
בספרדמוסלמים
הנוצרית

המוסלמיהחכםשלסיפורו

הנוצרייהוהנערה

יונהרונה

(ספרריתכאלחמיארוהכתובהנוצרייהוהנערההמוסלמיהחכםכיןהעממיהאהבהסיפור

ימי-הביניים.שלהישלהספררית-מוסלמיתלספרותצוהרכפנינופותחכערכית)הכתובה

חייהםוצורתזהותםאתלשמרהמוסלמיםניסושכאמצעותןהררכיםאחתאתמציגהוא

סיפורכיצרהמאמרממחישוספרותיולוגיאנתרופניתוחכאמצעותהנוצרי.הכיבושתחת

שמראםכאנשיםמתואריםהנוצריםהנצרות.אתהמוסלמיםשלתפיסתםאת ה~נ;:.נ,;זזה

וןפתררקשקייםמלמרהסיפור .והרסניםמפתיםמיסורםהיותםאתמסתירלכאורההתמים

וכאסלאם.כאללהאמונה-המוסלמיםלבעיותאחדאמיתי

מצפוןהמא;ריםהמוסלמיםבידיכיבושועם , 711בשנתהאיבריהאילחציהגיעהאסלאם

ייאל-אנדלוסאזשנקראהאי,בחציהמוסלמיםשלטיןשלשנים-300כלאחר .אפריקה

מכיבוש-שנהת-400כבמשךהנוצרים.שלכוחםלהתעצםהחלאנדלוסיה),(ובעברית:

גרנדה,האחרונה,האנדלוסיתהמוסלמיתהממלכהשללנפילתהועד 1085בשנתטולדו

והפכוההמוסלמיתאנדלוסיהאתבהדרגההנוצריותהממלכותכבשו- 1492בשנת

- ) Reconquista (ירקונקיסטהיהנוצריםבפיהמכףנהזו,בתקופההנוצרית.לספרד

 .נוצרישלטוןתחתלחיותשלמותמוסלמיותקהילותעברו-מחדשיהכיבושי

בשלבתקופות:בשתילהבחיןאפשרהנוצריתבספרדהמוסלמיםהנתיניםשלבחייהם

לחיותלהמשיךלהםפשרו I:tשמסוימותמזכויותנהנוהםגרנדה,לנפילתעדהראשון,

להיסטוריהמהחוגקדרזייכילפרופסמינריוןדתוכעב 2001ביוליהוגשהזהמאמרשלהקודמתרסתוג
וזבהזדמנותלהודותברצוני ."נוצרישלטוןתחתמוסלמים"הקורסבמסגרתבירושלים.העבריתבאוניברסיטה

בטקסט.המשובצותהערביותהמיליםשלובזיהויןהתרגוםבבריקתעורתועלעין"גלצחיסיהלימודלספסללחברי
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מזהנמוךהיהמעמדםכיאםכמוסלמים,

כונואלהמוסלמיםא.הנוצריםשכניהםשל

שלשיאהב.) Mudejares (מורחרים

 1250-בשניםהיההמודחריתהתקופה

שלוההשתלטותהכיבושיםשנות , 1500

המוסלמיותהקהילותעלהנוצרים

נפילתלאחרהשני,בשלבהגדולות.

המודחריםשלמעמדםהידרדר ,גרנדה

שלקיומהנשללו,זכויותיהםבמהירות.

ספר,דברחבינאסרהמוסלמיתהדת

הםלהם,שניתנולהבטחותובניגוד

גםזאתעם .בכפייהלנצרותהוטבלו

החברהלתוךהתקבלולאהםכשהתנצרו

להבדילם ;חדשיםינוצריםהוגדרוהם 1ומדוכאים.לרעהמופליםונותרוהנוצרית

קט,'ןמאורייכלומר ,) Moriscos (סקוסייימורהמעליביבכינווכונוחישנים;מיחנוצרים

 .מוצאםלציוד

הםאםלבדוקהקפידהאשרהאינקוויזיציהשללפיקוחהנתוניםהיוהמוריסקוס

הסבלאףעלזאת.לוודאכדיבאמצעיםבחלהולאהנוצריותחובותיהםאתמקיימים

 2 .בסתרבאסלאםלדבוק ,בספרדהיהודיםהאנוסיםכמו ,רביםמוריסקוסהמשיכוהרב

הרשויותכאשרהסתיימהחיא .-1610ל 1500השניםבידנמשכההמוריסקיתהתקופה

הארוכהסטוריהילהקץלשיםוהחליטודתםעליוותרולאלעולםשהמוסלמיםהתרשמו

 3ספרד.מאדמת-חמוריסקוס-האחרוניםשרידיוגירושידיעלבספרדהאסלאםשל

עודשומעיםאיךסוףסוףכירצוךבשביעותולנסיהבישוףצייךהגירושלאחרמיד ,ואכד

.' 

 ·ז

a 
ריואמדיכתבןומת ,חמטשםיחקשמימלטומוינוצר

רי.ישעהלפונטואלש
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 4 .בעירוערבית

חוקרים.גהאיבריהאיבחצימוסלמיתנוכחותשלשנים 900עלהגוללנסתםכך

תיוזכולתיכאזהייתהקהילהלכ .מוגןטעוימשלנפרדותהילותקכיהנוצרןוטשלהתחתחיוסלמיםמוהא
 ,העתנו ,חןלפופשוחאלהותויזככללולרובבשים.והכלביןנהיבשנחתמוהכניעהחוזילבהתאםמסוימות

בתמורהלוהכו ,הםיבמנהגופתםשבשמוושיהםילצאצאתןורשהודמותיהםאדוביעלקי,חיצמעיפוטש
 .וחדיממסלתשלום

ולהותרשימישהורישפ mudajjanתיהערבלהיהמהואידחרומיהכינוילשמקורורומינאסוקאןוחיפלעב
אך ,ורששמאותוורזכגהמונחאתתאורלמציעחראקרוח .) 179ימע.ידכרך , Corominas : ) 980 (יארלהיש

 , Hegyi : 1990 (יותרחזקזותומשמעשלקורתייוהבלייהשלהמטען '.מבויתיאויףלמאוי :האחרתבמשמעותו
 .) 381ימע

םיספרדםימלומדלענאסרכיעדןיעוכההיההגירושיםאחרלםיויהודמוסלמיםיפלכהיחסיכןציילישג
 .) 59-57ימע , 2000 ,םייפז"מורוליר(מיותשפותשדומלל
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 .-13המהמאההחלהאיבריהאייחצשלהרקונקיסטה

אחוזים-4כאזשהיומוריסקוס, OOO,300כ-מנושגורשוהמוסלמיםשרידיכימעריכים

ההערכהלפיאשרמוסלמיםמיליון-5.6כשלרובלעומתזאת 5בספרד.האוכלוסייהמכלל

קיצוניכמהעדמעידיםאלהמספרים 6שם.האסלאםשלכוחובשיאבאנדלוסיהחיו

הצדדים.ביןהכוחותביחסישהתחוללהמפנההיה

בארכיוניםספרדיםחוקריםגילומספרדהמוריסקוסגירושאחרישניםממאהלמעלה

החוקריםהעלומהגילוימבולבליםערבית.שאיננהבשפהאךערביות,באותיותידכתבי

ספרדיתהייתהזולמעשה 7מדגסקרית.אואפריקניתשפהאותורכיתזוהיכיהשערות

 .) Aljamiado (אדויאלחמההיסטוריוניםבפיכיוםהמכ~נה-ערביותבאותיותכתובה

ספרותזועשרה.והששעשרההחמשבמאותברובהנכתבההאלחמיאדוספרות

קסטליינית)גם(הנקראתספרדיתבעיקר-שונותא) Romance (רומנסבשפותמוסלמית

ערביות.בבאותיותהכתובות-וארגונזית

בחציהמוסלמיםשלהאחרוניםהדורותחייעללהתחקותמבקשהנוכחיהמחקר

 .האלחמיאדומספרותהלקוחבסיפורמסתייעהואכךולשםהאיבריהאי

האלחמיאדוספרותהתפתחותא.

תהליךהייתהבספרדהלטיניםהנוצריםבידיהמוסלמיםכיבוששלההשפעותאחת

הדרגתיבאבדןרקלאכרוךהיההשליטיםשלשפתםאימוץ .לטיניזציהשלהדרגתי

שפותכמההתפתחויהאיברהאיציבחמהלטינית.שהתפתחומקומיותשפותלמגווןמתייחסרומנסמונחא

(בקטלוניה),קטלונית(בארגון),ארגונויתספרדית),היאהלוא ,בקסטיליהשדוברה(קסטיליאניתרומנסיות:

 .טוגל)בפור(ופורטוגלית )בגליסיה(סיאניתגל,
ספרדיניבשהיאהלדינו,עבריות:באותיותהכתובותורותשפותשלהלמקביתופעהישהיהודיבעולםב

 .יהודיגרמניניבשהיאוהיידיש, ,יהודי
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 .תיובערבאדוימ nלאבוגישדו-לתפילהטפרדו:אמי nבאלדילכתבדונמה

