מבחר פירושים והארות על
טקסטים מתוך הספרות
הערבית הקלאסית — חלק א
ניצה בינדר

 1بِناء الكعبة
זהו קטע מתוך סדרת קטעים ,העוסקים ברקע התיאולוגי להתקדשות ה־كَ ْع َبة

באסלאם .בתוך הנושא של דת מונותיאיסטית נכללים גם אברהם וישמעאל.
ל־كَ ْع َبة יש מקום מרכזי בנושא זה.
قي .גדול ההיסטוריונים על َمكَّ ة .מת בשנת 219
قي :שמו המלאُ :أبو ال َْوليد أحمد ْ
ْ
األز َر ّ
األز َر ّ

أخبار مكّ ة .הספר הועבר בעל פה
להג'רה  834 /לספירה .הוא אסף מסורות בספר ْ

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

أخبار مكّ ة הוא מקור קדום ,המייצג מסורות שעברו
לכתוב את המסורות .הספר ْ
בקרב האנשים.

حديث أ

األحبار על הכעבה אחרי שהתאסלם ,והוא אומר ,ש־الله
זהו حديث ,שנמסר מפי كَ ْعب ْ

כבר חשב לבנות את ה־كَ ْع َبة עוד לפני שנבראה האדמה .ממסורת זו עולה ,שה־كَ ْع َبة
היא אות קודם לבריאת השמים והארץ.
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 2إبراهيم عليه السالم يبني الكعبة
על פי המסורת המוסלמית בנו אברהם וישמעאל את ה־كَ ْع َبة כבניין الله ,ומאוחר
יותר הכניס كَ ْعب ْب ُن ُل َؤ ّي את הפסלים הראשונים ל־كَ ْع َبة ,וגרם לטומאתּה .כשמחמד

הגיע ,הוא השתדל להחזיר את המצב לקדמותו ,ובין היתר טיהר את ה־كَ ْع َبة

מהאלילים.

لألز َرقي — קטע  ,)1המציג את
أخبار مكّ ة ْ
זהו מקור מאוחר יותר מן המקור הקודם ( ْ

עניין בניית ה־كَ ْع َبة כעבודת אברהם .כל המסורת המשפחתית של עַם ישראל נמצאת

כאן .ה־كَ ْع َبة היא חלק מובן מאליו בפולחן הדתי המוסלמי .מבחינה זו יש לנושא זה
חשיבות תיאולוגית רבה ,כי האמונה המונותיאיסטית נכנסת למסגרת ברורה.

حديث أ

מסורת זו מוסרת ,שה־كَ ْع َبة נבנתה על ידי אברהם בעקבות השראה של האל על
ידי השכינה .במסורת זו מובילה השכינה את אברהם אל המקום .יש כאן האנשה
של השכינה .מופיע תיאור שלה :יש לה פרצוף ,והיא בעלת שתי כנפיים ,בדומה

לעוף אגדי.
התיאור כאן הוא ,שאברהם בונה את ה־كَ ْع َبة ,והשכינה מלווה אותו — היא נמצאת

לפניו כמו עמוד האש ,שליווה את בני ישראל בצאתם ממצרים.

על פי מסורת זו ,לא ברור היכן היה אברהם קודם לכן .אך השכינה מובילה אותו
ממקום זה.
فا ْن َت َه ْوا إلى َمكَّ َة (ש'  :)3יש כאן פועל בריבוי ,ולפיכך ברור ,שמדובר על יותר מאשר

אברהם והשכינה .היה עמם לפחות עוד מישהו אחד.

حديث ب

על פי מסורת זו ,الله הוא אשר הכין לאברהם את מקום הבית .היו שם יסודות
קודמים — אלה היסודות ,שאותם בנה אדם .יסוד זה הוא הסלע הגדול ,שאותו

מצאו אברהם וישמעאל .אחרי שהם גילו יסוד זה ,הם החלו לבנות את הבית.
מסורת זו מוסרת איך בנה אברהם את ה־كَ ْع َبة .הוא בנה אותה בצורה הבאה:
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הוא ראה צורה זו על פי הדקל ,שצורתו:

כשכל חלק מחזיק את האחר.
על פי מסורת זו ,קדושת ה־كَ ْع َبة היא כי אברהם אבינו וישמעאל בנו אותה.
األول (ש'  :)6יש כאן שני עניינים:
يريدان أساس آ َد َم َّ

األول? אם היא מתייחסת למלה
א .צורה :נשאלת השאלה ,למי מתייחסת המלה َّ

أساس  ,יהיה ניקודּה התחבירי
األو َل  .אם היא מתייחסת למלה آ َد م ,
َّ
األو ِل  .שתי האפשרויות אפשריות .אולם לא
יהיה ניקודּה התחבירי
َّ

מקובל לומר את הצירוף آ َد م
األو ل  .מקובל יותר לראות את המילה
َّ
כמתייחסת אל המלה أساس.

