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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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תופעות תחביריות

על השם  إْمُرُؤ )اْلَقْيِس( — ראה קטע 6 לעיל, עמ' 25. כותרת: 

( הוא אחד מתוך  األسماء  المسة. השם ُذو )اَلَلَصَةَ  
َمْيِم — על השם  إْبن ראה קטע 1 לעיל, עמ' 7. َقْرَمُل ْبُن احْلُ ש' 1:  

ِحْمَير־ שם מחוסר تنوين )ראה עמ' 36-35(.  

َتَباَلَة — שם מחוסר تنوين )מסתיים ב־ة( )ראה עמ' 36-35(. ש' 2:   

ُمُه — התאם נקבה למילה َعَرب )ראה הסבר בקטע 4 לעיל, עמ' 18(. ُتَعِظّ ש' 3:   

ُمُه, ُيَقاُل َلُه ُذو اَلَلَصَةَ - جملة صفة. …ُتَعِظّ  

َلْو َأُبوَك ُقتَِلَ َما ُعْقَتنِي — משפט תנאי בטל. ש' 6: 

תרגום:

ִאְמרּו אְלַקְיס שואל בעצת ]האליל[ ד'ּו אְלַח'ַלַצה

קרמל בן אלחמים שלח נגד אמרו אלקיס צבא מחמיר, והצטרפו אליו נוכרים 

)שנפלטו מהשבטים( מ)מרכז( חצי האי ערב. שכר אנשים )צבא(, והלך עמם אל 

בני אסד )יצא נגדם(. עבר בתּבאלה, ושם )היה( פסל, שהערבים מפארים אותו 

שהם  חציו,  באמצעות  ממנו  גורלו  את  ביקש  אלח'לצה.  ד'ו  ושמו  לו(,  )עובדים 

ויצא  אותם,  סובב  מעש(.  בחוסר  )יושב  והמתמהמה  האוסר  המַצווה,  שלושה: 

)שוב(,  ויצא האוסר. אחר כך סובב אותם  )שוב(,  האוסר. אחר כך סובב אותם 

ויצא האוסר. אסף אותם וְשברם, והכה בהם בפני הפסל ואמר: לּו אביך נרצח, 

לא היית מעכב בעדי. אחר כך יצא וניצח את בני אסד.

ا« 10   »تأّبط  شّرً

ا )כותרת(: שמו האמיתי: َثابُِت ْبُن َجابِِر ْبِن ُسْفَياَن. היה משורר ג'אהלי. הוא כונה  تأّبط شّرً
ا. נודע במהירות ריצתו ובתעלוליו. השתייך לאחד מהשבטים הצפוניים.  בשם تأّبط شّرً

הוא התפרסם בעיקר בגלל שירֹו, שהוא קינה על רצח דודו.

حديث أ
َسآتِيِك )ש' 1(: ב־س יש אלמנט של איום.

ا אל חברותיה של אמֹו. בקטע זה פונה تأّبط شّرً
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حديث ب
זוהי הגרסה הגברית של הקטע.

שם  הוא  השם  כאשר  השם,  את  להסביר  ניסיונות  רואים  אנו  הקטעים  בשני 

ب إِْسَناِدّي. מאובן: ُمَركَّ

אל  מתחברת  מהן  שאחת  מלים,  שתי  פרדיקטיבי:  הרכב   = إِْسَناِدّي  ب  ُمَركَّ
— שם פרטי( או משפט פעלי  َطالٌِع  )َأْلَبْدُر  יוצרות משפט שמני   וביחד הן   השנייה, 

— שם פרטי(. שם פרטי זה מנוקד מבחינה תחבירית בהתאם למקומו  ا  َشّرً )َتَأبََّط 
ניקודו כפי  במשפט, אך רק במבנה העומק של המשפט. במבנה השטח נשאר 

שהוא.