 ,ערכיהםעל ,הנכבשיםשלהעולםתפיסתעלבהשפעותגםאלאהערבית,השפהשל

הללוהשינויתהליכיעםלהתמודדנאלצההמוסלמיתהקהילהספרותם.ועלתרבותםעל

תהליכילמרותמוסלמיתזהותעללשמורלהמשיךלהשיאפשרופתרונותולמצוא

 .הלטיניזציה

מערכתשגםכיווןאךהערבית,השפהעלשוויתרוםיהראשונהיוהפשוטיםהמאמינים

המוסלמיםהדתואנשיהמשכיליםשלמספרםגםופחתהלךנפגעה,המוסלמיתההשכלה

 ,המודחריתבתקופהכברהחלזהשינוי .ירדהבשפהבקיאותםורמת ,הערביתיודעי

החלהכך .המוריסקיתבתקופההאסלאם-בסתראתשאתביתראףאפייןהדבריםומטבע

הרומנס.בשפותמוסלמיתתרבותלהתפתח

במרכיביםעמוסותהיוהרומנסששפותלכךהביאלתרבותשפהביןהעמוקהקשר

נוצרהמוסלמית-ערבית.לתרבותלהתאימןצורךוהיה ,הקתוליתהאירופיתמהתרבות

לשפותהמעברבעקבותהנוצריתמהסביבההושפעוהמוסלמים :דו-כיווניתהליךאפוא

ידיעלאסלאמיזציהבהןוחוללולעצמםשאימצוהשפותעלהשפיעוגםאךהרומנס,

ממנהששרידים ,אדויהאלחמליצירתהביאזהתהליך .מתרבותםמרכיביםשילוב

יד.אבכתבינשתמרו

אואלחמיה-הספרדיתהצורהומכאן ',זרהשפהיכלומר ',זרי-ימייאל-עגיהללוהשפותנקראותיכערכא

המיוחסתהרכההחשיכותכשלילישלןמטעכערכיתאושנזהינויכ ,) Aljamfa, Aljamiado (ויאדמאלח
פהשבושנמסרחייםאלוהיםדבריהואשהקוראןאמיניםמשהמוסלמיםןכיוות.יהערבפהלשבאסלאם

יךלכתהנתפסזרותלשפותוהמעברתיהערבאבדןולכן ,כלשונולימודולמיוחדערךהםיבעיניש ,תיהערב
 , Harvey : 1992יר(ניתועקרנהימבחעמההסכינואלומעולםוזתוהתפתחעלהצרובספרדסלמיםוהמי.יללש
לשהחשיברומחקאתראההאלחמיאדוספרותלשהיווצרותהאודותעלףנוסעלמיד ,) 220-212יעמ

1994 : Wiegers . 
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עדותזוהיערביות.באותיותכתובהמספרדיתיותרכןאםהיאהאלחמיאדוספרות

עשרהוהשבעעשרההששבמאותבעיקרשפרחהספרדיתמוסלמיתתרבותשללקיומה

היאהאלחמיאדוספרותהמוסלמית.הקהילהשלהפנימייםצרכיהאתלשרתונועדה

שהלךמוסלמימיעוטאותושלהפנימילעולמוהנוגעבכלתחליףלושאיןמידעמקור

הבינוכיצדהמתאריםחיצונייםנוצרייםממקורותבאעליולנוהידוערובואשרופחת,

מוסדותבהיעדרכימצייניםרביםחוקריםעמם.התמודדווכיצדהמוסלמיםאתהנוצרים

למוסלמיםלסייעהאלחמיאדוספרותשלהעיקריתפקידההיהאחריםחברתיים

 8 .לצאצאיהםולהעבירההמוסלמיתזהותםאתלשמרהספרדים

מהםונעדרתדתיים,בתכניםבעיקרעוסקיםלידינושהגיעובאלחמיאדוהטקסטים

-דידקטיתהייתההאלההטקסטיםמטרתומדע.חוללענייניהתייחסותלחלוטיןכמעט

למודחריםולאפשרהאסלאמייםהעולםותפיסתהפולחןהדוקטרינה,יסודותאתלהקנות

נכתבוהטקסטיםבגאולה.שיזכוכדימוסלמיחייםאורחלקייםלהמשיךולמוריסקוס

לשכבותנדחקורובםאשרהמאמינים,כלללמעןערבית)(שידעהמשכילהאליטהבידי

פשוטה,בשפההטקסטיםכתוביםכךמשוםהספרדית.בחברההנמוכותהחברתיות

בדוקטרינהודבקיםמורכבותובשאלותתאולוגיותבמחלוקותמעיסוקנמנעים

ורובההמקוריות,היצירותמעטותהאלחמיאדובספרותהאורתודוקסית.המוסלמית

מוחמדבנביאבקוראן,העוסקיםבערביתמוסלמייםמקורותשלופרפרזותתרגומים

ישכןוישו.משהכעו~ר,אחרותחשובותקדם-אסלאמיותאואסלאמיותובדמויות

הנצרותעלהאסלאםשלניצחונוועלהדיןיוםעלאפוקליפטיותנבואותזובספרות

 9 .ובכללבספרד

זהותעלשמירהעצמי,כינוןשלספרותהאלחמיאדובספרותרואיםהחוקריםרוב

האסלאמייםהמוסדותשלהצטמצמותם .הנוצריתבסביבההתבוללותומניעתמוסלמית

תחליף.מציאתחייבהעשרה,הששבמאהבספרדהמוחלטתלהיעלמותםעדהמסורתיים,

המוסלמיים.והידעהזהותלשמירתולסייעזהתפקידלמלאיכלההאלחמיאדוספרות

המוסלמיםעלשהעיקוהמצוקותעלמלמדתולמיכוםלתרגוםשנבחרוהטקסטיםבחינת

האלחמיאדומפרותכילומראפשרככלל 1עמן.סלהתמודדכדישהוצעוהדרכיםועל

בדרךלהב~ייתהוכלי ,גיסאמחדהמציאותשללפירושהכלי-כפולבתפקידשימשה

א.גיסאמאידךמסוימת

המוסלמיהחכםשלקורותיואתהמגוללמקוריאלחמיאדוסיפורעלמתבססזהמחקר

עלהחוקריםטענתלאורלמענה.דתואתוהמירנוצרייהבנערההתאהבאשרעיאנם

למוסלמיםסייעזהסיפוראםלבדוקאנמההאלחמיאדוספרותשלותפקידהאופייה

סמליותמערכותהארםr,נ~ניםשבהדינמיתתופעהבתרבותרואה ) Constructionist (ההב~ייתיתהגישהא

 .אותהומפרשהמציאותאתחווהשהואהדרךאתמעצבותאשר
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כיוון .כיצד-כןואםנוצרית,בסביבהמוסלמיחייםואורחזהותעללשמורהכבושים

שבוהאופןאחרגםלהתחקותאבקשהדתות,שביןבמפגשבמישריןעוסקשהסיפור

כדיהנצרות,ואתהאסלאםאתמציגשהואהדרךואחרהזההמפגשאת~בנההסיפור

התמקדותתוךהסיפורשלוספרותיאנתרופולוגיניתוחאציגאלהשאלותעללענות

 ,בתוכנו

החכםעל'הסיפורכאןאותואכנהולכןשם,בלאבאלחמיאדוידבכתבמופיעהסיפור

ולכן ,זהמסויםלטקסטהמתייחסיםמחקריםמצאתילאהנוצרייה.'אוהנערההמוסלמי

ערביתצירהישלתרגוםהואאםכלומר(מקורועלכתיבתו,תאריךעלמידעבידיאין

לכןאסתפקהתרגום,אוהחיבורמקוםועלהמתרגםאוהמחברעל ,מקורי)חיבוראו

קסטלייניתספרדיתדוברימוסלמיםששימשמספרדידכתבשזהוהכלליותבקביעות

מהמאותשמקורולהניחסביר ;)בסתר-מוסלמיםמוריסקוסאומודחרים(נוצריבשלטון

ותרבותייםכללייםלתהליכיםנוגעתהמחקרששאלתכיוון ,עשרההשבעאועשרההשש

לצורךזהכלליבתיארוךלהסתפקלדעתיאפשר ,נקודתיהיסטוריבאירועעוסקיםשאינם

 ,הנוכחיהמאמר

להשוותבאפשרותיאיןבתרגום,אובמקור ,החיבורשלאחרתגרסהמצויהולאהואיל

והתפיסתייםהתרבותייםבשינוייםלדיוןלסייעיכולשהיהאמצעי ,שונותגרסאותבין

המתרגםשלאוהמחברשלהבחירהמעצםזאת,עם ,הספרדיםהמוסלמיםבקרבשחלו

שלהתרבותייםלצרכיםהטקסטהתאיםשלהערכתולהסיקאפשר ,זהבטקסטדווקא

 ,נסיבותבאותןהמוסלמים

הלטינימהתעתיקהסיפוראתתרגמתי .לעבריתהסיפורתרגוםאתאציגהבאבסעיף

הבאתיבמקורששובצוהערביותהמיליםאת ,לרשותישעמדבאלחמאידוהמקורשל

עלהאלחמיאדושלבאופייהלחושיוכלושהקוראיםכדילטיניבתעתיקבסוגרייםגם

הבהרותשולייםובהערותמרובעיםבסוגרייםהוספתיכןכמו ,תרגוםשזהוהעובדהאף

הטקסט,להבנתלסייעשעשויות

-277ימע, Robles : 1885שפרסםבאלחמיאדוםיסיפורלשץבקובינילטקיתעבתעיהופפוריהסא 265 

מתוךחקולהמקור '. Recontainiento muy bueno que aconteci6 a (una) partida de unos zelihes ' :םשב
אםיכביקורתיאינוהתעתוקרובלסשלבמהדורהבמרריד,מיתוהלאבספרייה 5313ימסחמיאדולבאידכתב

 , 45-44ימע , 1983 :נייייצ :ראה ,תוכניניתוחלוצורכדיקיומדאוהאך ,נילשברחקמלאהיוניאשכך ,תרויממיע



66 I נהיורונה

הסיפורתרגום-הנוצרייהוהנערההמוסלמיהחכםב.