ב .משמעות :משפט זה יוצר את הקשר בין העובדה ,שאדם הראשון בנה את
ה־كَ ْع َبة ,לבין העובדה ,שאברהם מחפש את היסודות הללו ,כדי להמשיך לבנות

מאותו המקום.

הסלע ,שאותו מצאו אברהם וישמעאל ,היה עצום כל כך ,עד שרק שלושים איש
יכלו לשאתו .במהלך הבנייה ישמעאל הוא המביא את חומר הלבנים ,ואברהם
בונה את היסודות על היסודות ,שאותם בנה אדם הראשון.

ِ
السال َُم.
عم (ש'  :)7קיצור של َع َل ْيه َّ
حديث ج

חשיבותּה של מסורת זו היא בכך ,שהיא מדברת על התקדשות َمكَّ ة ,על העלייה
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לרגל ועל ה־ َمقَام .
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َمقَام إبراهيم (ש'  :)11אבן קטנה שהתקדשה בגלל טביעת כף רגלו של אברהם

הנמצאת עליה .טוענים ,שלאברהם היה כוח רב כל כך ,עד שהטביע את כף רגלו
על האבן .זוהי אבן הנמצאת ליד ה־كَ ْع َبة מול הדלת ,וכיום היא מכוסה במבנה,
שנועד לשמור עליה.
על פי קטע זה אירע נס ,והמקום התרומם.

במסורת זו גילו של אברהם בזמן הבנייה הוא  .100על פי מסורת זו אברהם הוא
ا ُمل َُؤ ّ ِذن הראשון בעולם .באסלאם היה بِالَل ا ُمل َُؤ ّ ِذن הראשון.

מתוארת כאן עבודת ا ُمل َُؤ ّ ِذن כפי שהייתה ,לפני שהתחילו להשתמש ברמקולים :הוא
מכניס את אצבעותיו לאוזניו ,ופונה מזרחה ומערבה תוך כדי הקריאה לתפילה.
העבודה מתוארת באמצעות הפעלים :نادى و َأ ْدخل و َأقْبل وقَال.

لألز َرقي — קטע  ,1מסורת ב' (עמ'
أخبار مكّ ة ْ
البيت العتيق (ש'  :)13בקטע הקודם מתוךْ :
 6לעיל) ,הופיע המושג البيت احلرام .כאן מופיע המושג البيت العتيق .יש שתי אפשרויות

להסביר מונח זה:
א' .הבית העתיק' — בגלל הבית ,שבנה אדם הראשון  2,000שנה קודם לכן.
ב' .הבית הנבחר'.

حديث د

חשיבותּה של מסורת זו היא בכך ,שה־كَ ْع َبة ו־مكّ ة היו מקודשות עוד לפני ירושלים,
מדורי דורות.

وسى הם גם נביאי האסלאם (ולא רק נביאי
وي ْعقوب واألسباط ُ
לפי האסלאם ,إسحق َ
وم َ

היהדות) .יש כאן ניסיון להכניס את אברהם ,יצחק ,יעקב והשבטים להיסטוריה
של התפתחות הדת האסלאמית.
קטע זה יוצר קשר עם כל דמויות היסוד בתרבות היהודית.
األز َرقي מדובר על עשרה דורות של בוני ה־كَ ْع َبة :2
אצל ْ
 .1המלאכים;
 .2אדם הראשון;
 .3שֵת;
 .4אברהם וישמעאל;
 .5העמלקים;
 .6שבט ُج ْر ُهم;
ُص ُّي ْب ُن ِك ٍ
الب;
 .7ق َ
 .8שבט ق َُر ْيش (שבטו של מחמד);

2

חלק א' ,עמ' .355
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َ .9عب ُد ِ
الز َب ْي ِر;
الله ْب ُن ُّ
ْ

ف.
وس َ
 .10ألحْ َ ّج ُ
اج ْب ُن ُي ُ

על פי המסורת השתתף גם הנביא עצמו בבניית ה־كَ ْع َبة.
שרה לא הייתה מרוצה מהתעניינות אברהם בסלע ובישמעאל ,וכנראה בגלל זה
עלתה עמו לרגל.
לאחר שסיים אברהם לבנות את הכעבה ,הוא נסע ל־الشام .
תופעות תחביריות
ש' :1

ُ
وإبراهيم — שמות מחוסרי تنوين (ראה עמ' .)36-35
إسماعيل
ُ

ש' :2

שנייה).
أن اب ِن — أن ا ُملف ِ
َسرة — משמשת להצגת דיבור ישיר.
ِ ْ
ّ
ِ
أن ا ّتبِ ِع — ראה בשורה הקודמת.

