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يمتقة

ودوافعهاالمقدسشاليهوداسفارترجماتتارلخ

هويدىمحمودأحمد:بقلم

فىمدونةإللِناوصلتالتئالدلِنلِةالآثارأقدممنالمقدسهَاليهودأسفار

ترجمتهاتم!التىالدينيةالكتبأكثرمنأنهاكما"،العبريةاللغه11َالأملغتها

نأودبلوالحدلِثة.والوسلِطهَالقدلمةالعالملغا!منكلَيرإلىمرةغير

الكرلِمللقارئنوضحأنالضرورلىمنودوافعهاالترجما!لتاريخنعرض

يفهمهاكماوليساليهودولِعرفهالِفهمهاكماالمقدساللِهودكتابمسميات

هولهنقدمالذىالكتابأنوبماإسلاميا.أوكانمسيحلِاالآخرولِعرفها

علماءأبرزأحدالفلِومىسعدلِابهاقاماللَىالتوراهَلأسفارالعربيةالترجمة

البيئةتأنَيرنوضحأنألِضاالضرورىفمنالإسلامىالعصرفىاليهود

لَرجمته.فىالإسلاملِهَالعربدهَ

:المقدساللِهودكتابتسمداتأولا:

الكتاب11باسمالمسلِحيهَظهوركبلتعرفالمقدسةاليهودأسفاركانت

إلىكلَابهموضموا،مقدسكتابلهمصارالمسيحيهَظهوروبعد"،المقدس



الد!ودكتابعلى"القديمالعهد11شمملِهَأطلقواثم،المقدساليهودكلَاب

أواخرفىالتسميةهذهأطلقمنأولساردسأسقفملِلسِم!كان.المقدس

باسمالرسائلوسائرالأناجلِلشممحةمقابلوذلكالمحلادى،الثانىالقرن

الحدنذلكومنذ)!(.ميلادية52.حوالىلَرلَللِانأطلقهاوالتىالجديد"العهد11

طبقاوالجدلِدالقديمالعهدينأسفارتشمل"المقدسالكلَاب11الشمملِهَصارت

هذهلأن؟المقدسلكتابهمالمسلِحلِهَالدسملِةاللِهودرفضوكَد.المسدحىللفهم

العهدمحلهوحلانلَهىقدإسرائيللبنىالمعطىالعهدأنلَعنىاللَسمية

الدلِنلِةالمفاهلِمكلالكنيسةرجالفسرحيثللمسلِحلِلِن؟المعطىالجدلِد

،والخلاصالعهد،منَل،آنذاكالمسلِحىللفهم-طبقاالقديمالعهدفىالواردة

هذهكلمنوجعلوا،المألوفةاليهودلِةالدفاسيرعنمخلَلفاتفسلِراوالاخسَار-

الجدلِدالعهدإلىإرمياالنبىإشارةولَعتبرالمسلِحلِة.لظهورمقدمهَالمفاهلِم

طبقاالمسلِحية،ظهورإلىإشارةالمقدساليهودكتابفىالمواضعأهممن

فقدالمسيحدة،باللَسملِةأسفارهمتسملِهاليهودلرفضونظرا.المسلِحىللفهم

مخلالفةالحهوديهَفالمسميا!الحالوبطبلِعهَ،بهمالخاصهَمسملِالَهملديهمكان!

هى:المسميا!وهذهالمسيحيهَ،التسملِةعن

اليهوديهَالشمميا!أبرزمنالشمميةهذهلَعلَبر.hatanahالتناخ-أ

اللِهودأسفارألمحسامعنتعبرالمسملِهَوهذهشلِوعا،وأكثرها

وحرفالدوراة"،11الأولللقسميشدراللَاءفحرف،الثلاثةْالمقدسة

للقسملِشلِرالخاءوحرف*الأنبلِاء+،النَانىللقسميشيرالنون

11.الكتابالَا11الثالث

26.صإلىالمدخل:يوسفصموئيل()1



الإشارةوردلْاوقدالمقروء،التسميهَهذهتعنىعول!"!43المقرا

فضهَ.منبوقينلكاصنع211(ا؟).العددسفرفىالشمميةلهذه

7'?لمنادالكفيكونانتعملهمامسحوللِن Iالجماعةلا76ا،ول

القسمالش!ميهَهذهمنالمقصودلِكونوقد".المحلاتولارتحال

هذهوردتحثِالتوراهَ،أىالمقدسةاليهودأسفارمنالأول

ذاتالسَمميهَوهذه2(.7:)زوطهالبابلىالتلمودفىالتسملِة

المقدسكلَابهمدراءةإسرائيلبنىعلىيفرضحيتَدلِنيةد!ة

سفرلِبرحالا8(أ:)لِشوعفىوردفقدوالأعياد،السبو!فى

سفروفى00011،وللِلانهارافلِهتلهجبل،فمكمنالشرلِعهَهذه

وفسرواببياناللهشريعهَفىالسفرفى"وكَرأوا8()8:نحملِا

عندالسَمملِةهذهاستخدمتكما".القراءةوأفهموهمالمعنى

ؤبلِن(المكتوبة)الشرلِعهَالتوراهَبينليملِزوااليهودحكماء

كماالمكلَوبة(.غلِرأىالشفويهَ/)الشرلِعهَالشفويةالتوراة

للنصوصالعبرىالمصدرعلىللد!هَألِضاالاسمهذااسدخدم

النصلَفسلِرتعنىالتىالآراملِةالترجوميمعنللِملِزهاالمقدسة

(7)4:عزراسفرفىبوضوحالمعنىهذاولِبدوالعبرى،

لماوطبقابالآراملِة".ومترجمةبالعبرلِةمكتوبةالرسالة"وكتابة

-,12)التثنيةسفرفىورد 9:)rوالشيوخالكهنهَموسىأمر

عيدفىالسابعهَالسنةفىإسرائلِلبنىمسامععلىالتوراهَقراءة

لاوىبنىللكهنهَوسلمهاالتوراهَهذهموسىاوكتبا:المظال

موسىوأمرهم.إسرائيلشلِوخولجملِع،الربعهدتابو!حاملى
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.المظالعلِدفىالإبراءسنهَملِعادفىسنلِنالسبعنهالِةفىكَائلا

فىإلهكالربأماملِظهروالكىإسرائلِلجميعيجئحلِنما

فىإسرائلِلكلأمامالتوراهَهذهلَمَرأيخدارهالذىالمكان

العملوتعلمهاالتوراهَسماعذلكمنالهدفوكان".مسامعهم

نأإلى8(-ا)8:نحمياسفرويشيروأحكامها.بوصاياها

ويؤكدونحميا،عزراعصرفىبدأتالشعبعلىالتوراهَلمحراءهَ

فىالتوراهَقراءهَأنفدهوردحتِالتلمودفىوردماالأمرهذا

فىالتوراةقراءةهوالمتبعوكانعزرا.عصرفئبدأ!السبوت

ومقابلقسما،415إلىلذلكطبقاوكسم!،سنوا!ثلاثغضون

تبعاالتوراةوكسمتعام.كلمرةالدوراةلمحراءهَبابلف!بدأذلك

السنة.أسابلِععدديوازىالعددوهذاكسما،4ءإلىلذلك

أىketveاْالاسمبهذالِقصدketveاhagodeSْالمقدسهَالكتابا!

،المكتوبالأمرأيضاويعنى،ونمطهالكلَابهَوأسلوبالكتابة

وذلك،المقدسةأى404!طح3الإضافهَصيغةهناكانتولذلك

الكلَابا!11فالتسملِهَ.الدنيويةالكلَابالَاعنالدلِنيهَالأسفارلتملِز

كمااللِهود.عندالأسفارهذهقداسةللَؤكداستعمل!"المقدسة

3النشملِهَألِضااستخدمت hasfarim3!،11.الأسفار"سفرأىغ

بمَلِهَمنوسمواأهملِةالأكثرالأسفارأىاللَسميهَهذهومغزى

المقدسة.الكتابا!لتسمدةمرادفهَشملَخدمأنيمكنوبذلك،الأسفار

وهذه،المكلَوبا!أىketuvimمنهاوالجمعkatuvالمكلَوب

اللَسملِةأنرغم،بكاملهاللِهودلكلَابإشارةاستخدم!اللَسملِهَ

01



هذهاستخدامأنإلاوفالَرالَا،فقرهَتعنىللمصطلحالخاصهَ

بينالتمييزمنهاالغرضكاناللِهودحكماءلدىاللَسملِهَ

الشفولِهَالنصوصوبلِنالمدونهَ،الشرلِعةأىالمكتوبهَالنصوص

11،مقدسانصلَعنىkatuvكلمهَأنكماالشفولِهَ.الشرلِعةأى

المقدسهَ.النصوصلَعنىالسَممدةهذهفإنذلكوعلى

K"سفراوعشرونالأرإح-! D sfarim.عددإلىلَشلِرالش!ملِهَهذه

أنغيرالتنائلِم،أقوالقىيذكرلمالعددوهذاالمقدسهَ،الأسفار

سفرفىالعددهذاإلىأشيروكَدأحيانا.عنهلِدحدثونالأمورائلِم

الأسفاربضموذلك22(،-21ا:2الرابع)عزراعزرارؤلِا

سفرفىالصغارالأنبلِاءأسفارضموكذلكواحد،سفرفىالتتائية

علىوذلكواحد،سفرفىونحملِاعزراسفرىوكذلكواحد،

اللَالى:النحو

واللاولِلِنوالخروجالتكولِن:هى،أسفارخمسةولَشملالطوراة:

اللَتتيهَ.وألعددو

وصموئلِلوالقضاهَيشوعهى:أسفارثمانلِهَولَشملالأنياء:أسفار

عشر.والاثناوحزكلِالوإرمداوإشعياوالملوك

والأمئالالمزاملِرهى:سفرا،عشرأحدوتشملالمك!وبات:أسفار

-وعزراودانلِالوأسسَروالجامعهَوالمرانَىوروثالإنشادونشحدوأيوب

الألِام.وأخبارنحملِا



علىالجزءإطلاىَبابمناللَسميهَوهذهchatorahالتوراهَ-6

نأكماقداسهَ.اللِهودكلابأقسامأكثر-التوراة-لأنها،الكل

اللِهودلِهَ.الفر!كلبقداستهلَؤمنالذىالوحلِدالقسمالتوراهَ

4hasefer!4،هأكاتآالعبرىالمقلسالكتاب-7 ha' vri?هذهأطلقت

بعضعدافلِماالعبرلِهَباللغهمثونهَالقثلِمالعهدأسفارلأناللَسمية

الكتابا!بقلِهَعنللَملِزهواستخثم!بالآراملِهَ،المثونهَالقليلةالأجزاء

والرسائل.الأناجدلخاصهَالعبريةاللغهَبغيرالمثونهَالمقدسة

الدينية:النصوصترجما!مشاكلنَلأللِا:

علىتنطولىعامةبصفةاللَرجماتبأنالباحنَينبلِنالاعنقادسِ!ود

فيهماأوالمضمونأوالشكلفىلَحدتَالتىالخسارهَأهمهامتنوعهَمشاكل

فيهاالخسارةتكونالدلِنلِهَالنصوصبترجمةالموضوعلِرتبطوعندمامعا؟

منها:مخدلفهَلأسبابخطورةوأكتزأكبر

حلِتَمنالإنسانيةاللغهَعنبطبيعلَهاالدلِنيهَاللغةاختلاف-أ

معانوددضمنالوحىعنلَعبرفالأولىوالأفكار،المضاملِن

لغهَفهىالإنسانيهَالأفكارعنفلَعبرالثانلِةأما،ومختلفةمتنوعهَ

.البشرىالعقلكصورقاصرهَ

يقومونالذىالدلِنىالكتابفىلِعتقدونلاالملَرجملِنبعضإن-2

الكريمالقرآنلمعانىالاستشراقيهَالترجما!فىكمابترجمته

12



الدلِنلِةوعقائدهممذاهبهممخلَلفعلىالمسلَشركَونبهايقومالتى

الترجماتبلِنالاخلَلاففىالحالهوكماأووالألِدلِولوجلِهَ،

وأوالبروشمتانتلِة(،والأرنَوذكسلِهَ)الكاثوليكيهَالمختلفةالمسدحيهَ

العصرفىالقديمللعهداللِهودلِةالترجماتفىموجودهوكما

حاللِاسائدهوماأو،والربانيينوالقرائينالسامريينبينالوسيط

النقللِديين.واليهودالإصلاحيلِناليهودبيناختلافمن

بينالموجودهَلَلكملَلالأصلىالنصلغهَفىاخلَلا!فوجود-3

السامريهَ.اللَوراةنصوبينالربانيةلدىالتوراهَنص

وبقيةالتوراةار%طتترجمةفىمتنوعهَاختلافالَاإلىيؤدئذلككل

القدلِم.العهدأسفار

ودوافعها:القدلِمللعهداليهودلِهَالترجماتنَالثا:

اللغاتبعضإلىلَرجمتهاتم!اللَىالدينيةالكلَبأفممنالقدلِمالعهد

فىلَرجمتهتمتكماالسريانلِة،ووالآراصِةواللاتلِنيهَاليونانحهَملفىالقدلِمهَ

أكثرإلىالحدثِالعصرفىترجمكماالعربلِهَ،اللغةإلىالوسدطالعصر

إلى:ذلكولِعود.المحليةاللهجا!بعضإلىبللِنَهَالحثاللغات

علىلِهوذامملكةزوالمنذللحديتكلغةالعبرلِةاللغةاندثار-أ

اللِهودوجودانلَهاءنَمالملِلادكبل586عامالبابليلِنألِدى

سياسلِا.
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يهوذامملكهَزوالمنذاليهودبهامراللَىالتارلِخلِهَالأزما!-2

اليهودشلَا!باسميعرفماحدوثثم،إسرائيلمملكهَدبلهاومن

العالمبلدانفىاللِهودوتشد!الرومانلِدعلىملِلادلِه07َعام

والحدثِ.والوسلِطالقديم

قدلِمافيهالِعيشونالتىالمجلَمعا!فىاللِهوددمجهحاولة-3

وحديثا.ووسلِطا

العصورأكَدممنذالقديمللعهدالد!ودلِةالتراجمتعددتالأسبابلهذه

كلغهَالعبرلِهَاللغةاندثارنتلِجهَنشأتالآراميهَفاللَراجم.الحدثِالعصرحتى

فىالرسملِهَاللغةهىالآراميةاللغةوصارتلِهوذامملكةزوالبعدللحديث

الفارسيةالسلِادةتح!لِقعوناللِهودكانوحلِث.الفارسيةالإمبراطورلِة

الآرامية.الترجومحِفتعددتفيها،وجدواالتىالأماكنبدحددلهجاتهمفتعددت

صورتهفىالذهـهوللتوراهَأنقلاوسترجومالآراميةاللرجومحِأهمومن

ظهرالذىللترجومالأمورائحِعصرإلىلَعودبابللِهَطبعهَسوىلسِ!الحاللِهَ

للنصحرفلِهَلَرجمهالدرجوموهذاالتنائلِم)1(.عصربدايةفىفلسطحنفى

وأنشودةيعقوببركهَمتلالشعريهَالأجزاءأماالننَريهَ،الأجزاءخاصهَ

أجادا.أقوالدخللَهاكماوتفسلِرلَرجمةبمنَابهَاللَرجمهَلَعحبروغلِرهماالبحر

الترجومهذاويملَاز،فلسطينفىظهرلللَوراةآخرترجوموهناك

وهناكالأجادا،بروحلَفسلِرالَرجمتهفىأدخلبأنهأنقلاوسلَرجومعن

0.965:ص1(م.ص.سيجل)
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شِعلقوفلِما.هللِللالملِذعِزئلِلبنلِوناثانإلىلِنسبالأنبياءلأسفارترجوم

محددلِن)1(.ملَرجمينقبلمنأوبعلِنهافنزةفىسًرجملمفإنهاالكلَابا!بأسفار

الإسكنثرلِهَفىاللَرجمهَهذهتم!فقداللِونانيهَبالترجمةيتعلقفلِماأما

هذهوتهدف0()2(،م.ق247-)285فلِالدلفوسالثانىتلمىالملكعصرفى

علىلللَعرفاليونانلِهَلِتحدثونكانواالذلِنمصريهودخدمهَإلىالترجمة

بلِناللِونانيهَاللغهَمعرفةنشرأيضاالترجمةهذهأهدافومنالدلِنى،لَرانَهم

اخلالف!وقدالسبعلِنية.الترجمهَباسماليونانلِةالترجمهَاشتهرتوقداليهود،

كَاممنأنالأرجحوالقولالتسملِة)3(،هذهوسببالترجمهَكلِفلِةحولالآراء

كلمنشلِوخسلَةأىاليهود،شيوخمنشيخاوسبعوناتتانالترجمةبهذه

وليسودينى،لمحومىبدافعالترجمهَبهذهوقاموا،عشرالانتىالأسباطمنسبط

السبعينيةوالنزجمةالمصالر.منكنببرلَدعىكمااليونانىالملكمنبطلب

أماملِكنلمأنهلَظهرالمقارنةإنحثِالماسورانصتارلِخلبحثمهمهَ

)ة(.مختلفةنسخاهناككاتبلالمقرا،منمتطابقةنسخالمترجمين

لذلكالمسلِحية،للترجما!مصدراالسبعينلِةالترجمهْاسلَخدمتوقد

المسيحيةالتراجمومنالعبرلِة،المقراتقدسِ!منأكلَزعندهممقدسةصار!

القرن)نجهالِهَاللالَلِنلِهَالترجمةمنكلالسبعينلِةالترجمهَعننزجم!اللَى

والجوتيهَالأثلِوبلِةواللَرجمهَالنَانى()القرنالقبطلِهَواللَرجمهَالملِلادى(النَانى

(.التاسع)القرنالسلافدةوالحرجمهَ(الرابع)القرنوالجورجيةوالأرملِنلِة

.85:نىدفشو(؟)
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القديمللعهدالوحيدهَاللِونانلِةاللَرجمةهىالسبعينيةاللَرجمهَتكنلم

هذهأهمومنالسبعلِنلِهَ،اللَرجمهَشهرهَتنللموإنأخرىترجما!هناكبل

سلِماخوسوترجمهَأملِلادلِة(،5r)حوالىعقيلاسلَرجمة:الترجمات

النَانىالقرن)نهالِةلَلِاودوطيوقولَرجمة،عقلِلايسترجمةعلىمعتمدا

السبعدنيةفالترجمة.المسدحدلِنلدىشدوعاالأكنَرالترجمةوهىالمحلادئ(،

الدينىبلَراثهمربطهمبهدفإليهامصريهودلحاجةنشأ!)اليونانيهَ(

طلبالذىهواليونانىالملكأنصحيحاولسِ!الهللينلِة،النقافهَفىودمجهم

اللِونانيهَ.اللغةإلىالحهودتراثترجمهَ

الترجماتكانتوقدالعربحة،اللَرجماتلَعددلَاالوسلِطالعصروفى

بعدالعرنجيةاللغةسيادةمعتدوينهاعمليةبدأتثمشفولِةالبدالِةفىالعربيهَ

ترجمةمكتوبهَإليناوصلتاللَىالعربيهَالنزجماتومن،الإسلامانلَشار

إلىأدتمتعددةأسبابوهناكاللاوى.علىبنلِافثوترجمهَالفيومىسعديا

:الأسبابهذهمنالقدلِمللعهدلِهودلِةعربيةتراجمظهور

بالعبرية،العارفلِنبلِنالمقرافىالمواضعمنكلَيرغموض-ا

للحدلِث.كلغهَالعبرلِةاللغهَاندنَاربسبب

ويرفضونالقديمالعهدلِسلَخدمونكانواالذلِنالقرائدنانلَشار-2

اللَلمودى)1(.التراتَ

فىوالهالاخاالدراشأسلوبإدخالإلىالفلِومىسعدلِاسعى-3

تقريبلَرجمتهمنهدفكماالتوراهَ،لأسفاروتفسلِرهلَرجملَه

.ث2-؟أ:شازارزالمان1()

16



الفلسفىالأسلوبباستخداموذلك،العقلإلىالتوراةأقوال

العقلى)1(.والمنهج

أجلمنفلِهوالتعمقالقديمالعهدبحتَإلىالسببانهذانأدىوقد

منسواءالقديمالعهدضدالموجههَالالَهاما!علىالردلِمكنكيفمعرفهَ

كانالفنزهَهذهخل!فالصراعاليهود.غيرمنأواللِهوديهَالجماعا!داخل

لَرجمتانظهرتلذلكالقرائينوطائفهَالربانيينطائفةبينأشدهعلى

صاحبإليهالِنتمىالتىالطائفةفكرعنتعبرمنهماكلمخلَلفتانعربلِتان

بلغةتقديمهاالقديمللعهدالعربيةاللَرجماتهدفتكَدعامهَوبصورة.الترجمهَ

معرفةنشرنفسهالودتوفى.الإسلاميةالبلدانفىالقاطنينلليهودمفهومة

الإسلاملِة.البلدانيهودبينالإسلامىالعربىوالفكرالعربيةاللغة

تفسلِريةلَرجمةبلحرفلِهَترجمةليس!الفلِومىسعدياترجمةإن

العقلإلىالتوراةأثَوالنقرلِبلَرجمتهمنالفلِومىسعدياهدفوكَدللنص

لَرجصَهفىسعدلِاواسلَخدمالإسلاملِهَ،الحضارةخصائصأهمأحديعدالذى

أقرباللاوئ،بنلِافثترجمةأنكما.العقلىوالمنهجالفلسفىالأسلوب

منأخرىلِهودلِهَلَراجمولَوجد.الحرفيةالترجمهَإلىمنهاالدفسيرإلىأيضا

إلينا.لِصللمالتراجمهذهمعظملكن،الوسيطالعصر

اليهودكَامفقدالحدلِتَ،العصرفىاليهودلِهَبالتراجميتعلىَفلِماأما

)الدديشَاليهودلِهَاللهجاتوكذلكالحدينَة،الأوربلِةاللغاتإلىالمقرابترجمة

237.ا:شربرصمونيل1()



اليلِدشَ،للغةلَرجمهَمنأكنَرصدرتعشرالسادسالقرنفمنذواللاثلِنو(.

-1891بين)صدرتلِهوآشَالشاعرترجمةأهميهَأكنَرهاأنضكير

وصحبهاأكمانيةاللغةالقدلِمالعهدبلَرجمةمندلسونموشلِهوقام2791(.

كمااكمانلِة.اللغهَاللِهودلِلَعلمأنعملهمنهدفوقدحدي!.عبرىبتفسلِر

الحاخامترجمكماالإيطاليهَ.اللغهَإلىالمقرامنأجزاءبعضلوتساتولَرجم

5091(.-)0918السنواتخلرالفرنسيةاللغةإلىالمقراكهنصدوق

فىفلِلادلفلِاحاخامللِزرلِلَسحاقلَرجمهَإلىنشيرالإنجليزلِةاللَرجماتومن

عشر.التاسعالقرنمنتصف

:للتوراةسصلِاترجمةفىالإسلا!ىالأثررابعا:

إسلاصِة،عربلِةبلِئةفىالهجرىالثالثالقرنفىالفيومىسعدلِاعاش

ازدهارالفيومىعاصرالعرا!.فىاسنفرلَموفلسطلِنمصربينلَنقلحيث

معجمهوضعفىبالؤبالنحويلِنفتأتزوالعربيهَ،الإسلاملِهَوالعلومالفكر

كقبهفىالمسلملِنبالفلاسفةلَأثرلمحدكمااكفاظ)1(.جامعأىالإجرون

هذافىسعديامنهجبينوتنِقةعالكهَتوبحثِوالاعلَقادات)2(،الأمانا!