 א.) Bismi' Ilahi' rrahmani' rrahimi '(והחנוןהרחוםהאלכשם

כידיסיפר ב.) zelihes (צדיקיםמלומדיםשללקכיצהשקרהמאודטוכסיפורזהו

מלומדחכם]להלן:כבוד,תואר[אחדזקןבבגדאדשהיהמהימנים,מספריםכמה

בלילהוקםביוםוצםאלוהים,עלתמידסמךהוא ;) Ganim (עיאנםלושקראומאו,ד

תלמידים; 30לווהיו ,) alhich (חאגילעשותהרצוןבווהתעוררלהתפלל.גכדי

הנערץלביתואתוללכתרוציםשהםאמרומהםועשרההדבר,אתלהםאמרוהוא

ויתהלל;יתגדל ,באללהבוטחיםכשהםיצאולדרכםללכתיצאווכאשר .אללהשל

כספרדיתפירושו- Cafdo [קאידושנקראלמקוםשהגיעועדהדרך,להםואצה

העיקהשמשוחוםיתשוקהי];גם[צמא"של"מנזרשנקראמנזרהיהשם ;]נפילה

 :לחכםאמרווהםעליהם,

 ".לדרכנונלךכךואחרהיום,חוםשיחלוףעדבוונשהההזה,הצללמחסהעמנו"בוא

הזקן:אמרכשישנושם;והתיישבועמוומלוויוהחכםוהלכו

בבטלה?"משעותיישעהכאןעלייתעבור"והאם-

הייתהובתיכופניו,אתלמנזרהפנהמים,אחרשחיפשובעתמים;לחפשקםהוא

עיאנםשלבלבופתחואללהבמילואה.ההלבנהלילכמווחסודה],[יפהפייהעלמהי

אתלחפשהפסיקוהואעליו;השתלטהאליהואהבתומבחן,שלדלתותשבעיםי

לו:ואמרהמתבודד,הנזיראליוויצאלה,וקראהמנזר,לדלתוהלךהמים,

מה?"לדברזקוקאתההאםמוסלמי!חכם"הו-

הזקן:לואמר

הזה?"במנזראתךנמצא"מי-

רביםירבכתביכמקובלשוניםםיקטעשללקטהכולל ,באלחמיארואחרירכתבעלשנערךבמחקרא
 .) 200עמי ,הוקינסרי(הקוראןמןציטוטבאותונפתחיםהקטעיםכלשכמעטנמצא,ארויבאלחמ

הםיהחריתהמסורת.ביריעמשרשרת-איסנארלהמתייחס ',תימהחדמינוח ,)חליצ( zelihes-קורבמב

לעונמסרומהקוראןחלקשאינםהנביאחייעלסיפוריםאלהשבעל-פה.תורהמעיןוהם ,הנביאמסורתסיפורי
רובפיעלמצייןצליחהמונחאחידה.אינהפוריםיהסשלמהימנותםדרגתבחייהם.בושפגשוהאנשיםדיי

שלביכולתםהיאהדברתוחשיבטובה.שמהימנותוכלומר ,)חסן(יתהאמצעהמהימנותמדרגתמסורתמעביר
במונחיםהשימושהאלחמיאדובספרותכילצייןחשובאך .פסיקהלצורכישימושבכךלעשותהלכהפוסקי

חליצלמונחתהייהולא ,כתייםלהלצרכיםשימשלאהסיפור .מדויקהיהלאהחדיתיחקרמדעשלהטכניים
 .ואמיתיביותראמיןפוריהסכיהכלליתלאמירהפרטרבהיבותשח
דתית.אדיקותשלמוסלמינוהגג

 )בתולה(וטהורהצעירהלאישההכוונה .גברתכלומר , donaשלהקטנהמילתזוהי . donzella-במקורד
 .אהשנירםשט

הוא ,היהודיכמוי,האסלאמהחודש :עשרהארבעהלילכמויכלומר , como la noche catorzena-במקורה

המלא.הירחשללילואוהשבחודעשרבעהרהאלילןולכ,ירחי
ואשרהעדן,בגןמאודצדיקיסלאנשיםלכגמושיינתנולבתולותרמזזהואולי .אםלבאסטיפולוגימספרו

בניסיון.יעמודאםהסיפורלגיבורגםמחכות
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בתי."למעטאיש,איתי"אין-

מלבדה?"אחרעמך"ואין-

 "."לא-

המנזר?"מחלונותבאחדראיתיאותה"האם-

 "·ןכ"-

לי?א"להשיאה"רוצה-

היאתיאות,היאאםבידיה;הבחירהאתשהשארתיכיווןעליה,זאתאכפה"לא-

לך."תהיה

זאת."לה"אמור-

לה:ואמראליה,המתבודדהנזירונכנס

אומרת?"אתמהידך;אתממניביקשאנםיעהמוסלמיהחכםבתי!"הו-

היא:אמרה

למיאלאאנשאשלאאותיוהשביע ,בשנתיאלייבאשישוביודעאינךאבא!"הו-

הנוצרים?"דתבןשהוא

לנוצרי."יהפוךלאלעולםאנם]י[עהואהרילהיות,יוכללאזהדברבתי!"הו-

אמר:ועיאנםאליו,יצאהמתבודדוהנזיר

התשובה?""מהי-

להיות."יוכלשלאדבר"-

הדבר?"-"מה

לנוצרי."אלאלהינשאשלאבשנתהלישונשבעהשהיאאמרההיא"-

 "אתנצר"אני-

למענה?"דתךאתותעזוב"-

הדבר."אתלהוהודעאליההיכנסכן,"-

לה:ואמרהמתבודד,הנזירונכנס

 ".יתנצרשהואאומראנםיעבתי!"הו-

 "שיכנס.לואמור"-

לו:ואמרהישובה,הייתהוהעלמה ,הזקןנכנסאז

בלבדאחדמבטבגללשבומצביהיהשלאכדי ;]נוספת[פעםביהבטחכם!"הו-

שולל."תולך

לאישהלהינשאיכולמוסלמיגכרלהינשא.רתשאילענורמטיכיאויחוקאיסוראין ,כיהרותכמו ,כאסלאםא
 .מוסלמישאינולגכרלהינשאאסורמוסלמיתלאישהאךיפה.כעיןהרכראתרואיםאיןכיאם ,מוסלמיתשאינה

המוסלמיכשמוולאהנוצריכשמוהסיפורכלולאורךכאןמופיעישוכלומר , Yesucristo-כמקורכ
 .) e ~ I(כאלחמיארועיסא""



68 I יונהרונה

לכן]."[קודםמשכשראיתיךיפהיותראת"להפך,-

 :היאאמרה

 "שלי?לדת ) adin (דתךאת"תמיר-

 ""כן·-

הדתלמעפהדתותכלואתמוחמדעמושהביאמהאתעוזבאני :"אמור-

[הנוצרית]."

לו:היאאמרהאותושהפבילואחרי

מןזהאיןהנוצרים;גדולישלבתםכךעלנוסףואניבאסלאם,מאודגדול"אתה-

אומראניאבלרכוש;לךאיןכי ,) azidak (נדוניהליתיתןשאתה ) adebda (הראוי

הנדוניהתהיהוזואחת,שנהעליהםלישמורחזירים;שלקפןעדרליישלך:

 "שלי.

פנייך."אתממניתקחישלאבתנאיל,ינראה"הדבר-

לאחרגופי]של[והשארעליו,תשמורשאתה ]לעדר[למהבתמורהלךיהיופניי"-

השנה."אתשתשלים

 .לבינושבינהההסכםאתלהשליםכדייצאוע'אנם

אמרומהמנזריוצאכשראוהוואזחיפשוהו;משנתם,שהקיצומלוויו, ]הזמןו[באותו

לו:

בכנסייה?"זאתעשיתכיעדלהתפללרציתכךכלחכם!"הו-

לעולם."עודאתפלללא ,-"לא

לבגדאד."עמךנחזורלמכה]?[ללכתברצונךאיןבמקרההאםחכם!הו"-

לעולם."אתיתחזרו"לא-

הערצהשלדפוס[ "אתך.נישארהזה,במקוםלהישאררצונךאםחכם!הו"-

למלומד].

 ".אתיתישארו"לא-

לך?"אירעאשרהזההנוראהאסוןמהוחכם!הו"-

 ".נוצרי"נעשיתי-

 :לואמרוכךאחרממנו;פניואתמהםאחדכלסובבזאתוכששמעו

ואילוהזו,העלמהלמעןיברכו,אלוהיםמוחמד,שלדתואתמכרתחכם!"הו-

נותןוהיה ) alualiado (חסותואתלךמעניקהיההואהמאמיניםבמלךמאמיןהיית

 ".]העלמה[אתאותהלך

ועונשמבחןבתוראללהלישנתןמההואגדולכה ]מיליםכמהחסרות[ ... "-

) aladeb (." 

 '.חאגלעשותמכהלעברוהלכועזבוהוממנווכשנואשו
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לנזיר[ו]אמרולבגדאד,ללכתרצווהםלמנזר,חזרוהחאגי][אתאותווכשפיימו

המתבודד:

חכמנו?"עושה"מה-

ביניהם."שפוכם][כפיאשתו,שלהחזיריםעלשומרבהר,נמצא"הוא-

שהיה ,) aloquiza (המקלאתבידוהחזיקוהואהחכם;אלופנולהר,הלכווהחברים

והיה ;) halecados (האנשיםלפני ) aljotba (במפגדהדרשהאתאתולעשותנוהג

 .נוראה]כטומאהמופלמיבעיניהנחשב[דברהחזיריםעםרועיםכמקלבומשתמש

לעברוהלכולו,יכלוולאהאפלאם,לדתשיחזורבוו;:זתרולשלום,ברכוהווהם

הגיעשהחכם ]ו[ראוהפתובבומילין,כעשרהממנושהתרחקוולאחר .בגדאד

אמרו:אליהם;

