
74

74

מבחר פירושים והארות על 
טקסטים מתוך הספרות 

הערבית הקלאסית — חלק ב
ניצה בינדר

السموأل بن عادياَء שמואל בן עדיה   8 
בדור  חי  הוא  הג’אהיליה.  בתקופת  מפורסם  יהודי  משורר  َمْوَأُل ْبُن َعاِدياَء:   َألسَّ

 

הקודם למוחמד, והיה למשל בערב בנאמנותו הגדולה: ”נאמן    

משמואל”.   

שמואל נזכר באחד השירים של َأْعشى َمْيُمون, מגדולי משוררי הבדווים ובן דורו של 

מוחמד. המעשה, שאליו רומז اأَلْعشى, אירע בזמן שהותּה של בתו של גדול משוררי 

ערב, إْمُرُؤ اْلَقْيس, בטירת שמואל, שנקראה اأَلْبَلق. אביה, בצאתו לביזנץ, הפקיד אותה 

עם שריונים יקרים בידי שמואל בן עדיה. האב המשורר מת בביזנץ, וערבים משבט 

ان, שהיו בשירות הקיסר הביזנטי, באו לדרוש בשמו את הבת ואת השריונים.  َغسَّ
اْلَقْيس, והתבצר בטירתו. העבדים  إْمُرُؤ  שמואל מיאן להפר את הברית שכרת עם 

הביזנטיים הצליחו לתפוס את בנו של שמואל, שיצא לצוד ציד, והמפקד )יש אומרים, 

ان בכבודו ובעצמו( העמיד את שמואל בן עדיה בפני הברירה: מסור  שהיה זה מלך َغسَّ

לי את השריונים, ואם לאו — אמית את בנך. אולם שמואל סירב להפר את הבטחתו, 

שניתנה למשורר שמת, והמפקד הביזנטי כעס והרג את בנו של שמואל בן עדיה. 

הערבי  למשורר  עדיה  בן  שמואל  היהודי  המשורר  שהושיט  העזרה  על   הסיפור 
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על שמואל נמשל המשל על הנאמנות, כיוון שמסר את בנו עד שנהרג, ולא   

הפר את נאמנותו. הסיבה לכך ]למשל[ היא, שכאשר התקדם אמרו אלקיס 

בדרכו לקיסר, הוא התאכסן אצל שמואל במבצרו. אנשיו  המשורר ל־الشام 

נפרדו ממנו )עזבו אותו(, עד שנותר לבדו ונאלץ לברוח, שכן מלך احليرة חיפש 

אותו, ושלח את צבאו לחפש אותו. אמרו אלקיס ברח והתאכסן אצל שמואל 

ועמו שריונות ]וזה הכביד עליו, כנראה, מאוד[, שהיו שייכים לאביו, ורכוש 

רב שנשאר עמו. בנוסף, ביקש ממנו אמרו אלקיס שיכתוב בעבורו אל מלך 

ان, שידאג להוביל אותו אל קיסר ]שייתן לו חסות[. הוא עשה כך ]שמואל[,  َغسَّ
ו]אמרו אלקיס[ הפקיד את שריונותיו ורכושו אצל שמואל ונסע ל־الشام. מלך 

احليرة שלח צבא, ופקד עליהם לקחת את רכושו של אמרו אלקיס משמואל. 
כשהגיעו אליו ]חנו במקום המבצר המנומר הזה[, הם תפסו בן של שמואל, 

שיצא מהמבצר. אחר כך אמר מפקד הצבא לשמואל: האם אתה מכיר אותו? 

אמר: כן, זה בני. אמר: האם אתה מוכן למסור את הפיקדון, שנמסר לך, או 

שאני הורג אותו? אמר: עשה כרצונך ]זה עניינך[, איני מוכן להפר את נאמנותי, 

ולא למסור את כספו של בן חסותי. הרג מפקד הצבא את העלם, והסתלק 

מעל שמואל ]עזב אותו[. עליו נמשל המשל ביחס לנאמנות: אין אדם נאמן 

יותר משמואל. 

أجود من كعب بن مامة  12

ספר קדום מאוד.  بَّر:   َ اْلُ
קטע זה מלמד על חלוקת המים, במיוחד בזמן חום, כאשר תעו   

במדבר. המנהיג היה שותה בדרך כלל אחרון. קודם כל נהגו 

להשקות את הגמלים, ואחר כך את החלשים. הקרבת האדם 

את עצמו על ידי מתן המים לאחרים העידה על אצילות נפש. 

לערבים בג’אהיליה היו אותם החודשים כמו למוסלמים, אך  َشْهر َناِجر )ש’ 2(: 
הייתה להם שיטה מיוחדת של עיבור, כלומר, כל כמה שנים 

תתאים  שהשנה  כדי  חודשים,   12 במקום   ,13 חודש  הוסיפו 

לשנת השמש. 

עם בואו של מוחמד הוא אסר את העיבור, כי הקוראן טען,   

שהעיבור הוא תחבולה לקצץ את מספר החודשים, שאסור 
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היו  )כי בשנה מעוברת  כדי להרבות מלחמה  להילחם בהם, 

רק 3 חודשים האסורים בלחימה(. 

הוא מקביל  הלוהטים.  הוא אחד מחודשי השנה  َناِجر  חודש   

לחודש َصَفر באסלאם )החודש השני בלוח השנה המוסלמי(. 

זהו חודש שחון, אחד מחודשי הקיץ, שבהם חם במיוחד )אין 

זה שם של חודש(. 

