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 جلخيص

قهضث الٗالكاث الٗغبُت اليهىصًت طعوتها في ألاهضلـ وجُىعاث ٖلى ظمُ٘ ألانٗضة الشلافُت 

غ خُاة اليهىص في جلً  وألاصبُت والاكخهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت، والتي بضوعها ؾاهمذ في جٍُى

ً ًٖ ألاكلُاث ألازغي جدذ الحىم ؤلاؾالمي في اإلاغغب الٗغبي. وم ً ؤهم الفترة، وظٗلتهم ممّحًز

ٗىف  ميّىهاث الٗىهغ اليهىصي ٖلى ألاعاض ي ألاهضلؿُت هى ألاصب الٗبري ٖلى نىىفاجه اإلاسخلفت. َو

غًبا، وختى آلان وكغث  ٖلى صعاؾت هظا ألاصب في الٗهغ الحضًض باخشىن وؤواصًمُىن حهىًصا ٖو

ً ال حُاة ؤبدار هشحرة، غىُت بالخجضًضاث واإلافاظأث، هكفذ الىلاب ًٖ َبُٗت هظا ألاصب ٖو

 اإلاِٗكُت لليهىص.

ٕغ في عبى ألاهضلـ ومضجها وكغاها لفُف مً الكٗغاء اليهىص الظًً جهلىا مً الشلافت  للض جٖغ

الٗغبُت، وماعؾىا الىٓم الكٗغي بالٗغبُت وجدبحر اللهاثض الُىاٌ ختى لُهٗب ٖلى اإلاغء ؤن ًمّحز 

 بً وؤلابضإ الجمُل.بُنها وبحن اللهاثض الٗغبُت الخالهت مً هاخُت الجىصة وخؿً الؿ

وك٘ ألاصب الٗبري جدذ جإزحراث ظّمت مً الشلافت وألاصب واللغت الٗغبُت، هظا مً ظهت؛ ومً 

ظهت ؤزغي اؾخٗان بمىاص ومىجُفاث طاث نلت وزُلت بالترار اليهىصي، وفي ملضمتها هخاب الخىعاة 

ت اللضًمت.  وألاقٗاع الٗبًر

اث ألاصبُت اإلامحزة في طل ً الىكذ، اإلالاماث التي هخبها ألاصباء اليهىص واكخفىا ومً ؤهم اإلاىيٖى

غي وغحرهما. ومً  فيها بإؾاَحن اإلالاماث الٗغبُت، مشل بضٌ٘ الؼمان الهمظاوي وؤبي مدمض الحٍغ

ؼي. وان  ت، هى حهىصا الحٍغ حن، وله ٌٗىص الفًل بةعؾاء ؤؾـ اإلالامت الٗبًر ؤقهغ اإلالامُحن الٗبًر

ا باللغخحن الٗ ًٗ ؼي يلُ ت، فهى واجب وقاٖغ زىاجي اللغت، هخب ملاماث بالٗغبُت الحٍغ غبُت والٗبًر

ت واؾخُإ اإلاؼاوظت بُنهما في هفـ الىّو. وتهضف هظه الضعاؾت حؿلُِ الًىء ٖلى  والٗبًر

ؼي بالللم الٗغبي. ها الحٍغ
ّ
ت واإلالامُت، التي زُ   الىخاظاث ألاصبُت، الكٍٗغ
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 جمهيذ

ؼي  ذ مغهًؼا للحًاعاث واهالتي م 2261بمضًىت َلُُلت ٖام  بؾباهُافي  1ولض حهىصا الحٍغ

ت الشالر، ؤلاؾالمُت واإلاؿُدُت  ت؛ وللضًاهاث الؿماٍو الشالر، الٗغبُت وؤلاؾباهُت والٗبًر

ؼي  لض َافل واليهىصًت. البلضان وظاٌ في ؤكُاعها، زم ؾىً بأزغه خلب، ولم ًٌؼ بها  الحٍغ

ت لُلت ألاعبٗاء للُلت بلُذ مً طي ماث  ختى ً وؾخماثت هجٍغ كٍغ اللٗضة ؾىت ازيخحن ٖو

 م(.1225)

ؼي، وواهذ بٌٗ اللًاًا الغامًت في  في الىاك٘ اظتهض الباخشىن في جلص ي خُاة الحٍغ

ذ هظه ؤلاقيالُت في مسٍُى بالٗغبُت "كالثض 
ّ
ؾحرجه الظاجُت ؤقغلذ باٌ الباخشحن، وكض ُخل

اابً  الجمان في فغاثض قٗغاء هظا الؼمان" هخبه ّٗ وخّلله ًىؾف ؾضان،  2ع اإلاىنليالك

هف ؼي. ٍو :ابً  والظي ًخدضر فُه ًٖ خُاة الحٍغ
ً
ؼي كاثال   3الكٗاع الحٍغ

غ اإلااصة. له قٗغ هشحر في اإلاضح والهجاء. ووان عصيء اللؿان  دت غٍؼ  كىّي اللٍغ
ً
وان قاٖغا

 ٖاص وهجاه. ونىف مهى
ّ
 بال

ً
ت، ما مضح ؤخضا منها اث باللؿان الٗبري هشحرة، فزبِض الٍُى

"هخاب اإلالاماث" وملامت مفغصة ؾّماها "الغويت ألاهُلت" باللؿان الٗغبي. ووان طا كضعة في 

 الكٗغ ووان ٌٗمل كهاثض، ؤههاف ؤبُاتها ألاٌو بالٗبري وألاههاف ألاوازغ بالٗغبي.

                                                 

.
1
ؼي، لىىه ؤياف الؾمه    غي؛ فاالؾمان مدكابهان، لىً  ـلااؾمه ألانلي حهىصا خٍغ ف جُمًىا بالحٍغ الخٍٗغ

ؤخضهما بالؼاي اإلاعجمت وآلازغ بالغاء اإلاهملت. وفي اإلاغاظ٘ الٗغبُت ًظهغ جدذ مؿّمى: ًديى بً ؾلُمان 

ؼي  ا الحٍغ  اليهىصي مً َلُُلت. بً قائوٌ ؤبى ػهٍغ
2
 في الجمان كالثض» ؤلف م(2116-2211) اإلاىنلي خمضانابً  ؤخمضابً  اإلاباعن اإلاؿلم الٗغبي الكاٖغ بن.  

 ألاخغف جغجِب خؿب ونىفهم الٗغب للكٗغاء الظاجُت الؿحر فُه ظم٘« الؼمان هظا قٗغاء فغاثض

ؼي  ًديى الياجب طهغ وظاء. ألابجضًت الذ . ًاء بدغف اؾمه بضؤ هأله( ألازحر) الشامً اإلاجلض جهاًت في الحٍغ  َو

 . نفداث زماوي خىالي الكاٖغ هظا خُاة ًٖ ملالخه

.
3
ؼي همفترق َغق زلافي ، ًىؾف ؾضان،اهٓغ   ؾحرة طاجُت ٖغبُت ألصًب حهىصي في هٓغ  -"الحٍغ

 .11، م 2116، 66، الٗضص بعاميممؿدكغق"، 
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 في[ ؤعبُل] وعص: وكاٌ حٗالى، هللا عخمت اإلاؿخىفي البرواث ؤبى الىػٍغ الهاخب طهغه وكض

ت اؾمه ؤن وخضزني: كاٌ(. م2110) وؾخماثت ٖكغة ؾب٘ ؾىت مً مدغم مً الٗكغ  بالٗبًر

  ووان[ ًديى] الٗغبُت بلى هلله وؤهه حهىطا
ً
ال   ؤقِب غظاٌال مً ٍَى

ً
 ْهغاوي بحن ٌؿىً …زُا

 لهجخه ٌٗني] وهالمه[ الىهاعي  ؾُُغة جدذ ؤلاؾباهُت قماٌ في ؾىً ٌٗني] ؤلافغهج،

ه هإهه جغاه بلضه، مً الخغوط كٍغب مغغبي،[ الصخهُت  وؤزنى بىعوصه ؤزبرث وهىذ .ؾهى ٌٗتًر

 [.بالٗغبُت كهاثضه مً] وؤوكضوي اليهىص مً عظل ٖلُه

ا باإلاغاظ٘ الٗغبُت في هخاب هفذ الُُب للملغي، بط طهغه بحن الكٗغاء  ًً ؼي ؤً هغ الحٍغ
ُ
وط

:
ً
   4 ؤهل ٖهغه، كاثال

ا الُلُُلي ت، زم عخل بلى الكام  ومنهم ؤبى ػهٍغ ًديى بً ؾلُمان كضم بلى ؤلاؾىىضٍع

ً خلب، وله صًىان قٗغ ؤهثر فُه مً اإلاضًذ والهجاء. كاٌ بٌٗ مً َالٗه: ما  واؾخَى

 هجاه، وله مهىفاث في ألاصب. 
ّ
 عؤًخه مضح ؤخًضا بال

ض ٖلى طلً في 
ّ
مت، هما ؤه اف خُاة هٍغ ؼي في بِذ مشلف، مِؿىع الحاٌ ٖو جّغبى الحٍغ

م منهم هخ
ّ
ؼي قاًٖغا، ومىظ وٗىمت ؤْفاعه ظالـ الٗلماء، وحٗل اباجه. وان ظضه ؤبغهام الحٍغ

الحىمت واإلاٗغفت، ووّؾ٘ زلافخه في مجاالث ٖضًضة، منها الخىعاة والخلمىص والفلؿفت. وهظلً 

م ٖضة لغاث وؤجلنها وامخاػ بمٗغفت اللغت الٗغبُت وآصابها و 
ّ
ت وآصابها. ففي بالٗاللغت حٗل ًر

ت هخب بالٗغبُت، هما مض ت، بِىما الىخاظاث الىثًر ًىت َلُُلت هخب الكٗغاء اللهاثض بالٗبًر

ت، ولظا فهى  ؼي باللغخحن الٗغبُت والٗبًر لى هظا ألاؾاؽ هخب الحٍغ هى مخب٘ في ألاهضلـ. ٖو

 ٌٗخبر ؤصًب "زىاجي اللغت".

ت  الحزيشي مترحم من العزبيت إلى العبًر

في جلً الفترة التي ؾُُغث اللغت الٗغبُت وخًاعتها ٖلى ظمُ٘ الكٗىب في ألاهضلـ، 

ت. وكض َلب خىماء  ؤبضي اليهىص ألاهضلؿُىن اهفخاًخا ؤهثر هدى الشلافت اليهىصًت واللغت الٗبًر

                                                 
4
 .122، م 1، ط2111، غصن ألاهذلس الزطيبهفح الطيب من .  ؤخمض بً مدمض اإلالّغي،  
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اليهىص وكاصتهم الضًيُت والغوخُت جغظمت اإلاالفاث الٗغبُت التي هخبها اليهىص والٗغب بلى 

ت، ت ولغت الشلافت  الٗبًر ؼ مياهت الٗبًر ملابل ميافأث مالُت جمىذ للمترظم مً ؤظل حٍٗؼ

 اليهىصًت.

ٖؼعا في الىهف ألاٌو مً اللغن الشاوي ٖكغ ابً  بن ؤٌو مً امتهً الترظمت هى ؤبغهام

. وفي ؤٖلاب طلً وكُذ خغهت الترظمت في بؾباهُاو  بًُالُازالٌ عخالجه التي كام بها بلى 

ت والفلؿفُت لضي  الخجمٗاث ألاهضلـ مً ال ت، وهضفذ بلى وكغ الٗلىم الىٍٓغ ٗغبُت والٗبًر

جِبىن ابً  اليهىصًت. واقتهغث بمهىت الترظمت ٖلى ألاعاض ي ألاهضلؿُت ٖاثلت جِبىن. حهىصا

بي "الغمبام" )2210 -2210) ( 2101 -2211( جغظم هخاباث الغابي مىس ى بً مُمىن اللَغ

ؼي  ت. وؤًًا ؾاهم الحٍغ ؼي وطإ نِخه  للٗبًر في جغظمت هخب الغمبام، فبٗض ؤن اقتهغ الحٍغ

هسبحر في الترظمت، اكترح ٖلُه الغابي حهىهخان هيىهحن جغظمت جفؿحر اإلاكىاه )الخىعاة 

ت، والحازام ًىؾف َلب مىه جغظمت  5الكفهُت( اإلاؿمى "هخاب الؿغاط" للغمبام بلى الٗبًر

ً". والغابي مئحر بً ؾاؾ ذ الغثِـ َلب مىه جغظمت "عؾالت بخُاء هخاب "صلُل الحاثٍغ

  6اإلاىحى" للغمبام.

ؼي مً الٗغبُت هخاب "ملالت الحضًلت في مٗاوي اإلاجاػ والحلُلت"  هما وجغظم الحٍغ

ت، وؾّماه 2211 -2011ٖؼعا )ابً  للكاٖغ مىش ي (، الظي جىاٌو مؿإلت الاؾخٗاعاث اللغٍى

ت  ىضما وان  ערוגות הבושםبالٗبًر ؼي في فغوؿا جغظم هخاب "آصاب )مؿىب الُٗغ(. ٖو الحٍغ

الفالؾفت" لحىحن بً بسحاق، الُبِب الىهغاوي، وهظا الىخاب في ألاؾاؽ هى ًىهاوي 

ّٗض مً ؤهم هخب ألاصب التي اقخملذ ٖلى الحىم وألامشاٌ. مً  جغظمه خىحن للٗغبُت، َو

ُلب مىه الترظمت ألجهم واه ًُ ؼي في الكغق لم  ىا ًخدضزىن الجضًغ طهغه، ٖىضما وان الحٍغ

ت.  بالٗغبُت، وال خاظت للترظمت بالٗبًر

                                                 
5
ؼي، ولىً جغظمت.   ت كبل الحٍغ جِبىن واهذ نٗبت ابً  للض ؾبم قمىثُل بً جِبىن جغظمت الىخاب للٗبًر

ؼي واهذ ؾهلت واؾتهىث كلىب اللّغاء.  للغاًت، بِىما جغظمت الحٍغ
6
ت"  ًظهغ ؤن ظمُ٘ مالفاث الغمبام.    خُض  יד חזקהهخبذ باللغت الٗغبُت، ما ٖضا هخابه ألازحر "ًض كٍى

ت(.  صّون فُه ظمُ٘ ألاخيام والكغاج٘ اليهىصًت اإلاىزلت في الخىعاة واإلاكىاه )الخىعاة الكفىٍّ
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 في هظز ألادباء اليهود
ً
 العزبيت شعًزا وهثًرا وثقافت

زاى اليهىص ججغبت ؤصبُت ظضًضة في ألاهضلـ لم ٌٗهضوها مً كبل، بط وظضوا ؤهفؿهم، 

 ٖلى التر 
ً
با ار زالٌ فترة وظحزة مً الؼمً، ًنهلىن مً مٗحن ألاصب الٗغبي، الظي ٌٗخبر غٍغ

 بحن الكٗغاء والىلاص، 
ً
اليهىصي مً خُض اللغت واإلاًامحن وألافياع. هظا الىي٘، ؤزاع ظضال

سُت ؤصبُت؛  -جمسٌ ٖىه جبلىع زالر وظهاث هٓغ. فهىان مً جلبل طلً هدلُلت جاٍع

 وهىان مً هٓغ بلى طلً م٘ اللبٌى والغفٌ؛ وهىان مً جلبل طلً م٘ جظمغ قضًض. مىش ي

ؼي واها مً ؤهثر اإلاخدمؿحن بخلّبل الشلافت الٗغبُت، وهالهما هخبا ٖؼعا وحهىصا الحٍغابً 

 بالٗغبُت.