לבוא?"לךגרםמהחכם!"הו-

 ".לאפלאם[וחזרתי]התחרטתי"-

עזיבתומאזימיםכמהכשחלפוואז,לבגדאד. ]יחד[והלכו ,אתויחדשמחווהם

לה:ואמרוהמפג,דלדלתהעלמהבאהוהנהעיאנם],[של

מישהו?"מבקשתאת"האם-

אליי."שיצא[עיאנם],המופלמיהחכםאת"כן,-

לה:אמרו

הנשים."אללצאתנוהגאינו"-

 "להתאפלם.כדיאחריוובאתי ,אשתוהמתבודד,הנזירשלבתושאנילואמור"-

 :להםאמרהוא][והללו,הדבריםאת ]אנםי[לעלווהודיעו

שתיכנפ."לה"~מרו-

ואמרה:נכנפהוהיא

.ייאאללהשלשליחוהואומוחמד ,אללהמבלעדיאחראדוןאיןכימעידה"אני-

 .מופלמיתונעשתה

 :הזקןלהאמר

בואך?"פיבת"מהי-

וראיתי ,הלילהכלוערמאודטרודהיהולביזאת,ידעתימלוויךעםשבאתברגע"-

 ,יהימהוללהאל,לפני ) almalaques (המלאכיםאותיושמו ,הדיןיוםיגיעכיצד

 ,) un aluali de mis alualies (-מחבריחברלנפותבכוחךיהצלחת :ליאמרוהוא

 ) el annabiימוחמדהנביאילפני ]:לי[ענו 'מי?לפניי :אניאמרתי '.התאפלמי

) Mohammad . והתאפלמתי ,מוחמדהנביאלפניוהעמידוניהמלאכים,ולקחוני

הואומוחמדאללה,מכלעדיאלאיוייהואהמדויקהנוסחקל.כשיכוש ,ההתאסלמותנוסח ,השהאדהזוא
 '.יהאלשליח
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במטעןטיטקרןמפחתשמ

הנביא[ולי,ושתינשא ,הללוהחדשותאתואודיעךאליךשאבואוציווניבנוכחותו,

את[ובינוביני ]שיחתנושלאמתותה[להוכחתכסימניםלויתני :]ליאמרמוחמד

אתיםימסשהואאחרי ,לילהכלאליי ) azzala (מתפללאושהיודע]שאניהעובדה

החטאעללוסלחכברשאללהלוואמרי ;פעמיםאלף ,) alideba (הדתיותחובותיו

 "'.שחטאהזה

יכראולהשאיונ ,יכולהכולכבודוירום ,האללפניארצהםיאפיהשתטחוהחכם

) adebdecia ( בירךואלוהיםמוחמד.הנביאשלהסונהלפי][ו) arrizque ( בשניאותה

ומהנבחריםמשרתיו,בקרבלאללהביותרמהמסוריםשהיו ,לצדיקיםשהפכובנים

אמהחדית.'אלינושהגיעמהוזהו .ותריב

המקורניתוחג.

הנחהמנקודתלצאתעלייהייהנוצרוהנערההמוסלמיהחכםלעהסיפוראתלנתחבבואי

ולא ,לאמיתהבאמתשמדוברןיהאמ-בסתריהמוסלמאוהמודחריהמאזיןאושהקורא

אוקוראיםאותם :כןעליתר .אגדהכאל-לדבריםלהתייחסנוטיםודאישאנוכפי

כמידעאסלאמייםממקורותהמידעאתראו ,סביבתםעםדתיבעימותשחיו ,מאזינים

חתישפתייתכ(כיאף ',כחדיתמההתחלהמזוההינואזהסיפור ,אדויבאלחמאחריםלסיפוריםבניגודא
בהתאםמהימנותשלביסוסהעללפחותאואיסנאד)(מספריםשרשרתמסירתשלמבנהעלמרמזתהסיפור

 '.תיבחדהמקובללסגנו(
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הנוצריםאתששימששהמידעבעודבפרט,הנצרותועלבכללהעולםעלאמיתי

 ,כשקריבעיניהםנתפסשמסביבם

המוסלמיהצדאתלהכירכדיבסיפוראניגםאשתמשספרדימוסלמיאותוכמו

אתאבחןאלאהשכל,ומוסרעצהבואחפשלאאך-הספרדיםהנוצריםעםבעימות

הסיפורבספרד,נוצרישלטוןתחתשחיומוסלמיםשלהפנימילעולמםכעדותהסיפור

מדגיםזהסיפורהמוסלמים,שלהתנצרותםאתלמנוענועדדת,המרתשעיקרו ,שלפנינו

 ,הדתותשתיאתהמוסלמיםשלתפיסתםלהבנייתהאלחמיאדוספרותפעלהכיצדהיטב

ולכןלנצרות,האסלאםביןישירעימותבהציגוהואמבחינתיהזההסיפורשליתרונו

להדגישחשוב ,הדתותשתישלהייצוגאופניביןהשוואהלעריכתביותרמתאיםהוא

זרמיהעל ,במציאותהנצרותאתמשקפתאיננהבסיפורהנצרותמוצגתשבההדרךכי

המודחריםשלהעולםבתפיסתלנצרותהמיוחסהדימוימוצגבסיפורוהמגוונים,השונים

אתמקד,בדיוקזהובדימוים"בסתר,יוהמוסלמ

השאלהעלאורלשפוךיכוליםאשרהסיפורשלהיבטיםבשלושהלעסוקברצוני

לנוצריותהמוסלמיותהדמויותביןאשווהתחילה ,למאמרבמבואשהצבתיהמחקרית

סוגישלרחבמגווןבוישאךלמדיי,ופשוטקצרהסיפוראמנם ,בסיפורהמופיעות

ברבדיםהשוואהמאפשרוהדבר-ונביאיםדתאנשימאמינים,-ונוצריםמוסלמים

בשלב ,ממנהשעוליםהסיבתייםהמנגנוניםואתהעלילהמבנהאתאבחןשנית,שונים,

ובמשמעויותיהם,בסיפורהמופיעיםומרחבזמןשלבהיבטיםאטפלהשלישי

סוגזהודת,המרתעלסיפורסתםאינוהמוסלמיהחכםשלסיפורוכיאצייןעוד

ההתנצרותאתלהציגהבחירהעצםמפיתוי,הנובעתהמרה-המרהסיפורשלמסוים

חולשהשלוכתוצרכשליליהמעשהמשמעותאת~בנהפיתוישלסיפורבאמצעות

העלילתיתהמוצאבנקודתשכברמכאן ,והטובהנכוןבדברלבחורהיכולתאתהמונעת

האסלאםלעומתכהידרדרותהמאופיינתהנצרות,שלסימטריתולאמכ~ונתהצגהיש

כנחותה,גםולכן

בטיפורוהמוטלמיותהנוצריותהדמויות,השוואת ,

 ,המוסלמיהמלומדאתמייצגתעיאנםשלדמותו ,הנוצריםלעומתהמוסלמים :הגיבורים

הרםמעמדואתמבטאתנוכחותם ,בוודבקיםאותוהמכבדיםבתלמידיםמוקףאנםיע

דתשלהחברתיהפןאתגםמדגישההתלמידיםשלהימצאותם ,רוחוכאישדתכאיש

למאמיןתמיכהבמתןתפקידהואתהמךסלמיתהקהילהאתמייצגיםהם :האסלאם

מופתהיאהמוסלמיםהתלמידיםשלהתנהגותם ,הישרמדרךיסטהשלאעליוובשמירה

הדרמטיבדיאלוגהיטבמתבטאתמסירותםלמלומד,והערצהוכבודדתיתאדיקותשל

 ,בושחלהשינויאתבהדרגהמגליםהםבמהלכוואשרעיאנםעםמנהליםשהם



מתבודד,נזירהואהנוצריזאתלעומת

מפיכבוד.לושתחלוקתלמידיםעדתבלא

בנצרותגדולהשמשפחתםלמדיםאנובתו

שיאשרחיצוניגורםשוםאיןאךומכובדת,

מנומסתהנזירשלהתנהגותוטענתה.את

אלאאינהזותכונהשגםייתכןאך ,ואדיבה

(או "הצ??אמנזרייהמכונהבמנזרפיתוי.

-הנפילהמקום-בקאידוהתשוקה),
הנערה,שליופייה ,הצמאיחדחוברים

שלואדיבותוהיוקדתהשמשחום ,התשוקה

מאמיןמוסלמי,דתלאישוגורמיםהנוצרי

,להתפתות.ומלומד

בסיפורמוצגתהנוצריתהמשפחה

המתגורריםובתאבשלחריגהכמשפחה

קרוביםאואחיםאם,ללאהישימון,בלב

כמיצגיםומהנוצריםכן:עליתר .אחרים

ומהקמתממיןלהימנעאמורהנזירשהרישלהם,דתםחוקיאתאפילומקיימיםשאינם

עלידעובספרדשהמוסלמיםלהניחסבירבמחיצתו.החיהבתלוישוהנהמשפחה,

בקרבפעראפואמציגהסיפורחוקותיו.אעלעוברהנוצריהנזירכיוהבינוהנזירותחוקי

הדתית.האמונהעקרונותוביןלעיןהנראיתהמציאותביןהנוצרים

מנומסת ,חסודהנערהכביכול-היפהפייההנערההיאהשנייההנוצריתהדמות

מזהירהאףהיאעיאנםעםבשיחתהכראוי.ולהתנהגהבריותאתלכבדהמקפידה ,וישרה

התנהגותהלמעשהאך .שוללהוליכוהוכייותרמאוחריחשובלבלשוב,בהשיביטאותו

שהיאהעסקהבאמצעותשוללאותומוליכההיאשהריכבוד,שלמיחסנובעתאינה

לשפלעיאנםשלהרםבמעמדואדםהביאההזאתהעסקה .לנדוניהבתמורהלומציעה

התעלותשלבמסעשהיהבבגדא,דוהערצהתלמידיםומוקףמלומדדתמאיש-המדרגה

ביןבטומאההחיובודד,פשוטלרועההופךהואהחאג,'מצוותלקיוםבדרכודתית

עולמוכלעלהמוותרלמוסלמיביותרגרועהעסקההואהשנייםשביןההסכםחזירים.

