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מבחר פירושים והארות על 
טקסטים מתוך הספרות 

הערבית הקלאסית — חלק א

ניצה בינדר

1   بِناء  الكعبة
ה־َكْعَبة  להתקדשות  התיאולוגי  ברקע  העוסקים  קטעים,  סדרת  מתוך  קטע  זהו 

וישמעאל.  אברהם  גם  נכללים  מונותיאיסטית  דת  של  הנושא  בתוך  באסלאם. 

ל־َكْعَبة יש מקום מרכזי בנושא זה.

ة. מת בשנת 219  األْزَرقّي: שמו המלא: أُبو اْلَوليد أحمد األْزَرقّي. גדול ההיסטוריונים על َمكَّ
להג'רה / 834 לספירה. הוא אסף מסורות בספר أْخبار مّكة. הספר הועבר בעל פה 

מדור לדור, עד שהוקם בבגדאד, במאה השמינית, בית חרושת לנייר, ואז התחילו 

לכתוב את המסורות. הספר  أْخبار مّكة הוא מקור קדום, המייצג מסורות שעברו 

בקרב האנשים.

حديث أ
זהו حديث, שנמסר מפי  َكْعب األْحبار על הכעבה אחרי שהתאסלם, והוא אומר, ש־الله  

כבר חשב לבנות את ה־َكْعَبة עוד לפני שנבראה האדמה. ממסורת זו עולה, שה־َكْعَبة 

היא אות קודם לבריאת השמים והארץ.
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ِمْن   َما…  של   מבנה  כאן  יש   — ِهْم  َعُدِوّ َعَلى  ِة  َواْلُقوَّ َواْلَْنَفَعِة  َماِل  َواْلَ اْلِعِزّ  ِمَن  ِفيَها  َلُهْم  َكاَن  ِلَا 

 

)ِمَن الَبيان(:

ِمنَ لْاعِزِّ… ُهمْ  مَا كاَن ََل

اْلُفَسِّرَة )ِمْن המסבירה( ِمنَ  مَا اإلْبَهامِيَّة )مَا הסותמת( 

َطاِوًيا — حال . ש' 3:  

תרגום:

הסוסים אצל הערבים

מפי אבו עבידה, שאמר: לא היו הערבים בג'אהליה שומרים דבר מרכושם, ולא 

מכבדים אותו כמו שנהגו לשמור על הסוסים ולכבד אותם, בגלל החוסן שלהם, 

נגד  באמצעותם  )לערבים(  להם  שהיו  העמידה,  ויכולת  התועלת  שלהם,  היופי 

אויביהם. עד )כדי כך(, שאדם ערבי הלך לישון כשהוא רעב, בה בשעה שהשביע את 

סוסו, והעדיף אותו על עצמו, על אשתו ועל ילדיו, והִשקה אותו חלב טהור, בה בשעה 

ש)הם עצמם( שתו מים, שלא המתיקו אותם. הם נהגו לגּנות זה את זה על הטיפול 

הרע בסוסים, על רזונם ועל חוסר השמירה עליהם, והזכירו זאת בשיריהם.

صعصعة  »محيي  الوؤودات«  15

מפורסם  היה  أْلَفَرْزَدق.  הנודע  האומיי  המשורר  של  אבי־אביו  )כותרת(:  َصْعَصَعة 
כּונה בשם  ולכן  זה,  פעולותיו, המתוארות בקטע  בימים שלפני האסלאם בשל 

של  הח'ליפּות  בתקופת  מת  שבטו.  אנשי  בקרב  מכובד  היה  הוא  اْلَْوُؤودات.  ُمْحيِي 
ישרי הדרך. שלט  — הח'ליפים  اِشُدوَن  الرَّ َلَفاء  اْلُ )הח'ליף השלישי מבין  ان  َعفَّ ْبُن  ُعْثَماُن 

בשנים 656-644(.