לפי  Wright4, כדי ששם פרטי יהיה מחוסר َتْنوين צריכות להיות שתי סיבות ביחד, 

או יותר. בסך הכול יש תשע סיבות מדוע שם יכול להיות מחוסר َتْنوين:

َأْلَعَلِمّية — היותו שם פרטי.  .1

أْلَوْصِفّية — היותו שם תואר.  .2

َأْلُعْجَمة — היותו מלה זרה.  .3

ب  اْلَْزِجّي. ْرِكيب — היותו מורכב מהקטגוריות של  َأْلَُركَّ َألتَّ  .4

ِزم َلْفًظا َأْو َمْعًنى — היותו נקבה בכוח, בצורה או במשמעות. ْأنِيث الالَّ َألتَّ  .5

ْأتِيث — היותו מסתיים בסיומת -َاِن, אשר דומה לסיומת  ون اْلُضاِرَعتاِن أَللَِفِي التَّ أَللِف َوالنُّ  .6

הנקבה  َ-اء .

َكْوُنُه َجْمًعا َلْيَس َعَلى ِزيَنتِِه َواِحٌد — היותו ריבוי של צורה, שאינה קיימת בלשון כיחיד   .7

َمَساِجُد ، َمَصابِيُح — אין צורת יחיד של שם עצם במשקל  َمَفاِعُل  או  َمَفاِعيُل(.
עבר גלגול —  )ُعَمُر  — היותו גלגול מצורה אחת לאחרת  ُأْخَرى  إَِلى  َعْن  ِصيَغٍة  َأْلَعْدُل   .8 

َمْعُدول— מ־َعاِمٌر(.
َوْزُن  اْلِفْعل — היותו במשקל של פועל.  .9

כל צירוף של שתי סיבות או יותר מונע משם עצם לקבל  َتْنوين, למשל:

َأْلَعَلِمّيُة + -َان :  ُعْثَماُن .  .1

َأْلَعَلِمّيُة + التَّْركيُب :  َبْعَلَبكُّ .  .2

עמ' 245-246.  4
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ْأنِيُث:  َأْلَعَلِمّيُة + التَّ  .3

أ - َلْفًظا  َوَمْعًنى: َفاِطَمُة .  

ب - َمعْنًى الَ َلفْظًا:   َنُب.  

ج - َلْفًظا ال  َمْعًنى: َطْلَحُة.  

:  يُد . َأْلَعَلِميّةُ + َوزْنُ  اْلِفعْلِ  .4

َأْلَعَلِمّيُة + اْلَعْدُل: ُعَمُر .  .5

ושמות זרים אחרים, הכוללים  + اْلُعْجَمُة:  ُبْطُرُس. חוץ מהשמות ُنوٌح، ُوٌط   َأْلَعَلِمّيُة   .6

שלושה הגאים, כשההגה השניי שוואי או נח )שמות הכוללים הברה אחת(.

أْلَوْصِفّية  +  اْلَعْدُل:  ُأَخُر.  .7

: שמות תואר במשקל َفْعاَلُن, בנקבה  ُفْعَلى . أْلَوْصِفّية הסיומת  -َاِنِ  .8

أْلَوْصِفّية + َوْزُن  اْلِفْعِل: שמות תואר במשקל َأْفَعُل.  .9

תופעות תחביריות

ה־جواب  זה קודם  شرطية. במשפט  جملة   — َراَح  إَِذا  بَِشْيٍء،  َيْأتِيِمي   إِْخَوتَِك   ُكلُّ    ש' 1: 

ל־شرط, ולכן לא חלה השפעת מילת התנאי על ה־جواب.    

כיוון שהיא מופיעה  מנוקדת ב־َ  َغْير  الستثنى. המלה   + حرف استثناء   — َغْيَرَك    

במשפט חיובי.  

ْيَلَة —  ظرف زمان. أللَّ ש' 2: 

َأَفاِعَي — שם מחוסר  تنوين. מושא ישיר.  

ُمَتَأبًِّطا — حال. ש' 3: 

של  במקרה  אפשרי  זה  התאם  َأَفاٍع.  למילה  במספר  התאם   — َفَتَساَعنْيَ    

האנשה.  