(، اإلاللب بـ"ظاخٔ اليهىص"، ؤكّغ في هخابه 2211 -2011الكاٖغ والىاكض مىش ي بً ٖؼعا )

، وفي ؾاثغ اإلالل 
ً
ت الٗغب َبٗا

ّ
"اإلادايغة واإلاظاهغة" )هخاب في ألاصب الٗبري( ؤن الكٗغ في مل

، وال م
ً
او٘ ٖىضه مً الؿحر في فلً ألاصب الٗغبي، ألهه جمحز ًٖ آلاصاب ألازغي، وهظا جُبُٗا

 ٌ ً ألاهضلـ وألاصب الٗغبي ًلى ابً  بضوعه ؾاهم، خؿب عؤًه، في جُىع الكٗغ الٗبراوي. ٖو

  7ٖؼعا:

غة ألن البدغ مدُِ بها مً مً ظهاتها الشالر، التي هي اإلاكغق واإلاغغب  وؾمُذ الجٍؼ

ً مغخلت، والجىىب، ومؿافتها  كٍغ في الٌُى ؤعبٗحن مغخلت وفي الٗغى هدى مً زمؿت ٖو

 ؾىي البُان، وال هي 
ً
فلم جىً في هدل الٗلىم وال مً ملل اإلاٗاعف، وال مىدهم هللا ٖلما

 بإخيام 
ّ
َبٗهم للٗىاًت بغحر فهاخت اللؿان وال جفازغث ٖلى غحرها مً ألامم واللباثل بال

ٗاعها، ٖىض الغّي والجضب، ولضي الؿلم والحغب. وبهظا لغاتها وهٓم ؤسجاٖها وؤعاظحزها وؤق

: لؿان الٗغب بحن ألالؿىت هؼمان الغبُ٘ بحن ألاػمىت. وكض ؤزنى الفُلؿىف 
ً
فسغ بًٗهم كاثال

وؤوناها بهم، وونفهم بؿٗت اإلاىُم، وطلً اللؿان،  ؤلاؾىىضع ٖليها في بٌٗ عؾاثله بلى 

م واإلاغوة وألاهفت، وغحر طلً مً الخالثم التي واإلاٗغفت بالكٗغ، والخىؾ٘ في اإلاماصح واإلاظا

 ظبلذ ٖليها.

                                                 
7
 .16، م 2111)ؾفغ هُٗىهُم وهضًىهُم(،  كتاب املحاضزة واملذاكزةٖؼعا، ابً  مىش ي .  
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ًٗه في اإلاغجبت ألاولى بحن  ا ٌٗترف بمياهت ألاصب الٗغبي، ٍو ًً ؼي فهى ؤً ؤما حهىصا الحٍغ

ً طلً ًلٌى في هخاب جدىمىوي، في اإلالامت الشامىت ٖكغة:  8آصاب الكٗىب ألازغي. ٖو

، وا بالآللئٖلمىا ؤن الكٗغ الجمُل اإلاغّن٘ ا
ً
ن ميكإه ألانلي لضي الٗغب، واهخمىا به ظضا

وؤؾؿىه ٖلى بدىع الكٗغ، وخافٓىا ٖلى مبىاه... وهم ملاعهت م٘ قٗغاء الٗالم ًدبىبىن 

 ؤن 
ّ
متهىىن نىٗت الكٗغ، بال اإلاغجبت ألاولى. وبالغغم مً وظىص قٗغاء في ول ؤمت، ٍو

.... فالكٗغ 
ً
الؿلُم فلِ للٗغب، وول  ؤقٗاعهم ملاعهت م٘ الكٗغ الٗغبي ال حؿاوي قِئا

ألاغُاع وعاءهم، وفلِ ؤبىاء ملخىا بٗض ظالئهم مً ؤعيهم، ؾىً الىشحر منهم في صًاع الٗغب 

غوا بمىُلهم. وفي ؤٖلاب الازخالٍ بهم، حٗلمىا منهم نىٗت الكٗغ، 
ّ
وجدضزىا بلغتهم، وفى

ا في اإلاضًىت هما كُل "ازخلُىا باألغُاع وحٗلمىا مً ؤٖمالهم". بن ؤظضاصها ٖىضما ؾىىى 

اإلالضؾت لم ًالفىا ؤي قٗغ مىػون باللغت اإلالضؾت، وفلِ ؤؾفاع ؤًىب وألامشاٌ واإلاؼامحر 

 جدخىي ٖلى فلغاث كهحرة وزفُفت، جبضو ألٌو وهلت بإجها قٗغ، ولىنها لِؿذ هظلً.  

ت  يهودا الحزيشي علم املقامت العبًر

ؼي  ملاماث ؤبى اللاؾم ٖلي  في الىهف الشاوي مً اللغن الشاوي ٖكغ، جغظم الحٍغ

غي ) غفىا باألصب الٗغبي في 2211 -2014الحٍغ
ُ

ت، جلبُت لغغبت ؤنضكاثه الظًً ق ( بلى الٗبًر

ؤي "ملاماث معي  9"مدباعوث بجُئُل"، الباخشىن في الٗهغ الحضًض َلُُلت، وؾّماها

غي  10الغّب". ؼي في الترظمت فاق ول الخىكٗاث، طلً ؤن ملاماث الحٍغ  بن هجاح الحٍغ

ؼي  ت، فاؾخُإ الحٍغ اخخىث ٖلى ؤلفاّ هاصعة واٖخمضث ٖلى مدؿىاث بضٌُٗت مخىٖى

                                                 
8
ؼي،    .261 -261، م 2111جحكمووي، كتاب . حهىصا الحٍغ

9
 مً الاؾم الٗغبي )الحاعر بً همام 

ً
عاوي ملاماث  -. بًخِئل وؿبت بلى الغاوي الظي ازخاعه إلالاماجه بضال

غي(، وكض اؾخٗاعه مً ؾفغ ألامشاٌ )بصحاح    (. بن هخاب بًخِئل2 ، آًت10الحٍغ
ّ
لم ًهلىا ختى آلان بال

ًههفه، الىهف الشاوي مً اإلالامت ألاولى ختى الىهف ألاٌو مً اإلالامت الؿاصؾت  مً مجمٕى  والٗكٍغ

ؼي جغظم الىخاب بإهمله، ويإ اللؿم  غي. مما ال قً فُه ؤن الحٍغ الخمؿحن ملامت التي ؤلفها الحٍغ

 آلازغ.    
10

ؼي،  ،اهٓغ.    .2112، محباروث إجيئيلحهىصا الحٍغ
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 ٖلى مبىاها ومًامُنها، بدُض ؤن اللاعت الظي ًجهل 
ً
بصزالها في كالب ٖبري ظضًض مدافٓا

اإلاهضع الٗغبي ًهٗب ٖلُه الاصٖاء ؤن هظه اإلالاماث جيخمي بلى ؤنٌى ٖغبُت، وكض جغظمها 

.  بإؾلىب الىثر اإلاسجٕى

ؼي بيفاء نبغت ٖبًر ت في الىاك٘، لم جىً الترظمت خغفُت، ألامغ الظي ؾّهل ٖلى الحٍغ

ضه،   ٖلى الىخاب، والٗمل ٖلى تهٍى
ّ
ض الؿغوجي جدىال فالغاوي الحاعر بً همام والبُل ؤبى ٍػ

 مً الشلافت اليهىصًت. 
ً
ت، وول ما ًخٗلم بالٗغبُت لغت وزلافت ؤوظض له بضًال بلى مؿمُاث ٖبًر

ؾدبضٌ ؤماهً ؤخضار اللهو والصخهُاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت التي ؤوعصها هما وا

ت، ملخبؿت مً الخىعاة ومً الترار اليهىصي. غي بإؾماء وؤماهً ٖبًر لٌى الباخض  11الحٍغ ٍو

 12خاًُم قحرمان ًٖ هظه الترظمت:

هظا اإلاالف الٗبري ونل اإلاترظم الٗبري بلى مؿخىي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًدلم به ؤخض مً  في

ؼي بال  اإلاترظمحن للىخب الٗلمُت في جلً الفترة. ؤما في اإلاجاٌ ألاصبي، فلض جفّىق الحٍغ

 مىافـ ٖلى ؤٖضاثه اإلاترظمحن مً ٖاثلت جِبىن.

ت لخإلُ ؼي ملضعة لغٍى غي ؤُٖذ الحٍغ ف هخابه "ؾفغ بن جغظمت ملاماث الحٍغ

اث ومىجُفاث )ألافياع اإلاىّغعة( في هخابه جدىمىوي،  13جدىمىوي". ؼي ٖضة مىيٖى َغح الحٍغ

اث مخإزغة مً مهاصع مسخلفت حهىصًت  منها الضًيُت والاظخماُٖت وألازالكُت. هظه اإلاىيٖى

غبُت، ولى ـــإزــــً الخــــٖو ـــُـ ــــغ الغثُـ ـــ ـــامــــاب ملــــان "هخــــه هـــــ ٖلُـ ـــىــــبــــض اإلاــــً خُــــغي" مــــٍغــــاث الحـ  ىـــ

                                                 
11

ت:  .  ت بلى الٗبًر ٍغ ت ألاولىللض زهو ؤبغاهام الفي صعاؾخحن خٌى هلل اإلالاماث الحٍغ في الٗام  باإلهجلحًز

  :اهٓغ، و الضهخىعاه، التي ؤظاػجه للب 2111

Lavi, Abrham (1979). A Comparative Study of Al-Harriri Maqamat and their 

Translation by IL-Harizi. University of Michigan.         

ت وكغث ٖام  ؼي في هخاب مدباعوث ا: ؤبغ اهٓغ، و 2161والشاهُت بالٗبًر هام الفي، "إلااطا وهُف هّىص الحٍغ

غي"،   .262 -211، م 11 -12، الٗضصًً إًالن -شىاجون باربجُئُل ألاؾماء في ملاماث الحٍغ
12

 .260، م 2111، الىصزاهيت وحىوب فزوسا إسباهياجأريخ الشعز العبري في خاًُم قحرمان،  . 
13

ؼي،     .2111كتاب جحكمووي، حهىصا الحٍغ
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:14واإلاًامحن
ً
غي ومضخه في "هخاب جدىمىوي" كاثال ؼي بعجابه بالحٍغ   15. وكض ؤبضي الحٍغ

، ومً زحرة اإلاشلفحن، لؿاهه ببالغت الٗغب َلُم، نؤلاؾماُٖلُحعظل خىُم مً خىماء 

ٗغف اؾمه  غي، وال ؤخض قبُه له في نىٗت اإلالاماث.والكٗغ ًخضفم مً ظىاعخه، َو  الحٍغ

ىضما وان في  ؼي هشحر ألاؾفاع، ٖو ت وبغفاوـ  بؾباهُاوان الحٍغ غة ألاًبحًر ججّىٌ في الجٍؼ

وفغوؿا، ووان ًدىلل في هفـ الضولت ًمضح ألاغىُاء والغئؾاء مخىؿًبا في قٗغه بغُت 

ؼي َُل ت ؤًام خُاجه، للض ٖاف الحهٌى ٖلى للمت ِٖكه. بن نفت الخىؿب الػمذ الحٍغ

 بإقٗاعه وهخاباجه، هما هى الحاٌ لضي فدٌى الكٗغاء الٗغب في طلً الٗهغ، ومً 
ً
مخىؿبا

ت الاغتراب والترخاٌ، والخبضٌ مً خاٌ بلى خاٌ. بن عخلخه الغثِؿت  ؤظل طلً طاق لٖى

في الغغب بلى الكغق، للض زغط مً مُىاء مغس ي بلى  بؾباهُاججؿضث في الؿفغ مً 

ت، ومً هىان جىّظه بلى اللاهغة، اللضؽ، صمكم، خلب، اإلاىنل، بغضاص، بٗضها ؤلاؾى ىضٍع

 ونل بلى البهغة ومً زّم ٖاص بلى خلب. 

ا بمٗغفت  ًً ً جفىكىا ؤً ؼي في الجاهب اللغىي، بسالف قٗغاء آزٍغ ذ كضعاث الحٍغ
ّ
ججل

ؼي بمىهبت ؤصبُت فاثلت، فهى ًخلً الضمج بحن الشلافخحن  ٖلىم مسخلفت. للض امخاػ الحٍغ

ت، واوٗىـ طلً مً زالٌ جغظماجه ومالفاجه الٗغبُت قًٗغا وهثًرا. وبفًل  الٗغبُت والٗبًر

ت مً كبل،  ت اإلالامت هجيـ ؤصبّي لم حٗهضه الشلافت الٗبًر الٗغبُت اؾخُإ ؤن ًضزل للٗبًر

ؼي ال غي، ومً زّم هخاب جدىمىوي. وبدم، ٌٗخبر حهىصا الحٍغ ٗلم بضاًت همترظم إلالاماث الحٍغ

ت.  ألاهبر في جإلُف اإلالامت الٗبًر

فه 
ّ
بن ألاؾفاع والخىلالث الٗضًضة بحن اإلاضن الغثِؿت في الكغق ؾاٖضجه في هخابت مال

ت التي اخخىي ٖلُه الىخاب. فالىخاب، مىظ ؤن  اث اإلاخىٖى ى طلً في اإلاىيٖى
ّ
جدىمىوي، وججل

                                                 

. 
ت، 14 غي بترظمخه بلى الٗبًر ؼي هى ؤٌو مً لفذ ألاهٓاع خٌى ؤهمُت هخاب الحٍغ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الحٍغ

تخُض جىالذ بٗضه الترظماث بلى اللغاث ألاظىبُت، منها الفاعؾُت   رها.والفغوؿُت وغح وؤلاهجلحًز
15

 .22. اإلاهضع الؿابم، م  



 يهودا الحزيشي كاجب وشاعز ثىائي اللغت في العصور الوسطى 

 241 ،تنفد، (1021) 6 اإلاجم٘، الٗضص

اث ٖام  خٓي 16تى الُىم،وخ 2111نضعث َبٗخه ألاولى التي اعجىؼث ٖلى ّٖضة مسَُى

ت مشله في الٗهىع الىؾُى. جّم   به مالفاث ٖبًر
َ
مت، لم جدٔ ُّ بضعاؾاث ؤواصًمُت هشحرة وك

(، وبٗض زمـ ؾىىاث مً 2110 -2121جإلُف هخاب جدىمىوي ٖلى مضي زالر ؾىىاث )

ؼي في خلب.    زغوظه بلى الىىع جىفي الحٍغ

ت، وعؤوا ؤهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اليهىص اإلاكاعكت واهىا ًخلىىن  اللغت الٗغبُت ؤهثر مً الٗبًر

خلاصهم ؤن  ت للملاماث الٗغبُت. وطلً اٖل ت، اإلاىاٍػ مً الهٗىبت بميان جدبحر ملاماث بالٗبًر

ت لغتها مدضوصة، وال جىفي للىخابت بلغت بلُغت، التي واهذ بمشابت الغهً ألاؾاس ي في  الٗبًر

ؼي بإن الُٗب مىهالفً اإلالامي. وعّص ٖلي ٍى بمخدّضسي اللغت، ولِؿذ باللغت م الحٍغ

ؼي  17هفؿها، ووان جإلُفه لخدىمىوي الضلُل اللاَ٘ لخفىُض هظا الاصٖاء. هما وهضف الحٍغ

ت، التي واهذ بُٗضة ًٖ  بخإلُف جدىمىوي جشلُف اليهىص اإلاكاعكت ٖلى زلافت  اللغت الٗبًر

 آلاطان اليهىصًت.  

