
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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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. 
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מי שהתאסלם נקרא إِْبُن َعْبِد اللِه כדי למחוק את עברו הנוצרי או הפגאני )כמו ביהדות: 

מי שמתגייר מכונה ’בן אברהם אבינו’(. 

דוד הנביא )אחי אביו(. הוא גידל את הנביא לאחר מות סבו,  أُبو َطالٍِب )ש’ 7(:  
שאצלו גדל לאחר מות אמו. 

د. אמו שולחת אל סבו, ואומרת לו: בוא וראה  כשמוחמד נולד הוא לא נקרא ُمَحمَّ

את נכדך. ייתכן שהיא מזמינה אותו, כדי שיוודא שהוא אכן הנכד שלו. 

ראתה בחלומּה.  َأْت )ש’ 2(:   َرَ

הנשים מופיעות בטקסטים רבים כמי שרואות בחלומות למרחקים. 

בסוף הקטע יש אמת מידה לגבי הקרבה שצריכה להיות, על מנת שיעבירו מישהו 

 לאפוטרופסותו: מוחמד עובר אל דודו )לאחר מות סבו(, כי הוא אחיו של אביו — 

מאותו האב ומאותה האם. 

מינקת בדווית, שלידיה נמסר הנביא זמן קצר לאחר היוולדו. היא  َحِليمة )ש’ 6(:  
השתייכה ל־َبُنو َسْعِد اْبِن َبْكر. עד גיל 5 נשם הנביא אוויר צח ולמד 

לדבר בשפת המדבר הבלתי מקולקלת. שם הוא גם התחשל. 

ة הייתה מרכז מסחרי לסוחרים ממקומות רבים.  בני ُقَرْيش עסקו במסחר, והעיר َمكَّ

לכן הייתה העיר ’מלוכלכת’ )מבחינת הלשון( עקב השפעות של הסוחרים הזרים. 

תושבי העיר נהגו לשלוח את הילדים להתגורר במדבר בגלל צחות האוויר. המדבר 

והחול — מנקים. 

האישה המינקת היא, אפוא, מ־َبُنو َسْعد ולא משבט ُقَرْيش. 

َغات — הלשון הצחה ביותר,  כאשר מופיעה בספרי הדקדוק השאלה, מהי َأْفَصُح اللُّ

מתאר أْلَفاَرابي מה צריכה להיות המציאות הגיאוגרפית, שבה תתפתח לשון המופת: 

הוא מציג את המקום כמקום מבודד בלי השפעות חיצוניות. 

נשאלת  ואז  סוחרים.  שבט  היותו  עקב  ומגעים,  קשרים  הרבה  היו  ْيش  ُقَرَ לשבט 

השאלה, כיצד ייתכן, שלשונו של מוחמד היא לשון צחה? התשובה לכך היא שהוא 

עמה במקום  גדל  הוא  בני שבטו.  בקרב  ולא  בדווית,  עם המינקת, שהייתה  גדל 

מבודד, ולכן לשונו נשארה צחה ולא ספגה השפעות זרות. 
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מביא את כל הקטע מועתק מ־أْلَفاَرابي, אך בסוף הקטע הוא מדביק את  يوطّي  السُّ
َغاِت ُلَغُة ُقَرْيٍش, וזוהי סתירה.  המשפט: َأْفَصُح اللُّ

לפי أْلَفاَرابي, מוחמד אינו שייך ל־ُقَرْيش מבחינת לשונו. 

תופעות תחביריות:

وَكاَن أُبوُه َقْد َماَت — המילית َقْد מופיעה כאן כדי לציין, שהפועל  ש’ 1:  

המופיע אחריה התרחש לפני פעולת הפועל הראשון במשפט 

)َكاَن(. 

ُه — הכינוי הוא ضمير الشْأن אחרי המילה أّن, כי אחריה מופיע  َأنَّ  

פועל. 

َحِليمُة — שם מחוסר تنوين )מסתיים ב־ة(.  ש’ 6: 

َعْبَد اللِه — נושא של أَلنَّ + סומך.  ש’ 8:  

 . أَبا َرُسوِل اللِه )ص( — َبَدل של הנושא של أَلنَّ  
َوأَبا َطالٍِب — נושא של أَلنَّ + סומך.   

תרגום:

הולדת מחמד וילדותו

כאשר ילדה אותו אמו )תפילת אללה עליו וברכתו( ואביו כבר מת ]באותו הזמן[, היא 

שלחה אל סבו, עבד אלמטלב ]לאמור[, ש: נולד לך עלם, בוא וראה אותו! הוא בא 

אליו וראה אותו. היא סיפרה לו מה ראתה ]בחלומּה[, כאשר נשאה אותו בבטנּה, 

מה נאמר לה לגביו, ועל אשר נצטוותה כיצד לכנותו. לקח אותו עבד אלמטלב ונכנס 

עמו לּכעּבה, ועמד כשהוא קורא לאללה ומודה לו על מה שנתן לו. אחר כך יצא עמו 

אל אמו, מסרֹו לה וחיפש לשליח אללה )תפילת אללה עליו וברכתו( נשים מיניקות. 

הוא ביקש לו כמינקת אישה מבני סעד בן בכר, הנקראת חלימה. 

שליח אללה )תפילת אללה עליו וברכתו( היה עם דודו אבו טאלב לאחר ]מות[ עבד 

אלמטלב. עבד אלמטלב ציווה על דודו, אבו טאלב, לדאוג לו, וזאת משום שעבד 

ואבו טאלב היו אחים  וברכתו(  )תפילת אללה עליו  אללה, אביו של שליח אללה 

לאותם הורים. 