خلقعنبالحدثِكلَابهسعدلِابدأحلِثالمعتزلةعندالكلاموعلمالكلَاب

اهـ،ة.9،القاهرة،نشرداربدون،الفاهرهَ،اط.مقارنهَ،دراسة،العبريهَالمعاجم:ناظمىسلو1()

24.32-ص،8891

منشأةالإسكلدرية،،الإسلاميةبالاللسفةوتةثرهاليهودىالفكر:الشربشِىأحمدعدالن،النشارسامىعلى)2(

.99-79ص،المعارف
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أصولالكلَاببقدهَيعكسنَم،.وصفاتهاللهعنالكلامثموحدانلِته،ثمالعالم

قدمبقضدةلِبدأالذىالكلامعلمخصائصذلكويملر،الخمسةالكلامعلم

جلفىسعديالَأتز.الخمسةالأصولنَم،وصفاتهاللّهعنالكلامنَم،العالم

كانالفلِومىأنإلىذلكالمسعودىولِرجعالملِهَ.الإ!1العربلِةبالتقافهكتابالَه

وأهلوالقض!ةالوزراءمنوغيرهعلِسىبنعلىالوزيرمجلسفىيحضر

عصرهلِعدالذىبالثهالمقتدرالعباسىللخللِفهَمعاصراكانكما)1(،العلم

وهذاالعباسلِهَ،الدولةبلادفىلللِهودالذهبىالعصرالراضىابنهوعصر

الأندلس.يهودوضعيشبه

وعالمامفكرامنهجعلتالفيومىفلِهاعاشَاللَىاللَاريخلِهَالفترةإن

لِصفهكما)2(،العالمىالرائدبأنهلِصفهعزرابنأبراهامإنحلَىموسوعيا،

العبراندهَ،اللغهَمنالمتمكنلِنوعلمائهماليهودأفاضلمنبأنهالندلِمابن

المتنوعةمؤلفالَهالفلِومىموسوعلِةويؤكدعنَله)3(،لَرلمبأنهااليهودويزعم

المسلمينالعلماءلِشبهبذلكوهوْ،والمعرفةالعلممجالمنمجالغيرفى

وغلِرهما.الرازىزكرلِابنومحمدالأندلسىحزمابنمنلالتأللِفمتنوعى

اللِهودتعللِممتنوعهْمجالا!فىلَأليفهمنالفلِومىسعدياهدفودد

وضد،جانبمنالأخرىالعقائدضداللِهودعقيدهَعنوالدفاعمعنقدالَهم

سعديافكلَابا!.آخرجانبمنالقرائلِنوبخاصهَالأخرىاللِهوديةالطوائف

.131صا،65iخدِاط،مك!بة،لتبيروالإلنَمراف،والنتب!هالمسعودى:علىبنالحسينبنعلىالحسنأبو(1)

59.ص:الشربشِىأحمدعباسالنشار،سامى)2(

33.صرأ،019،خ!اطمكتبةببرو!،،فلوجلجوستا!لَحقمِق،الفهرست:الندبمبنإسحاوَبنمحمد)3(
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سعدياكتبهوما،الدينعنالدفاعالأولغرضهاجدلىأساسهامعظمهافى

اليهودمنكنَرهَوأنخاصةاللِهود،منمعاصريهلأزمةاسلَجابةبمنَابهَيعد

سلامى.الاٍالديناعتنا!فىبدأ

لِقفالتىالترجمهَأولهما:الترجمةمننمطينبينالباحنَونلِميز

ىأأخرىإلىلغهَمنالمضمونإفراغفىيرغبالذىالملَرجمأمامها

معلوماتتفسراللَىالمقدسهَالكتاباتترجمةهووثانلِهما؟الحرفلِهَ،الترجمة

فإنعامةوبصورهَوتأولِلها)1(.النصوصتفسلِرأىوثقافلِا،شعورلِامهمة

تؤدىالحرفيةالترجمةلأن،مقبولةوغلِردقلِقةضكلِرترجمةيقدمالأولالنمط

والصيغوالأسلوبالد!ةلاختلافوالمضمونالمعنىفىخللإلىغالبا

منإنهشلِشرونلِقولكماآخربمعنىأو.أخرىإلىلغةمنابخحوية

أتتاءلَعبيروسبلبلاغهَمنالأسلوببمكوناتالمترجماحتفاظالصعب

فيحاولالترجمةمنالثانىالنمطأماأخرلى)2(.إلىلغةمنالنقلعمللِة

النقسلِرطريقعنومقبولةمئرابطةصورهَفىالنصلَقدلِمأصحابه

والأفكارللمضمونترجمةيكونمابقدرللنصترجمةلسِ!أنهأئ،التأولِلو

الأصلى.للنصلَفسيرنقديمإلىيهدفالصورهَبهذهوهو،النصيشملهاالتى

ومقدرته،المترجمبتقافهَبعيدحدإلىوجودتهالترجمهَمنالنمطهذاويرلَبط

عنالنظربصرفوذلك،الهدفواللغةالأصليهَالنصلغهَمضمونفهمفى

اللَرجمه.أجلهمنتتمالذىالهدف

أورلت!ليو،،بياليىَموسادننت!ردار8،مجالمقرائية،المحارفدانرةفىالنتاخمادة:رفدِنحاييبم:انظر1()

738.صر8291،

م!ن،الفكرعالملى،اللغومدخلهفىالترجمةعلمنحوأوربا،فىالنرجمىالفكرلَطورفوزهـعطيهَ:)2(

59.ص118،آمارس-يناير،ع.ثا،آ



النمطإلىبوضوحتنتمىأنهالِلاحظالفلِومىسعدلِالترجمةوالقارئ

البدئةإلىذلكولِعود.دلِنىغرضذا!لكنهاالتفسيرلِة،الترجمةأى،الثانى

العربيةبالنقافهَمتأتزااللِهودلِةبالدلِانةعالماكانفقد.الفيومىفيهانشأالتى

العربيهَباللغتينعالماكانكما.المعتزلةفكروخاصةعصرهفىالإسلامدة

هذا،العربالنحاهَأثرمقلَفلِاالعبرىالنحوأسسواضعفهووالعبرية

العواملفهذهولغوى.دشِىحسمنالفلِومىبهتميزماإلىبالإضافة

ونزلِهَبها،التىالدينلِةالمضامينعنمعبرهَجيدةترجمةلناأظهرتمجتمعهَ

العربيةلغتهااللَىالمسلِحيةاللَراجمعنومخلَلفةومضاملِنهالَراكيبهافى

المضامينعنتعبرلاأنهاكمامفهومهَ،غدرأوواضحهَوغلِرركيكة

مميزاتومن.مسلِحيهَرؤىعلىتنطوىحرفلِةترجمهَتقدملأنهاالدينلِة،

أولهىسعدياترجمةأنالمسححيةالترجماتعنأيضاالفيومىترجمة

الترجماتعكسوذلكالعربلِهَ،اللغةإلىمباشرةالعبرىالنصمنلَرجمهَ

اللاتينلِهَ.واللَرجمهَالسبعينلِهَاللَرجمةعبرلَمتالتىالمسلِحيهَ

يقحمأنلِقصدلمأنهالفيومىسعدياوضعهالذىالعنوانمنلناولِبدو

القدرهَبعدممنهاعلَقاداربمااللَوراةلنصتفسيرتقديمكَصدبلحرفلِةترجمة

"تفسيراسمهذاعملهعلىلِطلىَنجدهولذلكالدينلِة؟النصوصترجمةعلى

اشرحا:فلِقوللَوضلِحاأكلَزفرعلِاعنواناذلكبعدلِصلِغثمبالعربلِة"التوراهَ

قائلا:ذلكمنهدفهولِوضح115،ثرااللهطيبسعدلِاربالمنتِبهَلرأسالتوراة

اللغةمنالتوراةالمسمىالنبوةكبَمنالمقدسالكتابمعانىإنجراج11

ذلكبعدولِوضح".ووطنهلهالمخرجزمانعلىالغالبهَاللغهَإلىالقدلِسهَ
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لأنالكتابهذاأرسمتاوإنماا:فلِقولالعملهذاعلىلِقدمجعلهالذىالدافع

لِشوبهلامفرد،كتابفىاهَاللَوربعضبسلِطأفردأنسألنىالراغبلِنبعض

فلِهلِدخلولاومسلَعارها،ومقلبهاومبدلهامصرفهااللغهَفىالكلاممنشىء

العقلية،الشرائعفروعمنولا،عليهمالردمنولا،الملحدلِنمسائلمنقول

فقط".التوراهَمعانىنصإخراجإلاالسمعلِة،لَعملكلِفولا

فيمكنالفلِومىسعدلِاترجمهَفىالإسلامىالعربىبالتأنَلِريتعلىَوفلِما

سعدياعنديظهراللغوىفالتألَير.دلِنىوتأنَلِرلغوىتأنَيرإلىنالَسمهأن

صنَمابهبجذرالعربلِهَاللغهَإلىالعبرلِةالمفرداتبعضنقلخائلمنالفيومى

1766لأ63+هMKSلا+000616رأ71لأ760ألافى11ملرالعبرىللجذرمطابىَأو

11الطالحمعالصالحلَسلِصأيقشِا...عاده"وإبراهيمسعدياترجمهاللالا":6ظ!

سَملِفهمب63+هوترجم،والضميرللحركاتكلبمععادهبInivفلَرجم

لَضاربواأئوشمايفواالقوماستا!العربيةاللغهَفىفدقالسلِفمنوهى

المقصودالمعنىهووهذابالسلِف،أهلكواأوقتلواأنهمذلكولِعنىبالسلِوف،

التألَنِرأما.أفنىأوأبادهو073الفعلمنالمقصودحثِالعبريهَالكلمةمن

خروجكصهَفىالمكاناسممللالأماكنأسماءترجمةفىفلِظهرالإسالمى

طرلِقفىالعينعلىبترجمهإسماعيلمعهاجر

جفار.بلَرجمهاأخرىمواضعوفى7(أ:6)لَكولِنالحجازحجر

مراللَىالصحراءهىأنهاالبعضولِعتقد.شورترجملَهاالعربلِةوالترجما!

سور9422:اللَكولِنكماوتفسدرهاالبحر،عبورهمعندإسرائيلبنوبها

تبدوالتىلَيماءلهضبةالحدودلِةالجبالسلسلةبهالِقصدوربما.حصنأو

،الجنوببغالبار،فىالمكاناسمترجمكماالساحلطولعلىواقكسور
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أ02:المَبلهَبلدأو9ا:2القبلهَبترجمهاإبراهحِتغربروالِةفىلكن

القبلة.بلدإلىإبراهحِنَممنرحلثم

نأغدررأى،العربر،الفعللِقابلوهو6"7الفعلالقدلِمالعهدفىيرد

أ]"ء،Wأ11؟ءلأ45:الخروجفىكماتجلىبمعنىالفعلهذاترجملمحدسعدلِا

11أفى7ا،لأألا؟73،7ا،لمحا"؟76066ث!فىك!،66"فىأ+هلأ؟716،76ك!)7676لا6و3،

منبدلاولِعقوب"وإسحاقإبراهلِمآبائهمإلهاللهلكلَجلىلمحدأنيؤمنواالكى

إبراهيمإلهآبائهمإلهالربلكظهرثَدأنهلِصدقواالكىالمسلِحيةالترجمهَ

الواردإلهمصطلحيكررلمسعدياأنلِلاحظكمالِعقوب".وإلهإسحا!وإله

واحدهَمرةاستخدمهحتِالمسلِحلِةالترجمةوكررتهالعبرىالنصفى

التصدلِىَمنبدلاالإلِمانمصطلحاسلَخدمكماالآباء،ذلكبعدوعطف

لَرجمتهلِنقلأنسعديافيحاولالمسلِحلِة.الترجما!فىالمسلَخدم

نألِروناللغولِينأنفرغمالعبرىالنصإلىأقربعربلِهَبمصطلحا!

إظهارلِعنىالإلِمانأنيرىالزجاجأنغيرالتصدلِقمعناهالإيمان

بالمَلبالتصدلِىَلِعنىشرعاالإيمانأنكماللشريعهَ،والقبولالخضوع

ترجمته.منسعدلِاقصدهالذىالمعنىهووهذاباللسانوالإقرار

أنهأولهاوجوهعدهَفىسعدياترجمةفىألِضاالإسلامىالأنَرويبدو

يلَرجمفهو143،الأعرافللجبلربهلَجلىفلماالقرآنىالنصاستعار

وهذا.لِتجلىاللهأواللهتجلىأوالنَهلهتجلىالعربىبالمقابلرأىالفعلغالبا

بنكعبحدتِوفى،نورهمنبشىءلهيكشفأولهكشفاللهأنيعنى

التعبلِرأما"،وأوضحكشفأىاللِتأهبوأمرهمللناساللهرسولافجلامالك

لِمعقوبحضرإذشهداءكنلَمأمونَانلِا.المادىالظهورغالبافيعنىظهر
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واحداإلهاوإسحاقوإسماعدلبراهلِماٍآبائكوإلهإلهكنعبدقالوا...الموت

133.البقرةمسلمونلهونحن

لماطبقابعضهالِلَرجمفكانالأماكنأسماءلبعضسعدياترجمهوعند

،فيشونمنبدلاالنلِلنهرترجمحيثعصرهفىالأماكنهذهبهعرفت

1(،4-2:11)التكوينحداقلمنبدلاوالدجلة،كوشَمنبدلاوالحبشهَ

ترجمكما4(.:ا18،5ا3ْ)الخروجسوفبحرمنبدلاالقلزموبحر

خروجكصةفىملَكإسلامياالمكاناسمإلىأقربلَرجمةالأماكنبعض

كما،الحجازحجربلَرجمحيث6(أ:7)اللَكوينإسماعيلمعهاجر

لَرجمتهامنبدلاالقبلةإلىا(2:)0إبراهيمتغربقصهَفىكلمهَلَرجم

.الجنوبأوالنقب

فقدوصفاتهاللهوطبلِعةا!وهيهَلمصطلحاتسعدلِالَرجمةعندأما

الصورعنلَرجمتهفىفابلَعدواضحاتأثراالإسلامدةالعربلِةبخلفيتهشأتز

كبلِرحدإلىخاللِهَترجمتهوجاع!التشبلِهدة(و)التجسيدلِهَالأننزوبومورفيهَ

صفاتأنترجمتهمقدمةفىسعديالناولِوضحشَمبلِهه.أوا!هلَجسيدمن

جلكه،جلاللهحمدكاملمااقال:فلِقولوالشَ!بلِهالدجسيدمنخاليةالنَه

والفعللِحمد،لهاالدىالقدرهَإذ،مدناهلِحنغيرإحسانبهماعلىوشكره

الشكروأشرفالتعالى،الحمدأفضلكانلهما.حدلالِشكر،عللِهالذئ

حقلِقةعلىالواحدأزللِا،وجوداالموجودوتباركالحمد،فلله،المبالغة

كاملا،إحنماناالمحسنلَامة،وَررهَالقادرالمحضهَ،الحكمةالحكلِمالوحدانيهَ،

سعدلِاترجمةفىكذلكالإسلامىالأنَر"لِبدوومجدلَسبلِحكلعلىالعالى
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أمامأنهلِشعرالسابقللاقتباسالقارئإن".وصفاتهاللهبطبلِعهَلِلَعلىَفلِما

شكأدنىلِساوهولا،الكرلِمالقرآنلِرسمهاكمااللهصفاتلِعرفمسلمكاتب

منصفهَأىلِطلىَلماللِهودىواللَراثفالتوراهَلِهودىَ،إنسانكلما!أنها

سِملِرولِفرح،لِغضبالقدلِمالعهدفىفالثه.تعالىاللهعلىالسابقهَالصفا!

سعديانجدلذلكولِسترلِح،لِلَعبمحدودهَ،قدرتهمحدود،علمه،جماعتهمع

لأ311716"التكوينسفرففىمقدمتهفىذكرهمايطبقلَرجمئهفىالفلِومى

لأ61أفىلألأ،،66771!برلا661،+!37!و6لأأ733اأولأأءول313!لاأ!6فى6بر؟670لأ

النَه"بلالترجمهَمنبدلااوالشراالخيرعارفلِنكالملائكهَولَصلِرانلَرجمها:

11.والشرالخيرعارفينكالثهولَكونانأعينكمالَنفتحمنهلَأكلانلِومأنهعالم

6"هلا؟أ7لأ)"أ6أ"لأول...لأ)71"هفىالأ6111لَرجموأبيمالكإبراهحمدصهَوفى

اللهفجاء:منبدلا،الحلمفىاللهملنلهفالَال...الله!نفجاءبآا؟أ!3

صفهَأىاللهعنسعدلِايبعدالعبارلَلِنهاتلِنففى.الحلمفىاللهلهفقال...

لَجسلِد.أولَشبيه

دائمايلَرجمهمانجدهوإلوهلِملِهوهاثوهيةلأسماءسعدياترجمهَوعند

لِلحىَوعندما،اللهأيضالِترجمهاإلوهحِيهوهالتسملِهَلَكونوعندما،اللهبالاسم

للالوهدةتسملِهَأىوجودلِرفضفهو،ربكمالنَهسَرجمهابإلوهلِمالضملِر

نابعهذاوكل،اسمهالنَهسِرجمهاشمولِهوهفاللَعبير،اللهالمصطلحباسلَلَتاء

...وأشورمردوكالوتتلِهَللتهههَمقابليهوهأنلِعنىيهوهالاسمأنمن

كللَرجصةفلِرفضسواههناكولسِىواحدالإلهأنفىسعدلِاويعتقد

عندهوالتوحدداللَعدد،عنللِبعدهاولِؤولهاالتعددإلىلَشيرالتىالنصوص
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لاأودونىمنآخرمعبودلكيكونالاالأولىالوصيهَفيلَرجممطلىَتوحلِد

لِترجملذلكالعالمكلإلهالواحدا!هوهذادونى".منآخرمعبودلكلِكون

بفزعيعقوبوحلفأبلِهماإلههوبلِننافلِمايحكمناحوروإلهإبراهدمإلهب:

ينزجمهاللَعددعلىللدلالةإلوهيمالمصطلىحلِردوعندما.إسحاالَىأبيه

آلهة.منبدلامعبودات

كوأمرإهحهأشرإهيه11عبارةفترجما!هأزللِهَعلىسعدلِاولِؤكد

الأزلىلهل"لمحابسعدياترجمهاإليخم"شلحنىإهلِهيسرائيللفنىتومر

11.إللِكمبعلَتىالأزلىإسرائ!للبنىكَل:يزوللاالذى

والمصطلحا!بالمفاهحِالتأثرعلىلَرجمتهفىسعديالِقلَصرلم

لكلمهَترجمهَالقرلِهَمنلالكريمالقرآنمناكفاظبعفراستمدبلالإسلاصِة

واستخدم.المدينةرجالمنبدلا4":9اللَكولِنالقرلِهَأهلومتلعير،

:"ترجمةإبراهلِممولاىإلهيااللهمفقال:منلولبيكاللهمالتعبدرلِن

ألِها"وقالالحرفلِةاللَرجمةمنبدلاوذلكأفراهامأدونىإلوهىيهوهويومر

إذاخاصةبموأوبقومدائماعمكلمةولَرجم.إبراهلِمسلِدىإلهالرب

91.31،:ا،الخروجملربإسرائحلارلَبطت



مطاوععلدهَسعد:بفلم

المقصودعبدأحمد

الثالتَالقرنمنالثمانلِنلِا!بدالِةفىالإسلامدهَمصرأرضشهدت

جاؤون)1(،بسعدلِاالملمَبالفحومىسعدلِامولدالميلادىالتاسعالهجرى/

ذلكفىومفسريهماللِهودعلماءكبارمنواحدابعدفيماأصبحوالذى

لِنلَسب،وإللِهاالعللِا،مصرمدنإحدىالفلِوممدشِهَفىولدإذالعصر،

علماءألِدىعلىوتثقفسعدلِامنهانهلخصبهَبيئهَالندلأرضوكانت

وخاصهَاليونانيهَالثقافهَعلىاطلاعهإلىبالإضافهَاليهود.وألِضاالمسلمين

العرا!نَمفلسطلِنإلىارلَحلتعلدمهمواصلهَفىمنهورغبهَمنها،الفلسفدهَ

والتلمود)2(-التوراةتعليممدارسفيهالِكنلمالولمح!ذلكفىمصرلأن-

فىبابلفىاليهوديةالمشِبةرنسِ!سِولىمنعلىلِطلقكان!هودئ،فتمِهأوعلآمهَعبرهـيعنىاسم)1(

عشر.الحادىوالقرنالسالسالقرنبينماالوالَعهَالف!رة

221.ص.ايأولالمجلدأ،85iندِويورك.عربى-عبرىفاموس:سجدِفدافيد

والشروحاليهوديةالفنهيةالأحكاممجموعهَعلىولِطلقبحداودراسةاوئعقملَعنىعبريةكلمةالنلمود.)2(

المشَنةإلىبالإضافهَوا!مالالئتمهَأىالجمارابالآرامدِهَ:عليهالِطلقاللَىوالمنقولةالدينمِةالشفاهيهَ

إلىنلكادىفلسط!ن،فىوالأخرىبابلفىإحداهماتكوتَجمارلَانضاككان!ولماالستهَ،بةدسامه

وهو!بانجلحاخامووضعهاال!ىالمهودلِةالفقهيةالأحكامعةمجموويضمالبابلىاللالمود:للمودينوجود
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فىالدلِنلِهَمدارسهاتنوعإلىبالإضافهَ،وأحبارهماللِهودعلماءلِعلِشحتَ

،الأخرىالأدلِانأهلمعالإسلامسماحةظلفىاللِهودلِةالدراساتمجال

مجالسوحلِثكافهَ،والمعرفةالعلمفروعفىالإسلامىالفكروازدهار

الفقهاءولَنافس،السنةوأهلالمعتزلةمنكلبينالكلاميهَوالمناظراتالأدب

سعدلِالدئكانماإلىجدلِدافكراأضافهذاكل.مجالهفىكلالمحدنلِن،و

كلبلِنالعداءكانالعراقإلىسعدلِافلِهوصلالذىالوكَتوفىجاؤون،

بنفسهسعدياوشاهد،ذروتهإلىوصلكَدوالقراءين)2(الربانلِلِن)1(فرقتىمن

وجهةمنوبدعآراءمناللِهودىالدلِنفىيدخلوهأنالقراؤونحاولما

الأورشلبمىالتلمودالنانىوالميلادف،السالسالالرنبدالِةفىوتمالستةالمنت!حةأبوابحسبمبوب-

أحبروخصوصافلسطلِنحاخامووضعهاالتىالمشنهونقاسبرالففهيهَالأحكامعهَمجمو)وهوالمفدسى1هِ

التلمودويحنل.م375عامفىأىسنهَوخمسحِنبمانةالبابلىالتلمودقبلوئموكيسارينوسَمبورىطبريا

الاللعِ(.الع!بعدوالتشرلِعالنقدسِىناحيتى!نالتانيةالمرلَبةاليهودعند

.1814ص.الرابعالمجلد.السابقالمرجع

هموالرنيس"."ااو"الكب!را"العيريهفىتعنىال!ىرب+-د*6إلئنسبهَ،الربدونأوالربانلوناليهو!هم1()

دخلصَبحيتالبابلى،السبىبعدبلموسىوفاةبعدمصراعحهعلىمفتوخاالمفدسا!بابأبفواالذين

والتلمو!المشنافىالمحتواةالدشِيهَالنصوصمنوخكحرهاوالفتوىالاج!هاداتوالشفويهَ،المروياتفلِه

الكتبة،أى"60631"!!طبقاتمن!الأحبار!أوالرؤساء"11أو+الكبار!هولاءعنوالمروية،الحدارسو

الفدلِمللعهدالمفسرينأى56!لهـار63711النالمود،أحبارأىلأ+أ+ك!،!"!6المشنا،اهَروأى"++ر"6!"و

،الاسلامسماحةظلفىنبغواالذلنالعظامالعفهاءأى-63!+!لأأالدكس!ر،هوالذىالمدارساصحاب

11mrolwl"!الوسطىالعصورطولعلىاسدمرواالذلِنوالف!اوىوالتعل!الَاتالحواشىأصحابى

الحدلِت.العصرحدَى

.1175-الالَاهرة.الفلسطشِةوالدراساتالبحوتَلَسم.الاسرانيلىالثينىالفكرظاظا:حسن:انظر

.243ص

والأنبياء،،السلامعل!هلموسىالخمسهَأسفار:الثلاثهَبةفسامهالالَديمالعهدأنإلىتسميتهمترجع)2(

الفرقةهذهوفضت".الكريم+بالقرانلَأثرْاالمقروءأى*المقرا+اليهودعندتسمىكان!والكحَب،

التلمود،فىو"الأمورائيون"المشنا،فى+النتاوون"لَناقلهاالتىالشفويهَوالمرولِاثالحبريهَ،العنعنا!