 جحكمووي بحن الواقع والخيال

غي  مبخىغ فً اإلالاماث الٗغبُت بضٌ٘ الؼمان الهمظاوي وزلفه ؤبي مدمض اللاؾم الحٍغ

فا ملاماث جمتزط فيها الحلُلت بالخُاٌ. هظه اإلالاماث حٗخمض ٖلى شخهُاث زُالُت، 
ّ
ؤل

ولىً ماصتها ألاصبُت طاث الهبغت الاظخماُٖت، التي اهدضعث مً البِئت الجغغافُت اإلادُُت 

كيل ملحّى الٓىاهغ الؿلبُت اإلاخفكُت بحن َبلاث اإلاجخم٘ التي جلحم باإلاالف، اهخلضث ب

.ً  الًغع باآلزٍغ

سُت اهخم  اث ؤصبُت وجاٍع غي مىيٖى  ًٖ الجاهب الاظخماعي، جىاولذ ملاماث الحٍغ
ً
فًال

جخدضر ًٖ الؿغكاث  11بها ألاصباء واإلااعزحن في طلً الٗهغ. ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ، اإلالامت 

وهي اإلالامت  18الحغامُت، 46هما ًبضو قاجٗت في طلً الىكذ. واإلالامت ألاصبُت، التي واهذ 

                                                 
16

ت ظضًضة ٖام  
ّ
ؼي، اهٓغ. و 1020. ججضع ؤلاقاعة، ؤن الىخاب نضع بدل جحكمووي أو ، حهىصا الحٍغ

ه كدؿىماَهمحباروث هيمان هئسراحي  .، ؤقغف ٖلى بنضاعه ًىؾف حهلىم وهاٍو
17

 .12. اإلاهضع الؿابم، م  
18

غي، اهٓغ.    .161 -111ص.ث، م  ،الحزيزي  شزح مقاماث، ؤبى اللاؾم بً ٖلي الحٍغ
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لى غغاعها ؤهمل الخمؿحن ملامت، جضوع ؤخضاثها خٌى كهت  غي، ٖو ألاولى التي ؤوكإها الحٍغ

ض الؿغوجي"،  سُت خلُلُت الخخالٌ بلضة ؾغوط، ومً هىا ظاء اؾم بُل ملاماجه "ؤبى ٍػ جاٍع

لب افخضا  ء ابيخه مً ألاؾغ.الظي ونل بلى اإلاسجض َو

له، ؤو كًُ ٖىضهم  ت اليهىصًت التي ناصفها في ٍَغ
ّ
ؼي في هخاباجه بلى خالت اإلال جُّغق الحٍغ

غة التي اعجىؼث ٖلى  ذ ماصة ؤصبُت غٍؼ
ّ
لفترة ػمىُت مدضوصة. وهظا الللاء م٘ ؤبىاء ظلضجه قيل

ً عخلخه بلى بالص الكغق، مغهًؼا ٖلى  ؼي بخضٍو سُت وكاج٘ خلُلُت. اهخم الحٍغ الجىاهب الخاٍع

مَّ 
َ
ت في هخاب جدىمىوي، ومً ز -Judaeoبـ"الٗغبُت اليهىصًت" )وألاصبُت، بضاًت باللغت الٗبًر

Arabic."19( في "هخاب الضعع  

ؼي، طهغ فُه ؤهم اإلادُاث الظاجُت في خُاجه  ٌّٗض هخاب جدىمىوي بمشابت ؾحرة طاجُت للحٍغ

ؤهه جدّضر بةؾهاب ًٖ وي٘ الُىاثف التي وزّلها مً زالٌ ؤؾفاعه، وألاهم مً طلً 

ش ألاخضار والخفانُل،  ت بالخىزُم مً خُض يبِ جىاٍع
ّ
اليهىصًت التي الخلى بها. بن الضك

سُت مٗخمضة. ومً ؤهم هظه ألاخضار  ظٗلذ الىشحر مً اإلااعزحن الىٓغ بليها همغاظ٘ جاٍع

ًىبي في هظا بٖاصة ؾىً اليهىص في اللضؽ، وفم اإلايكىع الظي ؤنضعه نالح الضًً ألا 

 الكإن.

ؼي اللضؽ ٖام  ً "اإلالامت اللضؾُت  2126ػاع الحٍغ م طلً في اإلالامت الشامىت والٗكٍغ
ّ
ووز

في طهغ افخخاح اللضؽ مً الىهاعي، ؾاهىُه وؤخىاٌ اليهىص فُه". ووان الهلُبُىن ؤزىاء 

ؼي وظض ف يها ظماٖت اخخاللهم للمضًىت كض خٓغوا ٖلى اليهىص ؤلاكامت فيها. وخحن ػاعها الحٍغ

ؼي اإلالضس ي  ً، خُض ٌؿإٌ الحٍغ ٓهغ طلً في اإلالامت الشامىت والٗكٍغ ال بإؽ مً اليهىص. ٍو

)الٗغب(  ن ؤلاؾماُٖلُى متى كضم اليهىص لهظه اإلاضًىت، فإظابه ببؿاَت "مىظ ؤن ؾُُغ ٖليها 

ؼي  واإلالضس ي خٌى ٖىصة اليهىص  ؾىىىها ؤلاؾغاثُلُىن". وفُما ًلي الحىاع الظي صاع بحن الحٍغ

 20بلى اللضؽ:

                                                 
19

ؼي،    .1001، وهى هخاب ظىاهغ ألازالق ومضح الُىاثف، كتاب الذرر . حهىصا الحٍغ
20

ؼي، اهٓغ.    .141، م 2111كتاب جحكمووي، ،  حهىصا الحٍغ



 يهودا الحزيشي كاجب وشاعز ثىائي اللغت في العصور الوسطى 

 212 ،تنفد، (1021) 6 اإلاجم٘، الٗضص

 ٌ ا الخلُذ وظًها لىظه بإخض ؾيان اإلاضًىت الظي باصعوي باللى ًُ  :وبِىما هىذ ماق

بتؤزالً واخًضا م ض ً ؤكاص ي اإلاهجغ والبلضان الغٍغ . ؤظبذ: ْىً في مدله. وآلان ؤٍع

كلذ له: ؤًًا ًٖ ؤمغ في هفس ي. كاٌ لي: ؤها مًٗ، اؾإٌ وؾإكٌى لً.  ؤن ؤؾإلً ؤها

اؾخٗاصها بىى بؾماُٖل  متى ٖاص اليهىص بلى هظه اإلاضًىت )ًلهض اللضؽ(. ؤظاب: مىظ

خىم الىهاعي؟ ؤظاب:  ٖاص اليهىص لِؿىىىا فيها. ؾإلذ: وإلااطا لم ٌؿىنها اليهىص جدذ

وهُف تهُإث ألاؾباب  ألجهم ٌٗخلضون ؤهىا كخلىا بلههم وؾّببىا لهم الخؼي... ؾإلذ:

ًّ هللا ٖلُىالٗىصجىم )ؤي اليهى  بغخمت مً لضهه بٗىصة ؤبىاء  ص( بلى اإلاضًىت. كاٌ: للض م

لهض الٗغب( فكاء هللاابً  ِٖؿاو )ابً بسحاق حٗالى ؤن ٌٗىص مٗهم ؤبىاء  ببغاهُم ٍو

ؤي الٗغب اإلاؿلمحن(  (ٌٗلىب )ؤوالص ٖمىمتهم(...وكض ؤلهم هللا ملً بني بؾماُٖل

ًضٖى ؤبىاء افغاًم  إن ؤمغ فىاصي مىاصيبٗضما جفلضه بغخمخه وظٗل ؤوعقلُم بُضه، ب

الغاغبحن منهم بلى  )بني بؾغاثُل( ول مً هؼح منهم بلى بالص آقىع ومهغ..... لٗىصة

مإهِىت.  اللضؽ.. وها هدً وِٗل بها بغاخت َو

ذ  وخٌى هظا الحضر الظي جىاوله اإلااعزىن هظهغ ما كاله عؾخىن مٗخمًضا ٖلى جهٍغ

ؼي بهظا الكإن. ًلٌى   21عؾخىن:الحٍغ

وان نالح الضًً ًغغب بالٗىصة باإلاضًىت بلى ؤوياٖها الؿابلت كبل الغؼو الغغبي، وطلً 

ً اإلاجخم٘ اإلاخىٕى كبل الغؼو الهلُبي   :ٌٗني بٖاصة جيٍى

ــــضة ــ ــ ــ ــ ــ ًـ ــــاة ظض ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ــــي خ ــ ــ ــ ــ ــ ــــً فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض كلبـ ــ ــ ــ ــ  "لبٗــ

 

 

ــــىصة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغاًم اإلاٖى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــغاٖم بفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ووـ

ـــــً  ــ ــ ــ ــــي طلـ ــ ــ ــ ــــإجها فــ ــ ــ ــ ـــخذ قــ ــ ــ ــ ــ ـــً ؤن جخفـ ــ ــ ــ ــ  ًمىـ

 

ـــــغ  ــ ـــل ومهـ ــ ــــي اإلاىنـــ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــإن ؤزىاتهـ ــ  قـــ

ت  ــــٖى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ًـ ــــاب اإلاخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ـــل ألَا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولخهــ

 

 والضاُٖــت للٗـــىصة بلـــى ؤكاصـــ ي ألاعى 

 فلخــــــــــــــإِث مــــــــــــــً وــــــــــــــل نــــــــــــــىب البــــــــــــــراٖم 

 

ـــــضوصها"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ٘ صازـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  22ولخخجمـ
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صالح الذًن ألاًوبي وريتشارد قلب ألاسذ والحملت  -مقاجلون في سبيل هللا، ظُمـ عؾخىن، اهٓغ.  

 .241، م 1001، الثتالصليبيت الث



 عبذ الزحمن مزعي 

 211 ،تنفد، (1021) 6 اإلاجم٘، الٗضص

ؼي مخظهًغا ميكىع نالح الضًً  جلً ألابُاث هي التي ؤوكضها الكاٖغ اليهىصي حهىصا الحٍغ

ؾِ ومً اإلاغغب، والفغح الظي اهدكغ زالٌ ٖالم الضًاؾبىعا. فمً ظمُ٘ ؤظؼاء الكغق ألاو 

ومً ؤماهً ؤزغي، جضفلذ ظماٖاث بلى فلؿُحن وبلى اإلاضًىت اإلالّضؾت وجإؾـ حّي حهىصي 

 ظضًض في ظىىب اللضؽ.

:  23ؤما زالض الىغوي فُلٌى

، بل ختى اإلاسحُحن الظًً ٖاقىا نوان مىكف نالح الضًً مً اليهىص واإلاؿُدُح

ؼي  ، فلض ؤنضع نالح الضًً في ْل خىمه، قضًض الدؿامذ، وبدؿب حهىصا الحٍغ

مغؾىًما صٖا فُه اليهىص بلى الاؾدُُان في اللضؽ، ووان الهلُبُىن  2210ؾىت 

 خٓغوا ٖليهم ؤلاكامت فيها ؤزىاء اخخاللهم اإلاضًىت. 

فُىٓغان بلى نالح الضًً، وفم هظه الىزُلت، ؤهه بمشابت  24ؤما الباخشان حهلىم وبالو

   25ه البالص بٗض ؤن جّم ظالئهم بلى بابل.وىعف، الظي ؤِطن بٗىصة اليهىص بلى هظ

ت للحزيشي بالعزبيت  املؤلفاث الىثًر

ؼي في ؤوازغ ؤًام خُاجه الخلّغب مً الٗغب اإلادلُحن، ألامغ الظي ؤصي ؤن ًىخب  بضؤ الحٍغ

بالٗغبُت كانًضا مً وعاء طلً الخىؿب. للض مضح الؿلُان ألاًىبي ألاقغف والحيام 

ً. ووان في ف ًٖ  اإلاؿلمحن آلازٍغ
ّ
هظه الفترة ٖهبي اإلاؼاط، وبطا ما مضح شخًها وجسل

                                                                                                                       

.
22

ؼي هثًرا في اإلالامت    (، ولىً عؾخىن ويٗها في كالب قٗغي. 146)م  16هظه ألاكىاٌ طهغها الحٍغ

דברו על לב ירושלים. לבוא אליה כל הרוצה מזרע אפרים. "وفُما ًلي اإلااصة خؿب مغظٗها الٗبري: 

אליה. וחנו  אשר ישאר מאשור וממצרים. והנדחים בקצה השמים. ויתקבצו מכל פאה
 בגבולותיה".