הנוצריםדבריביןפערמוצגכאןגםלא.ואוליבעתידתמומשאוליאשרהבטחהתמורת

בפועל.השפלתולביןאנםיעאתלכבדרצונהכיהנערהטענתביןהמציאות,לבין
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רחובבגלימתיסקיתדמוהאיש

הנצרותנגדאחדיספולמוסבחיבורי .הנצרותעלמוסלמיותתיקורובבבולטשאנוהיההנזירוחעקרוןא
מוצגתמיאדוחהאלמספרותלכךאחתדוגמה ;בולעמודיכוליסאינםאדםשבניבטענהההתנזרותרעיוןמוקע
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עלהםאףמלמדיםובתוהאביחסי

הבלתיהחופש .הנוצריםשלהתנהגותם

בןבבחירתלבתומעניקשהאבמותנה

שבהבתקופהבהתחשבתמוהנראהזוגה

גםהחופשמהותעלתהיותומעוררמדובר

מוחמדהנביאשלהתוכחהמדברי .בדת

שלהמתירנותכילמדיםאנוהסיפורבסוף

להתנהגותהבתאתמובילהאינההאב

מזלזלתהיא-אושרלההמt;כבהטובה

והמלומדהנכבדהחתןשלבכבודו

עוזבהואדברשלובסופואותו,ומאמללת

אמנםזוכההנערהכך.בשלאותה

אתלפתותבכוחהשהיהכךעללמחמאה

שלאלוולגרוםע'אנם,אללה,שלידידו

ביחסיהנכשלתהיאאך ,בניסיוןיעמוד

 .לרעטובביןלהבדיליודעתאינהכיעמו

מאודברורהלרעטובביןההבחנה

האדםבניאתהשופטהאלשבוהדיןיוםשלהחיזיוןידיעלמסומלתוהיא ,בסיפור

נוצרית,בסביבהשגדלה ,הנערהולכןהאסלאם,הואהטובלהתאסלם.הנערהעלמצווה

להסבכדילהשניתןבחופשלהשתמשיודעתאינההיא .לטוברעביןלהבדיללמדהלא

האסלאםאתעצמהעלתקבלשאםמניסיונהלומדתזונערהולאחרים.לעצמהאושר

 .זאתעושהאכןוהיא ,יותרוראויהטובהבצורהלחיותתוכל

הפנימיתמהותןוביןהדתותישתשלהחיצוניתמראיתןביןהבדלישהסיפורפיעל

 ,ומתירניתחופשיתלכאורההיאלמציאות,המיליםביןפערבהשקיים ,הנצרותהעמוקה.

העלמהעלאוסרישודווקאבפועלאך .בתוכלפיהאבשלמהתנהגותושעולהכפי

כמומיד.מוגבלהנערהשלהבחירהוחופשוחיצוני,שרירותיאיסורלמוסלמי,להינשא

שלהמניפולטיביתמהתנהגותהשעולהכפים,יטובפירותמניבאינוהנוצריהחופשכן

לקייםהמאמיןאתומחייבנוקשהתחילהנראההאסלאםזאתלעומתומתוצאותיה.הבת

הואאללהדווקאאך ,כבטלהנתפסתאחתמנוחהשעתואפילו ,באדיקותולחיותמצוות

האמתאתלגלותלמוסלמיומאפשרניסיוןשלדלתותשבעיםאנם'עשלבלבושפותח

מימושליתרהאדםמגיעהאסלאםחוקישללכאורההנוקשהבמסגרתעצמו.בכוחות

 .הדיןביוםבגאולהגםוכמובןבברכהזוכההוא ,הרוחנייםצרכיושלוסיפוק

עליותרגדולהשאלהמעוררוהדבר ,אלוהיכניסיוןמוצגלעלמהע'אנםביןהמפגש
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אלאאינההעלמהאולי .בידיההיהשכביכולוהחופשהנוצרייההנערהשלתפקידה

לעיאנם,זאתלעומתעליה.שהוטלמצונבעההתאסלמותהגםהריאללה?בידימשחקכלי

רצונואתלקייםדברשלבסיכומובחרוהוא ,אמיתיתבחירהניתנהבמבחן,שהועמד

אדם.אשלבחייוביותרוהמשמעותיתהחשובהכבחירהמוצגתזובחירהאללה.של

בדמויותמכירשהואכשםבישומכירהאסלאם-מוחמדלעומתישו :ההתגלויות

שהיהודיםאמיתייםנביאיםשלהואבאסלאםמעמדםויוסף.כאברהםמרכזיותיהודיות

הבדליםוישעיסא,הואבאסלאםישושלשמו .דבריהםאתוסילפושיבשווהנוצרים

הנצרותולעומתבכללהנצרותלעומתבאסלאםשלוובביוגרפיהבדמותומהותיים

למסורותבהתאםאותוומציגהבעיסאגםעוסקתהאלחמיאדוספרות .בפרטהקתולית

נביאעיסאיכמופיעאינוישושבסיפורנוכךעלהדעתאתלתתחשובלכן .האסלאמיות

שימוש,בועושיםשהנוצריםוכפיהנוצריתבדמותו ,) Yesucristo (יישויכאלא ,יאללה

 .מסולףהמוסלמיםבעינישהוא

שלמדרגתומעטנחותבמעמדאך ,ביותרהגבוההמהדרגהנביאהואישובאסלאם

הןהקוראןכמוסרבתפקידוהןברורה,ישופניעלמוחמדשלעליונותו .מוחמד

בספרותגםניכריםאלההבדליםהדין.ביוםלשניהםשישהשוניםבתפקידים

 ,האסלאםבתוךלעיסאמוחמדביןהיחסאתמייצגיםהםאיןבסיפורנואךהאלחמיאדו,

שלוה"מסולפת"הנוצריתדמותולביןהמוסלמימוחמדשביןהחיצוניתוהעימאתאלא

 .זהבהקשרשבסיפורהדמויותביןלהשוותישלכן .ישו

כיבקצרהאזכיר .הנערהה 1ח;מוחמד,שלואחתישושלאחתהתגלויות,שתי

איסורעליהומטילליווי,בלאהעלמה,שלבשנתהמופיעישו :מאודשונותההתגלויות

הרבהמלאכיםבליווימוחמדשלהתגלותו .הצואתלנמקמבלינוצריעםאלאלהתחתן

 .בעקיפיןמדווחתרקולאבמלואהמתוארתהשיחה .ומפורטתמפוארת ,דרמטיתיותר

בניגודבסיפור,שהועלוהבעיותלכלהפתרוןאתהמעניקההיאמוחמדשלהתגלותו

הדמותשלהמוחלטתעליונותהמצטיירתמההשוואה .אותןהיוצרתישושללהתגלותו

שלוהחיוורתהנוקשההקצרה,הופעתולעומתמוחמדשלוהמיטיבההסולחתהזוהרת,

שו.י

שקרשזהאואמיתיתהיאבחלוםישושלהתגלותואםברורלאכלל :כןעליתר

לעומתמוחמ,ד .לעלמההתגלהשישוהמוכיחסימןכלאיןשכןמלבה,העלמהשבדתה

אנםיעמתפללכיצדיודעהוא-הפלאיותיכולותיועלהמעידברורסימןנותן ,זאת

כלבידיהמצויהבחירהחופשמידתולשאלתהנערהושלאנםיעשלהאסלאםתלקבדפוסי Jבילהבדלא
 ?םילנשגםאובלבדםילגברנתונהתיתיהאמהבחירההאם :מגדרייםמרכיביםםגרוברפןובאישמהםאחד

אתהמייצגהגיבור, .םייונישווכלאצריםונלםימוסלמביןהיחסיםאתגלייצכדיבמגדרתמששמגםהסיפור
םיביחסעוסקשהמאמרווןיכאך .יותרנחותשמעמדההנערה,היאהנצרותואילו ,מכובדגברהוא ,האסלאם

ה.לאיותגבסוארחיבלאהדתותןישב



 I 75הנוצריתבטפררמוטלמים

לאמיתותהכהוכחהלעיאנםזאתלומרלעלמהומורהחטאועללכפרכדיבלילותבחדרו

לאמיתותבנוגעאי-ודאותלעומתבאסלאםאמינותיצירתשלזהמרכיבההתגלות.של

באסלאםעיאנםשללגדולתוכיראינו :בסיפוראחרבמקוםכברהופיעהנוצריםטענת

גדולתעלואילו ,הקהילהובאישורהתלמידיםבהערצתהמתבטאיםברוריםסימניםיש

 .זולטענהחיצוניאישורכלללאמפיה,רקלמדיםאנובנצרותהעלמהשלמשפחתה

המיליםביןפערבנצרותשישהטענהועולהחוזרתלמדייהקצרשבסיפוראפואנמצא

לביןהדבריםשלהחיצוניתמראיתםביןהמציאות,לביןהנאמרביןהמעשים,לבין

האמיתית.מהותם

כלאמוצגיםהנוצריםכילומראפשרבסיפורוהנצרותהנוצריםשלדמותםלסיכום

חופשזהואםברורלאוכלל ,טובהלהתנהגותמביאםאינולהםשישהחופשאמינים.

רקולא ,האמתמדרךלסטייההגורםחושניתוייכפמוצגההתנצרותתהליךאמיתי.