المسصىالمنزلالمكتوبالمقدسالنصهوالدينفىوالأخلِرالأولالمرجعوجعل!بها،وكفرت

القرانين.السببلهذالِسمونأئباعهافأصبح"المقرا+

.ء92صرالسابوَ.المرجع



فعلمدلَمماالدلِنلهذالِفعلأننفسهعلىأخذذلكوعند،الربانلِيننظر

لِلَفقالقديمالدلِنهذاأنلِوضحبأن،الإسلامىللدلِنالمسلمونالمتكلمون

الفركلَلِن،بينالخلافاشلَدوعندماوالتارلِخ،العقلمعطيا!معالاتفاقتمام

كانالذىزكاى"بن"داوداستدعىوشَهارلَتصدعاللِهودصفوفادتوك

جاؤوئاوعلِنهإللِه،سعدلِااستدعى،الأكادلِميةلحاخامىورئيسًالليهودرنلِسًا

مكانهيأخذسعدلِابدأهناومنم189عاموذلكسورا،لأكادلِصِةورئسِئا

جانبإلىالحالبطبيعهَووقفالفركتين،بلِنالقائمالنزاعطرفىضمن

1(.)الربانلِين

جاوون:سصيامؤلفاتأولا:

فىكانأنهالجاؤونسعدلِاعنوالباحثونالمؤرخونلِذكرهماأهممن

اللِهودى،الدينعنشديدحماسفىمدافعًاالأولالطرازمنجدلتِاأساسه

كلَبها،التىمؤلفاتهمنالعديدذلكعلىيشهدالموروثهَ،اليهودلِهَوالمعنقدات

ردودأوالدلِنلِهَ،للنصوصشرحإمامجملهافىوهىإلينا،ووصل!

موضوعا!حولمعارضلِهوبينبلِنهدار!العقلِدةبشأنفكرلِهَومناظرا!

الشرلِعهَلِخصمامنهااللِهودية،الدلِنلِهَوبالموروثالَابالدلِنسًعلقكتنِرة

ورثهدلِنىبلَراتَلِلَعلقماومنها،وقوانلِنأحكاممنتتضمنهاوماالشفولِة

الشرقيهَ.الدراساتمركزالألدلسى.العبرىالشعرفىالعربىالنتمعرأثر:قنديلأحمدالرازلَىعبد)1(

.22-هثص.م1002-ةالعاهرحامعه
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يصنفونالباحنَلِنجعلالذىالأمر،منهمالكثلِرلِنأذهانفىورسخاللِهود

معومحلَواه،موضوعهحسبكلملَعددةأكسامإلىولِقسمونهاالمؤلفا!هذه

تصلنالمالمؤرخونلنالِسجلكماالمؤلفا!هذهأنالاعتبارفىالوضع

فىإللِهاأشارحثِمنهاأجزاءبعضضاع!أومنها،البعضفُقِدفقدكاملهَ

المجموعاتأوالافسامهذهلَصنلِفولِمكنكاملةوصل!أخرىمؤلفات

التالى:النحوعلىجاؤونلسعدياوالفكرلِهَالعلملِة

الل!يهَ:الأعمال-ا

نسخلَهفىعبرىمعجمعنعبارةوهو:الإجرونمعجمأوكلَابأ(

الأبجدلِةحروفللَرلَيبطبفاسعدلِارتبهجزألِنفىيقعالأولى

الأولالجزءفىا!فاظربَحثِمسبوقهَ،غلِرولطرلِقهَالعبرية

حروفهاحسبالقوافى-عللِهاأطلىَ-اللَىالكلماتلأوائلتبغامنه

القوافىضبطعلىالشعراءمساعدهَذلكمنهدفهوكانالعبرلِهْ،

العنوانغلِّرالثانلِة(الطبعة)أىالثانلِةالنسخهَفىأنهإلاالشعريهَ

القرائى"أبراهاماللِهودىاكلَشفوقدالعبرانى"الشعر"كلَابوأسماه

منعلحهالعثورلَمماضمنالكتابهذابركوفتلِشه"شموئلِلبن

.أم881عامالقاهرلِهَالجنيزاأوراق

وماالعبرلِهَاللغهَنحوتبحثمنظمهَمحاولهَأولوهواللغهَ:كتابب(

العربدهَ،باللغهَجزءًاعشراثنىفىسعدلِاوكدبهفلكهافىلِدور

مدىلإدراكهوذلك،الأولكلَابهبهبدأالذىالمنهجبذلكمخالفًا

طائفلَه.لأبناءالعربلِةاللغةأهميهَ

03



أفرلِقلِاشمالفئاللِهوداللغةعلماءفىالكلَابهذاذيوعلِؤكدومما

منا)2(اعزرابنو"إبراهيما)1(لبراطابن"دوناشمنكلاقلَباس،والأندلس

منبعضأوكتابوجودلِؤكدالذلىالأمر،اللغويةمؤلفالَهمفىالكلَابهذا

حتىطولِل،بوقتسعدلِافلِهاعاشَاللَىالفترةبعدكثر!أمقل!صفحاته

الحديتَ.العصرفى

.المفردةلفظهَالسبعينتفسلِر%(

والدفاعمهَ:الجدليهَالأعمال-2

والمعنقداتالتلمودا)3(.بشأنداودابناعنان1أثارهماعلىالردومنها

أمثالالقرا!يز،بعضعلىالردوكذلكوغيرهاالربانية

المكرفبالتالثملأنركمااسجاوو"سعديايثعلىلعدادلىنعللِمهوتلثىبالمغربثاشفىوكاط:لبرلنتوداسر

مدفئمكر!والأدباللعةمبلفىخاصهحطاهميتبعأنعلىفعرممية،6الاساالحضاشةظللىللعربالعلمىو

الأسلامة.الأندل!رلمحىعلميةمدقعمهَلهأصب-و،العبربةإشالعربيةرانالملاوفيحلأت

شغلهالشعركان.ام290عام)طليطلهَ(دبلهنهِمواليدمنالنت!حراء.صحبةآخرعزرا:لنإبراهيم

عدهفىنتعل،انلِاتوالإخوالمدحلمحص"!دمعظمونظمالمنشد"إبراهيم11نفسهكنىأنهلدرجةالشاغل

علىأضفىحيث،القديمللعهدكمفسرغرف.أم161صمنةوما!وإنجلترا،وفرنساالطاليامنهابلدار

تجدنجديوجدلا.الترجمهَوالقواعدلكلَبكمؤلتأيضًاوغرفسريةبرموزجرينهَتأوب!6تتفسيره

والأحاجى.بالفكاهة%يضناوتملِز،وسلطانهالشعرملكةمنلَمكنهعنهغرفلكنأننمعاره،فىكبير

سمنالابنلِقظان"بن"حىغرارعلىشعريهَلَصةوضعحَصاالأندلسىالأساسىأشعارهفىوفلع

كف!لسوف.الحديتةالأفلاطونيةإلئوين!مىمغيص"بن+حىوأسماها

الدراساتسلسلة.الأندلسىالعبرىالشعرالبهودهـفىالدشِىالتراث.عمطاوعلىعطيهَسعيد:انظر

1ص2...2/8..العدد،واللغويةالأدبية 2 i.

يحملةففام،العقللَحكلِموفىالجمودعنالتخلىفىالمعتزلةبفكرتأثرم(:81-اVأ)5داودبنعنان

وأموسىإلىمتصلبسندلَرتفعلاالتلمودمروياتأنرأىحيتَ؟فلسطينفىالتلمودضدشعواء

كما،التوراةوبينبلِنهافيماوكذلكبينها،فيماصارخاشَأففنائتتافضأنهاوفىالأنبلِاء،منبعدهصمن

مخالفةفىلَطيفكرلممريمبنكحبسىوأنه،حقنبىوسلمعليهاللهصليصحمذابأنعنانناد!

تتالِافىوردتالدَىسواءالدينيهَالقضايابعضأنَاركماشرانعها،نسخأوعلحهااللَعدىأوالمَوراة

دروفدالأعدِاد.واحتفالاتبال!فويمتئعلقالتىأوالفديم،العهدأسفارلبعضالربانسِنعلماءحشرو

الثانىالالَرنحوالىمكتملغلِراكتنتمفو!د!عنانعلىالرد11عل!هأطلقبكتابجاؤونسعدياعليه

.03ا692-صساب!..مرجعظاظاحسنالمي!*دهـ.عنتمر
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النقويمحولا)2(امائلِرابن11علىللردالفصول"11كلَابوتأللِفهساقولِه)1(،ابن

.الأعياداعلِدومو

الدشريعة:الأعمال3-

المواريتَ.كتابأ(

الودلِعة.أحكامب(

والوثائىَ.الشهادهَكلَاب%(

(.)المحارمالعارلِو!تفسلِرد(

الطرفولَا.كلَابوو(

الأمانات11باسمالمعروفكتابهفىوتلَمنر:الفلسفدةالأعمال-4

.11اتلاعتقاداو

والتلمودالمدنَ!نافيهالذهـهاجم"الفضانح"كتابصاحب.المَرانىالفكرأفطابم!سأنويه:ابر

الفكروعنعنهكنبهماوفندتصثهـله،انهإلاسحدياكانممكا.جاؤونسعدياوخاصةالربانبينو

منكننرعنصعروفهووكماسلأفويه"،ابنعلى"الردكلَابهفىذلكوأعلن،عامةبصفهَالربانى

منويفهممؤخزا.الكتابهذامنتبعىماعلىالعتوروتمأوراكَه،بعضففدتففدالفترةهذهمؤلفات

عنتمرةإلىوالفرانينسعدلِامهاجمةفىكتابهقسمقدكانساقولِه"ابن11أنعلبهاالعنَورتمال!ىراقالأو

المسانلمنمسألةلَخصيصإلىسأفولِهابنعمدحدِتموضوعيا،تفسمضامقسمهَافصولأواجزاء

منصنهاسعدياأبداهوماالصمألهَهذهنضمنهماعلىحدمثهأوردهوبنىمعدِنعموضوذاتالخلافمِهَ

.103ص.سابىَمرجعظاظا.حسن:راجعآراء.

الشرقدِهَالدراسا!مركز.مفارنةدراسةوالاسر.الد!ودلِةفىالمواريت.قنديلاحمدالرازقعبد

48.ص800.2

كانتالمبلادلى،العاشرالقرنمنالأولالمصففىفلسطمِنفىاليهودلىالفكراقطابمنمائ!ر:ابن

التعَويمفىبدعهْيدخلأنحاوللليهود،الفكرىالنشاطمركزالوفْذلكفىكان!الدَىبطبرلِهَ!فامته

وجادلهسعدلِالَدخكنلكعندالأخر!،الدينلِهَوالمناسباتالأعيادمواقلِتفىتغدِربإحداتَاليهودى

نأالجالوتبراسكانفما،الصوالمحيتتوحلِدفىسعديانصحِبمنالنهالِهَفىالنصركانح!ىوحاوره

-.ولَخريبهماليهوداننتمقاقأمامللوقو!لهمكافأهَسورالأكادلِمحِهَرنيشاسعدلِاعتِن

.ث6ص.سابقمرجع.والإسلاماليهودلِهَفىالموارلِتَ:دندلِلأحمدالرازلَىعبد:اجعر
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الدفسيرلِهَ:لأعم!ا-5

العربدهَاللغةإلىالخمسةموسىلأسفارلَرجمالَهمنهوصلناوقد

الأمنَال،،ألِوبسفر:منَلالقدلِمالعهدبعضر.أسفارترجمهَوكذلكوشرحها

منعشرالنَلاثهَللمبادئولَفسلِرهشرحهثموغيرها،الجامعهَالمزاصِر،

الد!ودية.التفسيرمناهج

الس!:علطِلموسىالخمسهَالأسفارتفسيرثلأليا:

تصديههىجاؤونلسعدلِاالتفسلِريهَعماللا6الفعللِةالبدالِهَكانت

إلىاللِهودلِنسبهاوالتىالخمسةبأسفارهاالتوراهَلنصوصواللَفسيربالشرح

وهذاالعربيهَ،واللغهَالعبريةالحروفذلكفىمستخدفا،السلامعليهموسى

العربىالصنَمر!فىسواءالوسيطالعصرلِهودلدىوصَبغاشالًعًاكانأسلوب

اللِهودلِة،بالعربلِهَحدلِنًاالأسلوبهذاويعرفالإسلامدهَالأندلسفىأو

لمالعبرلِهَأنإلىذلكسببولِعزىالطريقهَ،بهذهكلهاكلَبهاسعدلِاومؤلفات

سعدلِاأنذلكعلىلِدلبها،مؤلفالَاكتابهَلِسهلالتىالمسلَخدمهَاللغةلَكن

وكتبهوجلِزةفترهَبعدعادالعبرلِة،باللغةالإجرون"11كحابكلَبعندمانفسه

عليه،والاطلاعقراكهمناليهودىالقارئلِتمكنحلَىاليهودلِهَبالعربلِة

اًنلِروناللِهودالباحتنِنمنعدذافإنالرأىهذاوجاههَمنالرغموعلى

منالعربىالقارئإمكانيهَعدممنهاالهدفكاناللِهودلِهَالعربيهَالكتابات

العبرلِة.بالأبجدلِةمعرفلَهلعدموذلكالعربدةلغلَهارغمعللِهاالاطلاع
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كَدالعصرلِهودمنغيرهأوسعدلِاكلَبهاالتىسواءالمؤلفا!هذهكانتولو

علىوالردعللِهاالاطلاعمنالمسلملِنعلماءللَمكنالعربلِهَبالأحرفكلَبَ

فكريةثروةلنايلَركونأنهمعلىعلاوهَإسلاملِة،نظرةإلىفيهالِحلَاجما

كانماربماذلكأنونرىاللِهودىالدلِنىوالفكرالمعتقدا!لَنادشهائلة

)1(.الأسلوبهذاإلىفلجأواالوسلِطالعصرلِهودلِخشاه

اللغةقواعدعلىالحفاظجاؤون،سعدلِاحرصمنالرغموعلى

عنهاالحدثِنفصلسوفكلَنِرةنحويهَأخطاءفىوكَعفإنهالسللِمهَالعربيهَ

القدلِم،للعهدشروحهفىسعدياأسلوبسما!ومناللَحدَيقهذانهايهَفى

بالمنهجبالأخذلِميلكاق،فقهيةأولَشريعلِهَبقضايالَتعلىَالتىتلكخاصهَ

المعنىلَعارضأحسإذاذلكعنلِلَخلىكانذلكومعا)2(البشاطا11البسيط

الأخذفىيمانعلاكانالحالةهذهفى،العقلموجباتمعاالبشاطا11الحرفى

مملأ)3(.67الذراشَبمنهج

3(

.34ص.السابقالمرجع

والرمزىالبشاطوهىالأربعةالنقسحِرلِهَالمناهجأحدوهوالحرفىأوالبسدطالنقسمِرأىالبشاط:

هذهمنيلَمكنمنأنبذلكويفصد،الفردوسأى663"هالعبرلِهَالكلمةفىوتجمعوالسرى.والدارس

معظمفام!عليهوالنت!انعالمنهجهوالبشاطصهجويعمَبرالجنهَفس!دخلالأربعهَال!فسيريهَالمناهج

نفسه.للنصأفربهوشكلفىالنصمنالغامضرشرحإلىيهدفإذالوسيطالعصرفئاللَفاسلِر

فىالدارسمنهجويسدخدموعظ.-فشربمعنىللأ66العبرىالفعلمنالوعظىالئفسيراى:الدراش

لِلجأولذلكالبسمِط،الحرفىمحناهاعنبعيذاالدينيةالنصوصشرحليعنىاليهودىالدينىالفكرمجال

مثلذلكفىلَساعدهاخرلىعواملواسدخدامالتفسيرفىال!وسعإلىالمنهجهذاسبنىالذىالمفسر

وجدتا،نلاتوبطومواقفلهاولنَ!خصدِا!أبط!عنال!لمودفىورتالتىالحكالِا!اىالأجادو!

القديم.العهدأسفارفى

.6أ6-0ص.السابقالصرجع
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الفلِومى:لِوسفبنجاؤونسعدلِالرابى:بالوبيهَالموراةتفسير-أ

بإخراجهادرلِنبورج""لِوسفالفرنسىالمستشر!كَاماللَىالنسخهَاعلَمدت

ثلاثعلى،ام398بارسِ!طبعهَبالعبرانلِهَ،بحواشىولَبدلِنهاولَصحلِحها

المخطوطالَا:مننسخ

.أم546عامالعبرىبالخطوصدرتافونسطنطينوبول"طبعةأ(

.العبرى)ق(بالحرفالكلَابحواشىفىدرلِنبورجلهاويرمز

بالخطوهى.أم657عاملندنفىوصدر!الفوللِجلوطه"11طبعهَب(

)ف(بالحرفالكلَابحواشىفىدرلِنبورجلهاويرمزالعربى

.ىالعبر

لهاولِرمز.ام498عامالقدسطبعهَاللِمن""لَاجمخطوط%(

العبرى.)لِاء(بالحرفالكتابحواشىفىدرلِنبورج

الصبى:الخطإلىالنعَلأهمية-2

كتبهاالتىالقدلِمهَالإبداعا!ضمنجاؤونسعدلِارابىلَفسيريعد

الخطمنالعربىالخطإلىالمحفسلِرهذانقلأهملِهَولَعودالعربلِة،باللغةيهود

منالقدلِمالعهددراسهَمجالفىالمعرفىالإيهامإلىفقطلسِ!العبرى،

أبحاتَمجالفىالإسهامألِضثابلالعبرلِهَ،واللغهَالد!ودلِهَالشرلِعةناحيلَى

مفسرىأعظممنواحدألفه،الأفىواسعمؤلفبصددفنحنالعربلِهَ،اللغة

ناصلِتهاامتلكاللَىالعربيةللغهَأنموذجأنهكماالوسبط،العصرفىاللِهود

الولمحتذلكفىكانتالدىبغداد،فىوالعاشراللَاسعالقرنينفىاليهودأحبار

مغا.واللِهوديةالعربدهَالنقافةمركز
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ناحيةمنسواءمميزطابعذاتالحهودلِهَالعربلِةاللغهَأنشكلا

فالأبحاثمفردالَها،قاموسناحيةمنأوجملهاوبناءالنحولِهَكَواعدها

عربىمعجمصناعهَمجالفىوخاصهَجذا،قللِلهَالمجالهذافىوالدراسات

المنطقوعلىالوسلِط،العصرأدبأفرزهامفردا!علىيعتمدلِهودى

منذفلسطدنلىاٍالإسلاملِةالبلدانمنخرجواالذيناليهودلساناليومالدارج

الخطإلىونقلهالتفسلِرهذاأهملِهَإلىيضافهناومن،الآنإلىالوقتذلك

منواحدفرعفىلسِ!جاؤونسعدلِارابىلغهَعلىالوكَوف،العربى

رأتِاولمااالدفسلِر:لهذاممَدمتهفىلِقولحلِثاللَوراهَ،تفسلِروهو،إبداعالَه

والنقل،العقلبمعرفةمحررَافمطالنوراهَنصنفسلِرالكنابهذارسم!لكنج

لِقنعهلمنوالمرادالمعنىبهلِنكشفحرفياأوكلمةاياهأودعأنأمكننىوإذا

أمرمنأكَصدهامصلحهَكلعلىأستعينوبالنَهذلكفعلتالقولمناللَلويح

فىالوكَ!ذلكفىالعربيهَاللغةأسرارعلىالوكَوفألِضئاوإنماا؟اود!نلِادلِن

وبناءً،لللَوراةتفسيرهسعدلِالكتابةالمعاصرهَالفصحىالعربيهْقواميسضوء

العربيةاللغةعنالدفسيرلغهَبدنالاختلافعلىالولمحوفلِمكنعليه

عللِهاعتمدالذىاللغوىالمعلِنهذاكانوهل،الجاؤونعصرفىالفصحى

تجدلِدا!لْضملِنألِضئاأووكلَابهَحدلِنَااللِهودلِهَالعربيةمنمستمذاالجاؤون

الوسيط.العصرفىاللِهوداللغويينأوائلمنلُعدكانالذىالجاؤون

الوسدط،العصرفىاليهوذلِهَالأدبيةالمصادرفىالعربدهَالدراسا!إن

اللَىالأدوا!،العربللباحتنِنسوفرلمالآنوإلىبدالِلَها،فىزالتما

والمفرداتالشعبلِةاللهجاتفىالعربيةالمفردا!رصدأوتحدلِدمنتمكنهم
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هناومن،المجالهذافىجاؤونسعديارابىلَجدلِدا!إلىبالإضافةالعبرلِهَ،

اللَىالعربلِةاللغةعلىاللَعرفأيضًا،الَفسيروهذاالدراسةهذهأهدافمنفإن

.الشرقفىالإسلامىالحكممنالأولىالقرونفىاللِهودأحبارناصسِهااملالك

للتوراهَ،الجاؤورْلتفسيردكَلِمَةعلملِةطبقهَعلىالحصولكانلوإذ

الجنلِزاونصوصالمخطوطا!خل!منالصلِغلَعددعلىوأخيرًاأولألَعلَمد

كدنِرولكانكلَيرهَمفردالاغموضولاكشَمفسهلأ،الأمرلكانالقاهريهَ،

أنأزعملاهناومنلها،مقنعةمنطقيةحلولإلىالحوصلتمالإشكاللِاتمن

فكتنِر،المشاكلمنلِخلوأوالاكلَمالدرجهَإلىلِصلكَدالعلمىالعملهذا

زال!ماللدوراةلَفسلِزهفىجاؤونسعديارابىاسلَخدمهاالتىالمفردا!من

للعربدهَكَوامسِ!صناعهَمنالانتهاءبعدوذلكمسلَقبللِة،دراسالَاإلىتحتاج

لمحوامسِ!وكذلك،أخرىناحيهَمنالد!ودلِهَوللعربلِهَناحلِة،منالفصحى

اًيضًافارسلِهَكلمالَافهاكفلكعلىلَوثَفالأمرلد!ولِاالعربلِهَ،للهجالَا

جاؤون.سعثدارابىلَفسلِرفىوردت

تُعداللَى،القديمةاليهودلِهَالعربدهَحالهَلِعكساللَفسلِرهذاأنكما

علىعلاوةالإسلاملِهَ،البلدانلِهودلسانعلىالدارجهَللهجا!أساسبمثابة

علىيساعدلمحداللغوى،البحثطاولهَعلىجاؤونسعدلِالغهَوضعأن

الضرورىمنكانولذلك،الصوابإلىأقربمعدلةصيغةإلىالوصول

العبريهَ.اللغةعلمفىجاؤونسعدلِاأسلوبخلكهامننرصدأمنَلهَلَقدلِم

:المثالسبلِلعلى
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11"صوررلِمالعبرىللفعل6مقابا"مضارون"العربىالفعلسعدلِاوضعأ(

22الخروجسفرفىوردالذى :2،r"سفرفىوردالذىو"شوررلِم

.11:ا7المزامدرفىوردالذىاشورلِنو"11وأيضا56،3:المزامير

اًناعتقدسعدلِارابىأنالأفعالهذهبدنالمقارنةخط!منلنالِتبين

متبادلةبحروفملَشابه،جذرمنهماالعبرلِانوشوررلِم"؟صورريم

بزلِادةاشدد"منمشدقالعبرى!اشورلِنو"الفعلوأنواحد،مخرجمن

أزروع.-زاروع:منَالعلىا!ف

إلىالجاؤوننقلها27.أ:التتتلِهَفىوردالذىالعبرىْ"ولَرجَنو"ب(

فىوردالذئالعبرى"راجل"وكذلك"ولَخرستم"العربىالمقابل

مثلالعبرى"رجن"أنإذًايتضح"يتخرس"،إلى3أ:5المزامير

واحد.مخرجمنالحروفبتبادلواحدوجذرواحدبمعنى"رجل"

إلىالجاؤوننقلها3215:التدتيةفىوردالذىالعبرى"يشورون"ب(

،العبرىاشلِر"11!لَرجمهَ"وصف"الجذرإنحيث*الموصوف"

28،:31الأمنَالوسفر"1,:14المزاميرسفرفىوردالذى

وتعنى:اشرلِشر=العبرى:للفعلللمجهولالمبنىصيغهَوهى

.بالموصوفإسرائلِل

الدفسعر:تدون-3

اللَفسلِركلَابةبهلَم!الذىالخطيخصالدراسةلَطرحهالذىالسؤيل

الدراساتمنالرغمعلى؟العربىالخطأمالعبرىالخطهو!-مصثرهفى

المتعددهَ،وصلِاغحهالحفسيرتدولِنمجالفىقثم!اللَىالكثلِرهَوالأبحاث
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كثمهاواضحةدلائلوجودرغمالمسألهَ)1(حسماحلَمالفىكبيؤاشتًاهناكفإن

إسماعلِلبلغهَالتوراهَترجمالجاؤون.أنإلىلَشلِرعزرا"بنإبراهيم11رابى

)2(.الرأىهذاألِدواكَدالباحثدنمنمحدًاوأن،وخطوطهم)العرب(

الحروفلَباللمنفلِهامتفرقةمفرداتوجودالرأىهذالِعضدمالكن

(،فراخ-)فراحح-خفغر(،)فعر-ع-غ:متلالعربلِةاللغهَفىالمنشابهة

معظمهفىمكحوبإللِناوصلالذىاللِهودىالعربىالأبأنعلىعالوهَ

لكن،المألوفعنخرجوَرالجاؤونأنافتراضالصعبومن،عبريةبحروف

نسخهلَمنصتًاتضمنتولتى،القاهريةالجنيزابهااحتفظ!التىالنصوصوفرة

جمرلِة.بحروفومكلَوبًاسنهَبسبعحنالجاؤونوفاهَبعد

لرابىلِنسبالذىالطرحتقديماللَفسلِر،هذاتحقدقفىالمهممن

عشر،السادسالقرنفىصفدفىعاشَغربىحاخاموهوااسوسان"يساكر

الدارسلِنحاجةلدلبحةالدارجهَالعربلِةاللغةإلىالقديمالعهدولَرجم

فىالمسلملِنمنعددًاسألأنهالتوراةللَرجمهَمعَدملَهفىوذكروالمعلملِن)3(

العربلِهَباللغهَتوراشَلِةشروحلدلِهمهل:تنقلاتهأتتاءبهاقرالتىالأماكن

0142(1..H Maltter: Saudia Gaon. His Life and Works. Philadelphia,.4291)P
Blau: The Emergence and Linguistic Background of Judaeo Arabic., Jerusalem-

41-93!!.8191.