23
 .206 ، م1001قزاءاث في البطولت،  -ورد ورماح. زالض الىغوي،  

24
 .21، م 1001، رحالث يهودا: خمست فصول رحلت مسجوعت للحزيشي . ًىؾف حهلىم وحهكىإ بالو،  

.
25

سُت ؤن هبىزظ ههغ خانغ ؤوعقلُم ٖام    هبحًرا  ق.م وصّمغ هُيلها وؾبى ٖضًصا166جغوي اإلاهاصع الخاٍع

مً اليهىص بلى بابل. وجّمذ الٗىصة لليهىص بلى ؤعى فلؿُحن مّغة ؤزغي بٗض ؾلٍى الضولت آلاقىعٍت ٖلى 

 ًض وىعف ألاهبر خاهم فاعؽ في طلً الىكذ.
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الكٗاع ٖىه. وحكحر اإلاغاظ٘ ألاصبُت، ؤن هخاباث ابً  هما عوي 26بهغامه كام مباقغة بظمه،

ؼي بالٗغبُت جغهؼث في مجالحن:  الحٍغ

 مقذمت سفز جحكمووي ومسمياث املقاماث بالعزبيت   -املجال ألاول 

ؼي ؤعب٘ ملضماث لىخ ابه جدىمىوي ألعبٗت ؤشخام مسخلفحن بغُت الحهٌى هخب الحٍغ

ٖلى مىغمت مالُت مً ول واخض منهم. وواهذ بخضي اإلالضماث مضّوهت باللغت الٗغبُت، مىخىبت 

اليهىصًت، ؤهضاها بلى ؾضًض الضولت ٖبضاللاصع وابىه ؤبى ههغ مً خلب.  - باللغت الٗغبُت

 27وفُما ًلي هو هظه اإلالضمت:

ؼي: الحمض هلل اإلادمىص بيل لؿان، الـ  كاٌ حهىصا بً ؾلُمان  עמוסبً حهىصا الحٍغ

)الٗمىؽ( الٌُى وؤلاخؿان، الظي زّو ؤلاوؿان بفًُلت الىُم والبُان، لخبحن محزجه ٖلى 

 هى وال مٗبىص ؾىاه. وبٗض، فةوي عؤًذ ؤهثر الُاثفت ؤلاؾغاثُلُت، 
ّ
ؾاثغ الحُىان، ال بله بال

ت، وبطا التي في هظه الضًاع اإلاكغكُت، مً ا ت ٖاٍع للغت الٗبراهُت زالُت، ومً مالبؿها الؿغٍّ

כי בלעגי שפה ؾإٌ ؤخضهم ًٖ ولمت ٖبراهُت، فىإهه هخب بلغت ؤظىبُت. همً كُل فيهم 

خىا، في مضة ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה
ّ
. فغؤًذ طلً مً ؤٖٓم آلافاث الٗاعيت إلال

الىشحر منهم، ال ًلُم مً اللغت خغوفها،  ظلىجىه، فلم ًٌؼ هظا الضاء ًىدكغ فيهم. بلى ؤن ناع 

ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם وبن ؤكامها لم ًفهمها وال ٌٗغفها. همً كُل فيهم 

. فلما عؤًذ الفًاثل في ًض الامتهان، والىالم اإلالضؽ ًبضٌ بالجهل מכירים לדבר יהודית

دتي وبن  لى ؤجها كلُلت الخىاَغ. واؾدؿلُذ سحاب كٍغ متي، ٖو وُحهان، ظغعث ؾُىف ٍٖؼ

ت. وعنٗتها  واهذ غحر ماَغ. فإوكإث زمؿحن ملامت ٖبراهُت، وشحتها بضعع ألالفاّ الىبٍى

                                                 

.
26

ب اإلاخىبي    ُّ ظهغها بما خضر بحن الكاٖغ ؤبي الُ هظا الؿلىن ٌّٗض ظؼًءا مً زلافت الكٗغاء الٗغب، ٍو

ىضما ًمخى٘ ألازحر ًٖ صٖمه اإلااصي، وخاهم مهغ وافىع ؤلا  زكُضي. وان اإلاخىبي ًىُل اإلاضًذ ليافىع، ٖو

 ًىللب لؿاهه خغبت ٖلُه، ًخدٌى اإلاضح بلى كضح، فُهفه بيلماث هابُت جهّم لها آلاطان.
27

محاضزاث هام مئحر هابغمان، "بهضاءاث هخاب جدىمىوي وكاثمت مًامحن ملاماجه" نضع في هخاب ا. ؤبغ  

 .246 -244، م 2111، البيوط في العصور الوسطىفي الشعز و 
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بغوص مغكىمت. ؤو ٖلىص مىٓىمت. مٗضة الهفداث.  بجىاهغ اإلاٗاوي ؤلالهُت. ختى ؤجذ هإجها

اى منها هفدت. وجدكىق الكمىم منها إلادت. بطا ؤوعص الغاوي  جت الىفداث. حؿخيكم الٍغ ؤٍع

ت ؤُٖافها. ألوي يمىتها ول خياًت مُغبت. وكهت  ُّ ؤزباعها وؤلُافها، هّؼث له الجباٌ الغؾ

ٓت مب ت. وول مٖى ُّ ت، وإلادت به ُّ ىُت، وؤخضوزت ملهُت. وول عؾالت معجبت. وول ملحت قه

غػتها مً هٌؼ الىالم  هبى لحبها الخلّي. َو ت. ونىاٖت عاجٗت. ًغجاح لها الهب الكجّي، ٍو باٖع

م  وظّضه. ومداؾً اإلاضح ويّغه. واهتهُذ بها مً باب اإلاجىن خّضة. وؤغغبذ ًٖ فًل ول هٍغ

هاع هظا الىخاب، مً ومجضه. ويغبذ عكاب اللئام جاعة بٗغى ؾُف الهجاء وجاعة بدضه. ف

ؤهف٘ الىخب اإلاّهّىفت في فّىه، ألهه بىىاصعه اإلاُغبت وخياًاجه اإلاعجبت، ًدغى الىفىؽ 

بت،  يكِ الللىب الغافلت، بلى حٗلم اللغت الٗبراهُت، والىكىف ٖلى ؾغاثغها الغٍغ الجاهلت، ٍو

 هشحرة. مغخاْت ٖلى الفهم ٖؿحرة
ً
. فةطا جفهّم وؤلُافها العجُبت. ألوي ظمٗذ فيها ؤلفاْا

 وافغ مً اللغت الٗبراهُت. وفهم الىشحر مً 
ّ
ت، خهل له خٔ ُّ اللاعت جلً ألالفاّ الخف

ض له عهً هبحر مً مباهيها. فةطا ؤصمً ٖلى كغاءة هظه اإلالاماث ؾهلذ اللغت  ُّ مٗاهيها. وحك

ٖلى َغف لؿاهه. وامخّض بها ٖىان فهاخخه وبُاهه. وؾىف وكغح ول لفٓت مؿخغللت. وولمت 

ؿخٗهُت في هظا الضًىان بن قاء هللا حٗالى. وهظه ٖىىان اإلالاماث وحٗضًضها، وغغى ول م

ملامت وملهىصها. وإلاا وان الغثِـ ؾضًض الضولت ٖبضاللاصع بً الغوؾاء اإلاشِبت، وظماٌ 

ىلت، وبخؿاهه وفًله، ولى ؤن امخضاصي مً  الجماٖت الحلبُت. كض ؤهغم لؿاوي ظىصة َو

شجاع، لعجؼث ًٖ قىغه ٖلى بّغِه، وعؤًذ طلً ؤن ؤَغػ هظا ألابداع. وؤكالمي مً ألا

ض الٗهغ. باؾمه ؼ ؤبي ههغ. ال ػالذ ٖىاًت هللا مىنىلت  وباؾم، ليىهه فٍغ ولضه ألاظّل الٍٗؼ

ىله  .ببُتهما الُاهغة. طاث اإلاداؾً الىافُت، بدىله َو

غي   باإلالضمت التي اؾتهل بها الحٍغ
ً
ملاماجه، ٌكغح فيها ٌؿخضٌ مً اإلالضمت ؤجها قبيهت ظضا

الضافُٗت لىخابت اإلالاماث، وبهضائها بلى شخهُت مغمىكت في اإلاجخم٘. ومً هاخُت اإلاؿخىي 

الخٔ، ؤن  ٌٍ في اللغت الٗغبُت بمفغصاتها وبالغتها. هما ٍو اللغىي، فهي ٖلى مؿخىي ٖا

ت هُفما وعص ههها بالخىعاة.  الاكخباؾاث مً الخىعاة مىخىبت بالٗبًر
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 جأليف مقامت بالعزبيت  -يواملجال الثاو

ؼي  لت باللؿان الٗغبي ؾّماها  باإليافت بلى مالفه جدىمىوي، هخب الحٍغ ملامت مفغصة ٍَى

 ٌ حن ؤؾاؾحن، ألاو مضح الغابي مىس ى بً  -"الغويت ألاهُلت"، واقخملذ ٖلى مىيٖى

جىزُم عخلخه بلى بلضان الكغق ألاوؾِ، ؤي اإلاضن التي ججّىٌ فيها وهي:  -مُمىن؛ والشاوي

لباخض قُحرن، ؤعى بؾغاثُل ومهغ وؾىعٍا وهغصؾخان وبابل. للض هكف الىلاب ٖنها ا

 مً اللؿم  28الظي ؤنضع اللؿم الظي ًسو مضح الغابي مىس ى بً مُمىن 
ً
وؤنضع ظؼءا

ولىً ًض اإلاىىن ازخُفخه، ولم ًىمل هظه الضعاؾت. وكام بيكغ اإلالامت  29الشاوي للملامت،

كام ًىؾف حهلىم وحهكىإ بالو بيكغها،  1001وفي ٖام  2160.30واملت حهىصا عحؿهابي ٖام 

ؼي في ؾفغه بلى بالص الكغق، وجًمً مالفه يمً صعاؾت  حٗلبذ ألاماهً التي ػاعها الحٍغ

 .31الىشحر مً ألابُاث باللغت الٗغبُت

ؼي لجماٖت بغضاص اليهىص بٗض ؤن اٖتريىا له. وفي طلً ًلٌى  بن هظه اإلالامت وظهها الحٍغ

 32في هخاب الضعع:

ت، وللض هىذ فةوي هىذ ؤوكإث فيهم ملامت ٖغبُت. هكفذ فيها بٌٗ آزاعهم ا ُّ لخف

ا إلاغوءتهم، ولىنهم حّٗغيىا مً بٗض طلً بلى بيغاعي. 
ً
بُلتها ٖنهم قفلت ٖليهم. واؾدباك

فإطكتهم هاعي، وكض ؤزبذ هىا بٌٗ جلً اإلالامت. لخيىن ٖلى ما فٗلىه ٖالمت، وهي كىلها 
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ؼي في مضخه الغابي مىس ى بً مُمىن"، نضع في هخاب اهٓغ.   فكز ، قمىثُل قُحرن، "الغابي حهىصا الحٍغ

 .201 -12، م 2161، عبري في أوروبا
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ؼي خٌى ؾفغه بلى بابل"، اهٓغ.   ، سبوهوث، قمىثُل قُحرن، "ونف ظضًض مً الغابي حهىصا الحٍغ

 .216 -241م  2161، اللضؽ، 6الٗضص 
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ؼي"،    .12 -1، م 21الٗضص  2160،ىوثشبيقورث أوفز . حهىصا عحؿهابي، "ملامت ٖغبُت بللم الحٍغ
31

، 1001، رحالث يهودا: خمست فصول رحلت مسجوعت للحزيشي في الفهل الغاب٘ مً الىخاب:  اهٓغ .  

 .261 -11 م
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ؼي، اهٓغ.    .106، م 1001، وهى هخاب ظىاهغ ألازالق ومضح الُىاثف، كتاب الذرر ، حهىصا الحٍغ
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ٌ فلخىضب ٖلى حهىص بغضاص هىاصبها. ولخىدل ول ٖحن ؾىاهبها، ولخجىص ول مللت صمٕى بفُ

.  الضمٕى

ف ٖضة ملاماث بالٗغبُت، ولىً هظه اإلالامت الىخُضة التي ونلخىا، 
ّ
ؼي ؤل ٗخلض ؤن الحٍغ ٌُ

لت خىالي ؤعبٗحن نفدت، لم جهلىا واملت، وؾّماها اإلاالف "هخاب". جضوع  33فهي ملامت ٍَى

ؤخضار اإلالامت في ونف ألاماهً التي ججّىٌ فيها ٖىضما ػاع بالص الكغق، واإلاىاص اإلاُغوخت 

ؼي في ملامخه الؿاصؾت وألاعبٗحن في جدىمىوي )ملامت محزان ؤهل الٗهغ  فيها كض هخبها الحٍغ

 في طهغ ؤفايل هظه الضًاع وهغمائها، وونف بٌٗ زهاٌ لئامها(. 

لى هظا ألاؾاؽ لم  ؼي باللغت الٗغبُت م٘ اليهىص والٗغب، ٖو في خُاجه الُىمُت جدضر الحٍغ

ًبا زىى ججغبت اإلالام ت الٗغبُت. ًظهغ ؤن ظؼًءا مً هظه اإلالامت جغظمذ ًىً ٖلُه غٍغ

ت وصبجذ في ملاماث جدىمىوي، وواهذ اإلالامت غىُت بالكٗغ، بط اقخملذ ٖلى   60للٗبًر

 كهُضة. 

جُب ٖلى  ؼي ًٖ هفـ اإلاىيٕى بلغخحن؟ ٍو والؿااٌ الظي ًُغح هفؿه إلااطا جدضر الحٍغ

:
ً
 34 طلً عحؿهابي كاثال

هظه اإلالامت الٗغبُت خلُلُت ولِؿذ زُالُت ؤصبُت، هما هى الحاٌ في اإلاهضع الٗبري،  بن -ؤ

ىٓغ بلُه وىزُلت هامت.   وؤن هظا ألاؾلىب ًجظب اللّغاء، ٍو

ت البالغُت التي اٖخمضتها  -ب وان اليهىص ًخلىىن اللغت الٗغبُت ؤهثر مً اللغت الٗبًر

 لـ، ما ًجغي للجالُاث اليهىصًت في اإلاكغق.اإلالاماث، لظا ؤعاص ؤن ًفهم اليهىص في ألاهض

ؼي بٌٗ ألاشخام ألاغىُاء الىاَلحن باللغت الٗغبُت، وعؤي  -ث في اإلالامت ًمضح الحٍغ

 بظلً فغنت لىؿب اإلااٌ منهم، هما هى مخب٘ لضي الكٗغاء الٗغب.  