ني َس َن ًة — مَتييز األعداد (השם אחרי המספרים  99-11יבוא ביחיד וביחסה
ثالث َ

ש' :3
ש' :10
ש' :12
ש' :16

يا َر ّ ِ
ب — יש כאן َت ْرخيم — השמטת ה־ي של כינוי מדבר בפנייה (ראה עמ' 8

לעיל).
ِ
َح َّتى كَ انَ أطْ َو َل جْ ِ
ال َبال — َخ َبر كَ انَ נסמך.
و َأق َْبلَ بِ َو ْج ِه ِه شَ ْرقًا وغَ ْر ًبا — َظ ْرف مكان.
كُ َّل َعا ٍم — َظ ْرف زمان  +סומך.

سار ُة — שם מחוסר تنوين (מסתיים ב־ة) (ראה עמ' .)36-35
قوب — שמות מחוסרי تنوين (ראה עמ' .)36-35
ُ
وي ْع ُ
إسحق َ
ِ
وسى ْب ُن ع ْم َرانَ — על השם ْإبن ראה קטע  1לעיל ,עמ' .7
ُم َ
ِع ْم َرانَ — שם מחוסר تنوين (ראה עמ' .)36-35
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תרגום:
אברהם ,עליו השלום ,בונה את הכעבה
א :כאשר הגיע ישמעאל לגיל  ,30ואברהם אז בן  ,100ציווה אללה יתעלה על
אברהםְּ :בנה לי בית! אמר אברהם :ריבוני ,היכן אבנה אותו? ציווה עליו אללה:
לך בעקבות השכינה (שהיא רוח בעלת פנים ושתי כנפיים) ,וכך הגיעו ל־ َمكَّ ة.

ב :ירד ישמעאל למקום הבית ,אשר הכין אללה יתעלה לאברהם .מקום הבית
הוא גבעה אדומה ,המשקיפה על סביבותיה .חפרו אברהם וישמעאל — תפילת
אללה עליהם וברכתו — את יסודות הבית ,כשהם מתכוונים (להגיע) ליסודות

הראשונים של אדם ,ומצאו סלע ,שרק שלושים איש יכולים לשאתו .חפרו עד
שהגיעו ליסודות אדם (עליו השלום) ...וישמעאל החל להביא את האבנים,
ואברהם — לבנות.
ג :אמר אבו ג'הם :לאחר סיימֹו לבנות ,ציֻווה אברהם לקרוא לאנשים לתפילה
באמצעות העלייה לרגל ,ואמר :ריבוני ,מה יעביר קולי? אמר אללה ירומם
ויתעלה :קרא להם לתפילה ,וההודעה (מוטלת) עלי .עלה (אברהם) אל המקום,
והמקום התרומם עמו עד שהיה ההר הגבוה ביותר .קרא (אברהם) ,הכניס
את שתי אצבעותיו באוזניו והִפנה פניו מזרחה ומערבה באומרו :אנשים ,אתם
צֻוויתם לעלות לרגל אל הבית המובחר ,ולכן ענו לריבונכם ירומם ויתעלה!
השיבו לו אלה שתחת שבעת הימים וממזרח וממערב" :לפקודתך ,אללה,
לפקודתך" ("נעשה ונשמע").
ד :כאשר סיים אברהם את העלייה לרגל ,הלך לביתו באלשאם ,ונהג לעלות
לרגל אל הבית כל שנה .שרה עלתה אליו לרגל ,יצחק ,יעקב ,בני יעקב (אבות
השבטים) ,הנביאים וכן הלאה ,ו(גם) משה בן עמראן עלה אליו לרגל.

 3إبراهيم يزور ابنه إسماعيل
בקטע זה רואים את יחסי אברהם-ישמעאל .קטע זה מצוי גם בפרקי רבי אליעזר,
כאשר מדברים על הקשר של אבותינו עם המדבר.3
ישמעאל חי במדבר ,ואברהם בא לבקרֹו .זוהי הפגישה הראשונה והאחרונה בין
אברהם לבין אשת ישמעאל הראשונה.

جاء شيخ كَ ذا
האישה הראשונה תיארה את אברהם בפני ישמעאל בתיאור שליליَ :

وكَ ذا (שורות  .)5-4בביטוי كَ ذا وكَ ذا משתמשים כאשר התיאור הוא שלילי .לא רוצים
לחזור על המילים השליליות או על דברי הגנאי ,ולכן אומרים كَ ذا وكَ ذا .זהו ביטוי
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جاءنا شيخ حسن الهيئة (שורה .)18
האישה השנייה תיארה אותו בתיאור חיוביَ :
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מזלזל.
מסיפור זה משתמע ,שכלותיו של אברהם — נשֹות ישמעאל — לא מכירות אותו.

האישה השנייה היא אופטימית יותר.
3

ראה ביטאון למורה לערבית מס'  ,23כתבות של שלמה אלון ,מפמ"ר ערבית ועולם
הערבים והאסלאם ,עמ'  ,185-174ושל עידית בר ,עמ' .218-213