،-ل!ول،شللا/ءلا،ث!16616-3،!661+،+601!56"،،+لأ،:716الأ+.+48

6"!لا،لا."للاش،!3،للاا66،لا"هَ+،أأ+،"+:6ر17*"د.؟2. ، now2("اب(

(3 Ohel Dawid: Descriptive Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscriptsin)
72-63..theSasson Library, .D .S Sasson. Oxford,:2956,3291 pp
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،الشروحمنبعضئالدلِهمنبلِنالإجابا!اختلفَمكتبالَهم؟)1(فىالفصحى

كَدولِهودمسلملِنوجوداحلَماللِهَإلىلِشلِرماوهوكلها،الشروحلدلِهومن

رابىإللِهلَوصلماأنالاسلَنداجلِمكنهناومنبخط!،الشروحهذهدؤنوا

أجلمنعربلِهَبحروفكتبتالتفسلِرمنبنماذجلِلَعلىَعزرابنإبراهحِ

تهؤد.أوأسلممنبألِدىوذلكالقراءةسهولهَ

النفسير:صيغاخدحف-4

لَمكَثربأىالنقسلِر:بلَثولِنألِضًامرلبَطأهملِةالأكلَزالثانىالسؤال

احلَماللِةإجابهَهىالسؤلهذاإجابةالجاؤون؟قلمخطهاالتىبلصدخهَالاحلَفاظ

هذاكانإذاوخاضهَ،مؤلفلأىمقبولةظاهرهَبمثابهَالصيغاخللافلأنوفلك

نسخنتلِجهَالصيغاختلافلِحثثماكنتِرًاألِضًالكنومقروءًا،منلَشزاالمؤلف

نفسه.للجاؤونمنهاجزءأننسبأنلِمكنهناومنالناسخلِن،

ألِوب،لسفرالجاؤونلَفسلِرمقدمهَفى!باكر*)2(افترضهمانلكلِدولِوً

منأنهالقاهرلِة،الجنيزافىاكشَمفتالدىالصئِمنمخلَلفهَصيغعلىبناءْ

هذاوجاههَومعلترجملَه،مخلَلفةطبعالَاقدموَرالجاؤونأنالممكن

النساخمنكثلِربهالمحاماللَىالكحنِرةالاخلَلافا!تجاهللِنبغىفلاالافدراض

بلَأثلِرأوالنصوصلغهَبلَأثلِركصد،عنسواءالأجلِأل،مرعلى

أطلقواعصرهفىانهعلىأيضئايدلماوهو*شرح+،سعديارابىلَفسيرعلىئِطلقلساسون:وففا()1

العربيهَ.باللغهَئثمرح"اللَفسيرعلى

66..:4 Pأ"ا

)2(لاء"!36،"لأ،566،لأ3)60/ء،،776الهـاأد*0636+3066:دث!63د/،I.2.كهـ
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الإبداللَعقبنفاٍحالألِهَوعلى،لسانهمعلىالدارجهَالعربلِةالمصطلحات

ذلكولِلَضح،نفسهالجاؤونعصرإلىعودتهايؤكدالملَشابهة،الحروفبين

التاللِين:المنَالدنمن

لرابىمعاصزاكانحلِتَ-اافركسانىاالقرائىالحاخاملشهادهَوففاأ(

سوراوأهلبومبادشِاأهلبلِنالقراءةفىاختلافلِوجد-سعديا

أهللِنطقهاحتَلَراب،بمعنىبالفلَحة،"وكَحول"كلمةنطقفى

شغلالجاؤونأنعلىوبناءً"وكاحول".الطويلهَبالفلَحةسورا

أهلكَراءةفيهلِبرزلَفسلِرهفإنسورا،أكادلِملِهَرئيسمنصب

سورا)1(.

سعدلِالرابىمعاصرًاكانألِضئاوهواللاوى""مبشررابىرصدب(

:51)الخروجاثنلِتا6+711ارلكلمهَالجاؤونترجمهَ،جاؤون

ملكتهمالذى11اللَفسير:فىوردكماوالنصا!لَنلِت.بكلمة16()2(

كماالصيغلَينبينفر!لِوجدلاالدلالهَناحلِهَمنوهوحوزا"

لَتواءملاوهى-اللَفسدرداخلمنالأولىالاسشَمهادا!لَساعد

325..n'!776ا3ء":6ك!ياث!fl،1)اوللأ،6،ءللاش،فى6د!-)!،!!6أر

6+:76األأ،+,78.25 maw2)'،أ"،لهـأش،76ا61-أر!،6!لاد+ء )w

منها،المَريبةالكسرهَياءإلىالواوفلِهفلبواالكسبهَوالقَنية:والقنوة،القنيهَ:العربىاللسانفىوالفنيهَ

الكوفيوناما.البصرقولوهذا.كسرمن!لغهَفىعليهاكاتَال!ىلحالهاالياءف!فرتقنحِهَوأما

والمعصود.امت!ين-حيازهَألىسا+636تطىالعبريهَاللغهَفى7ار"6القن!هَو.لغتينوقنوتقنيتفجعلوا

فيها.ال!صرفحربهَولهويمتلكياالانسانزهالِحوالمَىالمملالكاتئها

.177صلَاريخ.بدون.بلِروت.النَالتَالمجلد.العربلسان:منظورابن
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صورلَهفىالنصوضععلى-أيدشِابلِنالذىالنصمع

الداللِهَ:الأمثلةمنلِتضحكماالأصلدة،

هبنى"و:بمعنى(03:02التكوين)"Miryإ؟66؟لاْ!"؟؟ْيميم6!؟؟!11(أ

النَهفؤضنىاكَدا:الصيغجميعفىاللَفسيرلغةأماحسنهَ"،هبهَالله

ورابىإجابلَهفىدوناشَأماخصص(،)عثِن،بمعنىخلِر"لَفويض

صنَمنقزبد"6أفى11معنىأنالجاؤونباسمذكرافقدعزرا،بنإبراهيم

361م! 3(3 Mf"استنتجولذلك"،والعسلاللبن"خضخضأىللأ

11لَفلِيضافيضنى:كانتعليهااعلَمدوااللَىالصلِغةأندرلِنبورج

الأصلية.بالصلِغهَ"الأصولافىااجناحابن11احتفاظاسلَنتاجهولِؤكد

6أ6؟6-لأإ11أ:356:التكوينسفرلفقرهَلَرجملَهفىوردماب(

لغةفىنقلهافقد"الأرضمنمسالمحةكان"ولماأى:بر؟؟+-؟لإ؟113

فى"دوناش"ذكربينما"،الطريقمنملِللهماوبقىاإلى:التفسير

فى)3(الكافأنالجاؤونباسمعزرابنإبراهيمورابىإجابالَه،

قراعتهادرشِبورجاقلَراحهناومنالنشبيه.كافهى6+"فى33

.(1ا)ا"ملِلعنبديلاً"اكملِل

اللَكولِنسفرفقرةفىكَائم"أ!7ا611إلكلمةالجاؤونلَفسلِرفىب(

بمعنى117؟؟7!م76-؟إيإ6ك!فلأأ!؟ذ-برثا-؟،7ا6111!يم+:723:

كلمةالجاؤونفشرحيث"،الأرضوجهعلىقائمكلافمحا

سيا!معاللَفسيرهذالِلَناسبحلِثالحلِهَ"الكائنا!"كلبأ!"711"7ا

،لذلك11المسافةمنميلأوميل،"مسافةال!الى:النحوعلىالصيغهَورد!اليصن"ائاجمخطوطهَفى)1(

العربية.اللغهَاس!خداما!معيتناسبلالرينبورجاكَ!راحأنبنحط"دردالأ611!/لأرأى
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7-إلبما؟؟مملأ-1ببما6-لإ؟؟6ببما7؟؟؟!ب:766111011الِفصلالذىالفقرة

أنإلاالسماء"وطلِوروالدباباتوالبهائمالناس11أى:؟يخهـأ؟إه"6ألا

11الناس11بالصيغكلفىأ!"611،7الَرجمةفىإشكاللِهَهناك

(Dلا'-و)الإشكاللِة؟هذهش!ولِةيمكنفكلِف36

وردتالتىالنَلاثةمواضعهافىأ!"7ا711إكلمةظهورمنلِلَضح

23(4،:7)الدكولِنالطوفانقصهَفىمرتان:القدلِمالعهدفىفلِها

التكولِنسفرموضعىفى6(.ا:أ)التنتلِهَلمحورح!صةفىومرهَ

فىوجاءالأنام"11التلَتلِة:فىبلِنماالناس"،11اللَفسلِر:صلِغةكانت

الأرضوجهعلىما"جملِعالأنام":11لكلمة"العروس"تاجلَفسلِر

المواضعفىالناس":اصلِاغهَخطأأرىهناومن"الخلقجملِعمن

1(.ا)االأنام3باستبدالهاوالصواب،الثلاثهَ

اللاولِينسفرفقرهَفىولِعصر"7إييملمحاإ11لكلمةجاؤونسعدياتفسيرد(

لمه()ولِعصراا:بمعنى"؟؟!6!بم66برا،بيما،أء؟(7ل!؟؟!)اا:51:ا

وصلِخةدمه()ويمضىدرلِنبورج:صيغهَأما"المذبححائطعلى

:59:اللاويلِنسفرفقرةمعوبالمقارنهَ)ولِمصتى(،:اللِمنلَاج

الدمم!الباكَىاوا:أىاإ؟؟ا!م؟7أه؟-!يم!7!؟!م!)،؟!بر6فبلأ؟إ؟!

درلِنبورج:صيغهَفىورد!بلِنما"،المذبحأسفلإلى)يعصر(

تاجصلِغهَوفى"المذبحأساسعلى)لِمصل(الدممن"والفاضل

الفاهرةالزب!دلى.مرحضىمحمد+،القاموسجواهرمنالحروساثاج.العروستاح)1(

+.ألاماامادهَهـ.أ60317/03

43



قراءاتثلاثوجودإشكاليةش!ولِةلِمكنكلِفإذا)لِمصتيه(.:اللِمن

صيغةتبا!اٍدرلِنبورجحاولواحد؟وزنفىواحدلجذرمخلالفهَ

أء6إ؟إنجبهالإ:اللَالىالنحوعلىبتفسحرهاذلكووضح)لِمصل(

لغهَمن-)لِجففه(11الدممن"والباقى:بمعنىفىمم!17(11)ء73؟!

المنبح.جفف

:الحروفلَبادل-5

الحروفلَبادلإلىمصدرهالِرجعلغولِةأخطاءاللَفسلِرفىورد

ذلك:أملالةومنكَراءلَها.فىالقرلِبهَأوالشكلالملَشابههَالعبرلِة

بالجذرجاؤونسعدلِارابىلَرجمهاصرر"66لأد:"ر-7:-16(

-6666ألمحا11فترجم.ضر:الجرسفىمنهاالقريبالعربى

الذلِنالنساخأما"مضاريك".بكلمه22َ(23:)الخروجمضالِقيك"

معاديى.أومضادىجعلوها:فقدالاشنقاقهذالِدركوالم

11"تتنّحمإلىترجمها38(0:3)اللَكوينا7إ76111ءرو:-ىأ:-،ب(

فىلَكبَأنيجبكانوكذلك"تتؤحم"،تكلَبأنلِجبوكان

.(0:314)التكوين

(0:314)التكودِن33+"اللأ11:س-ض-ص5:-!"-!(.

وردتبلِنماواسكبه.لَكبَ:أنوالصواب"واصكبه".إلىلَرجمها

واصببه.:الدمنصلِغهَفى

نقلها2(1:أ)اللَتتلِة+3+"الأ)11:رد--د-ر:6--7-67د(

8(.31:)التتتدةفىاللَرجمهَوكذلكلَرعد!*ولا:إلى
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:الحروففوقالنقطاسدخدام-6

ولِوضح.الناسخمنكبلِرًاحرصًاالحروففوقالنقطاسلْخداملِلَطلب

اللَالى:المنَالذلك

111r17115افبدركَوإلىجاؤونرابىنقلها2(125:)التكوينأ+3111؟

ولِبدوا"بذر!ا:الفصحىالعربلِهَفىالصلِغةبلِنما115.وشيعو-"وأطلقوهاًى

بالدالالكلمةوردتالفاس)1(معجمفىلكنخطأ،وجودالأولىالنظرةمن

الأصليهَ.الصلِغهَهىهذهأنلِتضحإذاا"بدردهَا

:والشدةالحركا!استخدام-7

نقلِدأولَدقلِقيوجدفلاوالشدهَ،الحركا!اسلَخدامعندالأمرلِختلف

الموضعفىويشددونلِنقطونالناسخلِنفبعض،المخطوطاتكتابةفىبهما

اسلَخدامهاآفىالناشرونلِتشددبلِنما،لذلكلغولِةضرورةفلِهلِرونالذى

لَركهالذىالقليلحذفإلىلِضطرونولَقندالَهاالطباعهَلصعوبهَولكن

هذهملرتحقلِقفىالعلمىالبحثيكتمللمولذلكالحركا!،وخاصهَالنساخ

الشدهَإنححتَ،والأفعالالأسماءلَحدلِدعندالصنَماكلتبرزحثِ،النصوص

علىاللغوى.التجديدناحيةمنوخاصهَالتحدلِد،بهذالَقومانالحركهَأو

الجاؤونترجمهاالزانلِهَ")2(11أى2(.أ38:)اللَكولِن116للأ7117برا:المثالسبلِل

..(1 The Hebrew- Arabic Dictionary of the Bible Known as Kital Jami' al-Alfouzy)

.4591-3691,ofDavid ben Abraham al-Fasi. Edited by S.L Skoss, New Haven

001.".
117،ك!-6+نا5أر6136الهـا366 5v+(2)6716،!،+د5166،!أ-لدأ+أ*د؟651616!لم6+،لا7ا،؟.+6أ

+لا."يمملا،لا"/3!لأ!،!؟7لهـأا71،67ا7ا؟766أه++ث!لاأ33،6لأبر
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بالشدةمصحوبةاللِمننسخهَفىوردلَاأنهاإلاالمملَعهَ"،11بالعربلِهَإلى

عنبدلِلاًالمزلِدالوزناستخدامالصوابمنهلولكنالمملِّعهَ"،11التاءفوق

خطأمنذلكفىماحمعالعربلِةاللغةفىالمتبعإلىالرجوععندالمجرد؟

لَطلبسواءكثلِرةأفعالفىلَوجدالشدةإنحثِ،الصيغتانوجدلَامنهجى-

لا.أمذلكالمعنى

الفصحى:بمةوالصالتفسمرلغةبيننَالثا:

فيهلِوجدفا*العربلِهَاللغهَنقاءعلىبحرصهالجاؤونتفسلِريتملِز

مفردا!معجممقارنةفمن،العربيةوسطعبرلِةمصطلحاتأوكلماتمزج

الجاؤونلملِّزيتض!!لهالمعاصرينالقرائلِنمناللَوراةمحرجمىمعاللَفسير

روحمعأسلوبهمواعمةفىاجتهدحيث،الفصحىاللغةإلىبانحلِازهعنهم

اللَاليين:الموضعدنخلرمنوذلك،العربيةاللغهَ

11بطنأول11ب611536لأ311لَرجمت:يقولحيتَا(.أ:3)الخروجأ(

11.الرحمانفطار11:العربدةفىالقولالمناسبغلِرمنلأنه

إنهحثِالموضعهذافىكبلِرحدإلىموفقالجاؤونمنهجأنوأرى

العربلِهَ.للكلماتجرسهافىقرلِبهَكلما!ترجمتهفىاختار

11"قربانهب3لمشأ""لهـألا+لأ63713ترجملَايقول.6(:5)اللاويين(ب

لَورالَناولأندثه"،بإثمه"لِألَىالعربلِة:فىالقوليصحلالأنه

الإنَم3-الأشِم11إنحيثااشم"لأللأه11إثم:القربانعلىأطلعَ!

.القربانسبب
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إلى:2(94:)التكوين*6!"616الأ1أيضًاالمنهجبهذاولَرجمب(

شِبغىلاإنهحيتَلاهه"63لاأر211اللَفسيروفىغضبهما"افمذموم

)1(.ملعون:الغضبعلىالعربحهَفىالقول

القرنفىعاشغربىحاخاموهو"سوسان"لِساكررابىوأشار

لمنهجوفقًاالتوراهَ"لزجمسعدلِاإن11بمَوله:المسألةهذهإلى،عشرالسادس

أنمنواشدكىلهم)2(.المناسبلِنوالأسلوبالنظامملَبعًاأىالعربيهَ"."لمحراء

لغلَهبسبباللَفسيريفهموالم،منهمالعلماءخاصةالعربلِةمتحدثىمعاصريه

علىالدارجهَالعربلِهَباللغهَاللَوراهَلَرجمةلإعادهَدفعهالذىالأمر،الصعبة

)3(.معاصريهلسان

للمصطلحاتالحرفحةباللرجمةالتقلِدبعدمالجاؤونلرجمهَتتميزكما

ذلك:أملَنةومن.المناسبالعربىالمدَابليقدموإنماالعبرلِهَوالتعبلِراث

11اركعواأمامهونادواك!؟؟!16و3اايرا؟لاأ6إ4311(::41)اللَكولِنفقرهَأ(

11.الملكشرلِفهذاالطريقلِدلِهبين"ونودى:إلىالجاؤونترجمها

لَرجمهانفس"منللِس!إنها؟؟؟"لأ6-؟الإ281(::16)العددفقرهَب(

11.نفسهلَلقاءمن.اوليسإلى:الجاؤون

لذلك:لَفسيرهفىوأشارغضبها+ملعون:ْبقولهالجملةهذهحفنى+ب!"صموثيلرابىترجمالمفابلفى)1(

إلىمنسوبهَ"اللعنة11*666+باستخداملشمحاناللغت!نلأنآخربمصطلح"ملعون*اسدبدالشِبغئلاإنه

11.أنف-11!6

2).ع،63 Ohel Dawid:)A

)3(/الملأ،11+6أ+؟،،/65!ألا6+؟لأا1:+7ا1لأءيم.+-37+76
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لَركبِعلىلِنطبقلمللفظالحرفيهَغيرترجمتهعلىلِنطبىَمالكن

ولَشيرلَركيبها؟ناحلِهَمنللجملترجمتهفىحرفياكانسعدياأنإذالجملهَ؟

العبرلِهَالجملهَتركيبنفسوهوزوجلَين"لامكلهاواتخذا:مللعبارة

العائدالمتصلالغائبوضملِراللامكْدمالذى6!"وفبهأفيهأ؟66؟!بم3-؟أ6نمإ11

فىسعديافعلهالذىنفسهوهو،نفسهالفاعلعلى)لامك(الفاعلعلى

النصفىحذفهماينبغىكانوالضملِراللامأنرغمالعبريهَللعبارهَلَرجملَه

)التكولِنفىألِضانجدهأنلِمكنوهذا،النصانسيابلِهَلَتحقىَحتىالعربى

بعدالفاعلعلىلِعودالذىبهاالمتصلوالضميراللامجاعتحيتَا(ا:2

.011.لكامض11العبرىالنصترتيبوبنفسالفعل

نألِمكنماوهومرة؟منأكنزللجملالحرفيهَالترجمةلَكررتوقد

:6)تكوين"العامةبناتلىاٍالأشرافبنولِدخلوناكانوااالعبارهَ:فىأيضانجده

11ه797؟؟-؟وأ+؟إه7؟؟ْثبنإ"لأأد711العبرلِةالجملهَلَركلِبنفسوهو"(

ضملِرمعمصرفبالفعل(والعربى)العبرىالنصلِنفىالجملهَبدأتحلِث

السياقيكونأنالمفلَرضمنوكان.المفعولثمالفاعلنَم،الغائبينجمع

.011.بناتإلى...بنولِدخلاكانأو..11بنا!إلىيدخلون...بنو"كان

ويجتهدالعربيهَ،البلاغةمسلَخدمًاالدوراتىالنصالجاؤونلِترجموأحلِائا

فلك:أمتلهَومنالمصدر.فىهىمماأكنزالعربلِةاللغهَجم!إبرازفى

وحكيمبصلِرلسِ!6لإءأإ؟لإ!أ11؟16-إفىأ3(::أ)اللَكولِنفقرةأ(

11.مثلكوحكلِمفهيم"لسِ!إلىالجاؤونلَرجمهامننك"
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كَائا116.سلامبكال!م6؟لأءةيخلألأأ!11؟؟؟266(:2:)اللَلَتلِةفقرهَب(