له، وجدّضر  ؼي في ٍَغ جدخىي اإلالامت الٗغبُت ٖلى ؤؾماء هشحرة ألشخام ناصفهم الحٍغ

اث مً الكٗغ بسالف  ًٖ ول واخض منهم بلغت الظم ؤو اإلاضح، وؤن اإلالامت ملُئت بملُٖى
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ؼي"، اهٓغ.    .1 -6، م 21الٗضص  2160،ىوثشبيقورث أوفز ، حهىصا عحؿهابي، "ملامت ٖغبُت بللم الحٍغ
34

 .. اإلاهضع الؿابم 
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 مً ألاخضار 
ً
 كلُلت مً الكٗغ، التي حكيل ظؼءا

ً
ملاماث جدىمىوي التي جًمىذ ؤبُاجا

للمؿخىي اللغىي فةن مؿخىاها ؤكّل مً ألاؾلىب اللغىي  تالضعامُت في الىو. ؤما باليؿب

 مً اماث الٗغب مً خُض الخٗبحر والبالغت اإلاخب٘ لضي مالفي اإلال
ً
وفُما ًلي هظهغ ظؼءا

     35:اإلالامت، هُفما وعصث في ههها الٗغبي

ت والىفىؽ الخالهت الُاهغة/ وآلازاع   ُّ وؤما ظماٖت اللاهغة/ فةن لها الفًاثل الجل

ماٌ الىافٗت صهُا وآزغة/ فما في فت الفازغة/ وألاًاصي والبداع الؼازغة/ وألٖا الجماٖت  الكٍغ

مشلها خٍغهت ٖلى الخحراث/ مجتهضة في الُاٖاث/ ملُئت الهضكاث/ وهُف ال جيىن بُغق 

الفًاثل ٖاعفت/ وال جفىق بفٗلها الجمُ٘ الؿالفت اإلاؿخإهفت/ ولها ألاؾخاط اإلااهغ/ الهاصي 

الباصي والىىع الؼاهغ/ الغثِـ عاف مىاخُم ؤّٖؼه هللا/ التي لم جلض الىالضاث بكبه فًله/ 

ىهغ الغحر مىظىص/ فللض ؤهُم البىم زىاه/ و  غة الىظىص/ ٖو ٖلم اليؿاء ًٖ مشله/ وهى ؾٍغ

وؤهخج الٗلم هضاه/ وؤصهل الؿامٗحن وعٖه وصًىه/ وؾلب الٗلٌى لُفه وصًىه/ بل للض 

هم قضاثض بإفٗاله اإلاكيىعة/ وخؿىاجه اإلاكهىعة/ وؤن الغّب حٗالى وان كض  عف٘ ًٖ ؤمخه

 ؤهه ؤن واهىا هجىا مً جلً اإلاًاثم امخدنهم ؤعب٘ ؾىحن بدغ 
ّ
وب للىفىؽ مجافت. بال

 بدؿىاث هظا الغثِـ وظمُل ؤفًاله/ فسلهىا مً هاع 
ّ
بدؿىاث شخو، فما هجىا بال

جلً الحغوب زلىم الظهب/ مً اللهب/ وبغوق الجحن/ مً هاع اللحن/ فٓهغث في جلً 

ت/ وؤفٗاٌ ظماٖخه الغيُت/ وهىظا الجماٖ ُّ ت/ الفايلت الكضة فًاثله الخف ت اإلاهٍغ

ت/ فللض ؤْهغ هللا في جلً الكضاثض خؿً صًنهم/  الؼهُت/ اإلاكهىعة في الضًاهت في ظمُ٘ البرًّ

ؼ/ بطا ؤصزلتها هاعا/ فؼاص في الؿبً للضًىاع فضًىاعا/  وزلىم ًلُنهم/ وواهىا والظهب ؤلابٍغ

بلى ؤن ؤزاع هللا مً وللض واهىا غاثهحن مً بدىع الكضاثض ظمغاتها/ ؾابدحن في لجج خحرتها/ 

ضًً بالخإً ؼ الغحر مخىاهي/ ُٖؼاثم ملىن ؤلاؾالم اإلاٍا ض ؤلالهي/ اإلاىهىعًٍ بالىانغ الٍٗؼ

ضاء/    جفترؽ ألٖا
ً
 مايُه الجغاع/ غحر فلُلت الكفاع/ وبٗض منهم ؤؾىصا

ً
فجغص منهم ؾُىفا

ص/ وفّغط غاصعتهم َٗمه الغصيء/ وههغ هللا ٖلى ًضحهم ظمُ٘ الٗباص/ ومهض بؿٗضهم البال 
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ًٖ الىاؽ قضة الىزاق/ وهّفـ ٖنهم طلً قضة الخىاق/ فالحمض هلل ٖلى هظه الىٗمت 

 
ً
الجلُلت/ فةجها لِؿذ بللُلت/ بل هي مً اإلاعجؼاث الُٗٓمت اللضع/ وللض واهذ للىمىا ؤزخا

لكم البدغ/ ألجهم في ًىمهم واهىا ًئؿىا مً الحُاة/ وؤقغفىا ٖلى اإلاماث/ وفي غضهم فّغط 

مىؽ ؾٗض في قهغوبهم/ وؤعاح كلىبهم/ ول طلً بؿٗاصة ملىن بني ؤًىب الضًً َلٗىا هللا 

ؾماء الٗلُا/ وههغ هللا بهم الضًً والضهُا/ ؤَاٌ هللا في ْل الؿٗاصة ؤًامهم/ وههغ 

 . ؤٖالمهم/ ونّحر ٖلى عكاب اإلالىن ؤعكابهم

 شعز بالعزبيت بقلم الحزيشي 

ؼي  مخٗضص الاججاهاث في جلٍغٌ الكٗغ باللغت الٗغبُت. هىالً كهاثض هخبها  وان الحٍغ

نها في ألاصب الٗغبي، وهظهغ منها ما اخخفٔ فُه الكٗاع، ابً  مباقغة بالٗغبُت وجّم جضٍو

ٌّ ٖلى مياهخه وكضعجه ألاصبُت، بط خٓي  واإلالغي الظي يّمىه في مغجبت قٗغاء ٖهغه وهظا ًض

اّعر م٘ الكٗغاء  ًُ  الٗغب الىباع.بإن 

ت، منها ؤقٗاع وعصث  والهىف آلازغ مً الكٗغ الٗغبي، هخب بالٗغبُت ولىً بإخغف ٖبًر

 في اإلالامت الٗغبُت وألازغي في هخاب الضعع، التي ؾيخُغق بليها الخًلا.

ؼي في الغغب وان بكيل ٖام مضًخا، ؤما في  ًجب الخإهُض ٖلى ؤن الكٗغ الظي كاله الحٍغ

ت طّم اليهىص واهخلض الصخهُاث اإلاىافلت الكغق فيان كضًخا.  ؼي في اللهاثض الٗبًر وؤن الحٍغ

ت، بل وان ماصًخا،  ُّ ت ٖغب ُّ والبسُلت، بِىما في ألاقٗاع الٗغبُت لم ًظّم ؤو ٌسخغ مً شخه

ٗىص طلً بلى ؤهه ؤعاص ؤن ًىدؿب ماال كضع اإلاؿخُإ، هظا مً ظهت؛ ومً ظهت ؤزغي وان  َو

ا 
ً
ٖلى خُاجه، والخجىب بزاعة الحلض والًغُىت يض اليهىص في بالص خظًعا ظًضا مً الظم زىف

 اإلاكغق.   

ؼي، هظهغ منها ؤهمىطًظا، اللهُضة ألازحرة، ابً  طهغ  الكٗاع ؤعبٗت كهاثض بالٗغبُت للحٍغ

 36والتي وعص ظؼًءا منها لضي اإلالغي:
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ؼي لضي  اهٓغ .   ؾحرة طاجُت ٖغبُت ألصًب حهىصي في هٓغ  -همفترق َغق زلافي ًىؾف ؾضان، "الحٍغ

 .62 -16، م 2116، 66، الٗضص بعاميممؿدكغق"، 
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ؼي، بةعبل، عخمه  وؤوكضوي ؤبى الفخذ مدمض بً ؤبي الخحر بً ؤبي اإلاّٗمغ بً بؾماُٖل الخبًر

ا ًديى ؼي لىفؿه:ابً  هللا حٗالى، كاٌ: ؤوكضوي ؤبى ػهٍغ  ؾلُمان الحٍغ

 ؤعى ؾـــــــــــــــــــلذ غُُاجهــــــــــــــــــــا اُٖاجهــــــــــــــــــــا

 

 

 وػهـــــــــــــذ ٖلـــــــــــــى هشباجهـــــــــــــا كًـــــــــــــباجها 

 ؾـــــــــــلبذ فـــــــــــااصي خىعهـــــــــــا وهدىعهـــــــــــا 

 

 وؾــــــــــــــــُذ بىــــــــــــــــا ولــــــــــــــــضاجها َوِلــــــــــــــــضاجها 

 زملــــــــــــــــذ بىـــــــــــــــــإؽ ٖلاعهـــــــــــــــــا ؤػهاعهـــــــــــــــــا 

 

داجهـــــــــــــا   ختـــــــــــــى اغخـــــــــــــضي خحراجهـــــــــــــا ٍع

 ولــــــــــــــــــــــــــــ ن زــــــــــــــــــــــــــــال آزاعهــــــــــــــــــــــــــــا آطاعهــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 فللــــــــــــض خــــــــــــىي بخؿــــــــــــاجها هِؿــــــــــــاجها 

يـــــــــــــذ   والكـــــــــــــمـ بالحمـــــــــــــل اإلاىحـــــــــــــر جؼٍّ

 

 

 إلاـــــــــــــــــــــــــا عؤث مـــــــــــــــــــــــــا ػاجهـــــــــــــــــــــــــا محزاجهـــــــــــــــــــــــــا 

 ووىاٖــــــــــــــٍب ؾــــــــــــــلذ نــــــــــــــىاعم لحٓهــــــــــــــا 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ؤظفاجهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ؤظفاجهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهإهمــ

 وللـــــــــــــــــــــــض جــــــــــــــــــــــــؤلأل صّعهــــــــــــــــــــــــا بىدىعهــــــــــــــــــــــــا 

 

 وػهـــــــــــــــــا بجُـــــــــــــــــض كُاجهـــــــــــــــــا ٖلُاجهـــــــــــــــــا 

ـــــُفها  ــ ــ ــ ــ ـــــاة فؿـ ــ ــ ــ ــ ـــــاب الىمـ ــ ــ ــ ــ ـــــذ بإلبـ ــ ــ ــ ــ  فخىـ

 

َىاجها 
ْ
 مــــــــــــً َغفهــــــــــــا وِؾــــــــــــَىاجها وَؾـــــــــــــي

  
ً
 بالبؿـــــــُُت ؾــــــــاإلاا

ً
 لـــــــم جبـــــــم شخهــــــــا

 

 

ــــاجها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاجها  اوؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبى اوؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بال ؾــ

 زـــــــــــــــــــــىص هفـــــــــــــــــــــىع هـــــــــــــــــــــافغث اكغاَهــــــــــــــــــــــا 

 

جهـــــــــــــــــــا 
ّ
 وخلــــــــــــــــــذ بهــــــــــــــــــا زُالجهــــــــــــــــــا ِزال

 فاقـــــــــــــــــــغب بـــــــــــــــــــإعٍى غاػلتهـــــــــــــــــــا مؼهـــــــــــــــــــت 

 

 فىإهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هّخاجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فّخاجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ ؤفىاجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلذ وحٗاهلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فخٗاقـ

 

ــــاجها  ــ ــ ــ ـــــذ ؤغهـ ــ ــ ـــــافدذ وجىاوخــ ــ ــ  وجهــ

ـــــازبذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وججاوبــــــــــــــــــــذ ؤَُاعهــــــــــــــــــــا وجهـ

 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضاولذ ؤلحاجهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذ وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وجباصلـ

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمذ ؤًامهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمذ وجبؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وجيؿـ

 

 وجللــــــــــــــــــــــــــــــــــذ وجيللــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ؤػماجهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ومجحرهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضًغها ومىحرهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بمـ

 

 ظــــــــــــــاله ُٖاجهــــــــــــــا 
ً
 ومٗحرهــــــــــــــا ُخؿــــــــــــــىا

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مهــ ـــا وهٍغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مُمهــ ـــا ٖو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بدىُمهــ

 

لــــــــــــــضث لــــــــــــــه جُجاجهــــــــــــــا  ُٖ  وػُٖمهــــــــــــــا 

ـــى ٖـــــالي الؿـــــىا  ـــظب الجنــ ـــى ٖــ  صوح اإلانــ

 

 

ـــــاســـــــحب الغنـــــــى ًـــــــغوي بهـــــــا    ْمأجهـــ

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ؤًامهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــضصث ببهخئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فخجــ

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ؤعواجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىصث بٗالثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وجُــ

 هــــضاه ٖلــــى الىفــــىؽ 
ً
ــــا ُّ  ظــــاصث ًــــضاه خ

 

ـــــا  ــــى خغماجهــ ــــى اهجلـــ ــــى ختـــ ـــــا اهجلـــ  ومــ

 لُض الكغي غُض الىعي هجم الُؿغي  

 

 هـــــــــاع الِلـــــــــغي حٗكـــــــــى لهـــــــــا يـــــــــُفاجها 

ـــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه وهىالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه ؤٖمالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فجمالــ

 

 

 ؤمىالـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــّىاله زؼاجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــهم  ــ  غــــــضا هــــــضُي الُهــــــَضي ؤن ؤوكـــــــضا قـ

 

ـــــا  ـــــضي كغباجهـــ ــــب الٗـــ ــ ـــــضي كلــ ـــاع الىـــ ــ  هــ

 



 عبذ الزحمن مزعي 

 260 ،تنفد، (1021) 6 اإلاجم٘، الٗضص

 بجىابـــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــغ الهـــــــــــــــــــــــضي عاًاجـــــــــــــــــــــــه

 

 )فديا( فديى كلىب ٖضاجـه زفلاجهـا 

 ٖــؼم ؾــما بــاعي الؿــما ماضــ ي الكــبا 

 

ـــا لـــــِـ الـــــضمى غغباجهـــــا  ـــا الٓبــ  مهمــ

  
ً
 ًـــــــــــــا فـــــــــــــاٖال

ً
 بـــــــــــــل فايـــــــــــــال

ً
    ًـــــــــــــا وـــــــــــــامال

 

 

ـــــا  ــ ــ ـــــه ؤُٖاجهـ ــ ــ ـــً فٗلـ ــ ــ ــ ـــــغث ٖـ ــ ــ ـــا كهـ ــ ــ ــ  مـ

ـــــل  ــ ــ ـــــض ًـ ــ ــ ـــم بُٗـ ــ ــ ــ ـــــض ؤوٗـ ــ ــ ـ ـــي مٍؼ ــ ــ ــ ـــُٗض فـ ــ ــ ــ  ؾـ

 

 مـــــــــــــــــــــــً ؤًــــــــــــــــــــــــاٍص ؤًىٗـــــــــــــــــــــــذ ؤفىاجهــــــــــــــــــــــــا 

ــــىلت  ــ ــ ــ ــ ـــــل نـ ــ ــ ــ ــــت بــ ــ ــ ــ ــــأزغ صولـــ ــ ــ ــ ــــي اإلاـــ ــ ــ ــ ــــً فـــ ــ ــ ــ  لـــ

 