המים.  לכמות  מידה  שישמש  כדי  בספל,  לשימו  נהגו  חצץ.  َحَصاة )ש’ 2(:  
לעומת  אין הוא סופג את המים. האבן,  כי  השתמשו בחצץ, 

זאת, סופגת מים. 

מידה.  اْلَْقَلة )ש’ 3(:  
החבורה קמה.  َل الَقْوم )ש’ 8(:   إْرَتَ

כעב, זּוז! َيا َكْعب اْرَتِْل )ש’ 8(: 
חיית טרף )כלשהי, לא מסוימת(.  َسُبع )ש’ 10(: 

רואים בקטע סדר מופתי: כשה־َساِقي עובר ומחלק את המים, כולם יושבים בשקט 

ומחכים. קודם שותים הגמלים, ואחר כך בני האדם. َكْعب היה אחראי להשקות 

את הגמלים. 

הגמל מסמל את כל הרכוש לגבי הערבים. אם אדם ימות, אין זה נורא. אך אם 

הגמל ימות, זה חמּור. 

תופעות תחביריות:

َكْعِب ْبِن َماَمَة — על השם إْبن ראה קטע 1 לעיל, עמ’ 7.  כותרת: 

َماَمَة - שם מחוסר تنوين )מסתיים ב־ة(.   
ِمِر ْبِن ِقاِسٍط - جملة صفة.  ُجٌل ِمَن النَّ فيِهْم َرَ ש’ 1:  

על השם إْبن ראה קטע 1 לעיל, עמ’ 7.   

َأَخاَك - מושא ישיר. המילה أخ שייכת ל־األسماء اخلمسة.  ש’ 5:  

ذلَِك اْلَيْوَم - َظْرف زمان.  ש’ 6: 

اْلَْنِزَل اآلَخَر - َظْرف مكان + שם התואר שלו.  ש’ 7-6:  

َيا َكْعُب - نداء.  ש’ 8:  

َكْعُب - نداء בלי מילת פנייה.  ש’ 9:  

ُكَلُه - جملة صفة.  ُبِع ِمْن َأْن َيَأْ َيَْنُعُه ِمَن السَّ ש’ 10:  
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תרגום:

יותר נדיב מַּכְעּב ּבן ַמאַמה

הוא משבט ִאַיאד. מסיפורים שיצאו עליו ]עולה[, שהוא יצא בראש קבוצת רוכבים, 

חילקו  לכן  בדרכם.  ותעו  חם,  בחודש  ַקאִסט,  ּבן  אלַנִמר  מ]שבט[  איש  וביניהם 

ביניהם את מימיהם )היו זורקים לתוך ספל גדול מעץ חצץ, אחר כך שופכים מים 

מהאנשים  אחד  כל  ואז  ַאְלַמְקַלה.  נקרא  ההוא  החצץ  החצץ.  את  שתכסה  בכמות 

היה שותה במידה שווה(, והתיישבו לשתות. כאשר עבר הספל והגיע אל ַּכְעּב, הוא 

ראה את האיש משבט אלַנִמר, כשהוא נועץ בו עיניים במבט חודר. ויתר ]כעב[ על 

שבט  בן  אחיך  את  ַהשקה  המים(:  את  שמחלק  )זה  לַמשקה  ואמר  בעבורו,  מימיו 

אלַנִמר! שתה האיש משבט אלַנִמר את חלקו של כעב מן המים באותו היום. אחר 

כך למחרת חנו בחניה אחרת, וחילקו ביניהם את שארית המים שלהם. ואז הסתכל 

אליו האיש משבט אלַנִמר כפי שהסתכל ביום הקודם. אמר כעב כפי שאמר ביום 

הקודם. כאשר עלו על הגמלים, אמרו לו: כעב, עלה על הגמל. אבל לא היה לו כוח 

להתרומם, בזמן שהם כבר היו קרובים אל המים. אמרו לו: רד, כעב, כי אתה האיש 

היורד ראשון למים ומוליך עמו את הגמלים להשקותם. הוא היה חלש עד כדי כך, 

שנבצר ממנו לענות. כאשר התייאשו ממנו, כיסו אותו בבגד, שימנע מחיות הטרף 

לטרוף אותו, והשאירוהו במקומו, והוא נפח את נשמתו. 

مولد محمد )ص( وطفولته   .18

َم = صلعم )ص( )כותרת(: תפילת אללה עליו וברכתו.  ى اللُه َعَلْيِه َوَسَلّ َصلَّ
נוסחה זו נאמרת רק אחרי שם הנביא או כינויו. 

בקרב המוסלמים אסור להשתמש בקיצורי הנוסחה בכתב. היא חייבת להיכתב 

במלואה )יצאה גם َفْتوى של המֻופתי הסעודי המנוח إِْبُن اْلباز בעניין זה(. לעתים יוצרים 

מהנוסחה מבנה קליגרפי נאה ביותר. 

סבו של הנביא. הוא גידל את הנביא מגיל 6 )לאחר מות אמו(.  ِلِب )ש’ 1(:   َعْبُد اْلُطَّ
השם גזור מבניין إِْفَتَعَل )8( — اسم الفاِعل.   

אבי הנביא. הוא מת לפני הולדת הנביא. הוא קיבל שם זה לאחר  َعْبُد اللِه )ש’ 8(:  
שמוחמד נעשה נביא, והיה ל־عبد الله הראשון באסלאם. 