11.والكلام"بالسلام:إلىالجاؤونلرجمها

ترجمها:1151سوآخرلسِ!أ؟؟؟67ألاأا؟6اo(:4:3)النتتلِةفقرة%(

1151.سوولاغيرهالا

أ؟"؟-؟+ثل!!أ!!6؟أألاييمفبهأ!أ!!6!ل!6؟أ"11:(24:63يناللَكو)ةفقر(د

لَرجمها"تأخذونهوبنيامينمفقودوشمعونمفقودلِوسفأ3؟برا

11.مطلوبوبنياملِنمحبوسوشمعونمفقود"يوسف:الجاؤون

اختلاففلِبرزكمفسرسعدياأسلوبأمااللَرجمهَ،لغةيخصماهذا

التفسيرلِبدوحيلَا،طبيعةوأكنزحرًّاأسلوبًالِمتلكفالجاؤونومحددواضح

لغةمنأكثروأكَلامهماللِهودألسنةعلىالدارجهَالعربيةللغةأقرب

علىالفصيحةغلِراللغةاسلَخداميفضلالجاؤونأناتضحكما..الترجمة

الفصيحهَ.اللغة

الا!دلةالأ!اءالت!سدسمتلةالمحعًا

لِاءسعدلِالِكلَبهاياء:علىالهمزةبخصوصالإملاطلِة:الأخطاءمن

2(.5:)اللاولِين)شىء(عنبدي!6شى()للأ"الأحلِانأغلبفى

للهمزهَصورهَوجودلعدمذلكلِرجعوربمافنبلَدئمنبدلاًفيبتدى-

العبرية.فى
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.الاجتماعخيمةأى.المحضرخباءمنبدلاً:المحضرخبا-

هوكماالعبرلِهَاللغهَفىللهمزهَصورهَوجودلعدمذلكيرجعوربما

العربلِهَ.فىالحال

فىالهمزهَأخطاءوتكررا(.:أ7)اللاولِلِنقائلاً.منبدلا6ً:كَالِا-

كله.اللَفسير

11(.ا:)اللَدتلِةواسألمنبدلأ:واسل-

الوصل؟همزهَكتابةفىنَابتبنهجلِللَزملمسعدلِاأنولِلاحظ-

رغم6..(3،1:)لَكوينالامرأة"11مل!:ألفالهاكتابتهذلكومنَال

مستوىعلىلِحدثهذاإنبلالعربلِهَ،فىمعتادةغلِرصلِغةأنها

:2)تكوينامرأة"11:مئلالوصلهمزةلِننتفأحيانا،الواحدةالكلمهَ

1(.1:1)2"مراهَ":ملرلِحذفهاأحلِاناو22(،

3(.5:)اللاولِلِنالهدالِامنبدلأالهاديا:-

كلَابهَلدلِهفالمعتادالمد؟كتابهَفىثابتانهجاسعدلِايلتزملمكذلك-

سارعمنبدلاافسرع":ملرعنهيتغاضىأحيانالكنهالمد،هذا

03(،أ:8)تكولِنثلاثلِنمنبدلا"ئنثلِن"و6(،أ:8)لَكوين

أنويالصظ28(،26:91،1،:18)تكوينسدوممنبدلاو"سدم"

0،2،22أ:8)لَكولِنملر:المدبواوكلَيراوردتالأخيرةالكلمهَ

أيضاكتبهاو2(،0أ:8)تكوينبالمدعمورةكلَبكذلكا(.أ:9

(91:42،82)تكولِنبدونه
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منللعديدكتابلهفىِواحدبشكللِللَزملمسعدلِاأنولِلاحظ

لِكتبفأحلِانا؟السلاحعللِهإبراهحمزوجهَسارةاسمملرالأسماء؟

لِكلبهوأحلانا7..(،91:21،1،6،أ:1لم)لَكولِن66لأ5الاسم

بعدةكتبهالذىإسماعحلاسموكذلك15(،ا:7)لَكوين66مملأ

)لَكولِنيا6"لأوله"وكتبه،(61:11)لَكوينياءلالألإهفكلَبه؟صور

:71)تكوينلأهءلا،ياألِضاوكتبه23(،:61:51،61،71

اسمىعنفضلاهذا18(.أ:7)تكولِن6؟56ءلأكذلكوكلَبه26(،

الأسماء.منوغدرهماسابقاإليهماالمشاروعمورةسدوم

وقامالعبريهفىولَصرلِفهالفعلببناءترجمتهفىسعديالَأثر

إذاالفعلجمعحتِمن"ِذلكالعربيهَفىالفعلعلىذلكبتطبيق

العربلِهَ.فىوتصرلِفهالفعلسماتمنليسأنهمعالفاعلسبق

11المحرقونقدمهااللَى"من"بدلاًالمحرقونددموهاالتى11:متل

.(71:4)العدد

؟؟يلِنأ؟"أ-+ْأ7أ-؟لأ11؟6ملفى:فىالمكانظرف)بلِن(تكرار

لَلَكررلاالعربيةفىأنهاحينفىا(ا:)التتتيهَلَوفل"وبلِنفاران

بضمير.اتصل!إذاإلا

فىللفعلالمسندةانجماعةلواوالصرفىالاسلَخدامبخصوص

اللَرجمهَفىالواوبعدالألفبوضعلِللَزملمجاؤونفسعديانهايلَه،

111.وارحلوافولوامنبدلاًوارحلو""فولوذلكومنَالكلها
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ينصبلافربما:بالأعرابتتعلىَأخطاءكذلكالنحولِهَالأخطاءبينمن-

وهو7(،3:)تكولِنمئزرا(من)بدلامثزر"منه"صنعامتلالمفعول

ماء(منقللِلامن)بدلاماء"منقللِللكم"لِقدمفىأيضانجدهما

سعدلِاكلَرجمةالإضافهَفىالخطألِكونوأححانا4(.أ:8)لَكولِن

21،أ:ا)لَكوينسنهَ""مائلَلِنعبارةمدلالإضافهَحالهَفىللمتتى

جاءالذىالعبركأبالنصلَأنَرعنناتجاالخطأهذايكونولمحد22(؟

إ+11.يخلأ11؟*؟!!الصلِغةبنفس

لِعمللاأىالجازمهَاللامكَاعدةلَرجمتهفىسعديايهملماكنيرًا-

لَحذف()أىلَجزمبحثِالمعلَلهَالأفعالمنبعدهافلِمااللامهذه

الجازمة.للاماسلَخدامهمعظمفىذلكعلىوسار،العلةحرف

الجاوون:لغةفىوالآراميةالعرلِةأثرخامسًا:

جاؤونسعدياتفسدرفىوالآراملِةالعبرلِهَاللغحينلَأنَرأنشكلا

صادففقدمحدود،لَأثلِرهاالآراميةكانلَاوإن،كبيرحدإلىملحوظلللَوراة

الدلِندائرهَفى-بالذالَاولَعبلِرا!مصطلحا!للتوراةترجمدهعندالجاؤون

منوكانالعربلِهَ،اللغةفىلهامقابا*مناسبًالَعبيرًالهالِجدلماللِهودى-

لها،جدلِدهَمصطلحا!ايجادأومستعارهَلَرجمهَترجملَهاالضرورى

علىمستعارهَبترجمةأيضئالَرجمتهاتمالتعبيرا!منعددًاأنإلىبالإضافة

لِرجعوربماالعربلِة،فىلهامقابلةمصطلحاتأوتعبلِراتوجودمنالرغم
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أخرىناحيةومنبهاالقويهَوعلافتهالأمبلغلَهالجاؤونارلَباطإلىذلك

ماوهواللَعبلِرفىطرقهاوعلىالعرب!هَاللغهَروحعلىالحفاظعلىحرصه

)مطل(لكلمةاخلَلِارهالمثالسبيلعلى.والدارسينالباحلَيندهشهَأثار

)الخروجالعللِا"الباباغبه1َلَعنىاللَىالآ"7ا11ءللأالعبرلِهَللكلمهَترجمةالعربية

الذىا"؟لاايب!نجهـأ؟117العبرىللمصطلحيدك"فمثودالعربىوالتعبير7(؟ا:2

11.لِدك"ممدَ:اليمنصيغهَفىووردت2(230:)اللَثنلِةلِدك"للِهاٍاتملَديعنى

اللَاللِة:الحالاترصدأمكناللَفسلِرلغةفىالآراميةتأنتِروعن

العبرىوالأصلمربوكهَزلِلَابمعنى"شلَيتا+الآراملِةمنستوسِة-ا

.(6:41)اللاولِدنا+افى11ء36

:أ5)التنتية"جرن"بمعنى"بلِادرا"الآراملِةمنبيدر-بيذر-2

4(.)

4(.25:)الخروجالماعزصوفبمعنىمرعز:-3

العبرلِةوفىوالمتأخر.المبكربمعنىالقلِش"الآراصِهَمنلقسِ!:-4

4(.:11)اللَثندهَفىورد!كمااللأ"11!غ؟7ا

منبلَألَنِرالصيغةهذهاستخدموربماالعجم"11بمعنى:فرصان-5

بالعبرلِةوهى،أونكلوسترجمهَفىوردتاللَى"افرصونلِن

4(.6:)العددفىوردتكما63!"لأ6311

العربيهَ)1(.القوامسِ!فى!فرصاء"وردتأنهاويُذكر

التفاصدِل؟منلمزلِدانظر.والعنبالزبيبعجموالفرصاد:والفرصيدالفرصدأنمنظورابنذكر()'

3386.ص.هب.المعارفدار.العر!لسان
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اللغتلِن،هاتلِنجانبإلىتفسيرهفىجاؤونسعديارابىاستخدمكما

؟مثقاللَاج؟؟بلوطمنها:آرامىمصدرها،العربيةاللغهَفىمألوفةكلما!

مفكر-؟صللِبلِمام؟:شفانلِنفارسى(؟أويونانىمصدرهاأن)يحتملزمرد

هلِكل.فرصانفكرانى،

تأئرتلغتهفإن،بابلمواطنىمنكانجاؤونسعدلِارابىإنوحثِ

انلَقل!نَمالبابلىالمجتمعفىدارجةحينهافىكاتَفارسلِهَبمصطلحا!

مؤلفاتفىمألوفَاالفارسيةالكلما!استخداموأصبحالعربيهَ،اللغهَإلىوطنيتها

سلَةمنيقربمادرلِنبورج"أحصىوقدالفدرة،للالكالمعاصري!القرائلِن

كله)1(.القدلِمللعهدجاؤونسعدياتفسلِرفىفارسلِامصطلحًاوخمسين

المفسير:لغةفىالمحلدةاللهجا!لَأنَيرسادسًا:

وللِدنصتاولسِ!-أدبيًّامقرائثِانصمّالُعدالتفسلِرأنمنالرغمعلى

الرسائلناحيهَمنأو(والإجابات)الأسئلةالفلَاوىَناحلِهَمنلحظلَه

لغةمنوتعبيرا!كلماتوجودوهلةلأولالملَوكَعمنليسفإنه.والخطابات

علىحرصكَدالإسلامىالعربىالأدبأنالمعروففمن.الدارجالحدتَ

منشعبيةأل!س!ألِةإليهلِلَسربولم،الفصحىلغلَهنقاءوعلىالنحوقواعد

فىتواجدهاثناءكانالفدبمللعهدتفسحِرهفىالفارسيهَللكلماتالجاؤوناسئخدامانعلىالتأكدالمهممن1()

الدراسا!لَدعبمإلىالتفسيرهدافىالفارسيهَالكلماترصدأهميةوترجع229.عامبثأى،بابل

فىطرلِقالهاشفتقدذلكفىالفارسيهَاللغهَانوخاصةالعربيهَباللغةالفارسيةاللغةع!-فةتبحثاللَى

الربى.اليهودىالأدب
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واللِهودىِ-المسلِحىالأدبفىكذلكلِكنلمالأمرولكن،الدارجالحديلَالخهَ

وكَاموسالنحوقواعدبصرامهَمكبلاًلِكنلمالأدبهذالأن،العربى

الأدبيهَ.المفردا!

منيكتزونكانواالإسالممبلادفىاللِهودأحبارمعظمأقالواكَعفى

الأدبفىالانغماسلِسلَطلِعوالمنفسهالوكَ!وفىواللَلمود،اللَوراةلمحراءهَ

منأكثرأسلوبهملِزلِنوالمبالعربلِهَكدبواعندماولذلككبير،بقدرالعربى

الدارجة،اللغةمنوتعبلِراتمصطلحاتباستخداملأنفسهموسمحوا،المدَبول

بارزهَشعبيةكلماتعلى،منهمالمتأخرينأدبفىالعئؤرالسهلمنولكن

()2(.الخارج)فىبرا(،الداخل)فىجوا)ما()1(؟إِلِش)كفاية(؟بَسْ:مثل

وفلسطينمصرأقطار:نَلافًفىولَنقلجاؤونسعدلِارابىعاشَلقد

هذهتأتيرأنإلاالأقطار،هذهفىالمحلدهَاللهجا!علىوتعرَف،وبابل

مثل:منهامستمدةحيهَكلما!اسلَخدامفىبرزكَداللَفسلِرعلىاللهجات

اللَعبيراتمنوعربيةالدارجهَ؟العربلِهَاللهجاتدخلتفارسيةكلما!

الكم،ناحيهَمنالثلاثاللهجا!تألَيريلَساوىلاولكنوالشاميهَ...المصرية

لِترجمالجاؤونكانوعندماالثالثهَ)3(،المرتبةالمصرلِةاللهجةاحتلتحيث

القراء،جملِعلِفهمهاألالِخشىكانفإنهمحليةلهجةفىدارجهَبكلمةكلمهَ

لثصفهانىبالأغانىكتابفىالمث!سب!لعلىالقدلِم،العربىالأدبفىموجودةالكلمةأنشكلا)1(

.بارزةصحليةلهجةفهىالاسمخدامناحيةمنلكنr؟43ص3.

سريانيئان.كلصتانهماو)2(

فىالوزنهذااسثخدامالمصريوناعدَادحيت،السابعللوزنالمفرطالاستخدامفىالتأتببرهذاي!إحظ)3(

مفارلَى.-مزامر:مفاعيلمنبدلأمفاعلالحكس!ر:جمعوفىالجذورأغلب
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(275:)الخروجالمنبح"حاجبn3ءأفى):3117:لنلكوأنموذجبتفسلِرهافيقوم

"كلَابمؤلفهفىوردبماشرحهاعلىواسلَشهد"المذبح"شرغبإلىلَرجمها

شرغب.المبنىمنالبارزالنتوءعلىلِطلقونفلسطلِنسكانأنفى"الشرائع

سفرفىورد!اللَىالجفنةبمعنى"سرقة-77ا)11كلمهَوكذلك

11،اسزلِىَا:مشَمابهجرسذىعربىبمقابللَرجمهافقد1()1(؟94:1)التكولِن

أجودهوا:ا"سرلَىمادهَ"الأصول11كتابهفى"جناحابن11أوردهلماووفقًا

لهذهالجاؤوناسلَخدامأدىولمحد.بالشامولِكونالسريىَلهويقالالكروم

بنلِهوذا"رابىوهوالقدلِمالعهدمفسرىلأحدمبررغلِرخطأإلىالكلمة

كلمةلِعرفلِكنولمعشر،الحادىالقرنفىالأندلسفىعاشَوالذلى"بلعام

إن:وقالاستنلَاجهفىفأخطأ،وفلسطلِنالشامفىالمسدخدمةالسريق"11

العربلِة.فىموجودهَغيرلأنهاالكلمهَهذهاسلَخدامفىأخطأالجاؤون

يمكنولذلكالنوعهذامنجذأقللِلةأخطاءرصد!الدراسةأنوالحقلِقة

ومألوفهَمقبولةكانلَاالعربيهَاللغةفىسعدلِالَجدلِدا!معظمأنالافلَراض

توجدكانتوا!نالعربدهَ،المحليةاللهجاتفىأواللِهودلِهَ،العربلِهَالكلَابهَفى

ومنبتنقلِحها."بلعامبن"يهوذاكأمثالنقادلقامالنوعهذامنلغولِهَأخطاء

التفسحر:فىالدراسةرصدتهااللَىالدارجةالكلما!أمتنة

15(:26:)اللاويينفىوردلماترجمةرسومى"فىازهدلَمأ(

11.أحكامىهتم

31766170!للأ6(:41:)التكولِنفىوردلمالَرجمهَمشؤبة.ب(

الشركَلِهَ.بالرلِحملفوحةأى

.8:أ8206:لانتمعياترجمتهفىأيضناوردور1()
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سفرفىوردتواللَىاللفح"11بمعنى111136اللأ1لكلمةلَرجمهَ:شوبب(

22(.25:)اللَلَتيهَ

مصريهَ،للهجةأسسأىمنلِخلولِكادالدفسلِرأنمنالرغموعلى

صناعهَفىإفرلِمَلِا:وشمالمصرفىالحلِاةواقعمنمصطلحًاهناكفإن

+؟ك!؟7-؟يخبهأ؟3؟يرا؟فلأأ+6إفيهأ؟116:التوراهَفقرةسعدبارابىلَرجمالمسكن

11يالأخرىإحداهمامدَرونهَرجلاىالواحداوللوحا:بمعنى+7117ْك!أ-يمم7؟فلأ

)فىالآخربإزاءإحداهماملسنانصلِرانولهاإلى:أ(26V:)الخروج

معنىفىقالالطهارا!)1(لفصلالجاؤونلَفسلِروفىملشنان(:اللِمننسخة

وصغيرهَدكلِقهَخشبهَويأخذونصَعَابلينبلَقبينلوحينيلَقبونعندما:اللَلسلِن

لِطرقوننَمالثانىاللوحفىالثانىوطرفهاالأولاللوحفىطرفهاويدخلون

عندناالنجارونولِطلىَواحدًا.لوحًاولِصلِرااللوحانيللَقىحدىبالمطركَة

الدلسلِن)2(.ب:العملهذاعلى

المفسير:ولغةأليهوديهَالصب!هَسابغا:

اللغولِةبالاسلَخداما!سِعلىَمهفاسؤالاًاللَفسلِرلغهَفىالبحتَطرح

ومنمصدرهاعناللَفسير:هذافىوجد!التى،المعروفةغلِرأوالجديدة

أنأواللِهودلِهَ؟العربيهَمنمستمدهَأنهاأمجاؤونسعدياابدعهاهلأبدعها؟

الإجابهَالوقبَذلكفىالمستخدمهَالمحليهَاللهجاتمناستمدهاالجاؤون

.والطهارةالنظافةاصوليعالجالذىالس!ةالمشنافصولمنالسادسالفصلاسم1()

1886.(2,.1 Friedl! nder: Die Aramaschen Fremdworter im Arabischen.Leiden)
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المتاحة،المصادرهذهكلمنلَجملِعهاتملمحداللَجدلِداتهذهأنالمفلَرضهَ

فمقارنةالحالىالوقتفىوخاصهَبلِنها،فيماالكميهَالعلاثَهَلَحدلِدلَعذرمع

منالجاؤونلِنوأدبناحلِهَ،منوالربانلِلِنالقرائدنلْرجمالَامعاللَفسيرلغهَ

اللَىالدراسا!موقفأنإلاصنَملَركهَ،لغويةباسلَخداماتلَقطع،أخرىناحلِة

ما،خاصبوجهمفردالَهاولمحاموس،عامبوجهاليهودلِهَالعربلِهَفىلَبحتَ

مابيناللَمييزأجلمنصلبةأرضعلىالوثَوفمنالدارسلِنلِمكقلازال

ومشلَرك.عامهووماجاؤونلسعدلِاهو

كما،لَعاطتددسعدياعندوالتجديدالإبداعلِهَالروحفإنذلكومع

للدارسلِنوأمكنإبداعالَه،فروعباقىصرالحقلهذامعالدراسهَ،وضحت

المفرداتلِلىوفيمالسعديا.نسبتهالِمكناللَىاللَجديداتهذهمنكنيررصد

اللِهودلِة:العربلِةاللهجةإلىمرجعشِهاالبحتَأثبتالتىوالمصطلحا!

أحباربلِناستخدامهاشاعوقدنَور.بمعنىرثوثوالجمعرتَ.-أ

بن"يافثالقرائىصاغفقد،قرائينأمربانيلِنأكانواسواءاللِهود

.بقرةبمعنىرثهَالمؤنئهَ:المفردهَصلِغةعلى"

الجاؤوناعتاداللىالصلِغةوهىخرابهَ.والمفرد.خرابا!-2

القوامسِ!وفىحرابولَا".فىأ+11+6لكلمةترجمةاسلَخدامها

علىلِدلومما.خرب،خربات،خرائبوالجمعخربة:العربية

رسالهَفىوردلَاأنهااللِهودلِة،العربلِةفىالصدخةهذهوجود

بنموسىأسرةمنالناجلِدداودلرابىأرسل!القاهرهَمن

المعبدظهرفىخرابهَوجدوذلكئنم"بعدفلِها:وردحثِ،محمون

11.هافاشلَرو
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)الصلِغهَالجاؤونلَفسلِرفىمراتعدةوردت)وجود(.وجدان-3

وجود(.:العادلِهَ

6؟.7االعبرلِهَوفىجمهوربمعنىجو!والمفرد.أجواق-4

شعب.-لأهالعبرلِهَللكلمهَلَرجمة.أحزابالجمع.حزب-5

وضع.بمعنى6!.للأ-لهـأهالعبرىللفعللَرجمهَصيز.-6

جاوون:سصيالَفسيرفىاليهودىالدينمصطلحاتثامنًا:

جاؤونسعدياتفسلِرفىاليهوديهَالدلِنيهَالمصطلحا!أنشكلا

العربلِة-إلىينسبالذكأالمفرداتقاموسمنالمؤكدهَالمجموعةهىللتوراة

وتحللِلها،المفردا!هذهلدراسةبالغةأهملِهَأفردتهناومناليهودلِهَ،

منها:أشكالعدهَأخدكَدورودهااًندراستهاخلومنوالَضح

منخشيهَدونهوكماالمقابلالإسلامىالمصطلحاسلَعارهَ-أ

6"(!)ء7امقرا=قرآن:ملرالدلِنوخصوصلِهَبقدسلِهَالمساس

؟6،).لا)،7=حج)1713(؟كاهن-إمام

حلِتَالعربيهَ،اللغهَفىموجودهَكلمةفىاليهودىالمعنىتضمدن-2

)فرلِسهَ(؟6"73لأ:سقيمة:مثلالمعنىفىمنهادرلِبهَلَكون

6لهـأء،ل:لَسلِبِ c.)إبراء(

3،أفىسلامهَ:ذبائحاللِهودى:الدينىللمصطلححرفلِهَترجمة-3

لِلزمه:مماخرج316؟ءلأللأالأ"!6العشور:إخراج6!؟للأ؟ول

لألأءأ.لا؟فى؟76ا:نفسهعلىكبل313+أ؟76،،لألأ
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فىعربداالمصطلحكوناعدباراًىالعبرى:المصطلحتعريب-4

3110171منالمثنى:منَل.عربيةبأوزانأسماءمنهلِشلَقنَم،الأصل

بواسىَ.،اسيىَبووالجمع.بسولمحان:فقرةبمعنىالعبرلِهَ"باسولَى

أخرىومرات،العربىالمصطلحجاؤونسعدلِايستخدممرا!-5

=الكتاب=المقراالتلمود؟=التحرير:ملرالعبرىالمصطلح

الصنَمنا.-فقه1(؟)القرآن

الأشكالهذهعلىاللِهوديهَالعربيةباحثىمعظماتفاقمنالرغموعلى

دوريهَفىاللِهوديةالعربيهَعنالقيمبحثهفى)بلاو""لِهوشوعالباحثفإن

وبرزالمصطلحا!،هذهإلىيلحق!لم(491داقغ/-+دلا""3-33أورأ.للأ7

لأنهاالدلِنية،للمصطلحاتمسلَعارهَلَرجماتكَائملَىأضفنالما:بقولهذلك

=6ءالألأ+؟=المحضرخباءملر:تجدلِدأىمنلَخلواللغولِةالناحيهَمن

7ءلاأ!=3،-الفطلِرحجأ!؟6لأ137ءمملأ=الشهادهَمسكن؟الاجتماعخلِمهَ

الدخلِرا!كَائمتهلِضقنلمكذلك113.أللأفىالأ76،=الأسابلِعحجالفطلِر؟علِد

النحو.قواعدإلىأساسهافىلَعودالتى

فىوردتالدىالدلِنلِةالمصطلحا!منمجموعةالدراسةرصد!وقد

منها:التفسلِر

الشفويهَاهَالتور-63-مملأفىلا)76+أ=آنَار-

فقرهَ.=3071ا-آياتالجمعآلِهَ-

.التوراةإلدكا:أضاتولَفرقة،بدونالنَلاثإَالمصطلحا!هذهأيضناالفاساستخدم1()
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=بر؟أ-كقن.-أتم

