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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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כאשר שמעה על שליח אללה )תפילת אללה עליו וברכתו( מה ששמעה — על כנות 

דיבורו, מהימנותו הגדולה ואצילות תכונותיו, שלחה אליו והציעה לו, שייצא עם כסף 

שלה לאלשאם כסוחר, והיא תיתן לו סחורה, כפי שהיא נותנת לאחרים. הסכים 

שליח אללה )תפילת אללה עליו וברכתו( לכך, ויצא עם כספּה. עמו יחד יצא העלם 

שלה ַמְיַסרה, עד שהגיע לאלשאם. 

אחר כך מכר שליח אללה )תפילת אללה עליו וברכתו( את הסחורה, שעמה יצא, 

ة, כאשר הביא  ة, ועמו ַמְיַסרה. ב־َمكَّ וקנה מה שרצה לקנות. אחר כך בא בשיירה ל־َمكَّ

לח’דיג’ה את כספּה, מכרה את מה שהביא, ו]כספּה[ הוכפל, או כמעט הוכפל. 

ח’דיג’ה הייתה אישה תקיפה, מכובדת ונבונה. היא שלחה אל שליח אללה )תפילת 

אללה עליו וברכתו( ואמרה לו: ”בן דודי, אני רוצה בך בגלל הקרבה המשפחתית, בגלל 

היותך במעמד מרכזי וחשוב בקרב שבטך, בגלל מהימנותך, תכונותיך הטובות וכנות 

דבריך”. אחר כך הציעה לו את עצמה. באותו הזמן הייתה ח’דיג’ה בעלת המעמד 

הגבוה ביותר מבין נשות ُقَرْيش מבחינת ייחוס, המכובדת ביותר מביניהן והעשירה 

ביותר מביניהן. כל אנשיה השתוקקו אליה, לּו יכלו לכך )לשאתּה לאישה(. כאשר 

אמרה זאת לשליח אללה )תפילת אללה עליו וברכתו(, הוא ציין זאת בפני דודיו, ויצא 

עמו דודו חמזה, עד שבא אל ח’וילד בן אסד, אירש אותה והתחתן עמה. 

עליו  אללה  )תפילת  אללה  שליח  התחתן  שעמה  הראשונה,  האישה  הייתה  היא 

וברכתו(, והוא לא התחתן עם אחרת עד שמתה. 

رسول الله )ص( يدخل مّكة  22

כיבוש مّكة היה בשנת 8 להג’רה/630 לספירה. 

העילה לקרב: רציחתו של מוסלמי בידי אחד מבני مّكة )על רקע פרטי בהחלט(. 

בשנת 630 חונה מוחמד עם צבא גדול בקרבת مّكة )בחודש َرَمضان(. מנהיג שיירת َبْدر 

בא במגע עם מוחמד, ועושה עוימו הסכם )תוכנו לא ידוע(. בני مّكة אינם נלחמים, 

ויש התנגדות מועטה בלבד )20 מאנשי مّكة נהרגו, ו־2-3 מוסלמים(. מוחמד מבטיח 

לא לפגוע במי שלא ירים נשק, ומקיים את הבטחתו. רק שתי משוררות, שחיברו 

שירי גנאי נגדו, הוא הורג. 

המוסלמים נכנסים ל־مّكة, ומוחמד עושה הקפות סביב ה־َكْعَبة, ומצווה על שבירת 

האלילים. יחסו — נדיב ביותר. הוא מכריז על مّكة כעל َحرام. הוא נשאר בעיר שבועיים-

שלושה. במהלכם הוא לא מתפלל בה תפילה רגילה, אלא תפילה קצרה, כדרכו של 
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אדם הנמצא במסע מלחמה. מאוחר יותר הוא חזר לשבת בעיר أْلَِديَنة )مّكة אינה 

עירו עוד!(. 

שם ְשָבִאי, שמשמעותו מקום מקדש.  ة )כותרת(:   َمكَّ
اْلَكْعَبة )ש’ 2 — الَبْيت(:  צורה של קובייה לא מכוסה, ששם הייתה האבן השחורה )ראה 
ה־َكْعَبة הייתה מקודשת אצל הערבים   .)17 לעיל, עמ’   4 קטע 

דורות רבים לפני בוא מוחמד. מוחמד מצא ב־َكْعَبة ציורי קיר, 

שבהם דמויות ומלאכים. 

מנהג פגאני.  ِفي َيِدِه اأَلْزالُم )ש’ 3(:  

תופעות תחביריות:

َرُسوَل اللِه — נושא של َأنَّ + סומך.  ש’ 1: 

َيْوَم اْلَفْتِح - َظْرف زمان + סומך.  ש’ 2: 

إبراهيَم — שם מחוסר تنوين.   
ًرا - حال.  ُمَصوَّ ש’ 3: 

َقاَتَلُهُم اللُه — ברכות וקללות נאמרות בערבית בזמן עבר בהוראת   
עתיד. 

َواأَلْزالَم - الفعول معه. האות واو נקראת واو العّية )בהוראת ’עם’(.  ש’ 4: 

כשהאות واو מחברת שני שמות עצם, שהשם השני הוא בעל   

חשיבות פחותה מהראשון, יבוא השם השני ביחסה שנייה. 

…َيُهوِدّيًا َواَل ُنْصَرانِّيًا - َخَبر َكاَن.  ש’ 5-4:  

َحنِيًفا ُمْسِلًما - َخَبر َكاَن + שם התואר שלו.  ש’ 6: 

תרגום:

ة שליח אללה, תפילת אללה עליו וברכתו, נכנס ל־َمكَّ

אמר אבן השאם: סיפרו לי כמה אנשים חכמים, ששליח אללה, תפילת אללה עליו 

וברכתו, נכנס אל הבית ביום הכיבוש, וראה בו את תמונות המלאכים ואחרות. הוא 

ראה את אברהם, עליו השלום, מצויר, כשבידו החצים, שבאמצעותם הוא מבקש 

לדעת את גורלו, ואמר: אללה יהרוג אותם, עשו את אבינו מבקש לדעת את גורלו 

באמצעות החצים. מה הקשר בין אברהם ובין החצים? אברהם לא היה יהודי ולא 

נוצרי, אלא מונותיאיסט מוסלמי, והוא לא היה מבין הכופרים. אחר כך ציווה בנוגע 

לכל התמונות ההן, והן הושמדו. 