גרועהסכםלכרותאותוומפתיםהמוסלמיאתמרמיםהנוצריםשונה.בדרךכבחירה

דןחקיםהם .בהסכםחלקםאתלקייםמתכווניםהםאםברורלאוכלל ,מבחינתוביותר

לדעתיהיאזואחרונהנקודה .כךעלתמורהלקבלבליעולמוכלאתלתתהמוסלמיאת

למוסלמיכדאישלאהפשוט,המסרעלנוסףהסיפור.שלביותרםיהחשובהמסריםאחד

שהיהבאופןהדתותשתימיוצגותהאמת,והואיותרטובשהאסלאםמפנילהתנצר

 .האלחמיאדוספרותשליה Jלצרכביותררלוונטי

שלבייחןד ,המודחריםשלמצבםוביןבסיפורהנצרותשלהצגתהאופןביןהדמיון

הוגניםבלתיהסכמים ,להתנצרותםתמורהכלהיעדר .מאלףהוא ,המוסלמים-בסתר

שקרים ,ורוחניתדתיתמעמדית, ,כלכליתהידרדרות ,השפלה ,דיכויבחובםהטומנים

בספרדהנוצריתבסביבההמוסלמיםשלמחייהםחלקהיואלהכל-הסכמיםואי-כיבוד

להיסטוריוןמאפשרהמוסלמיהחכםשלסיפורו !עשרה.!והשבעעשרההששבמאות

פירשוכיצדמתוכווללמודהמוסלמיםשלהפנימיהתרבותיעולמםלתוךלהציץ

בספרדהנוצריםלביןשבינםהיחסיםמערכתאתם-בסתריוהמוסלמםיהמודחר

 .תיהקתול

ולרמותלפתותשמעונייןכמיהמתוארמהנוצרילהישמרהצורךעלמלמדהסיפור

נראותכשכוונותיוגםבולחשודישכןעל .לחורבנולהביאשיכוליוכמהמוסלמיאת

וחומרקל ,הפשוטהנוצריבענייןהמסרהוזאםלהצעותיו.התפתותלשלאולהיזהרכנות

שלסיפורו .במוצהרבאסלאםשנלחמוכנסייהואנשיםינוצרונריםימיסשלבעניינם

אשראנםיעשלמניסיונוהמוסלמים-בסתרואתהמודחריםאתללמדבאהמוסלמיהחכם

בכלל,הנוצריםעםמהיחסיםהנגרמיםהאבדןואתהאכזבהאתבשרועלחווה

המסקנהאתיותרעודםימחזקאנםיעשלוהשכלתוהגבוהמעמדובפרט.ומההתנצרות

רוחניי,דתאדםאם-הנוצריםעםביחסיםהטמונההסכנהעצמתאתומדגישיםהזו
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ויכולתויותר,אףגדולותלסכנותחשוףהפשוטשהמאמיןברורבפח,נפלכךכלוחכם

 .רבהבמידהפחותהמפניהןלהתגונן

וסזבתזותעלזלהמבנה, . 2

התרבותיותהמשמעויותביצירתרבהחשיבותישבעלילההמופיעיםהסיבתייםלקשרים

המאורעותשלסידורםבאמצעותהיאכךעלללמודמעניינתדרך .הסיפורשלוהמסרים

אנסהזובדרךהמדויק.הופעתםלסדרבהתאםבשרשרת,כחוליותבטקסטהמתוארים

 :כדלקמןהואבסיפורהאירועיםסדרלמסובב.סיבהביןולהבחיןסיבתייםקשריםלאתר

מקום-למנזרהגעה ) 3 (לחאגי;לצאתהחלטה ) 2 (באסלאם;ודתירוחנישגשוג ) 1 (

 ;מבחן-היפהפייההעלמהראיית ) 5 (פיתוי;-וצמאחום ) 4 (הנפילה;מקום ,בעייתי

במקוםהסכם ) 8 (התנצרות; ) 7 ( ;במבחןאי-עמידה-נישואיןוהצעתהתאהבות ) 6 (

 ) 10 ( ;התלמידיםשלכושלשכנועניסיון ) 9השפלה.-והנוצרייההמוסלמיביןנדוניה

שנכשל;נוסףשכנועוניסיוןהתלמידיםביקור ) 11 (המדרגה;שפל-החזיריםרעיית

העלמה;שלהתאסלמותה ) 14 (למסגד;העלמההגעת ) 13 (לאסלאם;וחזרהחרטה ) 12 (

פיעלנישואין ) 16 (לעיאנם;המחילהומתןלעלמהמוחמדשלהתגלותוסיפור ) 15 (

צדיקים.בניםשני-ברכה ) 17 (האסלאם;

היאהראשונהבסיפור.מרכזיותמפנהנקודותשתיעלמצביעהזההאירועיםסדר

 ;נוראלשפלבמהרהאותוהמוליךאירועאללה,לןשהציבבמבחןעיאנםשלאי-עמידתו

היפהפייההעלמה-שרצהבדבראותוהמזכהלאסלאםוהחזרההחרטההיאהשנייה

 .צדיקיםבניםשניגםכךעלונוסף

אחריעיאנם,שלתלמידיומפיניתןהראשונההמפנהלנקודתהסיפורשנותןהפירוש

הוא=אללה],[המאמיניםבמלךמאמיןהיית"לורבם:שלההתנצרותדבראתשגילו

לאעיאנםכימסביריםהם ."]העלמהאת[אותהלךנותןוהיהחסותואתלךמעניקהיה

הצליחלאגםהואזומסיבהשלמה.לאאמונהבשלאואמונהחוסרבשלבמבחןעמד

בידיהיאהמוסלמיהצלחתשהרי-ע.מהשקבעההסכםבאמצעותבנערהלזכותבאמת

באסלאםלדבוקהאדםשללהחלטתו :סיבתיותשלברורמודלמציגהזועובדה .אללה

ועלשגשוגועל ,בחייםהצלחתועלומיידיתישירההשפעהישזאתלעשותשלאאו

 .אושרו

כיצדעיאנם?יעשהמה :הקוראתוההשבהםברגעיםמרוכזבסיפורהדרמטיהמתח

האדםשלגורלוולפיונתונהיי),הרשותיי(בחירהחופששלחד-משמעימודלזהו ?יפעל

הנמצאותהחיים,נסיבות-יותררחבהמערכתבתוךמתקיימתזובחירהמעשיו.פריהוא

ובמקרההחייםנסיבותאתיוצרתאשרמכוונתידישכלומר .אללהשלבשליטתו

נתונהבפיתויאי-העמידהאוהעמידהאךבמבחן.אנםיעאתדהיהמעמהיאשלפנינו
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לוניתנתבמבחן,עומדהמוסלמיאיןכאשרשגםהואנוסףחשובמסרהאדם.בידי

מוכןשהאלכיוון ,מלאבאופןוחטאיוטעויותיואתולתקןמטעותובולחזורהאפשרות

ומשלימיםתואמיםאלהממצאיםאותו.לברךואףמבוקשואתלוולהעניקלמאמיןלסלוח

שרקלכךרמיזותגילינושםבאסלאם,לחופשבנצרותהחופשביןההשוואהממצאיאת

לבחור.אמיתיחופשישבאסלאם

מסוימתעמימותבהישכיאםמעניינים,דבריםמתגליםהשנייההמפנהבנקודתגם

המיידיהאירועמטעותו?בולחזורעיאנםאתשהניעהדברמהויותר.רבהומורכבות

להסיקישולכןשלהם,השכנועוניסיוןהתלמידיםשלביקורםהואלחרטהשקדם

לאסלאם.אנםיעשלחזרתועלרבההשפעהלכךשהייתה

המוסלמיתהקהילהשלהאוניםלחוסרסמלהתלמידיםבקבוצתלראותלהציעברצוני

החייםאתמאפייןשאינופעולהדפוסבסיפוררואיםאנוהנוצרית.בספרדהמתפוררת

המוסלמיתהקהילהבידיישרגילותבנסיבותהאסלאם.בארצותהתקיניםהמוסלמים

שלדינוהדתחוקיפיעלשכןהאסלאם,אתלעזובשבוחריםמינגדלפעולרבכוח

איבדהזוהלכהלקייםהמודחריםעלאסרוהנוצריםשהשליטיםכיוון .מוותהואהמומר

המוסלמים-בסתרשלמצבם .המומריםנגדמשפטייםבכליםלפעולסמכותהאתהקהילה

משקףהסיפור .בכללותוהמוסלמיהחוקקיוםעליהםנאסרשהרייותר,חמוראףהיה

התמודדות,דרךומציעכלשהומענהלהלתתמנסהגםהואאך ,הזוהבעייתיותאתאפוא

הקשיים.למרות

שישהרבההחשיבותאתמייצגמהחאגיבחזרהבדרכםהתלמידיםשלביקורם

נוכחותם,מעצםנובעתהצלחתםהישר.מדרךיסטושלאחבריהעלבשמירהלקהילה

אפשרותלקהילהישעדייןהדר,ךמןסטהכברהמאמיןכאשרגםותמיכתם.אמונתם

לתמוךהמוסלמיםאתלעודדבאזהמסרלאסלאם.לחזורלוולסייעעליולהשפיע

לחזורעליהםלהשפיעביכולתםשישולהאמיןמכךלהניאםלנסותשהתנצרו,בחבריהם

כיצדברורמסרכאןשיוהמוסלמים-בסתרהמודחריםחיישלבהקשר .לאסלאם

התנצרות.שלמקריםעםלהתמודד

נקיטתבעתיותרמשפיעמהנוספת:שאלהמעלהלאסלאםעיאנםשלחזרתוסוגיית

ברורהתשובהבסיפוראיןלדעתיהפרט?שלהחלטתואוהקהילההתערבות-כזהצעד

נתוןלאסלאםלחזורהמשקלמירבכינראההתלמידיםהתערבותלמרותזו.לשאלה

אתלהניאהתלמידיםשללאי-יכולתםעדיםאנוראשית,עיאנם:שללהחלטתודווקא

מבטאבשנתם)לביטוי(שבאהמכריעברגעהיעדרם .הדרמטיברגעמהתנצרותרבם

עליוולעתיםקהילתו,בידיבחייוזמןנקודתבכלמוגןאינושהמוסלמיהעוגדהאת

לאחרמידבתשובהלהחזירומאמציהםגםהנסיבות.עםעצמובכוחותלהתמודד

(החזרההשניבמפנהגםמזו:יתרהלעזבו.נאלציםוהםיפה,עוליםאינםההתנצרות
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אלא ,לבגדאדהשביםתלמידיואלמצטרףהואואיןמידמשתכנעאנםיעאיןלאסלאם)