ــــاجها  ـــــضي فغؾـــ ـــاػ اإلاـ ــ ــــت خــ ـــل ظىلــ ــ  37بـ

 
ت والشعزيت بطزيقت العزبيت  اليهودًت -مؤلفاث الحزيشي الىثًر

 -للض اٖخاص ألاصباء والكٗغاء اليهىص جًمحن ؤبُاث مً الكٗغ الٗغبي في مالفاتهم الٗغبُت

( 2211 -2011ٖؼعا )ابً  ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ، هخاب اإلادايغة واإلاظاهغة إلاىش ي اليهىصًت. وهظهغ 

سه، اؾدكهض بـ  بِخا لكٗغاء ٖغب، منهم مً طهغ اؾمه ومنهم  14الظي ٖني بىلض ألاصب وجاٍع

ؼي هفـ ألاؾلىب ويّمىه باألبُاث الخالُت: 38مً لم ًظهغ.  وفي هخاب الضعع اجب٘ الحٍغ

اللهُضة الغابٗت: في الىفـ الىاَلت التي هي في الفًاثل ٖاقلت اإلايىهت  16( نفدت 2

ؼي بالبِذ آلاحي: 22مً   بِخا، ؤههى الحٍغ

ُفـــــــــُه الَفتـــــــــى
َ
ل
ْ
إ ًَ ْعِى 

َ
ٌٍ فـــــــــي ألا ـــــــــِز

ْ
ـــــــــْم َمج

َ
 ه

 

 

  ٌِ ـــــــــــــــــــــــــِز
ْ
ٌِ َمج َبـــــــــــــــــــــــــًضا ألّو

َ
 39َوَخىُِىــــــــــــــــــــــــُه ؤ
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، ؾخت ؤبُاث مً هظه اللهُضة، وهي )خؿب الىو الىاعص في 2111. طهغ اإلالغي في هخابه هفذ الُُب،  

 هظا الىخاب(:

 اــــهــاهــــا كًبــاجهـــــشبــذ ٖلى هــوػه            ا  ــــاجهـــاجها ؤُٖــــــُـــذ غُـــلـــؤعى ؾ 

 ومنها:

ــاة فؿُــــــــــاب الىمـــــفخىذ بإلب   اـــهـــاهـــىـــاجها وؾـــىـــا وؾـــغفهـــمً َ       فها       ـــ

  لم ًبَم شخٌو بالبؿُُت     
ً
 ؾ ؾاإلاا

ّ
ــــبال ــــاهـــؿـــبي بهــــ ـــ ــــؿـــه بهـــ ـــ ــــــــاجهــ  اـ

 ومنها:

ــــوج اعهاـــُـــاوعث ؤَــــــاخبذ وججــــــوجه   ــــــاولــــــىـــذ وجـــضاولــ ــــذ ؤلحـــ  اــــــاجهــ

ــــــــؿــــــمذ وجىــــــؿـــوجب   ــــهــــــامـــمذ ؤًـ ـــ ـــ ــوتهلل اـ ـــ ـــــذ وجيللــــ ـــ ـــ ـــ ــــذ ؤػمـ ـــ ـــ ـــ ــــهــــــاهــ  اـــ

ــــبم   ــــضًــ ــــغهـــ ـــ ــــىُـــا ومـ ـــ ــــــوهم اـــحرهـــغها ومجــ ــــؿـــا ُخ ــــــحرهـــ  ىــ
ً
 اله ُٖاجهاـــا ظـــ

38
 .2111)ؾفغ هُٗىهُم وهضًىهُم(،  كتاب املحاضزة واملذاكزةٖؼعا، ابً  . مىش ي 

39
 .461، م 2111، شزح دًوان أبي جمام، خبِب بً ؤوؽ الُاجي ؤبى جمام، اهٓغ. هظا البِذ ألبي جمام.  
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 اللهُضة الٗاقغة هجض البِذ آلاحي: 11( في م 1

ـــــــــــــــــــــْغهجَن بلـــــــــــــــــــــى 
َ
 ال ج

ً
ـــــــــــــــــــــت

َ
ؿـــــــــــــــــــــاِء َظَهال ِ

ّ
 الي

 

 

ُاِن   ُْ ــــــــــــ
ّ

ــــــــــــُل الك  40بنَّ الِيؿــــــــــــاَء َخباِث

 
 هلٌى قاٖغ الٗغب: 11( م 1

 
َ
ــــــِذ ز

ْ
ه
َ
ـِ ؤ ــــــْم

َ
ك

ْ
ــــــهى ِلل ٌَ الؿل ــــــا

َ
 فِ َوك

ٌ
 ُــــــت

 

ًَ َخِاثـُل   ُ
ْىه

َ
ُهْبِذ ل

ْ
َجى ِلل ٌَ الضل ا

َ
 41َوك

 
ت  أشعار بالعزبيت بأحزف عبًر

 1001هخاب الضعع، وهى هخاب ظىاهغ ألازالق الظي جم هكف الىلاب ٖىه فلِ في ٖام 

ىؾف ًىىن  فىُىن، هما طهغ ؤٖاله.  -مً ِكبل الباخشحن حهكىإ بالو، ًىؾف حهلىم ٍو

كخمل الىخاب ٖلى زالزت ؤكؿام:  َو

 ٌ ً ؤخىاٌ الُىا -ألاو ً هضفه بخضٍو ثف اإلالضمت والتي ًخدّضر فيها ًٖ ماهُت الىخاب ٖو

ض ٖلى طلً في افخخاخُت 
ّ
اليهىصًت، وبؾهابه بالىخابت ًٖ الجالُخحن في فؿُاٍ واللاهغة، وؤه

ت. طاث الكُم ألاصبُت.  42اإلالضمت: "فُّغػث صًىاوي باؾم ظماٖخحن اخضهما الجماٖت اإلاهٍغ

ت. طاث الىفىؽ ألاصبُت. وألاًاصي الحاجمُت. وألافٗاٌ  والهمم اليىهبُت. زم ظماٖت اللاهٍغ

ت".اإلا ُّ  غي

كهُضة ؾّماها "اللهاثض ؤلالهُت"، وهما ًبضو ؤجها ؤيُفذ بلى الىخاب  22جإلُف  -والشاوي

 .بهجاػهبٗض ؤن جم 

                                                 
40
 (:2122 -2146) ًلٌى ابً صاهُاٌ اإلاىنلي 

 
ً
ــــــــــــــــــت

َ
لُل

َ
ــــــــــــــــــْض َصــــــــــــــــــِحْبَذ ز

َ
ًَ ك ــــــــــــــــــ

ّ
ه
َ
ِبــــــــــــــــــْرُث ؤ

ُ
 ز

 

 

 ُصــــــــــــــــــــــْحَبِت اإلاــــــــــــــــــــــغصاِن  
َ
ة

ّ
ًَ لــــــــــــــــــــــظ َؿــــــــــــــــــــــْخ

ْ
و
ً
 ؤ

ــــــــــــــــــــــغاِهها 
ْ

ق
َ
ـــــــــــــــــــــْغَو بْن ؤْمَؿـــــــــــــــــــــَِذ فـــــــــــــــــــــي ؤ

َ
 ال غ

 

ؿــــــــــــــــــــــــــــاَء َخباثــــــــــــــــــــــــــــُل   ِ
ّ
ُاِن بنَّ الي ُْ ــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
 الك

  

.
41

 .11، م 2161، سقط الشهذ، ؤبى الٗالء اإلاٗغي، اهٓغهظا البِذ ألبي الٗالء اإلاٗغي. و   
42

ؼي،  ،اهٓغ.    .44، م 1001، وهى هخاب ظىاهغ ألازالق ومضح الُىاثف، كتاب الذرر حهىصا الحٍغ
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َاثفت حهىصًت مً بلضان  10وهى اللؿم الغثِـ للىخاب، بط جدضر فُه ًٖ  -والشالض

ت. 43مسخلفت ت، وصبجها بإبُاث قٍٗغ  بلغت هثًر

ت. في ٖام  فُما ًلي هًغب  مً كهاثضه الكٍٗغ
ً
ؼي بلى مضًىت  م2121مشال ونل الحٍغ

ت، زم طهب بلى اللاهغة واجهل بالحازام ببغاهُم بً مىس ى بً مُمىن الظي وان  ؤلاؾىىضٍع

 للُاثفت اليهىصًت في مهغ
ً
ً والضه الحازام  عثِؿا لت ٖىه، ٖو آهظان، وهخب كهُضة ٍَى

  44تي هخبها بالٗغبُت وبالحغف الٗبري:مىس ى بً مُمىن. وهظه كُٗت مً كهُضجه ال

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــىفــ
َ
ى ِبل ـــــــــــــــــــــِه  ْن َنـــــــــــــــــــــاَع ُمىســـــــــــــــــــــ َ  َعِبّ

 

 

 ِبـــــــــــــــــه 
ً
ـــــــــــــــــىعا

ُ
ـــــــــــــــــاَن ه

َ
ـــــــــــــــــْض و

َ
 ُحْهَخـــــــــــــــــَضي َوك

ْدِيــــــــــــــــــــــــــي  ًُ ــــــــــــــــــــــــــاَم 
َ
ــــــــــــــــــــــــــْض ك

َ
ل

َ
َخهُ  ف َٗ ــــــــــــــــــــــــــِغَ

َ
 ق

 

ـــــــــــــــا 
َ

ك
َ
 و

ْ
ـُ ِبـــــــــــــــِه ُمــــــــــــــــظ َخــــــــــــــــَضي َعِثـــــــــــــــِ

ْ
 ِبك

  ُٕ ـــــــــــْغ
َّ

ى ِبـــــــــــِه الك َي ُمىســـــــــــ َ ى َوُؾـــــــــــِمّ ســـــــــــ َ
ْ
ا ًُ 

 

  
ً
ٍؽ ِقـــــــــــــَفاءا

ْ
ـــــــــــــا ـــــــــــــِلّ ُب

ُ
ًْ و ـــــــــــــَض  َوِمـــــــــــــ

َ
 اغ

  
َ
ـــــــــــــــــــــَغاف ْب

َ
ـــــــــــــــــــــىَم َوؤ

ُ
ل ُٗ

ْ
ـــــــــــــــــــــا ال َُ ْخ

َ
ـــــــــــــــــــــىمَ  إ

ُ
ل
ُ
ي

ْ
 ال

 

ْبـــــــــــــــــــَم   ًَ ـــــــــــــــــــْم 
َ
ـــــــــــــــــــِلَُم َول  َصا َوَصاَوي الؿَّ

ْدــــــــــــِىي  
َ
 ج

َ
َهــــــــــــاِهُف

َ
ـــــــــــا ج

َ
ك

ْ
و
َ
  َوؤ

ْ
ــــــــــــاِعف َٗ

َ ْ
 اإلا

 

 

 َمـــــــــــــــــــا 
ُ

ـــــــــــــــــــاِعف َٖ  ًَ ـــــــــــــــــــ ًْ
َ
ـــــــــــــــــــى ؤ

َ
صَ  ل  اَظـــــــــــــــــــضَّ

اءُ   َُ ـــــــــــــــــــــ ّ ًِ  ال
َّ

ـــــــــــــــــــــاَن ِبال
َ
ـــــــــــــــــــــىَ  َوَهـــــــــــــــــــــْل و

َّ
َجل

َ
 ج

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْن ؤٖـ
َ
ــــــــــــــــــــــــــإ َىــــــــــــــــــــــــــا ِب ُْ لَ َٖ ُمــــــــــــــــــــــــــَض  ػل 

ْ
س ًَ 

َهــــــــــــــَب  
َ
ــــــــــــــْض ط

َ
ل

َ
ًْ ل ــــــــــــــُل ِمــــــــــــــ ًْ َف

ْ
ــــــــــــــِضهِ  ال ْٗ  َب

 

ــــــــــــــــَضا 
َ
ــــــــــــــــاِلي غ َٗ

َ ْ
 اإلا

ُ
ف ُْ َمــــــــــــــــَضا َوَؾــــــــــــــــ

ْ
 ُمغ

ْلَبــــــــــــــــــــــُل   ٍَ ْىــــــــــــــــــــــُه َو َٖ ي هللُا   ِمْىــــــــــــــــــــــهُ  َعضــــــــــــــــــــــ ِ

 

َىــــــــــــــــــــــا 
َ
ــــــــــــــــــــــٍل ل ًْ

َ
ــــــــــــــــــــــاِثَض ف

َ
َضا َمك َُّ ــــــــــــــــــــــ

َ
 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ِعَصي َمْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــِضهِ  
َ
ْبل

َ
     اِلْبِىــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه  َوؤ

 

 

ـــــــــــــــــــَم   ْٗ ـــــــــــــــــــَغاِصي َوِو
َ ْ
َم اإلا ْٗ ـــــــــــــــــــِى

َ
َصا ف  الـــــــــــــــــــِغّ

  
َ
 ل

ً
ــــــــــــــــاال

َ
 َمل

ً
ْلـــــــــــــــال َٖ ــــــــــــــــاَق 

َ
ـــــــــــــــْض ف

َ
ــــــــــــــــل ل ْٗ  َوِف

 

ــــــــــْم  
َ
 َوه

ً
ــــــــــال ًْ

َ
ــــــــــْم َخــــــــــاَػ ف

َ
ى

َ
ُصَصا ف

ْ
 ُؾــــــــــا

ـــــــــــــى َجْهـــــــــــــغِ  
َ
ل َٖ  ٍٕ ـــــــــــــْغ

َ
ـــــــــــــَل ف

ْ
ـــــــــــــْغٕ َبـــــــــــــَضا ِمش

َ
 ق

 

ــــــــــــــــــَما َوَعَؾــــــــــــــــــا  ؿَّ
ْ
 َمْدَخــــــــــــــــــَضا َؾــــــــــــــــــَما ِلل

َح  
َ

َبــــــــــــْضُع ال
ْ
ـِ َعاَح َبــــــــــــِل ال ــــــــــــْم

َّ
 َؾــــــــــــَىا الك

 

  
ً
ِلفـــــــــــــــــــا

ْ
ٌض ُمس ّ

ُِ ى َؾـــــــــــــــــــ َضا َمطـــــــــــــــــــ َ ّ
ُِ  َؾـــــــــــــــــــ

 
                                                 

.
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وهظه الُىاثف اهخمذ بلى اإلاضن وألاماهً آلاجُت )وفم جغجُبها في الىخاب(: فؿُاٍ، اللاهغة،   

ت، بلبِـ، اللض ت، ؽ، صمكم، بؤلاؾىىضٍع
ّ
ٗلبً، خمو، خلب، مىبج، ؾغوط، البحرة، كلٗت ظٗبر، الّغك

غة ىكت، ٖمغ، ؾىجاع، اإلاىنل، بعبل، الىغ ابً  خغان، الغها، عؤؽ الٗحن، اإلاجضٌ، ههِبحن، ظٍؼ
ّ
واوي، صك