َظْلَماء — שם מחוסר تنوين. ש' 7: 

َبْطَحان — שם מחוסר تنوين. ש' 8: 

תרגום:

ا« — נשא רעה תחת בית שחיו »تأّبط  شّرً
אמרה לו אמו: כל אחיך מביאים לי משהו כשהם הולכים, חוץ ממך. אמר לה:  א: 

הלילה אביא לך משהו. הלך וצד נחשי אפעה רבים, מהגדולים ביותר שיכול. 

הלך ושם אותם בתיק, כשהוא נושאֹו תחת בית שחיו, והשליכֹו לפניה. היא 

פתחה אותו, והם )הנחשים( רצו בביתּה. היא )אמו( קפצה ויצאה. אמרו לה 
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נשות השכונה: מה הביא לך ַת'אִּבת? אמרה: הוא הביא לי נחשי אפעה בתיק. 

אמרו: כיצד נשא אותם? אמרה: ְנשאם תחת בית שחיו. אמרו: נשא רעה תחת 

ا. בית שחיו. נדבק לו )השם[  تأّبط شرًّ

ا כי — כפי שסּופר לנו — הוא פגש גּול )ֵשד( בלילה  אין זה אלא שהוא ּכּונה تأّبط شرًّ ב: 

את  בפניו  חסם  )הגּול(  והוא  ֻהַד'ְיל,  בארץ  ַּבְטַחאן  ַרַחא  הנקרא  במקום  אפל 

ا( נשאר במקומו עד שהרגֹו )את הגּול(, וישן עליו. כאשר האיר  דרכו. הוא )تأّبط شرًّ

הבוקר, נשאֹו תחת בית שחיו, והביאֹו לחבריו. הם אמרו לו: נשאת רעה תחת 

בית שחיך.

اخليل  عند  العرب  13

ُر ْبُن اْلَُثنَّى اْلَبْصِرّي. נולד כ־َمْوًلى לשבט ُقَرْيش במשפחת  أُبو ُعَبْيَدة )ש' 1(: שמו האמיתי: ُمَعمَّ
ر. הוא חי בעיר ألَبْصرة. מוצאו מיהודי בבל. הוא היה מגדולי המלומדים  ُعَبْيَدة َعِلّي ُمَعمَّ
בהיסטוריה. הוא אסף אוסף ידיעות מקיפות על תולדות השבטים לפני צמיחת 

האסלאם. הוא המקור היחיד, שממנו שאבו ההיסטוריונים בדורות הבאים חומר 

למחקריהם )על תקופה זו(.

ْيل הוא ספרו היחיד של أُبو ُعَبْيَدة, שהגיע אלינו מכל חיבוריו. הוא מציין בו  ِكتاب اْلَ
את תכונות הסוסים, את צבעיהם, את חסרונותיהם ואת השירים, שחיברו עליהם 

הערבים.

הוא כתב גם פירוש לֻקוראן, שהוא הפירוש העתיק ביותר שנשאר בידינו )אף על 

פי שהיו פירושים של פרשנים קדומים יותר(. פירוש זה נקרא َمجاز اْلُقْرآن.

ُعوبِّية. פרסם את הקובץ הראשון של  הוא נחשב לאחד המנהיגים הקנאים של ألشُّ

פרשנות לקוראן.

לטענה  התנגדו  עמו  שהנמנים  הלא־ערביים,  העמים  בקרב  נפוץ  זרם  ُعوبِّية:  ألشُّ
פסוק  על  התבססו  הם  יתר.  זכויות  ולהם  העליונים,  הם  שהערבים  הערבית, 

)49(, פסוק 13[ — "האל  َوَقَبائَِل لُتَعاِرُفوا" ]سورة احلجرات  َوَجَعلَناُكْم ُشُعوًبا  מהקוראן: "… 

ברא את האנשים עמים ושבטים, כדי שיכירו זה את זה". הם טענו, שככל שהאדם 

ירא אלוהים יותר, הוא טוב יותר, ולא בגלל היותו ערבי.