בעקבותאפואקורהאינובתשובהחזרתותהליךממנו.בהתרחקםרקאליהםמצטרף

-הרגעיםשניביןההפרדה .עצמולביןבינומתרחשאלא ,חברתילחץאוחיצונישכנוע

המכריעהשלבכימסמלתאולי-לאסלאםהחזרהןיובהתלמידיםשלהשכנועןיוניסבין

תהליךכילומראפשריהרהואכךואם .(ואלוהיו)לעצמואדםןישביהפנימהתהליךהוא

 ,יופי ,חום ,צמא :חיצונייםמגירוייםלווכהנובעההתנצרותלתהליךהפוךהתשובה

 .ליצרעהיוכנתשוקה ,אהבה

 .החרטהלרגעבסמיכותהמופיעיםהתלמידיםלביקורחשיבותנודעתאףבסיפור

נאמרולאעיאנםשלהרהוריועלדברנמסרלא-מטושטשנותרעצמוהחרטהרגעאך

מצוינתסיבתואשרהפיתוילרגעבניגודזאת .מטעותובולחזורלוגרםמהבמפורש

סתוםנותרהחרטהרגעלויוא .בנערהאנםיעשלהעזההתאהבותוהיאהלוא :במפורש

הסיפורמשיגכךידיעל .בתשובההחזרהתהליךמורכבותאתהמבטאבאופןומסתורי

 .יותררביםואמינותתחכום

והזמןהמרחגשאלות . 3

אתלהביןכדייהאנתרופולוגהניתוחטותיבשלהיעזראנסהלהיהעלניתוחלאחר

טקסטשיצירתהיאאנתרופולוגיניתוחשלבבסיסוהעומדתהנחה .הטקסטתומשמע

 ,הקוראושלתבוהכשלהתרבותייהצופןיבהשמקודדתיחברתפעילותהםבווהקריאה

בטקסטבחירהזו,גישהלפי .מסוימתקהילהשלאוחברהשלהבסיסייםהערכיםכלומר

תרבותיותתפיסותבוהמשתמשיםבקרבמעצבטקסטכל ;מקריתאינהכלשהו

בסיפורוהמקודדהתרבותיהצופןאתנפענחאם .םישונגורמיםבהשפעתהמתגבשות

המודחריםשלהערכיםועלהעולםתפיסתעלמעטלאללמודנוכל,המוסלמיהחכםשל

 .מצבםעםווהתמודדתרבותיתנהימבחהושפעושבהןםיהדרכעלוכןוהמוסלמים-בסתר

בחרתיהטקסטשלותוכנואופיובשל .ומגוונותרבותהאנתרופולוגיותוהשיטותהגישות

שלה;:זבניהבהדגשתומרחבזמןשליסמלאנתרופולוגיבניתוחקריבעלהתמקד

 .משמעויות

כיוון .פשטותומקוסמולוגיותלתפיסותונוגעתתריובמקיפההמרחבאלתש .המרחב

זהבמאמראסתפק ,מקורותכמהשלהשוואתיניתוחדרושאלהתפיסותליישםשכדי

למקוםנוגעןוהראש .בסיפורנוהמופיעיםמאפייניםלשניהלבתשומתבהסבת

בעולםתזיומרכעריםשתישביןבדרךמתרחשתהעלילה .הסיפורשלהתרחשותו

מתרחששהסיפורהואזהכמיקוםהבחירהשלאחדהיבטומכה.בגדאד-יהמוסלמ

הצמאבמנזר ',נפילהישנקראםובמק ,בדרךבשוליו,אםכיי,החברתהסדרבמרכזלא

הנצרותוכיבשולייםלמאמיןאורבותהסכנותכימלמדההתרחשותמקוםוהתשוקה.
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ההתרחשויותשביןההשוואההחברתי.לסדרמחוץהמצויהתופעההיאגם(המנזר)

אתמבטאתשבמנזרוהאבדןההתפרקותלעומתבמסגדוהקוהרנטיותיהמסודרותי

משמשים,גםאלהסמליםלשוליים.מרכזביןלכאוס,סדרביןלחוץ,פניםשביןההבדל

 .בעייתיותשלתחושהובונהמתחהיוצרספרותיאמצעי ,יותרפשוטהברמה

נטיעתוהואבכלל,האלחמיאדוספרותאתהמאפייןהסיפור,מקוםשלהשניההיבט

הקוריםמאורעותעללספרהבחירהאתלהביןעלינו.כיצדהמוסלמיהעולםשלבלבו

שלמאלהמהותיתשונותבוהחייםשאורחותגאוגרפית,מבחינהביותררחוקבאזור

נראהומסוכנת?מאיימתכהאינהבוהנוצריםשלנוכחותםואשרהספרדיםהמוסלמים

הולדתבמקוםלהיהעלבקביעתיתרוןפר Q ?/הראה ,אחריםבסיפורים,כמובסיפורנוכי

ולמוסלמים-למודחרים 12שלו.החשובותההיסטוריותההתרחשויותובזירתהאסלאם

ומעל ,האסלאםגיבורישלבמעלליהםמלאיםקסומים,מקומותודאיאלההיובסתר

 .מוחמדשל-כולם

מתורגםשהסיפורבאפשרותהמוסלמיבעולםהעלילהמיקוםאתלהסבירגםאפשר

שכןמהמקור,חריגותגםשתיתכנהלזכורחשובאולםהמקור.אתתואמיםוהפרטים

ומחברהלמקוםממקוםנדידתםבעתמאפייניםולפשוטללבושנוטיםעממייםסיפורים

-שלנו(במקרהאותםהקולטתהחברהאתמסמליםהםרביםבמקריםלחברה.א

זירההמשמשתהרחוקההחברהאתדווקאולאווהמוסלמים-בסתר)המודחרים

 ,) Caido (קאידוהמנזר,שלהספרדישמוהיאבסיפורנולכךאחתדוגמה .להתרחשויות

לבגדאד.מכהביןערב,יבאזורלהיותאמורשהואאף

מנאמנותורקאךנובעתאינההמוסלמיהעולםשלבמרכזוהסיפורשהשארתייתכן

לסיפורלהקנותאוהרואילעברגעגועיםלהביעעשויהדבר .כזה)היה(אםלמקור

מוכרותבדמויותהעוסקיםהמוסלמיתמהספרותסיפוריםדפוסישימורידיעלאמינות

 13א-דין.וצלאחעלימוחמד,כגוןהמלומד,אנםימעיותר

שהמטעןכיוון ,ביותרחשובאינוגםאךמצויןאינוהסיפורהתרחשותמועדהזמן.ציר

רצףשלל.סקירהעתהלחזורברצוני .אינפורמטיביולאסמליהואשבוהתרבותי

שלמודליםהזמןצירעלהאירועיםמהלךמתוךלאתרכדילעיל,שהוצגההמאורעות

נפילתותיאורשגשוג.-שפל-נפילה-שגשוגהואהעלילהשלהכלליהמהלךסיבתיות.

המאזיןשלללבוביותרקרובהיהודאיאליהשהגיעהעמוקההשפלונקודתעיאנםשל

 .לאסלאםזיקהעלשמראךשהתנצרמוריסקוהיהאםבייחודהנרדף,הספרדיהמוסלמי

עצמה.וכיהדותכנצרותכאסלאם,התורהמןסיפוריםשלהשונותבגרסאותכיותרכולטתזותופעהא
אודותעללטיניהנוצריהסיפורללמשכמוהאלחמיאדו,כספרותיפותמאותוגדםגלכךלמצואאפשר

Arcayona , שלכסיפורהלאלחמיאדוכשהתגלגלהשוניםוכפרטיםכזמניםבמקומות,כשמות,שינוייםשעכר
Carcayona אוLarcayona . 1885רינוםפיםלפרטים : Robles , 221-181עמי . 
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קשורשבהם,העיקריאףואוליהסיפור,שלהמרכזייםהמסריםאחדכילטעוןברצוני

הואזהדמיוןממנו.הנובעותולמשמעויותלמוסלמים-בסתרעיאנםשביןהרבלדמיון

תחתהספרדיםלמוסלמיםבמיוחדלרלוונטיהמוסלמיהחכםשלסיפורואתשעשה

 .הכיבוש

אתבסיפורהפוקדיםהאירועיםמהלךביןהשוואהטבלתאערוךזאתלהראותכדי

 .באנדלוסיההמוסלמיםשלההיסטוריהוביןעיאנםהחכם

באנדלוסיההמוסלמיםאנםיע

האסלאםשגשוגילחאגויציאהשגשוג

האיבריהאיבחציהנצרותעםמפגשלמנזרהגעה

לנצרותמשיכהבנוצרייההתאהבות

וההתבוללותהנוצריםעםהמגעלנוצרייהלהינשארצוך

להידרדרותשהביאהנצרותעםהמגעהנוצרייהבגידהתנצרות

האמונה

הנוצריםעםהכניעההסכמיחתימתלמוסלמיגרועהסכם

 ,בטומאהוחיוהתנצרוהמוריסקוסהתנכרותשלומצבלנוצרייהשעבוד

תמורהלהםשניתנהבלאשלעולמוכלואבדךלאסלאם

שעבודשלבמצבהיוהם .להתנצרותםהתמורהשניתנהבליהמוסלמי

הכניעההסכמיבעקבותלנוצרים .שנעשוהוויתוריםעבורהמובטחת

מרומיםוחשוכיבדולאשהנוצרים

 .ומופסדים

 ...בתשובהחזרה
 ...אללהוברכתלשגשוגחזרה-גמול

ולמוסלמים-בסתרלמודחריםכיטוען ) Anwar G. Chejne (יינייצאנוארההיסטוריון

גאווהרקלאהניבהזותודעהבספרד.מפוארמוסלמיעברשלהיסטוריתתודעההייתה

עודשהאסלאםביותרחזקהאמונהגםאלאלערכיו,ונאמנותהאסלאםשלההישגיםעל

לתפארתהמודעות .ומהרדיפותמהדיכויישוחררווהמוסלמיםהנוצריתספרדעליגבר

כינוישהאמויהמפואר.לעתידתקווהעוררהבהווה,הקשהלמציאותבניגודהעבר,

בד-בבדהספרדיםהמוסלמיםפיתחוכך 14 .הקשההמציאותמתוךדווקאיגיעהניצחון

לדבוקלהמשיךלהםאפשרואלומנגנוניםלסבלם.הצדקהוגםמצבםלשיפורתקווהגם

רלוונטיאנםיעשלסיפורו .הנוצריהשלטוןבעולולהישארהקשייםלמרותבאסלאם

 lS .הסבלמלהצדקתהתקווהלנושאיותר
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 . ' 499נתשבהרנדגשלםמייסלמהשלהפייהכבלתםטהתאראתהמטריחת