ت، واؾِ، الهغة.
ّ
 بغضاص، الىغن، الحل

44
، 1001، لحزيشي لرحالث يهودا: خمست فصول رحلت مسجوعت ًىؾف حهلىم وحهكىإ بالو،  ،اهٓغ.  
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َح 
َ

ـــــــــــــــــــــْض ال
َ
ل

َ
ـــــــــــــــــــــىٌع ف

ُ
ـــــــــــــــــــــِةْن َعاَح ه

َ
ـــــــــــــــــــــىٌع  ف

ُ
 ه

 

 

ا َوِبْن  
َ
َهـــــــــــــــــــــظ

َ
ا ف

َ
ـــــــــــــــــــــاَب َهـــــــــــــــــــــظ

َ
ـــــــــــــــــــــَضا غ  َب

  

ت  شعز عزبي متذاخل في قصائذ عبًر

 قصائذ ثىائيت اللغت )شعز مشدوج أو مىّصف(

ت، وؤهضاها بلى  ف كهُضة مىّهفت، زىاثُت اللغت، بالٗغبُت والٗبًر
ّ
ؼي بإهه ؤل ًظهغ الحٍغ

ت، ولىىه لم ًىغمه. فىخب
ّ
ا بًاه ومؿخسًفا به،  عظل مً مضًىت الّغك ًُ ت، هاظ كهُضة بالٗبًر

:  45مٗبًرا بظلً ًٖ زُبخه بٗض ؤن ؤظهض هفؿه بىخابت زىاثُت اللغت، وفُه ًلٌى

 ُولــــــــــــَض مـــــــــــــً ؾـــــــــــــاللٍت صهِئـــــــــــــٍت وبسُلـــــــــــــٍت 

 

ِهــِه  
ْ
 ووــّل نــفاث الــضهاءة اعحؿــمْذ بصخ

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضخُذ اؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه بلغخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحن 

 

 وؤظهـــــــــــــضُث هفســـــــــــــ ي بالخدـــــــــــــّضر ٖىـــــــــــــه 

ًْ ٖىــــــــــــضما َلبخــــــــــــه لــــــــــــم ؤظــــــــــــضه   ولىــــــــــــ

 

 وكــــــــــالىا لــــــــــي بــــــــــإّن صعبــــــــــه بلــــــــــى خــــــــــىعان 

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــإ ٖنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى وازخبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ازخفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وبطا مـ

 

 

مــــــــــــــــــي اؾــــــــــــــــــمه بالؿــــــــــــــــــىِء  
َ
ض كل

ّ
 ؾــــــــــــــــــُسل

الفــــإِع الــــظي ازخبــــإ صازــــل الجحــــغِ  
َ
 فُهــــى و

 

  
ّ
 وجــــــغَن فـــــــي الخـــــــاعِط طهبـــــــه لفـــــــِم اللـــــــِ

 
ت، وظاص بهما في الكٗغ، ول ٖلى  ت بالٗغبُت والٗبًر ؼي مىهبت قٍٗغ امخلً حهىصا الحٍغ

 اهفغاص. ولىً
ً
، الالفذ للىٓغ كضعجه في مؼاوظت الكٗغ باللغخحن في هفـ اللهُضة مدافٓا

ؿمىن  لُا َو ٖلى بدىع الكٗغ واللافُت. هظه اإلاّحزة جإزغ بها الكٗغاء اليهىص في صٌو قماٌ ؤفٍغ

ؼي،  46هظا اللىن ألاصبي "الكٗغ اإلاُغوػ" وفُما ًلي كهُضة مدكابىت باللغخحن ليهىصا الحٍغ
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ت وعجؼه  التي ابخضؤ نضعها ت، والبِذ الظي ًلُه نضعه بالٗبًر بالٗغبُت وؤهمل العُجؼ بالٗبًر

، وهي مضح:
ً
 47بالٗغبُت، وهىظا صوالًُ ختى جهاًت اللهُضة، اإلايّىهت مً زمؿت ٖكغ بِخا

 ؤجــــــــــــــــــــغي هــــــــــــــــــــظلً ًلــــــــــــــــــــغب
ً
 وا هاػخــــــــــــــــــــا

 

 הה כי כפי רחקך יגוני קרבו 
 

 מיום נדוד דוד שנתי נדדה
 

ـــي  ــ ــــب فــ ــ ـــــــب فالللـ
َ
 غمـــــــغ الغًـــــــا ًخلل

  
ً
 فــــــــــــإًْ خـــــــــــــّغ الللــــــــــــب منـــــــــــــي ظامدـــــــــــــا

 

 לו הררי שלג יהיו בו נצרבו 

 שאו נאות ליבי ביום נוד אהובי 

 

 

ــــــــــــــب  َُّ
ُ
 ؤًلــــــــــــــُم كلبــــــــــــــي والحباثــــــــــــــب غ

ـــــــــغي  
ّ

 نـــــــــاص آؾـــــــــاص الك
ً
 ؤفـــــــــضي غـــــــــؼالا

 

 עיניו כמו רוצחים להרגי ארבו 
 יוספים לענותי ואוסיף אהבה 

 

ـــــخٗظب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ٌؿـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــظاب بمشلهـ ــ ــ ــ ــ ــ  بن الٗـ

 َنــــــــــــْفذ الخــــــــــــّض ُؾــــــــــــّضة واجــــــــــــب وهــــــــــــإّن  

 

 טוריו בשחרות הלבבות נכתבו 

 אומר בעת שרפי לחייו אחזה 

 

 

 مــــــــــً عويــــــــــت ألاػهــــــــــاع زــــــــــإعه ؤكــــــــــغب 

 للكـــــــــــــــــىق ؤشـــــــــــــــــجاع بللبـــــــــــــــــي غغؾـــــــــــــــــها 

 

 לא ייבשו כי מדמעי ישאבו 
 אזכור ימי חברה כאילו טובם שמם 

 

بــــــــــــىا  َُّ  بصىــــــــــــا ؾــــــــــــلُمان الــــــــــــغثِـ جُ

  
ً
ت ؤوخـــــــــــــــــــضا  الكُــــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــــي بؾــــــــــــــــــىىضٍع

 

 מתי משרה לכסאות ישבו כי שם 

 טורי יגונים הזמן יכתב אבל 

 

 

ـــــب  ــ ىخــ ــــِ ٍو ــ ــ ـــــا ًسـ ــ ــــى مــ ــ ــ ـــــاه جمدـ ــ  ٖلُــ

  
ً
ـــــــــا ًّ  يـــــــــاكذ إلمـــــــــضاحي بـــــــــه ُؾـــــــــبلي ف

 

 אכן חסדיו משחקים רחבו 
 בו אור יקר זרח ובלתי כל גביר 

 

 هـــــىع الـــــظوا والفًـــــل ٖىـــــه ً جـــــب 

مــــــــــــــــــا 
ّ
 مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــظة الــــــــــــــــــضهُا ؾــــــــــــــــــىاه وبه

 

 בו זרחו בו אורים ובלתו ערבו 

ـــال  ــ ــــه حؿــــــمى الٗـ ـــــُاه بــ ـــل ًاقـ ـــً وؿـــ  مـــ

 

 

 وصهــــــــــــــا بــــــــــــــه ؤمــــــــــــــٌل وهُــــــــــــــل اإلاُلــــــــــــــب 

َع    ــــــــــــام كلبــــــــــــي مــــــــــــغَّ  مــــــــــــً بٗــــــــــــض مــــــــــــا ألاًّ

 

 בו מתקו כדבש ומצוף ערבו 
 

ت  :48وفُما ًلي اللهُضة واملت مكخملت ٖلى جغظمتي ألههاف ألابُاث الٗبًر
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ت التي لها خاولذ كضع ؤلاميان اإلادافٓت ٖلى اللافُت في العجؼ، ومما ؾاٖضوي في .   طلً اإلافغصاث الٗبًر

 ظظوع ملابلت للغت الٗغبُت.
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 ؤجــــــــــــــــــــغي هــــــــــــــــــــظلً ًلــــــــــــــــــــغب
ً
 وا هاػخــــــــــــــــــــا

 

ـــا جبخٗـــــض ٖنــــي ؤخؼاوـــــي جلـــــغب   آه ولمـ

ٌّ معـجعيمً ًـىم فـغاق    خبُبـي كـ

 

ـــــــــب 
َ
 فالللـــــــــب فـــــــــي غمـــــــــغ الغًـــــــــا ًخلل

  
ً
 فــــــــــــإًْ خـــــــــــــّغ الللــــــــــــب منـــــــــــــي ظامدـــــــــــــا

 

ــــج طاب  ــ ــ ــ ــ ـــاٌ زلــ ــ ــ ــ ــ ــــه ظبـــ ــ ــ ــ ــ ــــذ بـ ــ ــ ــ ــ ــــى واهــ ــ ــ ــ ــ  لـ

 ؤزفلذ صكاث كلبي مىـظ فـغاق مدبـىبي 

 

 

ــــــــــــــــب  َُّ
ُ
 ؤًلــــــــــــــــُم كلبــــــــــــــــي والحباثــــــــــــــــب غ

 نـــــــــاص آؾـــــــــاص الكـــــــــغي  
ً
 ؤفـــــــــضي غـــــــــؼالا

 

ــــىا  ــ ــ ــ ــ ـــي جغبهــ ــ ــ ــ ــ ـــاإلاجغم للخلــ ــ ــ ــ ــ ـــــاه وــ ــ ــ ــ  ُٖىــ

  
ً
 ًــــــــــــــــــؼصاص فــــــــــــــــــي حٗــــــــــــــــــظًبي واػصاص خّبــــــــــــــــــا

 

ـــــخٗظب بن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ٌؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــظاب بمشلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٗـ  ال

 وهــــــــــــإّن َنــــــــــــْفذ الخــــــــــــّض ُؾــــــــــــّضة واجــــــــــــب 

 

ـــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ىخـــ ــــب ٍو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىاص الللـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــِ ؾـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ًسـ

 ؤكـٌى وكـذ اخترا،ــي، ؤجمؿـً بدُاجــه 

 

 

 مـــــــــــً عويـــــــــــت ألاػهـــــــــــاع زـــــــــــإعه ؤكــــــــــــغب 

 للكـــــــــــــــــىق ؤشـــــــــــــــــجاع بللبـــــــــــــــــي غغؾـــــــــــــــــها 

 

 ألجهـــــــا مـــــــً صمعـــــــي حكـــــــغب 
ّ

 ال ججـــــــف

ـــــت  ــ ــ ـــــا َُبــ ــ ــ ـــــاٌ هإجهــ ــ ــ ـــــام الىنــ ــ ــ ـــــغ ؤًــ ــ ــ  ؤطهــ

 

بــــــــــــــىا  َُّ  بصىــــــــــــــا ؾــــــــــــــلُمان الــــــــــــــغثِـ جُ

  
ً
ت ؤوخـــــــــــــــــــضا  الكُــــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــــي بؾــــــــــــــــــىىضٍع

 

لـــى هغســـ ي الٗـــغف جغبـــ٘ اإلاىهـــب   ٖو

 الـــــــؼمً ًســـــــِ صواعـــــــي الحـــــــؼن ولىـــــــً 

 

 

ـــــب  ــ ــ ىخــ ــــِ ٍو ــ ــ ــ ـــا ًسـ ــ ــ ــ ــــى مــ ــ ــ ــ ـــاه جمدـ ــ ــ ــ  ٖلُــ

  
ً
ـــــــــا ًّ   يـــــــــاكذ إلمـــــــــضاحي بـــــــــه ُؾـــــــــبلي ف

 

 وؤن وٗماثــه اهدكــغث بالؿــماء الغخـــب 

كـــغق وؤمـــا غحـــره   بـــه ٌؿـــُ٘ الـــىجم َو

 

 هــــــىع الــــــظوا والفًــــــل ٖىــــــه ً جــــــب 

مــــــــــــــــــا 
ّ
 مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــظة الــــــــــــــــــضهُا ؾــــــــــــــــــىاه وبه

 

 به حكغق الىجىم ولضي غحره حغغب 

ـــال  ــ ــــه حؿــــــمى الٗـ ـــــُاه بــ ـــل ًاقـ ـــً وؿـــ  مـــ

 

 

 وصهــــــــــــــــا بــــــــــــــــه ؤمــــــــــــــــٌل وهُــــــــــــــــل اإلاُلــــــــــــــــب 

َع    ــــــــــــام كلبــــــــــــي مــــــــــــغَّ  مــــــــــــً بٗــــــــــــض مــــــــــــا ألاًّ

 

وا 
ّ
ــــذ والٗؿــــل ومــــً عخُلــــه جلــــظ

ّ
 جدل

 
 قصائذ ثالثيت اللغت )شعز مثلث أو مكارووي(

للغخحن آلاعامُت والٗغبُت في الضًاهت والحًاعة اليهىصًت. فاآلعامُت  زّمت مياهت زانت

ؤضحذ اللغت الضاعظت ٖلى ؤلؿً اليهىص مىظ اللغن الشاوي كبل اإلاُالص، واهدؿبذ مياهت 

اللغت اإلالضؾت، بط اخخىث ٖلى الخٗالُم الضًيُت في اإلاكىاه واإلاضعاقُم. وهىالً قٗغاء 

 باللغت ؤهضلؿُحن هكمىثُل هىغُض، حهىصا 
ً
دسحاق بً غُار هخبىا كهاثضا هلُفي ٍو
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خبذ  49آلاعامُت.
ُ
ُم( في الفترة التي ؾبلذ ألاهضلـ ه هما وؤن غالبُت ألاهاقُض الضًيُت )بَُى

 باآلعامُت.