َوْأد: מנהג אכזרי, שעל פיו נהגו לקבור תינוקות בנות, חיות, עם היוולדן. מחמד 
אסר איסור חמור על מנהג זה, ולכן אין הוא קיים עוד באסלאם.

בחברה צבאית, החיה על פשיטות, היו לוקחים את הבנות בשבי, וזאת הייתה 

חרפה לשבט שבנותיו נשבו. הבנים, לעומת זאת, הגנו על השבט. יתרה מזאת, היו 

מקרים, שבהם נישאה נערה לבן שבט אחר, והיה חשש שביום מן הימים תפרוץ 

מלחמה בין שני השבטים. במצב שייווצר יילחמו בניה נגד בני משפחתם. לכן נהגו 

לקבור את הבנות לאחר היוולדן בעודן חיות.
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המונח َوْأد מופיע בקוראן ב־سورة التكوير )81(, פסוקים 9-8:

חיות  פי הבנות הקבורות  ישאלו את  "וכאשר   —  ... ُقتَِلْت  َذْنٍب  بَِأيِّ  ُسئَِلْت  اْلَْوُؤوَدُة  َوإَِذا 
באיזה חטא הומתו...".

מנהג זה עדיין מתקיים בהודו. הורים קוברים את בנותיהם הפעוטות, בעודן חיות, 

מסיבות של מצוקה כלכלית. 

גמל זכר בלתי מסורס. َفْحل )ש' 5(: 
َجَعَل َعَلى َنْفِسِه )ש' 6(: נדר לעצמו נדר.

המספרים  300 / 400 )ש' 7(: המספרים אינם חייבים להיות מדויקים!

תופעות תחביריות

כותרת: َصْعَصَعُة — שם מחוסר تنوين )מסתיים ב־ة( )ראה עמ' 36-35(.

أبِي ُعَبْيَدَة — שם מחוסר تنوين )מסתיים ב־ة( )ראה עמ' 36-35(. ש' 1: 

)1(  َوُهَو َيْحِفُر بِْئًرا   )2(  َواْمَرَأُتُه َتْبِكي — جملتان حالّيتان. ש' 2: 

َيْتَبُعُهَما َأْواَلُدُهَما — جملة صفة. ש' 4: 

َتُه — جملة صفة. َكاَن َتْ ש' 5: 

ْأكيد. אות זו יכולה להצטרף  َلَْكُرَمٌة — נשוא של إّن. המילה פותחת ב־الم التَّ  ש' 6: 

אל האיבר המרוחק מן המילה إّن בין שהוא הנושא או הנשוא.   

יבוא  ומעלה  אפסים  בשני  המסתיימים  מספרים  אחרי  שם   — َمْوُؤودٍة   ש' 7: 

ביחיד, והוא סומך למספר.  

תרגום:

צעצעה מחייה התינוקות הקבורות חיות

בשם אבו ֻעַּבְיַדה: היו קוראים לצעצעה 'מחייה התינוקות הקבורות חיות', וזאת 

משום שעבר ליד איש משבטו, כשהוא חופר באר ואשתו בוכה. אמר לה צעצעה: 

מה גורם לך לבכות? אמרה: בעלי רוצה לקבור חיה את בתי זאת. אמר לו: מה 

הביא אותך לידי זה? אמר: הדלות. אמר: הנה אני קונה את התינוקת ממך תמורת 

שתי נאקות עם ולדותיהן, שתכלכלנה אתכם בחלבן, ולא תקבור חיה את הנערה. 

אמר: אעשה זאת. נתן לו את שתי הנאקות וגמל זכר, שהיה מתחתיו )שרכב עליו(, 

ואמר בנפשו: הנה זה מעשה אציל, ולא קדם לי בו איש מהערבים. ואז קיבל על 

עצמו, שלא ישמע אודות תינוקת קבורה חיה, אלא יפדה אותה. ובא האסלאם, 

ועד אז פדה 300 תינוקות כאלה, ויש אומרים — 400.