בקרבלטפחעדונהמוסלמיהחכםשלוסיפור ,שכזוהתפתחותבהציגוכיהיאטענתי

לגבורעתידהאסלאםיוכלסבלותיהםסוףשיהיההתקווהאתהכיבוששתחתהמוסלמים

םייהרלוונטהיוהאלחמיאדולספרותשנבחרוהחומריםיכריואזכאשוב .הנצרותלע

העוסקסיפורשלמשיכתוכוחאתלהביןנקלומכאןהמוסלמים,שללמצבםותריב

שלערכואךהנוצרית.בספרדלנוצריםמוסלמיםביןהבעייתייםביחסיםבמישרין

אתלפרשאפשרותשומעיובקרבהבנותלתולביכוגםאלאבכךמסתכםאינופוריהס

שלמצבםלביןהשפלתואיבשאנם'עשלמצבוןיבוןימהדמ .בהתאםלופעולמצבם

יאמינווהנצרותאתינטשו ,אםללאסחזרויהםשאםקילהסלוכיהםבסתר-מיםלסומה

מוצעכך .אותםויברךמבוקשםאתלהםייתן ,לעזרתםאללהיבוא ,שלםבלבבאללה

הראהגםזהמודללאסלאם.החזרה :המוסלמיםשללמצוקתםובר-ביצועברורפתרון

שלטונםלשתחתהישארלולסבולךילהמשיוכלוכיצדולמוסלמים-בסתרלמודחרים

אבאסלאם.רצויאלנחשבזהשמצביפעלאףנים,ימאמיתלבה

סקוסיהמורוםיהמודחר .רמאמהשלנויינמעאינהםיינמאמלתיהבוןשלטתחתםלחייגעתהנוהלאשהא
תאובשאסשהלטעוןיתונבכויןאו ,ודאלחמיאבתיהרתכההלבותנתרופהלומצאוזועיהבעםהתמודדו

 , 1983ייני:יציר(במצהתקדצהשלתקיימהחושתאנםעישלוורפיסקזיחריותהלכל .הזרסיפווךתמםוקדצי

 .) 27-23יעמ
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לשינוילפעולבאפשרותםישכילחושלמוסלמים~פשראנםיעשלהמודלכן:עליתר

לארצותולעבורספרדאתלעזוביכלושלאלאלהתקווההעניקהואכךידיעלמצבם,

תאםאכןבסיפורהמתוארהפעולהמודלאחריםממקורותלנוהידועמתוךמוסלמיות,

ושמרורבהבאדיקותבאסלאםדבקוהם ,מצוקתםעםהמוסלמיםשלהתמודדותםאת

למאמר,במבואשתוארכפי ,מעורערתבלתיכמעטמוסלמיתזהותעל

 ,האמונהמהידרדרותכנובעתבאנדלוסיההאסלאםהיחלשותאתהסבירורבים

כחלקוהמוסלמים-בסתרהמודחריםבקרבנתפסההאיבריהאיבחציהאסלאםשלירידתו

 ,והגירושהרדיפותאתכךשפירשוהיו ,וצבאיתפוליטיתכמ~להולאאלוהיתמתכנית

מסיפורועולהאףוכך 16 ,זוברוחאסכטולוגיותנבואותגםכוללתהאלחמיאדווספרות

הסיפור ,להידרדרותווהביאאמונהמחוסרנבעהפיתויבמבחןשכישלונועיאנםשל

למצבהשהתאיםבאופן ,המוסלמיםבקרבצםיולהפאלהמסריםרילהעבסייעהעממי

שלתפוצתומידתעלנתוניםבידינואיןנאותים,חינוךמוסדותהנעדרתחברהשל

זהמסויםסיפורדווקאכילטעוןיכולהאינניולכן ,שלוהפופולריותמידתועלהסיפור

שלפעולתהלאופןעדותלפנינוזאת,עםהמוסלמים,שלתפיסותיהםאתשעיצבהוא

סלמיםוהמשלבחייהםהחשובלתפקידהוכןהעבירהשהיאולמסריםהאלחמיאדוספרות

התמודדותלדרכיהצעותובמתןמצבםבפירוש ,השקפותיהםבעיצוב-צריתוהנבספרד

 ,עמו

המסריםאחדהיאבספרדהמוסלמיםשלמצבםדרדרותילהכהסברהסיפורראיית

המאזיןשללטעמובהתאםנוספותבדרכיםלהבינואפשרשכן,פוריהסמןלהסיקשאפשר

בסיפורלסוגיהנוספתדוגמה ,סמליותמשמעויותעמוססיפורלכלכיאההקורא,או

מהמצוקה,היציאהלמודלהנוגעהמרכזיבמסרעוסקתשונותבדרכיםלפירושהניתנת

לעזובאותםמעודדדווקאאוהנוצריתבספרדלהישארלמוסלמיםקוראהסיפורהאם

 'הצמאמנזרישראינו,כפימוסלמיות?לטריטוריותולעבורמאמיניםהבלתישלארצםאת

לסדרמחוץ ,החברהבשוליאךלמכה,בגדאדבין ,המוסלמיהעולםבלבאמנםממוקם

המוסלמיתלספרדאנםיעביןשערכתיההקבלהמן ,בעייתיותהמסמלבמקוםהחברתי,

המנזרשלבהפיכתוולאלבגדאדבחזרתומתבטאתלאסלאםאנם'עשלחזרתוכיעולה

השטחבעזיבתנפתרתנוצריתבטריטוריהלשהייהבאשרההתלבטותכלומר ,למסגד

אינהשהעלילההיותמרכזית,איננהבסיפורהטריטוריאליתהסוגיהאולםהבעייתי,

ושולייםלמרכזהחלוקהאתאוהפיתויאתיותרמבטאוהמנזר ,נוצריתבארץמתרחשת

הסיפורשלהטריטוריאליהממדאתלהביןאפואנקל ,נוצריםביןהיהשהיעצםאתמאשר

לנוידועואכן, ,בספרדהשהייהבשאלתמחייבתכאמירהולאהרוחני-פנימילצדכסמל

אפריקהולצפוןלגרנדהלהגרבאפשרותםהיהאשרומוסלמים-בסתרמודחריםושהי
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הסיפור .אדמותיהםעלהנוצריהשלטוןתחתנותרואחריםרביםבעודזאת,עשוואף

לאלה.וגםלאלהגםלפעולהאפשרימודלמספק

סיכום .,

אבןמימיכברהמוסלמיתבספרדביותרמפותחתסוגההיותאולוגיםפולמוסחיבורי

 17 .האלחמיאדובספרותגםנשתמרוזומפוארתממסורתושרידים ,) 1064בשנת(מתחזם

שללצורכיהםהאלחימיאדוספרותכורנההמורכבתהתאולוגיתהספרותכמושלאאך

הקשייםלמרותבאסלאםלדבוקלהמשיךרצואשרהפשופים,המוסלמיםהמאמינים

השכלהמתןעניינהעיקרהיהזומסיבה .אחריםתמיכהמוסדותובהיעדרלפניהםשעמדו

היעילהבצורהלשמורלהמשיךשיוכלכךלמאמין,תרבותייםוכליםהאסלאםעלבסיסית

השכלהמעוטילאנשיםיועדהזוספרותעוינת.בסביבהגםזהותוועלאמונתועלביותר

 .זהיעדלקהלספרותיתמבחינההותאמהוהיאופנאי

תואםהואכיעולההמוסלמיהחכםעלהסיפורשלוהאנתרופולוגיהספרותימהניתוח

זהותליצירתכאמצעיהאלחמיאדוספרותשללתפקידהבאשרהחוקריםפענתאת

דנתימסריווחשיפתהסיפורניתוחבמהלךנוצרית.בסביבהבייחוד ,ולשימורהמוסלמית

ומסוכניםאמיניםכבלתיהנוצריםאתמציגהסיפורכך.לשםשננקטומהדרכיםבכמה

המוסלמיאתלהניאכדיאתם.מגעשלההרסניותהתוצאותמפניהמוסלמיםאתומזהיר

אתמוכיחגםהסיפור .המדרגהלשפלשיביאוכפיתוימוצגתההתנצרותמהתנצרות,

 .הנוצריישופניעלמוחמדשלעליונותוואתהנצרותפניעלהאסלאםדתשלעליונותה

לחזורהרצוןהיאהמשפילהההתנצרותחווייתשלהברורההתוצאהכימלמדהסיפור

 .לאסלאם

והמוסלמים-המודחריםשלההיסטוריתלמציאותמאודרלוונטיהיהשהסיפורנראה

לדבוקהמשיכובהכרחלאאשרהחדשיםהנוצריםלמוריסקוס,אףמסויםובמובן ,בסתר

לאלהמציעהסיפור .אליהןשנקלעומהנסיבותמבולבליםנותרואךבסתרבאסלאם

אתלחזקבאמציעשהסיפורהפירוש .אתוולהתמודדמצבםאתלהביןדרךולאלה

לקויהמאמונהכנובעתהמוסלמישלההידרדרותאתמסבירהוא .באסלאםהדבקות

שהדרךהיאמהסיפורהעולההמסקנהלו.להציבבחרשאללהבפיתויומאי·עמידה

באל.והאמונההדתיתהאדיקותהגברתהיאהמצבאתלשנות

שללאיכויותיהמאלפתדוגמההואהנוצרייהוהנערההמוסלמיהחכםעלהסיפור

סמליבאופןלהעביריכלההעממיתהסוגהכיצדממחישוהוא ,האלחמיאדוספרות

המוסלמית.העולםתפיסתשלעיקריהאתאהבהסיפורבאמצעות
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