנתיים ושלושה חודשים“.
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