اليهىصًت( لها ؤزغ هبحر ٖلى  -وؤما باليؿبت للغت الٗغبُت ٖلى قاولخيها )الٗغبُت والٗغبُت

. وججضع ؤلاقاعة، ؤنَّ الكٗغاء الخٗالُم الضًيُت والٗلماهُت ليه
ً
ىص ألاهضلـ، هما ؤقغها ؾابلا

حن لم ًًّمىىا مفغصاث ٖغبُت صازل ؤبُاث الكٗغ، بِىما ؾمدىا ألهفؿهم اؾخسضام  الٗبًر

ت.  50مفغصاث آعامُت مخضازلت م٘ الٗبًر

 لضي ألاصباء اليهىص، 
ً
 َبُُٗا

ً
ت وان ؤمغا ولىً بن هخابت الكٗغ الٗبراوي باآلعامُت ؤو بالٗبًر

 لم ٌكهضه 
ً
، هى الىخابت باللغاث الشالر في آن واخض. وهظا ٌٗخبر ججضًضا الجضًض في اإلاىيٕى

ألاصب الٗبري مً كبل. وبن ؤّوٌ مً َغق هظا الباب، الظي ٌؿمى لضي ألاوعوبُحن "قٗغ 

ؼي في ملامخه الحاصًت ٖكغة في ؾفغ جدىمىوي لت، 51مياعووي" هى حهىصا الحٍغ . اللهُضة ٍَى

، ول واخض منها اقخمل ٖلى زالر لغاث: ٖبري، ٖغبي وآعامي ٖلى الخىالي،  11مً ميّىهت 
ً
بِخا

ضه في طلً قٗغاء آزغون مً بًُالُا وهىلىضا
ّ
 .52وللض كل

ؼي قٗغاء اليهىص بالُمً في فترة مخإزغة. ومً  واقتهغ في هظا اللىن مً ألاصب بخإزحر الحٍغ

هظهغ كهُضة "ؤؾّبذ زاللي عب الخالثم ؤقهغ هاالء الكٗغاء قالىم قابؼي، ومً كهاثضه 

لٌى َىبي ؼي اؾخسضم هظا اللىن مً ألاصب ليي  53بله اليّل حٗالى في ؾماه". ٍو بّن الحٍغ

ٗىص  ، َو
ً
ًٓهغ كضعجه في الخالٖب اللغىي والبالغي، بِىما حهىص الُمً وان ألامغ لضحهم َبُُٗا

                                                 
49

غبي في ؤقٗاع حهىص الُمً"، اهٓغ.    .4 ، م2161، 10ٖضص  بعاميم،، ًىؾف َىبي، "ٖبري، آعامي ٖو
50

 .242 -211، م 2166، علم الشعز في البيوط ألاسباوي، بفغاًم خاػن، اهٓغ.  
51

ؼي،    .221 -226، م 2111، كتاب جحكمووي. حهىصا الحٍغ
52

ض مً اللهاثض ٖلى هظه الكاولت،   ، 4، ط2110، كجز الشعز والبيوط، ٌؿغاثُل صافُضؾىن، اهٓغ. وإلاٍؼ

، م 2166، وهولىذا إًطالياجأريخ اللغش العبري في  -حول السز املكتوم؛ صان باغِـ، 411 -416م 

266. 
53

غبي في ؤقٗاع حهىص الُمً"،    .6، م 2161، 10ٖضص  بعاميم،. ًىؾف َىبي، "ٖبري، آعامي ٖو
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دبٗها طلً بلى بجلاجهم اللغاث الشالر. وفُما ًلي هو كهُضة الحغ  ٍؼي بلغاتها الشالر، ٍو

 54الترظمت:

اٖت الغخمً דבר אל יאמן  שפר עובדיא َو

 מליא -בריש כל وحؿبُذ الباعي  אקדם לו שירי

 ורבון עלמיא هى الّغب الٗالي שמו לעד נעלה

 ًؼهغ לאור צדקו זהר
ً
 בפלגות ליליא خيى هىعا

 לחד מן קאמיא بظاث لم ًىكف ועל כל סוד נשקף

 אתר די לית מיא ؤجهاعهوعوث  חסדיו גברו

 ורומה לשמיא خىي ول ألاكُاع בתבל שם משטר

 בימינה תליא ومحزان الضهُا ובו כל חי יחיה

ًُ الضاثم אדון כל החיים ل
ُ
 ויובדון מלכיא له اإلا

 מהשנא זמניא وبن َاٌ الضهغ פליאותיו יקרו

إحي باإلاٗاظؼ והוא תבל ירגיז  בסוף עדניא ٍو

  וישעו יגלה
ً
 ויחית רמיא فُٗلي مظلىال

 וייחון מתיא لىّىام البلل٘ וקול שופר יתקע

 ויפרק חייא فُديي مىجاه וסודו יראהו

ٗلي مشىاه וביתו יבנהו  עלי ריש טוריא َو

  ושם נערוך שירה
ً
 דחיל תשבחיא لظي الٗلُاء قىغا

غ ושירי בו יושר
َ

يك
ُ
 בכל לשניא وؤمضاحي ج

 ללב חכימיא ؾغي منها ؾهم מקנאים בם יהמו

 לארע אספמיא وحهضًاه الكغق  שרקו ועל צרים

 ודכרא לשמיא خيى اإلاؿً الٗغف במלים צוף נטפו

                                                 
54

ؼي،    .221 -226، م 2111، كتاب جحكمووي. حهىصا الحٍغ
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  והיא שירה יקרה
ً
 לריש כל אמיא للض ؤضحذ فسغا

 וכל גבריא ٖلى هام ألابُاٌ וצור חרבה יוטל

بلى طهغها ובה כל לב רוהה  לסופי יומיא ٍو

 وهاهم جغظمتي لللهُضة:

اٖت الغخمً كٌى هللا ًهضق ماٌؤخؿً  َو  ألٖا

 في بضاًت ول اليلماث وحؿبُذ الباعي  ؤكضم له قٗغي 

 ٌ  عب الٗاإلاحن هى الّغب الٗالي اؾمه باٍق لؤلػ

 ًؼهغ  لًىء نضكه ؤقغق 
ً
 مىخهف اللُاليفي  خيى هىعا

ىجلي ٖلى وّل ؤمٍغ   ألخض مً اإلاىظىصًً بظاث لم ًىكف ٍو

 مىك٘ ال ًىظض فُه اإلااء وعوث ؤجهاعه ِوٗمه فايْذ 

 واعجف٘ بلى الؿماء خىي ول ألاكُاع  في اليىن  ؤعس ى خىمه

 ًغفٗه بُمىاه ومحزان الضهُا  وفُه ًديى ول واثً حيّ 

ًُ الضاثم ؾُض ول الىعي ل
ُ
فني اإلالىن له اإلا  ٍو

 وحغحرث ألاػمان وبن َاٌ الضهغ  عجاثبه ؾخدضر

غًب الضهُا ٌُ إحي باإلاٗاظؼ  وؤهه   في جهاًت ألاػمىت ٍو

 
ً
 فُٗلي مظل وبهلاطه ْاهغا

ً
غصٕ اإلاساصٖحن ىال  ٍو

خىن  لىّىام البلل٘  ونىث البىق ًهفغ  ُّ ديى اإلا  ٍو

ىّجي ألاخُاء فُديي مىجاه  وؾّغه ًٓهغ   ٍو

بني بِخه ٗلي مشىاه  ٍو  ٖلى عئوؽ الجباٌ َو

 
ً
  وهىان هلٌى قٗغا

ً
 مً زىف الدؿابُذ لظي الٗلُاء قىغا

غ   وفُه ؤكٌى كهاثضي
َ

يك
ُ
 في ول اللغاث وؤمضاحي ج

 للّب الحىماء ؾغي منها ؾهم ًشىع الحّؿاصمنها 

ضاء نغزذ لى ألٖا  بلى بالص ألاهضلـ وحهضًاه الكغق  ٖو
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ً
 بظهغه للؿماواث خيى اإلاؿً الٗغف بيلماث جلاَغ عخُلا

  وؤجها للهُضة هفِؿت
ً
 في هانُت ول الكٗىب للض ؤضحذ فسغا

 وول الجبابغة ٖلى هام ألابُاٌ وخضة ؾُفها ٌكهغ

بلى طهغها  ومنها ول كلب ًسفم  بلى ألابض ٍو

 

ؼي، ؤخض ؤٖالم ألاصباء  ُىا الًىء في هظه الضعاؾت ٖلى حهىصا الحٍغ
ّ
، ؾل زالنت اللٌى

، ؾلُِ اللؿان، مخٗضص اإلاىاهب في الىخابت. جفجن في  اليهىص في ألاهضلـ. فهى ؤصًب بإع

للغت. بلى مؼاوظت الكٗغ بالىثر، وفي الخلِ بحن اللغاث في كهاثض زىاثُت اللغت وزالزُت ا

ظاهب طلً، زّمت اهخمام في صعاؾت مالفاجه مً ِكبل الباخشحن اليهىص والٗغب وغحرهم، بط 

ِمض ٖلى جىزُم الحالت الؿُاؾُت والاظخماُٖت للجالُاث اليهىصًت في الكغق والغغب جدذ  َٖ

 الحىم الٗغبي ؤلاؾالمي في الٗهىع الىؾُى. 
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 ببليوغزافيا

  ًؾفغ هُٗىهُم وهضًىهُم(. خلله وجغظمه  كتاب املحاضزة واملذاكزةٖؼعا، مىش ي. اب(

ت ؤبغاهام قلىمى هلىحن، اللضؽ: ملُدس ي هغصامُم،   .2111بلى الٗبًر

  .يبُه وقغخه ألاصًب قاهحن شزح دًوان أبي جمامؤبى جمام، خبِب بً ؤوؽ الُاجي .

 .2111ُُٖت، بحروث: صاع الىخب الٗلمُت، 

 اللضؽ: وهولىذا إًطالياجأريخ اللغش العبري في  -حول السز املكتوم، صان. باغِـ .

 .2166ماغيـ، 

  .ت، علم الشعز في البيوط ألاسباويخاػن، بفغاًم . اللضؽ: ماغىِـ والجامٗت الٗبًر

2166. 

  لُا".  'مُغوػ'خاػن، بفغاًم. "الخلفُت زىاثُت اللغت لىمى كهاثض ، بعاميمفي قماٌ ؤفٍغ

 .2161، 40 -11 ، م10ٖضص 

  .غي، ؤبى اللاؾم بً ٖلي . بحروث: اإلاىخبت الكٗبُت، صون شزح مقاماث الحزيزي الحٍغ

ش.  جاٍع

  .ؼي، حهىصا  .2112ؤبِب،  -. جدلُم ًدسحاق بحرحـ، جلمحباروث إجيئيلالحٍغ

  .ؼي، حهىصا . جدلُم ي. َىبىعوفؿيي،  اللضؽ: مدباعوث كتاب جحكموويالحٍغ

 .2111لؿفغوث، 

  ،ؼي . ؤقغف خمست فصول رحالث بأسلوب القافيت للحزيشي  -رحالث يهوداحهىصا. الحٍغ

ٖلى بنضاعه ًىؾف حهلىم وحهكىإ بالو، اللضؽ: مٗهض بً حؿفي لضعاؾت َىاثف 

 .1001بؾغاثُل في الكغق، 

  .ؼي، حهىصا . وهى هخاب ظىاهغ ألازالق ومضح الُىاثف، ؤقغف ٖلى كتاب الذرر الحٍغ

ىؾف ًىىن بنضاعه حهكىإ بالو فىُىن، اللضؽ: مٗهض بً حؿفي  -، ًىؾف حهلىم ٍو

 .1001لضعاؾت َىاثف بؾغاثُل في الكغق، 



 يهودا الحزيشي كاجب وشاعز ثىائي اللغت في العصور الوسطى 

 212 ،تنفد، (1021) 6 اإلاجم٘، الٗضص

  .ؼي، حهىصا . ؤقغف ٖلى بنضاعه ًىؾف جحكمووي أو محباروث هيمان هئسراحيالحٍغ

ه كدؿىماَه، اللضؽ: مٗهض بً حؿفي لضعاؾت َىاثف بؾغاثُل في الكغق،  حهلىم وهاٍو

1020. 

 ُىعن، كجز الشعز والبيوطل. صافُضؾىن، ٌؿغاث  .2110. ؤعبٗت ؤظؼاء، هٍُى

  ."ؼي ، ظامٗت 21، الٗضص بيقورث أوفزشىوثعحؿهابي، حهىصا. "ملامت ٖغبُت بللم الحٍغ

 .2160، 12 -1بًالن، م  -باع

  .)ًصالح الذًن ألاًوبي وريتشارد قلب  -مقاجلون في سبيل هللاعؾخىن، ظُمـ )الاب

. هلله بلى الٗغبُت عيىان الؿُض، اإلاملىت الٗغبُت لثتألاسذ والحملت الصليبيت الثا

 . 1001الؿٗىصًت: مىخبت الٗبُيان، 

 ؼي همفترق َغق زلافي ؾحرة طاجُت ٖغبُت ألصًب حهىصي في هٓغ  -ؾضان، ًىؾف. "الحٍغ

 .2116، 61 -26، م 66، الٗضص بعاميممؿدكغق". 

 ؼي خٌى ؾ فغه بلى بابل". قُحرن، قمىثُل. "ونف ظضًض مً الغابي حهىصا الحٍغ

 .2161، 216 -241، اللضؽ، م 6، الٗضص سبوهوث

  ؼي في مضخه الغابي مىس ى بً مُمىن". نضع في قُحرن، قمىثُل. "الغابي حهىصا الحٍغ

 .2161، 201 -12، ًفىه، م فكز عبري في أوروباهخاب 

  .ؤهمل قغخه الىصزاهيت وحىوب فزوسا إسباهياجأريخ الشعز العبري في قحرمان، خاًُم .

ت،   .2111وؤياف ٖلُه مالخٓاث ٖؼعا فالٌكغ، اللضؽ: ماغيـ والجامٗت الٗبًر

  ."ًغبي في ؤقٗاع حهىص الُم ، 11 -1، م 10ٖضص  بعاميم،َىبي، ًىؾف. "ٖبري، آعامي ٖو

2161. 

  .بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث قزاءاث في البطولت -ورد ورماحالىغوي، زالض .

 .1001واليكغ، 

 ؼي في هخاب مدباعوث بجُئُل ألاؾماء في ملاماث ال في، ؤبغهام. "إلااطا وهُف هّىص الحٍغ

غي".   .2161، 262 -211، م 11 -122، الٗضصًً إًالن -شىاجون بارالحٍغ

  .2161. بحروث: ميكىعاث صاع مىخبت الحُاة، سقط الشهذاإلاٗغي، ؤبى الٗالء. 



 عبذ الزحمن مزعي 

 211 ،تنفد، (1021) 6 اإلاجم٘، الٗضص

  .بحروث: صاع الىخب هذلس الزطيبهفح الطيب من غصن ألا اإلالّغي، ؤخمض بً مدمض .

 .2111الٗلمُت، 

  هابغمً، ؤبغهام مئحر. "بهضاءاث هخاب جدىمىوي وكاثمت مًامحن ملاماجه". نضع في هخاب

 -211. اللضؽ: عئوبحن ماؽ، م محاضزاث في الشعز والبيوط في العصور الوسطى

211 ،2111. 

  .ٕرحالث يهودا: خمست فصول رحلت مسجوعت للحزيشي حهلىم، ًىؾف وبالو، حهكىا .

ت وبالٗغبُت اليهىصًت، اللضؽ: مٗهض بً حؿفي لضعاؾت  اث بالٗبًر نضع وفم مسَُى

ت،   .1001الكٗب ؤلاؾغاثُلي في الكغق والجامٗت الٗبًر
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