السب!.تدنسِ!-للأفى+لأ؟+6السبتبذل-

المعبد.تدنسِ!=للا7771ا63؟أأ=القدسلَبذلِل-

ذبلِحهَ.:MT-ذبائحالجمعذبح-

فىالمسلَخدمالعنَمانىالخطتأثدروواضحلألا+.3=ذكوهَ-

.الكلماتهذهنسخفىالشريفالمصحف

.ابدونالر=!66رفى6-نلِونبوالر-

.16فى"لأ67؟!لأ-أر763ل!!=(سى)مولسوالر-

.تبرع=أء6+6-فرلِزة(الفولدجلوطهَ:)فىرفائعالجمعرفيعهَ-

.القدسالروح=7و63للأ=سكينهَ-

بوريم.=613"!-الفور(:أخرىصدكة)وفىسهام-

الدوراة.فىفصل76فى+أ7للأ63=سورهَ-

.ءاإبر=7لأ6ءللأ=لَسديب-

محرقة.=أ)6لأ=صواعدالجمعصعلِدة-

7031=المظالحج- m.+أ

لَنقلِط.=7661او=ابعرإ-

6.قغلامملأ=عشورالجمععشر-
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لِهَ.فد=11"36=كفتكاا-

(nnrlفى؟76ا=النجاسهَ!بل- nxwu)-

للأءلأ(.6"لا+)7اللأ+63=التوحلِدقصهَ-

الفرائض.ألمحامأ+()ءلاأ66!7ا=بأقام-

جثة.=ود؟7=نبائلالجمعنبيلهَ-

.T']6=نذورالجمعنذر-

.ةاالتورءعطا!167+أ+ول=يلتنز-

سيناء.فىأعطتِالتىالوصايا-307"ر6+رأللأر11+لأ2=منزل-

الشفاهى.التراث-73-لأ)3للأ61+وله=نقل-

اسة.حر=بهَنو-

للأ.7671الاللأ-6+ء66لا!أ=لأزلدهَاالنار-

متشابه:جرسذاتكلما!اسنخدامتاسغا:

ناحيةمنمتشابهةعربيةبأصولعبرلِهَأصوللَرجمةأنشكلا

ترجمهَفىالبارزةالعلامالَاحدىاٍهى،المعنىكَريبةكونهاحالةفىالجرس

المنهجهذاوكاناللغوى.المؤنَرهذااستخدامعللِهغلبحيثجاؤونسعديا

والقرائين،الربانيينمناليهودواللغويينالقديمالعهدملَرجمىعندمتبعْا

62



شقيقتلِن،بلغدينولِكلَبونيتحدنَونلمفسرينطبلِعيةظاهرهَلِعتبرفإنهولذلك

كَامحيتَالمفسرينهؤلاءبينمنكبحربشكلبرزجاؤونسعديارابىأنإلا

أصولعلىالعلَؤرأجلمنالعربيهَاللغهَقوامسِ!فىوالتقصىبالبحث

الكلما!:هذهمنمجموعةالدراسةرصد!وقدمتشابههَ)1(،

2،35:))العددشرلِد"لهملِبىَلم"حتىشارد.-766للأ=شريد-

34(.2:اللَلَتيهَ،2491:

28(.27:اللَكوين)اوالعصحراالدجن"وكثرهَ.الحنطهَ=لاأ7-دجن-

2(.أ:ا)التكولِن""وجدوابقعة.-بقعة77ا"لأفى=-بقعهَ

.(791:)الخروجأجامهم"ووخلجانهم"وأنهارهم6ء560لأ=أجام-

11اللِمنىرجلهوبهاماللِمنىيدهبهام"وعلى.إبهام=161فى=بهام-

23(.:8)اللاويين

21(.ا:)اللَكوين"العظاماللَنانلِنالنَه16.افخلقو7=تنانينوالجمع؟تنلِن-

4(.18:)التلَتلِهَلَعطلِك"غنمكجز"وأول20لا-جز-

1(.04:0)اللَكولِن!قضباننَلاثهَالجفن"وفى13.لا=كرمهَ-جفن-

8(.2:)اللَكولِنااشردئِاعدنفىجنانًاالنّه"وغرسلاأ.=جنهَ-جنان-

علىبمطبيقهقامحلِتَجاؤونسعديارابىعندالترجمةمنهجأسسمنصارالأسلوبهذاأنيبدو)1(

)دنيال+الشجرةكبر!"6،ر*+!16:المثالسبمِلعلىالآر)م!ةباللغةالمكلَوبةالالَدلِمالعهداسفارلَرجمة

الشجرهَ!ا.!جدوإلىنالَلها()4:1
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صلِغةجناناعلَبارالصيغهَهذهفىجاؤونسعدلِارابىلَجديدومن

مفرد.وليسجمع

هىو(33:3)التدتيهَشعئا"ألِضْااحلَبا"و.فىفىin=أحلا=احلَبا-

مشَحابه.أصلذاتمفردةصلِاغهَفىلَجدلِد

(9:ا.)الخروجلنا"اللهحجالأن61،؟.يالالأ،،7=3،-حبئ-

وهو(ا:31)اللَثنلِهَ؟(21:41،32:51،61ج)الخرووكذلك

نادر.متشابهجذر

1ج)الخروعللِها""محفور.71ا73ا-6133=محفور- 6 : r v).

(16:12)الالويينالصموغ"بخورمكحفنيه+وما؟1317.=حفن-

11."حفنهَمنهاالمألوفلأنالصلِاغة،فىتحديدوهو

.Y(329:)اللَنَندةكله"لعقلواتحكموا"ولو330.=لَحكم-

1(.5:)4)التكولِنحمرًا"لَخرجآبارفلِهاالسدين"وعمى623َ.-حمر-

المحنوطلِناأيام311(.0:5)التكوين115أبايحنطواأن11رلأ.3=حنط-

.3(:05)التكولِن

23(.3:)التلَنلِةالنَه"يدىبلِنلَحنفَئغ6++رأ.=تحنن-

جذروهو28(7:)الخروج"مضجعكخدروفى663.=خدر-

نادر.متشابه

11أخطأهااللَىبخطبئتهعلم"ئملأ".7-بأخطأه=أخطأه-

2(.4:3)اللاولِي!
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)1(

6(.ا:3)التثنلِة"الطريقعنبكاللِدحو3676.=إدحاءدحا،-

1(.1"11:)التلَتلِهَربك"اللهعنإدحاعكقصد"لما:وكذلك

11والروابع"والنَوالتَ.الرابعالجدلأبناءفى"لأ"66166فىو=ابعرو-

7(.:43ج)الخرووكذلك(،ه:02ج)الخرو

لابمعنى24(45:)اللَكولِن"الطريقفىترجزواالا6،21.=رجز-

65(.:'8)اللَثنلِهَرجزًا""كلبًا.الطريقفىتلَغاضبوا

.(AV:91)العددبالماء"بدنه"ويرحض.غسل=fll=رحضر-

)الخروجرمامين"ذلِلهفى"واصنع.رمانات=66630ءأ=رماصِن-

0:2rr).

1(.275:)الدلَندهَسلَر"فىلهافيصدره.Ana-ستر-

:)1)العدد"العسكرهؤلاءسطلِحًالهمافسطحوها3.!غللألأ=سطيح-

3.مساطحلهم!اوسطحوهاأى1(2

معدأى17(،:ا5)الخروجالسكشِلدا"مهدأ60ر63للأسكينهَ)1(--

لسكنك.

ربعَيهَربكممنسكلِنةَفيهالتابو!لِأتلِكمأنملكهآلِهَإننبمهملهم+وقالالبدَرهَ:سورةفىلَعالىَقال

Y)مؤمنلِن"كنثمإنلكملآيةنلكفىا+نالملائكةلَحملهرونهاوآلموسىآللَركمما f A.)ولِزعم

مصطلخائِحدفإنه،السكنأىالعبرى"ل!7363!بمعنىالحصطلحهذالَفسدِرحالةفىانه+رلَسهابى+

!رلَسهابى+لَجاهلأ!الرهذامنويحضح.ال!هودمناس!عارهوسلمعليهاللهصلىومحمدجذا،قديضا

العلمدِهَ.الموضوعيهَانعدامإلىيشَدِرماوهووالحبرلِهَالعربلِةفىالم!نَمتركةالأصول

-6فى6+56،لا+"الم+الأك!!*ك!667،11لأ5+ء7+د+بره66!لأفى6أأ+،مملا6لاألمحا36،:لأ76+7-أ:انظر

.81لاء/ك!6؟أ،
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2)العدد"السماوةوجهعلىالمطلقة11-أطأ،ولأ6-سماوهَ- 5 2:،)i

متشابه.أصلفىلَجدلِدوهوالبرلِة"وجهاعلى1أى

11.عونكفىبقدرلَهوالشواهقالسماء"ساكن6!.ل!73ا=شواهق-

مشَمابه.أصلفىلَجدلِدوهو26(.33:)التنتية

)التكولِن"عبدكمعنعبرتمذلكعلىافإنكمدا؟.6لاد=عنعبر-

نادر.متشابهاًصلوهو(ه:أ8

1(."32:النتتيه1،17َ:لم)العدد"عددان"وخلمسه670َ.لا+أعتدان)1(=-

38:)اللَكوينومفتولك"خالَمك"قال!3+6).-مفلَولهَ،مفتول-

25(.38:)التكوينوالمفتولة"الخاتمهذاالمن18(،

وهنا15(.ا:5)التنَنيهربك"اللهأفدكذلكافعلى763.-أفدى-

مزلِد.وزنباستخداممتشابهأصلذاتلصلِغهَلَجدلِد

1(.91:0)اللاولِينتلقطه"فلاكرمك"ومفروطلأ.63=مفروط-

متشابه.أصلفىتجدلِدوهو

)الخروجفسلاً"لكتصنعالا1.تمنَال=يا30=فسولوالجمعفسل-

0:2.)4

9(.أ:)اللاولِين"المذبحعلىالكلالإمام"ويمَز77660َاى=-قتّر

أصلوهو26(5:العدد،6،5:7،5:901:)اللاويحنوكذلك

نادر.متشابه

الناءأد!متححِث؟عتدانواًصلهعِدْانوالجمع،اس!كرشَالذىالجدىالعتود:العروسلَاجفئورد)1(

.الدالفى
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)التكولِن"الألَونبقتاردخانهاصعدكَدافإذا.دخانعمود=كَتار-

منشابه.أصلفىتجدلِدوهوA(2أ:9

27:)الال!ويلِنلثه"قدسًابلِتهأقدسرجلأىا،1للأ.7666ا=أقدس-

المزيدالوزنامباستخثالصياغةفىتجدلِدهوو('1،1602"

ملشاشه.لأصل

.(72:51،91لِينللاوا).ق"76اء6=ش.لمظْا-

،81:01)التتتيةاقساما!ا"وكَاسمول"!.70ا10!7ا=قسامات،كَاسم-

عرْافهَ.ولِعرفأئ1(4

أكنافهمعلىذوابةلهميصنعواأن611.لأ3=أكنافوالجمعكنف-

ننابهم.أزلِاكفىأى38(:51)العدد"أزرهم

11ولبنًا..مصلَكىمنهاأصماغًالك"خُذ.إ؟33=لبان-لبن،

34(.03:)الخروجذكى""ولبان34(،0:3)الخروج

وألِضًا:('2741:)العددلِقوم"كلبوءهَشعب"وهو؟63!.-لبوء)1(-

2(.32:0التنندهَ،2:9؟)العدد

11قلوبناأماسواوإخولَناصاعدوننحنألِنإلى11.وله6=أماس-

11.أذابوا11النقسلِروفى28(أ:)اللَتتحهَ

ىأ2(74:)اللاولِينترجو"والسقيمةالنبيلهَ"وشحم3)7.ر-نبلِلة-

)اللاويلِنلَرجو""ونبائلها:نبائلوالجمعا،والمفترسةالملِتةشحم

11:1.)1

والكدَباللغهَلقواميسبالرجوعولكنالبوء".العربمك!6فىللأسدالِقالا:قولهجناحلابنينسب)1(

هذا.فولهمنن!حمىَلمبهاالمونؤقالمنتمهورة
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2(.81:3)العددنحلهَ"الِنحلوالا331؟.=نحلهَ-

)اللَكولِنااوالدابسالبحرعلى"ونلَسلط.يابسهَ-6"فىطأ=لِباس-

.t(:4:9،41جالخرو،9،01:ا

36(.:اC)ا!ولِلِن"عادلةموازن"بلو،،!.ء*2=موازن-

الىالأصلمعملشابهةكلمهَاسلَخدامإلىفقطجاؤونسعثيارابىيسعلم

اسمينمنلَركيبصالفهإذاأيضئاوإنما،العربيةاللغةفىشبيفالهاوجد

العربلِهَفىمتقابليناسمينمنبتركبِمقابلهالِأتىفحلِنئذالعبريةفىمترادفلِن

11.وهاليا"لَائهًاأىونائذا"انائعًاإلىنقلها12(:4)اللَكولِن7!أررلأ11مل!:

الصيغ:لَجديد:عاشرًا

بوجهلللَوراةلَفسلِرهفىجاؤونسعديالدىسواءالصلِغلَجدلِدإن

رصديصعببحتِبالكنزةهوعامبوجهاللِهودلِهَالعربلِةفىأوخاص

إلىتقسيمهامعبأبرزهاوسنكتفىالمخلَلفهَ،والأوزانالصيغكلونقصحل

المخلَلفة.أنواعها

ا-الأفعال:

هذاجاؤونسعدلِارابىصاغ:بحرفلِنمزلِد.أفعل-6،لأ+3وزن(أ

ليسماأيضًابينهاومن،الوزنهذامنهايبنىلاجذورمنالبناء

مثل؟بحرفالمزيدأوالمجردالوزنعنفرولَىأىمعناهافى

.(72:41)اللاويلِن7،مملأ77ا=ألمحدس

8؟



لأ؟!33لوزنالمقابلللمجهولالمبنىصلِغهَفى.افتعلوزن(ب

منأكثرجاؤونسعدلِاأناللَفسلِرلغهَمنلِ!ضحالعبرى"نفعل

وزنكئلِرًااسلَخدمفقد؟الوزنهذامنهايبنىلاجذورلَصرلِف

المئال:سبيلعلىالمجرد)!(الوزنمنللمجهولكمبنىافتعل"11

2(.61:6)العددالَهلكو=؟؟13=لَنسافو-

.(62:71)الالولِلِن.فتنهزمون-3+!أولا-فلَنصدمون-

الأسماء:-2

أ(مفعل:

للأسماءمقابلهَأسماءباشحقا!لَفسبره-نهىجاؤونسعديارابىلمحام

ذلك:أملكهَومنالوزنبدالِهَفىالملِملَستخدماللَىالعبرلِهَ

7(.:3)العددالجماعةومحفظمحفظهَ!ويحفظوايتغللأء6+.=محفظ-

الوزنعلىبناءالبناءفىلَجدلِدوهو3(ا:)العددوكذلك

.العبرى

.(91:41سِنللاوا)ئقعا-7للأ3ء=معنَر-

.(92:21التنندة،91:92لِناللَكو)6363ول-مقلب-

ال!ىالحاليهَالمصرلِةباللهجهَالوزنلهذااسلَخدامهفىلَألَزقدجاؤونسعدمِاانبلاوعيهوشولِرى1()

.الوزنهذابناءفيهالفَمانغاكان

لا+"78."د،3َ!لهـاللأ،6!،666+،لم"!6+د6+6للا،61666،!663+6با717ا+7+ا!+الأأ:.6:انظر
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وزنفىالأسماءمنلعددالجمعصلِغمنالألفحرفحذفب(

دف،جمعأدفاف=دفاف،شلِخجمعأشلِاخ=شياخ:ملر"أفعال11

ملِل.جمعأميال=ملِال،فمجمعأفواه-فواه

للظرفالضمحرإضافةب(

6(.:52)التكولِنحىبعدهوو=67وأ61فىلأ=باقعادهو-

للا-فع!:المصاحبةالنسبحروف3-

معجاؤونسعدلِانقلالعبرلى،والخطالعبرلِهَباللغةالارلَباطوبلَألَلِر

ذلك:أمنتهَومن،العبريةفىالفعللِصاحبالذىالنسبحرفالفعل

.(12:11)التلَنلِةفىأ+17tvnl=بهافشغفت:بشغف-

17(.:51)الخروجبقومى""صَربّصب:ترثص-

1(.265:)اللاويلِنرسومى"فىازهدتم:فىزهد-

23(.36:)التلَتلِهَعللِه""وقامعلى:كَام-

21(.5:)الالويلِنبالثه"نكئًا+ونكثب:نكتَ-

المناسبالاسلَخدامجلِذالِتقصلمجاؤونسعدلِاأنالواضحمن

النسبحرفوأحلِائاالعبرى،النسبحرفلِسلَخدمحلِائافاًالنسبلحرف

عدموعلىاليهود،لسانعلىاللغلَدنبلِنالحدودخلطعلىلِدلمما،الربى

ذلك:أمتلةومن؟حرصهم
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مواضع؟أربعهَفىالعربلِهَمتلسعدلِانقلهادنا:=إلىأومندنى-

بمصاحبهَمواضعوسلَهَإلى"11بمصاحلههَوانَنان""منبمصاحبةاتتان

الصيغدلِناسلخدمواحدموضعوفىد.و،دذالعبرلِةفىكما"ب"ا

.(91:21)الخروج

مواضعسلَةفىسعدلِانقلهالأ؟:3"63=علىاًوعناسدففر-

فىكمااعلى"1بمصاحبةنَلاثةوفىالعربلِهَ،فىكمااعن"1بمصاحبهَ

11.البمصاحبةواحدةومرهَالعبريهَ،

خمسهَفى3اعن1النسبحرفمعهاظهرسكت.=عنأمسك-

.أخرىمواضعخمسةفىوحذف،اضعمو

:9)اللَلتلِةاللوحلِن".فأخذ!أى-باللوحينافضبط!بضبط-

11.و"مناعن"1الن!ربحرفالِتبادلحالاتعدةوفى17(؟

مصحوبًاأخرىوأحلِانا"من"بمصحوبًالِأتىأحلِانًا..منزال-

11.اعن1ب

26(.:أ6)العدد:مناعدزل-

النسبحرفالغالبفىالجاؤوناسلَخدمءأ63؟=عنانتهى-

الأحيانبعضفىولكنالعربلِة،فىكماالفعلهذامع!عن"

نست.حرفأىلِسلَخدملمواحدةومرهَ،الفعلمعامن"ااسمخدم

لمحدجاؤونسعدنِارابىبهلمحامالذىالتفسلِرىالعملهذاأنالمؤكدمن

منالقراءبدنفقطليسمتداولاوظل،عصرهيهودمنكبلِرًاإقنالألقى
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واسلَفاد،منهمالدينلِهَبالأموروالمشلَغللِنأحبارهمبلِنأيضًابلاللِهود

اهو1عنه:يقالأصبححلَىاللَفسحر،بهذابعدهمنواللغويونالمفسرون

11.اللِهودمنبالعربلِةوالملَكلمدنالناطقلِنلدىبهاالموثوقالتوراة

للمحررلِعودالهوامشمنالأكبرالقسمأنإلىالإشارةهنالَبقى

كناالمحرركتبهماعلىلالضافهَحاجهَوجودحالهَوفىللكلَاب،العبرى

نهىونجعلها)النالمحل(،بجوارهاونكبَلَنصيصعلاملَىبلِنإضافتنانكبَ

احلَاجحالهَوفىالمحرر،هامشأسفلخاصسطرفىالحالالَا-أغلب

علاملَىدونهاصقَفىذلكنضعكناالمحررعنهسكتماتوضححالأمر

)الناكَل(.بجوارهاونكتبالتنصيص
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العبريةالطبعةنايثعرمقدمة

منالأولالجزءالأوائلحاخامالَناأثَوالومحبىلدارسىاللِومأقدم

الجاؤونلذكرىبنشرهوعد!الذى-الله-رحمهالفلِومىالجاؤونأسفار

عامنافىاليهوديةالفلسفةمجالفىالكئلِرةبأعمالهالمشهور،ومقامهالمبجل

منالخامسهَدللف752عامولدحيثلملِلاده؟أدفرعَالذكرىوهوهذا

اللِوم.هذاإلىالكلَابصدورللَأخرأدتعدةأسبابالكناللِهودى.النقويم

إلىالعبريةاللغةمنبنسخهاالخمسهَاللَوراهَأسفارعلىالجزءهذاويشتمل

الحاخامصدلِقىلمحاموقدإليها.أضفلَهاكصلِرةملاحظاتمعالعربيهَاللغهَ

نسخفىفاجلَهدهذا،عملنامنجزءبأخذالتوراهَمعلمبعريصالدكتور

وقدعللِها.شِبهاللهلعلوجيههَملاحظا!عليهوأضافالعددلسفرالجاؤون

اللَى2االقسطنطلِنلِهَطبعةإحداهامتنوعهَ:نسخثلاثالطبعةهذهفىاسلَخدمت

،!بالحرفلهاوسنرمزاليهودىاللَقويممنالخامسهَللألفطبعلَهاتعود

فىصدر!التىبهفاللِنلالِّافىعللِهاعنَرالتىالفولجالَانسخهَهىوالثانلِهَ

نسخهَفهىالنالثةالنسخةأماف،بالحرفلهاوسنرمز1657سنهَلندن

رئيسبكرنسيمالحاخامصديدَىطرلِىَعنالقدسمنإلىأرسلثمددقة

هذهولَعود.هناكالعالمىالإسرائلِلىالاتحادألمسمهااللَىالمعلملِنمدرسهَ

كَدكانالذىكوهحنداودللحاخامبالرمزى-لهاسنرمز-التىالمخطوطة

بلِنهاأجزاءلثلافَتنقسموهى،هناكواسلَقرالقدسإلىالدمنمنقدم
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لسفرلَفسلِرهفىعزراابنأبراهامأنالمعروفومنواضحهَ.اختلافا!

العربلِهَإلىالتوراةلَرجمقدإنهوكَال،الجاؤونذكرقدكان211:اللَكولِن

لالك.حالتهاعلىلَلقاهاأمالعربلِة،المخطرتلهَرأىلمحدكانإنلِذكرلملكنه

ابنعصرحلَىالربانيلِنالد!ودلأنذلكمنتعجبنانخفىأننسلَطلِعولا

تراتَمنلَركوهماوكلمطلقا،العربىبالحرفلِكلَبونلِكونوالمعزرا

العهدبتفسيرصلهَذاكانإذاخاصهَالعبرىبالحرفمدوناكانعربى

نشرهاتمهفاللِنلاتَافىالصادرةالجاؤونلَرجمهَنسخهَأنإلا،المَدلِم

والنخسهَالنسخهَلَلكبدنكبيرهَاخلَلافالَاظهرتنَمومنعربلِهَبحروف

العبريهَ.الحروفتشابهعننتج!عبرلِةبحروفالمدونة

للعربيةاللَوراةبنسخبدأأنهكيفكتابهمقدمهَفىالجاؤونويروى

أندونثانيةنسخةوألفبعدفلِماعادنَمومسهبا،موسعالَفسلِرابهاوألحىَ

أنوبعدذلك:فىقالوضداليهود.بعضطلبعلىبناءلَفسلِرابهالِلحق

وصلَطابقومدقىَ،للتوراهَمبسطتفسلِروهوالكلَابهذاألفتذلككلرأيت

حرفاأوكلمهَأضلِفأناحتجلَاوإذا،العقلوبإعمالبالتراثمعرفتنامع

إذاوالرمزالإشارةفيهتكفىبشكلمنهوالمقصودالنصمعنىفلتوضيح

مقلَطفا!عنعبارهَكاتَفقدالأولىبالطبعهَيلَعلىَوفيما.لذلكاضطررلَا

فىلتصدرجمعهاشِمالمقلَطدا!وهذهوغلِرها،أكسفوردفىموجودهَوهى

واحدهَ.نسخة

أضفتوكَد،مينالمحترلقرائناالاَننقدمهاثللَىفهىالثانلِةالطبعهَأما

اسلَخدمهاالتىالزائدةوالحروفالكلما!لتفسلِرالملاحظاتبعضعلدها

.المستطاعكَدرذلكفعل!وكَد،النصلفهمكرموزأحداناالجاؤون
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بشكلمعروفةلَكنلمالقواعدومبادئاللغةجذورثالواضحومن

حسبالفقرةبنسخأحلِاناالجاؤونلمحامفقدولذلك،الوقتدلكفىواسع

معمافقرةنهايهَبربطيقومكانالأحيانبعضفىأنهكماموضوعها،

بلِنوضعهاالأوائلأجدادنااعلَاداللَىالفواصلوضعدونالتاليةالفقرهَ

وربما،النقربِوجهعلىإلامفهومهَغدرلَعبنِرا!يسلخدموأححانا.الفقرات

حروفلَقابلكانتمناسبةغلِرعربدةكلماتاستخدامإلىيعودذلككان

منالتاليهَجزاءالاًضمنخاضامقالالهأفردسوفوهذاالعبريهَ،الكلمهَ

.ونالجاؤلَفسلِر

آذار15-1841"19سنةالفصحعيدليلةباريس

درشِبورجيوسفالمدعونفتالىالصفِر
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نبدألالّهبسصا

اللهرحمهالجاف!نهرجمهالمثيبةلرأسالتوراةشح

التوراةالمسمىالنبوهَكبَمنالمقدسالكلَابمعانىإخراجوهو

ووطنه.لهالمخرجزمانعلىالغالبهَاللغةإلىالقدلِسهَاللغهَمن

لكتابارمة

غلِرأحسنبهماعلىوشكرهجلالهجلاللهحمدكانلمالمحال

كانلهما.حدّلاسِثمكرعللِهالذىوالفعللِحمدلهاالتىالقدرةإذمتناهيلِن،

الموجودولَباركالحمدفللهالمبالغهَ.الشكروأشرفالتعالى.الحمدأفضل

القادر،المحضةالحكمةالحكلِمالوحدانيهَ،حعلد4علىالواحدأوليا،وجودا

ومجد.شمبيحكلعلىالعالىكاملا،إحساناالمحسن،تامةكَدرة

إلىوإنهائهمالناطمَلِنلَأدبِالكلَاببهذاقصدلماالحكلِمكانبعدأما

-الأول.بعضمنأوكدبعضهاضروبثلاثةعلىالتأديبوكان.طاعته

نأغلِرمنهذالَفعلولاهذاافعللَأديبهللمقصودلِقالأنأضعفها،وهو

بذلكأمرهمنلِقربأنهلهوقعكَدإذمنولا.نهىوماأمرماعاكبهَلهيكشف

معوالمنهىللمأمورلِكشفأن-والثانى.الفعلبذلكنهلِهعنويبعد،الفعل

لَجازىكذالهلِقالأنوهوفعلهما،فىلِختارهمانَمرةوالنهىالأمر
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مابذلكلهلِلَصورلأنه؟الأولمنأقوىوهذابكذا.تعاقبكذالَفعلولا

معلِكونأن-والثالثلِختاره.فعلكلعلىشقاءأوسعادةمنلِناله

قومكخبربخبرالجزاءحسنمنطاعتهعلىماوالمنهىالمأمورلَعرلِف

معصيتهعلىبماإعلامهومعوأسعدوا،جزاءهمفأحسنالطاعةلَلكامنتتوا

الضربفهذاوشقوا.المعصدةتلكاكلَرفواقومبخبرلِخبرالعقابشدلِدمن

فلِقومذلك،لسامعتحصلواللَجربةالمحنةلأنالأوللِنالضربينمنأقوى

الصنَماهدة.مقامعندهذلك

الثلاثةلهذهجامعاالعبادإصلاحبهالمرادالكلَابهذالِنزكأنرأيى

بالبر،فيهه1عبافأمر.الإحسانونهايةالإنقانغايةفىيكونحتىضروب

وتوعدهم،إصلاحاتعملمنلِأتونهماءلىووعدهم،الإثمعنونهاهم

فأنجحوا،إبلادافىفأصلحوالَقدموهمقدكَومعنوأخبرهمالسلِئات،على

أحاطوقدإلاالتأدبِأصولمنأصللِبقلمحتىفهلكوافيهاأفسدواوقوم

جلكهجلانعزلِزكَولالتوراهَفىمماضروبالثلانَهَهذهومنَالكلَابه.به

ذلكعا!بةلهكشفنَم".القدسإلىالأوقاتمنكتيرفىلَدخل"ولالهارون

منَلفعلواحلِنبنيهلحقماوأَذْكره"،يموت"وإلاقولهذلكلَهلك"الئلافقال

وهوسليمانقالماألِضاذلكومنَال".هارونابنَىموتبعدبقولهذلك

أنتسلَبحن...011النومتحبالا1بقولهوالدنياالدلِنأمرفىالكسلعنلِنهى

لِتكاسلمنقصهَوهى"نقتلهالإنساناشهوةكقولهالمحمودا!ثطعذلكثمرهَ

قولهذاكسياجهاانهرسحلَىبلالشوكفلِهانبَحلَىبصلِعلَهالعنالِهَفئ

لِقدمأنفالأحىَوالترحلِبالنظاموصفوعلى.0011.عبرتالكسلان"بحقل
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أولفىهوليسالتوراةلنزلِلكانلماولكنالخبر.ثمالعاقبةنَمالأمر

فلِهالناسبلغالذىالودفىلَنزيلهلِكونأنأوجبَالحكمهَلكونالزمان

أنوتعالىتباركالجليلأوجبلِبقونكمليههشبيهعلىالذىاللَامالعدد

فعلهمنسبقهملمنحمدهكماللِمتحنوا،لَقدمتهمالتىالأخبارعيونيعرفهم

ماأولمنولِنسقهذلكلِنظموأن،قبلهمكانمنفعلمنذمهماعنوينتهوا

أنهعلىاتكالاولِلَوعّدلِعد،وينهىيأمرنَمالتنزي!وثَتإلىالأشلِاء!حدث

الاَفات.منالسليمةالصحلِحهَالعقولذوىيخاطب

مرتبتهوشرفلمحدره،جلالهَعلىأنهالكتابهذافىناظرالِاواعلم

اسلَغلىَمالِفسرلفظهصحيحوعلى،النبوةكبَسائرابه!نفَاموألا

عليهموجلعزلهحجةلاأنهيعنقدواأنللعبادلِجوزلامنه)1(واستعصى

مقدمةإحداهماأخرلَين.حجتينعليهملهأنيعلمواأنعليهملِجببل،سواه

وسائرالمرئلِهَ،الأعيانجملِعأنلِعلمونبهاالتىالعقلحجهَوهى:قبله

وأنهواحد،وأنه،يزولولالِزللمأزلىمحدثهاوأنمُحدَنَهَالمحسوسهَ

الخالقوأنه،كونهقبليكونماعالمالحكيموأنه،تشبهههىولالِشبههلا

ماوسائر،لِطدقونلاماعبادهلِكلفلاالعد!،وأنهمادهَ،بلالِريدمايخلق

كالحقالعقللِهَالشرائعنحوالأماناتأصولمنالعقليهَالبراهينلَخرجه

هذافىذلكمنشىءعلىالحجهَمنششِاألَبتأنواخدصر.والعدل

معرفةوهىبعدهمؤخرهَالأخرىوالحجة.كلَبْلَهُالفنونلهذهلبس!؟الكتاب

،الناسبينمافىلَحدثحادثةكا!فىيحكمونكانواكيفالأنبياءآثار

)النلالل(.اع!اصالدصفىوردت1()
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لَفرضأنالعمَولتدفعلسِ!التىالسمعيهَالشرائعلِصنعونكانواوكيف

صار!الرسلبهاألَ!فلما،يكونأنلِجوزالعبدعلىبلذلكلَوجبولا

وكميهَالصلاةكميهَ:صَلالكتابفىمنصوصهَغلِركمياتهاأنإلاواجبة

السمع.علممنمفروضاكانماوسائرالسكةفىالعملوكلِفيهَالزكاهَ

أرسمهلملأنىهذاكلَابىفىذلكمنشلِئاأشرحأنفىاُلِضاواختصر

كتابفىالآثارفىمماأعنىالمعرفتلِنهالَلِنشرحتقدلأنىوألِضثا،بسببه

واسعا.شرحاالكبيراللَوراةلَفسير

بسلِطأفردأنسألنىالراغب!نبعضلأنيالكتابهذاأرسمتوإنما

مصرفهااللغةفىالكلاممنشىءسِنَموبهلامفردكتابفىالتوراهَنص

منولاالملحدلِنمسائلمندولفيهيدخلولاومسلَعارها،ومقلوبهاومبدل!ا

إخراجإلاالسمعيةلَعملكيفولاالعقللِة،الشرائعفروعمنولاعللِهمالرد

ليسمعصلاةفلِهذلكمنسألهالذىأنفرألِ!فقط.التوراةنصمعانى

مختصر،ونظامنسقعلىوجزاءوأمرخبرمنالتوراةمعانىالسامعون

كلعلىالحجهَإكَامةمنلِخالطهبماماقصةمنهاطلبمنشغليطولولا

الشرائعلَشرلِععلىالوقوفذلكبعدأرادهوكاناوإن(عللِه.فينَقلفن

فىدصصعلىطاعنكلطعنينزلوبماذاالسمعلِهَ،صناعةوكلِفيهَالعقلية

ذلكعلىلِنبههالمخدصرهذاإذ!الآخرالكتابمنذلكطلبالكتاب

التوراهَنصبسيطلَفسلِرالكتابهذارسمتذلكرألِتولمالمحصده.ويقدضيه

حرفاأوكلمهَألِضاأودعأنأمكننىوإذا،والنقلالعقلبمعرفةمحررافقط

وبالنَهذلكفعل!القولمنالتلولِنلِقنعهلمنوالمرادالمعنىبهينكشف

ودنيا.دينأمرمنألمحصرهامصلحهَكلعلىأستعلِن
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التكوينسفر

غامرهَ)2(،كانتوالأرض2:والأرضالسماواتالنَهخلىَما)1(أولأ

3الماء:وجهعلىلَهباللهورلِحالغمر،وجهعلىوظلامومشَبحرهَ،

فصلجيدالنورأناللّهعلم)4(فلما4نور:فكاننورلِكونأنالنَهوشاء)3(

الظر6موأوقاتنهارا،النورأوقا!اللهوسمى5:الظلاموبلِنالنوربينالله

جَلَذيكونأناللهشاء6واحد:لِوموالنهارالللِلمنمضىولماللِلا،سماها

بينوفصلالجَلدَ،النَهفصنع7مائلِن)"(:بلِنفاصلاويكونالماءوسطفى

اللّهوسمى8:كذاكفكانفوكَه،مكالذىالماءوبلِندونهمنالذىالماء

لَجلَمعأنَاللهشاء9:ثانلِوموالنهاراللحلمنمضىولماسماء.الجلد

3(

البدء.فىلَعنىالنىأولامنبدلاماأوللفظةالجاؤوناستخدم

.الكونتعنىال!ى++أهكلمهَمنالعبرلِةأ+إكلمةإنالجاؤونكَالعزرا:بنأبراهام

العبرىالأصلفىالمستخدموهوىَدومعناهأ*ء716العبرىالفعلالجاؤونفسرعزرا:بنأبراهام

هذامن26الففرةحتىوتودهمرا!كلفىالمذكورالفعلمعتعاملالأساسهذاوعلىأراد.،بمحنى

خلقبعدلكنإليها،لِهوهلِتحدثالعالمفىمخلولَا!ألىهناكلِكنلمالخلىَولَتفىلأنه،الإصحاح

النقسير.فىيتضحوهولثهم!؟نكةهناكأصبحتالانسان

بالنور.السابقةالظلمهَلَارنأنبعدرأيهبدلالنَهأنذلكعلىالدلبل

فىكمَابتهاآثرنالكنناياءْ.نبرهَفولَىتكتبالتىالهمزةكتابهَسعديااعتادفقد،مايينالأصلىالنصرفى

)الناقل(.القارئعلىالأمرلتسهيلفقطالإشارةمعالطب!ميهَصورلَها
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51:كذاكفكان،اليبسولِظهرواحدموضعإلىالسماءلَح!من)إ(المياه

جلِد:ذلكأناللهفعلمبحارا.سماهاالماءومالغ)2(أرضااليشالنَهفسمى

نَمرمخرجتضرذاوشجرا،حبذاوعشباكلأالأرضتكلأأناللهوشاء11

كل!الأرضوأخرجت12:كذاكوكان،الأرضعلىمنهغرسهمالأصنافه

النَهفعلملأصنافه.منهغرسهماتفرمخرجوشجرالأصنافه،حبذاوعشبا

أناللهشاء41:ثالثيوموالنهارالللِلمنمضىولما13جيد:ذلكأن

وأوقا!آلِاتفلِكونانوالليلالنهاربلِنولَفرزالسماء،جلدفىأنوارلَكون

.الأرضعلىلتضىءالسماءجلدفىالأنواروتكون15:وسنينوأياما

فىللإضاءةالأكبرالنورالعظلِمين؟النورينالنَهفصنع16:كذاك!كان

1:والكواكبالليلفىللإضاءةالأصغروالنورألحهار،ا Vجلدفىاللهوجعلهم

1:الأرضعلىليضشِواالسماء A(ولالضاءة)واللَفردالللِلوفىالنهارفى

والنهارالليلمنمضىولما91جلِد:ذلكأنالنَهفعلم.والظلامالنوربلِن

يطلِروطائرحية،نفسذوساعالماءمنلِسعىأناللهشاء52:رابعلِوم

وسائرالع!م،اللَنانلِناللهفخلق21السماء:جلدكبالهَ)4(الأرضعلى

جناحذىطائروكللأصنافها،الماءمنسع!اللَىالدابةالحيةالنفوغر

(حُكْمًا)ْلهموقال،فيهمالنَهوبارك22جيد:ذلكأنالنَهفعلملأصنافه.

)الظقل(الأمياء.النصفىوردلَا1()

)النلأدل(الماء.لغيتمحيتَ)3(

(r).ولتنير

لأ36ئدْ؟كلمةإن:الجاؤونقالعزرا؟لابنوطبقا.أماملمعنىالجاؤونوظفهاالعبرلِة7ر3ز؟كلمة()ث

I.36نذ!نفسهاهىالعبرية

الله.بأمرهاحتىرأىأوعقللهاليسالبهانملأنالكلعةهذهالجاوونأضافوقد؟عليهمقضىأت)5(
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ولما23:الأرضفىلِكنزوالطائرالبحار،فىالماءوعُقواوأكتزواأثمروا

نفوساالآرضتخرجأنالنَهشاء24:خامسيوموالنهارالليلمنمضى

52:كذاكوكانلأصنافه،الأرضووحشودبلِبابهائملأصنافها؟حيهَ

الأرضدببِوسائرلأصنافها،والبهائملأصنافه،الأرضوح!نَ!اللهوصنع

بشبهناكصورتناإنسانانصنعالنَه)9(وقال26جيد:ذلكأنالنّهفعلم.لأصنافه

الأرضكوجميعوالبهائمالسماءوطائرالبحرسمكعلىلِستولونمسقطا)2(،

لثصرلِفةبصورهَ،تهبصورحم6آالنهفخلق27عليها:الدابالدبيبونسائر

أتفروالهماولمحالالنَه،فلِهماوبارك28خلقهما:وأنثىذكرا،خلقهمسلطا)3(

وطائرالبحرسمكعلىواستولواواملكوها،الأرضوعمّرواوأكنَروا،

أعطلكمقدذاهواللهوكَال92:الأرضعلىالدابالحيوانوسائرالسماء

وذنَمرفلِهشجروكلالةرض،جميعوجهعلئالذىحبذىعشبكل

السماءطائروجميعالأرضوحدنَرولجميع03طعاما:لكميكونحب

العشبحْضرجملِعأن)ث(إلىحيةنف!رفبهالذىالأرضعلىدبماوسائر

ولماجدا،جيدصنعهماجميعأناللهعلمولما31:كذاكفكانمأ!د.

خامس:لِوموالنهارالللِلمنمضى

السابفة.الصفحهَفى3الهامشَراجع1()

المخلولمحات.علىوسلطهكنتئههصورتهعلىاللهخلقهالجاؤونقالعزرا:بنابراهام)2(

كتابانظر؟مس!أافتهشزفهابصورةف:أخرلسخهَفىوجاءتمس!طرا،ليكونشريفهَهشِةفىأى)3(

9ةالأمانات

يسمحلملكنهليأكلونها،اناتوح!وبهـانملهمأعدإسحا!.بن!لوموربىلدلىوجاءمحدد.زمنإلى41(

المشنامباحثأحد:)سمهدهـين95.السنهدرلِ!مبحتَانطرلحصها.وأكلالوحوشَنَروزوجتهلادم

النأ!ل(.-ال!لمودمنجزءوهى
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الدومفىالنَهوأكمل2:جيوشهموجملِعوالأرضالسماءكملتأ

الذىخلقهمنَلمنشىءلِخلقأنفيهوعطل،صنعهالذلىخلقهالسابع

الذىخلقهملرمنشىءلِخلىَأنفلِهعطلإذولمحدسه؟فلِهوبارك3صنع:

وكتخلقتا)2(فىإذوالأرضالسماواتشىءنواشرحهذا4)1(:صنعه

فىلِكونأنكبلالصحراءشجرجميعوأن5والسماء:الأرضالنَهصنع

كانإنسانولاعللِها،النَهيمطرلمإذينب!؟أنقبلعشبهاوجميع،الأرض

خلىَاللهوإن7وجهها:جملِعفلِسقىمنها)3(يصعدكانبخارولا6يفلحها:

)ة(:ناطقةنفساآدمفصارالحياةنسمةنسمهفىونفخ،الأرضمنتراباآدم

النَهوأنبت9:خلقهالذىآدمثحتموصلِّرشرقيا،عدنفىجناناالنَهوغرس؟

وسطفىالحلِاةوشجرهَمأكلها.وطيبمنظرهاحسنشجرهَكلالأرضمن

،الجنانلِسقىعدنمنلِخرجونهر01:والشرالخيرمعرفةوشجرةالجنة

محلِطوهو(؟النلِل)ْأحدهااسم11:رؤوسلأربعةويصلِرلِفلَرقنَمومن

.السادسال!ومبعدشيئالِخلقلموالله.اللهخلقيشبهلتشِالخلقأنمنعهأى1()

الفقرهَ.هذهفىجاءماوسَ!هبللَفسرجاتالحَاليةالفقرةأنالجاؤونيرى)2(

جاءالصورهَولتجميل.الأرضمنلِصعديكنلمالبخارأنوتفسيرهالجا،ونقالعزرا:بنأبراهام)3(

فىلِكنلمأنهتفسيرهوهذاملح،ولابخارهناكيكنولمالفيومى(:سعديا)أىالجاؤونئفسيرفى

متكامل.بإلَقانشيءكلخلقولَعالىلَباركاللهلأكلِصحدبخارولاإنسانالكورخلىَبداية

متكلمة.روحاأى()ث

النيل.نهرأنهالعبرهـعلئالنصفىالواردفيشونالاسمالجاؤونفسرعزرا:بنأبراهام)5(
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اللؤلؤ)1(نًغجلِد،البلدذلكوذهب12:الذهبثَغالذىزولِلهَبلدبجميع

بلدبجميعمحلِطوهو؟جيحونالنَانىالنهرواسم13البلور)2(:وحجارهَ

والنهرالموصلشرقىفىلِسلِروهو؟الدجلالثالثالنهرواسم41الحبشهَ:

وليحفظها:ليفلحهاعدنجنانفىوأنزلهآدمالنَهوأخذ15الفرالَا:هوالرابع

ومن17:لأكلأنجائزالجنانشجرجميعمنكَائلا:آدمالنَهوأمر16

تمو!:أنلَسلَحىَمنهالَأكليومفىفإنكلَأكللاوالشرالخبرمعرفهَشجر

فحشر)3(91:حذاهعونالهأصنع،وحدهآدمبقاءفىخلِرلاالنَهوقال18

ليرىآدمإلىبهاوأتىالسماءوطائرالصحراءوحشجملِعالأرضم!النَه

آدمفسمى2.:الآنإلىاسمههوحيةنفسمنآدمسماهمافكللِسميها،ما

عوناآدملِجدولمالصحراء،وح!قَوجميعالسماءوطائرالبهائملجميعالمما

أضلاعهأحدواسلر،فناملِحسلئلاآدمعلىسبالَاالنَهفأوكَع21)ث(:حذاه

2(

3(

العبرفالنصفىالواردةبدولْاحكلمهَإنونالجاؤقلىعزرا:بنأبراهامعمدجاءماتَمرجوليوأورد

البحار.منش!دخرجالحجموصغيرةمدورةصغبرةأحجارهى

بيضاءنفيسةحجارةهىالطرلىالنصرفىالواردةهمشوكلمهَإنالجاؤونقالعزرا:بنأبراهاع

ناصعة.

فسرهاوقدا./\:عاموسسفرفىجاءكماالجرادخلقمنرحشرأنهالأمرهذايفسرصهناك

لكانالخلقيعنىالذى"لأ"6+الاشدلهاقمن6لأ61الفحلكانلوأنهأساسعلىال!نَمكلبهذاالجاؤون

ماانظر.ابال!رمنوليسالماءمنخلفهاتمالطيوريأنوكنلكياء،بحرفىالكلمةلَكمَبألىيالترفر

عزرا.فيأبراهامعندجاء

لادم.زوجايصلحمامنهايوجدلارأهـأنهسماهاالتىوالحيواناتالبهائمكلطبمعةعر!ألىبعد

رشى.عددجاءماانظر

فرنسافىعاش،الوسيطالعصرفئاليهودعلماءأحدوهوشِسحأفى،شلوموربىاسماخدصار:"رشى

ذلكإنَرعلىواعئبرالفديم،والعهدللتلمودنفسلِراقدممنأولبأنهاشد!روقد.الحادهـعشرالفرلىفى

)النلا!ل(.الملمود*لىلمفسرالروحىالأب
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.آدمإلىبهافأتىامرأهَ)1(أخذاللَىالضلعاللهوبنى22:بلحممكانهوسد

لَسمىأنوينبغىلحمى،منولحماعظامىمنعظماشاهثتالمرةهذهآدمفقال

زوجلَه،ويلزموأمهأباهالرجليتراثلذلك2؟:أخفَامرئًمنلأنهاامرأهَ

ذلك.منيحتشصانولاعرلِانينجميعاوكانا25واحد:كسجدويصيرالت

اللّه،خلقهالذىالصحراءحيوانجميه!عنحكيماصاروالثعبانأ

المرأهَلمحال!2؟:الجنانشجرجميعمنتأكلالاالنَهكَالأيقيناللامرأهَاطفقا

فىاللَىالشجرهَتمرص-نكن3:نأكاطالجنانشجرتفرجميعمنللثعبان

لسلَمالهاوقال4لَموتا:كبلابهالَدنواولامنها،لَأكلالااللهقالوسطه

وتصلِرانعيونكما،لثت!منهاتأكلانميوفىأنكماعالماللهإنفى:لَموتان

المأكلطيبهَالشجرةأنالامرأةرأتفلما6:والشرالخلِرعازفلِنكالملائكة

معها:وأكلبعلهاوأعطتفأكلتنَمرهامنأ،-!ذ!،للعقلمنأئللمنظرشهلِهَ

صنعاماالتينور!منفخيطا؟عريانانأنهمافعلماعلِونهما،فانفضت7

النهار،كحركةبرفىَالجنانفىماراالنَهصوتفنممعا8:مئزرمنه

فنادى9:الجنانشجزبينفيماالنَه)2(لِدىبلِنمنحياءًوزوحلَهآدمفاستخبأ

بهمزةت!دأالمَىالنصفىالكلماتوكل،الكلمةأولفىالوصلةهمزيكتبلافسعديا.أةسالنصرفى)1(

)النأفل(..الطفلقبكمنتعديلهاتموصل

الله.صو!قبلمن)2(
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الجنانفىصولَكسمع!إنىقال81أن!؟:أينمقررا)1(لهوقالآدماللَه

أَمِنَ،عريانأنكأخبركمن:قال11فاخلَبأت)2(:عرلِانأناإذفالَقبَ

جعللَهااللَىالامرأهَآدمكَال12؟:أكلتمنهالَأكللاأمرلَكالحىالشجر

قال!صنع!؟ماذالا*مرأةالنَهقال31:فأكلتالشجرهَمنأعطلَنىهىمعى

ملعونفأتَبِجلْبم)3(هذاصنعتإذللثعبانالنَهلمحالأ؟:فأكلتأغوانىالثعبان

طولوترابا،تسلكصدركوعلىالصحراء،وحشوجميعالبهائمجملِعمن

ونجلِننسلكوبلِنالامرأهَوبلِنبينكأجعلهاوعداوة15:تأكلحلِالَكألِام

منلأكثرنللامرأةوكَال16:العقبلَلدغهوأنتالرأسلِشدخكوهونسلها،

المئسلطهوقلِادكلكونبعلكإلىالأولاد،تكينبمشقة؟وحملتكمشقتك

الشجرهَمنفأكلتزوجتكقولقبلتإذلآدمولمحال71بالاخلتار)4(:عللِك

منهالَأكلبمشقة،بسببكالأرضملعونهَمنها؟لَأكللاقائكأمرتكالتى

91الصحراءةعشبولأكللك،تنبفا1ودروشوكا18حلِاحمَك:ألِامطوك

لأنكمنها،أخذتالتىالأرضلىاٍرجوعكإلىالطعاملَأكلوجهكبعرق

أمّكانتلأنهاحواء؟زوجتهاسمآدموسمى02تعود:الترابوإلىتراب

وألبسهما:بدنلَبابوزوجلَهلآدماللهوصنع21(:مائ!)ْناطقحىكل

ارتكبه.الذلىالدنبعلىببرهنحتى1()

أنالمفروضرمنوكانباء،علىشَكتبالتىال!رهَلَخف!فسعديااعتادوقدفاختببت،الضفىوردت2()

)الناقل(.ءبوليسألفعلىال!زةهذهيكتب

عوفب.لمابعلملِكنلملولأنه)3(

برضاثهـا.عليهالِ!سلط)،(

.212.صالأماناتكتابانظر:الموتنهايتهأنأ!)5(
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والآنوالشر،الخيرمعرفةفىمناكواحدصاركدآدمذاهواللهكَالنَم22

فطرده23الدهر:إلىويحلِاولِأكلألِضاالحياةشجرهَمنفيأخذلِدهلِمدكلِلا

منأسكنآدمطردولما24منها:أخذاللَىالأرضليفلحعثنجنانمنالله

الحلِاة.شجرهَطرلِقليحفظواملَقلبسيفولمع،الملائكةعثنجنانشركَى

رزقتددفقال!لمحالِن،وولدتفحمل!زوجتهحواءواكَعآدموأنا

عخمراعىهابلِلوكان.هابلِلأخاهوولدتعاودلَاثم2؟اللهعندمنرجلا

بهديةالأرضنَمرمنقاينألَىأيامبعدكانافلما3:الأرضلِفلحكانوقالِن

هابيلاللهفقبلسمانها،ومنغنمهبكورمنأيضاهوألَىوهابيل؟لته:

حلِاء:وجههووقعجداثَاينعلىواشتدلِقبلهما.لموهديتهوقالِن5:وهدلِلَه

قبل!،جودتإنإلا7؟وجهكولمحعولِمَ؟عليكاشلَدلِمَ:لقالِناللهوقال6

عللِهالمسلطوأنتكلِاده،وإللِك،رابضخطؤكالَجه!فألِنمالَجودلموإذ

كَاينكَامالصحراءفىكانافلما،أخاه)2(هابيلكَالِن)1(خاطبنَم8بالاختلِار:

أعلم،لاقال؟أخوكهابيلأينمقررا)3(اللهفقال9فقدله:أخلِههابيلإلى

منإلىصارخأخلِكدمصو!صنطا؟ماذاله:فقال1.أنا؟أخىأحافظ

أخيكدموكَبل!فاهافدح!اللَىالأرضمنملعونأن!والآن11:الأرض

)النأفل(.للمحاوالنصفىوردت1()

هاليل.معقابيلتحدث)2(

السابقة.الصفحةفىاياولالهامشراجع()3
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ونائدا)1(نائعاقواها،لَعطيكأنلَعودولا،الأرضلَفلحبأن12:لِدكمن

فإن14يغفر:أنمنأعظمذنبىلثهلمحاينكَال13:الأرضفىتكون

نائعاكنتوإنأنستر؟)2(.لِدلِكبلِنمنهلالأرضوجهعناليومطردلَنى

قتلمنكللذلكاللهقال51لِقتلنى:وجدنىمنكلكانالأرضفىونائدا

فخرج16:وجدهمنكللِمَلَلهلئلاآلِةلقايناللَهفجعلكنيرا)3(.بهيدَادكَاين

زوجتهكَاينوواكَع17:عدنشرقىنودببلدفأكَاماللهلِدىبلِنمنكَالِن

ولدنَم18حنوخ:ابنهباسمفسماهالمحريةبنىإنهثمحنوخ.وولدتفحمل!

وملَوشائيل،متوشائيلأولدومحويائلِل،محولِائيلأولدوعلِرادعيراد،لحنوخ

صلهَ:والأخرىعادهَإحداهمااسم؟زوجتينلامكلهواتخذ91:لامكأولد

12ماشلِة:وملكالأخبلِهَسككمنأولكانوهو،يابلِلعادةفولد!2.

هىوصلة22والقلِثار:الطنبورحملمنأولكانوهو،يوبالأخيهواسم

والحدلِد،النحاسصنعهَلجميعصاقلأولكانوهو،كَالِنلَوبالولدتألِضا

اسمعاصلةولِاعادةلِاواتقا)ث(،لنسائهلامكفمَال23نعمهَ:أختهوكاتَ

صبداأوبشجلَى؟رجلا!تلتألَرلِانىممَالتى،اًنصلَالامكنساءياكَولى،

آدموإن25:وأكثرأكثرفبالمكبقالِنلِمَادكثلِراكاننفا24ٍ(:بجراحتى؟)ْ

.(النلأفل-تائهاو)ضالا(1)

منك؟اخ!نىأنلِمكنهلولِعَصدالملَعجب:لَول)2(

لكئرةإشارهَبلاللَحديدسبيلعلىلسِمتوالألفكالمانهَالأ!اداسماءكلفإنالجاؤونلرأىطبقا)3(

فحسب.العدد

المدراش.فىجاءحسيمالَاب!لأبناءمنكنلأنهنعنهانفصلننساءهلأنو-لعهَ:به!وء)4(

إصابتى؟بسببرج!!قحلتأنىأتظمان)5(
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بدلآخرنسلااللَهرزكنىقدكَال!،شيثوأسمتهابنافولدتزوجتهواقع

حلِنئذ،أنوشوسماهابناأولدألِضاهوولشيث36:لمحالِنكتلهإذهابلِل

النَه.باسمالدعوهَلَبذل!)1(

)3(:صنعهصسلطابشبههاللهخلقهلِومفىآدمتاللِد)3(شرحكتالاهذاا

3خلقهما؟لِومفىآدم)ث(اسمهماودعافلِهماوباركخلقهما،وأنثىذكرا2

لنَشِا:وسماهبصورلَهبشبههابناأولدسنهَوثلاثينمائةآدمعاشَلماكذاك

عمرهجميعفصار5:وبنا!بنلِنفلِهاأولدسنهَنَمانمائهَذلكبعدفعاش"

أولدسنينوخمسمائةشلِثعاشَولما6:ماتنَمسنهَوثلانَلِنمائهَلَسع

:وبناتبنينفيهاأولدسنينوسبعسنهَمائةثمانذلكبعدوعاش7:أنوشَ

عاشَولما9:ماتثمسنةعشرهَواثنلَىمائةسَععمرهجميعفصار8

سنهَمائةنَمانذلكبعدأنوشَوعاش01َ:كينانأولدسنةشمعحنأنوشَ

مائهَسَمععمرهجميعفصار11:وبنا!بنلِنفيهاأولدسنهَعشرهَوخمس

مهللئداط:أولدسنهَسبعلِنكلِنانعاشَولما12مالَا:نَمسنلِنوخمسسنة

علىبلرعاء!كأا"ابثَأخرىنسحةفىوردتوقدفسد،بمعنىلأ،7منكونهاأ!سعلىفسدتألى1()

أحرلى.نسخةفىيردلمتصحمِحوهذا.بدايةبمعنى++3؟7منكونهاأساس

توليد-جمعوهواليدئومنبدلا)2(

امته.بحسورةاياهخلقهيومفىاللْهصحعهالذىَادملادأوأعمالنتمرحهذا)3(

آدمبر.وسمأ!ما؟()
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وبنا!:بنينفلِهاأولدسنهَوأربعلِنمائةثمانذلكبعدكَلِنانوعاش13

عاشولما15:ماتثمسنلِنوعشر4سفمائهَشحعمرهجميعفصار14

سنهَمائهَتفانذلكبعدوعاش16لِارد:أولدسنةوستينخمسمهللئيل

سنةمائةنَمانعمرهجملِعفصار17وبنا!:بنينفلِهاأولدسنهَوثلالَين

سنهَوسلَنوالَتحلِنمائةياردعاشولما!8:ماتنَمسنةولَسعينوخمس

وبنالَا:بنلِنفيهاأولدسنةمائهْثمانذلكبعدوعاش91َحنوخ:أولد

عاشولما21:ماتثمسنهَوستلِنواثنتينمائةلَسععمرهجميعفصار02

بعدمااللهطاعةفىحنوخوسلك22متوشالح:أولدسنهَوسئينخمسحنوخ

عمرهجملِعفصار23:وبنا!بنلِنفيهاأولدسنةمائهَثلاتَملَوشالحآولد

)1(توفىاللهطاعهَفىحنوخسلكولما24:سنةوستلِنوخمستةلصثاإثما!ة

لامك:أولدسنةوتفانينوسبعةمائهَمتوشالحعاشولما25:اللهودبضه

72:وبناتبنلِنفلِهاأولدسنةونَمانينوانَنلَينمائةسبعذلكبعدوعاش26َ

عاشولصا28مالَا:ثمسنةوستينولَسعسنةمائةتسععمرهجملِعفصار

لِعزلِناهذاقائلانوحاوسماه92ابنا:أولدسنهَونَمانينوالننلِنمائهَلامك

ذلكبعدوعاش03اللّه:لعنهااللَىالأرضفىألِديناصنَمقهَومنأعمالنا،من

جملِعفصار31:وبناتبنلِنفبهاأولدسنةؤشمعبنوخمسمائهْخمس

ابننوحصارولما32مالَا:ثمسنهَوسبعلِنوسبعسنهْمائةسبععمره

ويافث.وحامسامأولدسنهَمائهَخمس

يذقلمخحنوبانالقانلالرأىإلىليشير+مات*المعتادةلغمَهالجا،ونغيروربما:اللهوقبضهماتأى1()

.المو!طعم
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:بنا!لهموولدالأرضوجهعلىيكنَرواأنالناسابلَدأولماأ

ماجميعمننساءلهمفالَخذوا،حسانأنهنالعامهَبناتالأشرافبنورأوا2

همإذالدهر؟إلىالناسهؤلاءفىذاتى)1(ينغمدلاالنَهفقال3اخلَاروه:

الأرضفىالجبابرةوكان؟سنهَ:وعشرلِنمائهَمدلَهم)2(وتكونبشرلِون

العامةبنا!إلىالأشرافبنويدخلونكانواألِضاذلكوبعد،الزمانذلكفى

رأىفلما5الأسماء:ذووالدهرمنالذلِنالجبابرهَهملهمفيلدنحراما)3(،

ردىكلوبهمأفكارخاطروجملِع،الأرضفىالناسشركنَرقدأنالله

وأوصل،الأرضفىصنعهمبماالنَهلَواعدهم)4(6:الزمانطولمحض

وجهعنخلقد!مالذينالناسأمحواللّهلمحالبأن7(:لمحلوبهم)ْإلىالمشد4

لَواعدتهمإذالسماءطائروإلى،دبلِبإلىبهممهَ،إلى،إنسانمن؟الأرض

5(

كالغمدللروحالجسدلأن27(21:أول)ملوكغمدهإلىالسيفاعادملرهىعزرا:بنأبراهام

روحى.ئنزللاوألِضاروحى،تبدألا:فالنسخهَوفىللسمِف،

مووَربحدإلاالطوفانيكنلمحسابلِةلعمللِهَوطبقا،عليماصبرأىلهم،منىالمهلولِكون:ففى

م!وشالح.عصرمنلَقريباسنهَئبعَىكَدكانالطوفانلَدوملِهوهفيهأعلنالذىالوكَ!وفىمتوشالح

الثانمِة.الفعَرهَعلىعزرابنأبراهامثفسيرانطر.لَاليلبنا!علىدخلوااللهبنىلأنت:فى

2724:لاحقالَرجمكماالتالحِهَ،الضرهَفىوكنلكالنحوهذاعلىال!رةهذهفىالكلمةهذهالجاؤرننسخ

عزرا،بنأبراهامكنلكوانظرا32t:الخروجلسفرلَفسيرهفىالجاؤونك!بهماانظر"arunn"كلحة

له.الثليةوالفوَا!الففرةهذهنسخبللحيتَ+ر+!+؟الجنرجناحلابنالجنوركت!كنلكوراجع

بأنعزرابنأبراهامأوردهماجاءوكَد.عنهمبحلِدةالسكلِنهَلثكونالأمروقلبضحِق،فىدلوبهمجعل

33.صفحهَلَورلِشاب!يهوذاربىرسالهَضمنالنبىتقصدللقلبالاشارة
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نوحوكاننوحتاليدشرحهذا9النَه:عندحظاوجدونوح8)1(:خلقتهمبما

نوحوأولد01نوح:سلكالنَهطاعةفىأجلِاله،فىصحيحاصالحارجالص

وامتل!النّهلِدىبينالأرضوانفسدت11:ولِافثوحامسامبنيننَلاثة

طرلِقهبشرىكلأفسدبأنانفسدثإذالنَهرآهاولما12ظلما)3(:الأرض

الأرضاملَلأ!إذعللِها؟بشرىكلأجلدناكَدلنوحاللَهقال13عللِها:

الشصنَمارخشبمنلَابوتالكاصنع14منها:مهلكهمأناوهاقبلهممنظلما

مامقداروهذا15:بالقفرخارجومنداخلمنوقفرها،طبقا!واصنعها

سمكها:ونَلانَلِنعرضهاوخمسينطولهاذراعمائةنَا؟تَلَصنعها

جنبها،فىبابالهاوصلِر،العلومنلَكملهاذراعوإلىضياءلهاواصنع16

الأرضعلىالماءبطوفانآتىأناوها17لَصنعها:ونَوالتَوثوانىأسافل

الأرضفىمنكلالسماءلَحتمنالحداة؟روحفيهبشرىكللأهلك

وزوجلَكوبنوكأن!التابوررَإلىولَدخل،معكعهدىوأنَب81َيلَوفى:

لَدخلهمالكلمنأزواجاالبشرجميعمنحىكلومن91:معكبنيكونساء

لأصنافه،الطائرمن52:لِكونونوإنانَاذكورامعكللِحلِوا؟اللَابوتإلى

الكلمنأزواجالأصنافه،الأرضدبيبسائرومنلأصنافها،البهائمومن

إلدكوضمهلِؤكلطعامكلمنلكفخذوأنلَا21لِحيوا:إلدكلِدخلون

به.اللّهأمرهمابجملِعنوحوعمل22مأكلا:ولهالكولِكون

لِأكلألاوأمرهعدنجنهثخولهعندالانسانحنرالربأنالممَصودلِكونولَد،خلقتهمكماهماصحو)1(

المعرفة.شجرةمن

والزنى.الحشىَولِعنىوفجوراإثحا:تىف()2
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صالحارألِتكفإنى،التابوتإلىآلكوجملِعأتَادخلاللهلهوكَالأ

ذكوراسبعهَ؟سبعهَتأخذالطاهرهَالبهائمجميعمن2:الجيلهذافىلِدىبلِن

منوألِضا3وإناثا:ذكورا؟زوجينبطاهرةليستالتىالبهائمومنوإناثا،

:الأرضوجهعلىنسلهمليحىوإناثا،ذكوراسبعهَ؟سبعةالسماءطائر

ليلة،وأربعينلِوماأربعلِنالأرضعلىممطرأناأيامالسبعهَبعدفإنى"

مابجميعنوحوعمل5:الأرضوجهعنصنعتهمالذلِنالناسجملِعوأمحو

علىالطوفالىماءكانحينسنةمائةستابننوحوكان6:بهالنَهأمره

دبلمناللَابوتإلىمعهبنيهونساءوزوجلَهوبنوهنوحفدخل7:الأرض

ومنبطاهرهَ،للِس!التىالبهائمومنالطاهرهَ،البهائممن8:الطوفانماء

إلىنوحإلىدخلواأزواجاأزواجا9:الأرضعلىالدالتوسائرالطائر

ماءْكانأيامسبعهَبعدكانولما01:بهاللهأمرهكماوإنانَاذكورا؟التابو!

الشهرفىنوح،عمرمنمائهَستسنهَفى11:الأرضعلىالطوفان

العظيمالغمرعيونتشقق!اللِومذلكفىمنه،عشرالسابعال!ومفىالثانى

لِوماأربعينالأرضعلىالمطروأقام12:تفتح!ابسماءاوروازن

بنوه؟ولِافثوحاموسامنوحدخلاللِومذلكذا!فى13للِلهَ:وأربعلِن

الوحوشوجميعهم41:التابوتإلىمعهمبنلِهنساءونَلاثوزوجلَه

الأرضعلىالدابالدبيبوسائرلأصنافها،البهائموجملِعلأصنافها،

)النأفل(.الأصلفارسية!ىوالكؤة،وتعنئ،روزنمفردها1()
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إلىنوحإلىودخلوا،جناحذىطائركللأصنافهالطائروجميعلأصنافه،

ذكوراوالداخلون51:الحلِاةروحفلِهبشركلمنأزواجاأزواجاالتابو!

أكَامولما16:دونهالنَهوحجببهاللهأمرهكمادخلوابشرىكلمنوإنانَا

عنوارتفعتالتابولَافحملالماءكنَرالأرضعلىلِوماأربعلِنالطوفان

علىاللَابو!سار!الأرضعلىجداوعظمالماءكنرولما:17الأرض

الجبالجملِعلَغطىالأرضعلىجداجذاادمماءعظمولماالماء،وجه

علىالماءصعدالعلومنذراعاعشرخمسه18َالسماء:لَح!اللَىالشامخهَ

شرطمن؟الأرضعلىداببشرىكلولَوفى91:الجبالولَغط!الأرض

كل52:الناسوكلالأرضعلىابالالدبدبوساثر،وحشَإلىبهدمهَإلى

كلالماءومحى21مالَوا:الجفاففىمنكلمنأنفهحياهَ)1(فىنسمةمن

طائرإلىدبلِبإلىبهلِمةإلىإنسانمن؟الأرضوجهعلىالذينالناس

ولما22:اللَابوتفىمعهومنفقطنوحولَبعَىالأرضمنواملَحواالسماء

لِوما.وخمسلِنمائهَالأرضعلىالماءعظم

اللهفأمز،التابو!فىمعهالذينالوحشنوحا)2(وجملِعاللهذكرأ

السماء،وروازنالغمرعلِونوانسد!2الماء:بهاسكنالأرضعلىبرلِح

الحياهَنسمةوكلمةراحدا،نتمدنا-رأب-حسبوالروحالحياهَنسمةلأنروحكلمهَالجاؤونينسخلم1()

والبهائم.ل!لإنسانلَطلق

نوحا..إلخ.االربنكرالممِاهرادتعندما:أى؟السابعالاصحاحمنالأخيرةبالفقرةمدصلةالففرهَهذه)2(

01آصرالأماقتكتاباشض!!

ثصفى



رجع.مركلما،الأرضعنالماءولَراجع3السماء:منالمطروانحبس

السابعالشهرفىالتابوتواستقرلَا4لِوما:وخمسلِنمائةبعدالماءونقص

لىاٍنقصمركلماالماءوكان5كَردا:جبلعلىمنهعشرالسابعاليومفى

بعدكانولما6:الجبالرؤوشظهرتمنهالواحدوفى،العاشرالشهر

فأقامالغرابوأطلق7صنعها:اللَىاللَابو!كوهَنوحفتحلِوماأربعلِن

عندهمنالحمامهَأطلقنَم8:الأرضعنالماءلِبسأنإلىولِرجعلِخرج

لرجلها،مستقراالحمامةتجدفلم9:الأرضوجهعنالماءخفهلللِنظر

لِدهفمد،الأرضوجهجميععلىالماءكانإذ؟التابوتإلىإليهفرجع!

وعاودأخرألِامسبعهَألِضاوصبر01:التابوتإلىإليهوأدخلهاوأخذها

مقطوعةازلِلَونبورقةوإذاعشاءوكَ!إلدهفجاعلَا11:التابو!منأطلقها

ألِامسبعةأيضاوصبر12:الأرضعنخفلمحدالماءأننوحفعلمفلِها،فى

إحدىسنهَفىكانولما13ألِضا:إلدهالرجوعلَعاودولمأطلقها،نَمأخر

فنزع،الأرضعنالماءجفالأولالشهرمنالأولاليومفىمائهَوست

الثانىالشهروفى14:الأرضوجهجفكَدفإذاونظرالتابو!غطاءنوح

61كَائلا:لنوحاللهوقال15:الأرضجفتمنهوعشرلِنالسابعاليومفى

وجمدع17:معكبندكونساءوبنوكوزوجلَكأنت؟التابوتمناخرج

الدبدبوسائروالبهائمالطائرومنبشرىكلمن؟معكالذلِنالوحوش

ولِكنَرواولِنَمرواالأرضفىللِتوالدوامعكأخرجهمالأرضعلىالساعى

الوحوشوجميع91:معهبندهونساءوزوجدهوبنوهنوحفخرج81خكليها:

32.ص:دوناشَإجاباتانظر1()

التفسرِفىكتاباتولهبالأندلسالميلادلىالعاشرالعَرنفىظهرالذىالدهودىالعالملبراطبنوناشَ."

)النلالمحل(."الشعرووالنحو
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:التابوتمنخرجوالأجناسهمالأرضعلىالداب)1(الدبيبوسائروالطير

الطائروبعضالطاهرةالبهائمبعضمنوأخذلثه،مذبحانوحوبنى02

)3(وقالالمرضيالقربانالنَهفقبل21:المذبحعلىصواعد)2(وكَدمالطاهر

خاطرأنعلى،الإنسانبسببأيضاالأرضألعنأبداأعودلا)4(ذاتهمنالنَه

22:صنع!كماحىكلأقلرزلِادهَأعودولا،صغرهمنردىالإنسانكَلب

والخرلِفوالقحظوالحمأوالقزوالحصادالزرع.الأرضعمرطولأبدًا

:ْ!.تعطللاوالليلوالنهار

وعمَواوأكنرواأثمروالهموكَال،بنيهوفىنوحفىاللهوباركا

وجميع،الأرضوحشجملِععلىلِكونانوذعركموخوفكم2:الأرض

يدلِكمفىالبحرسمكوجملِع،الأرضعلىلِدبماوكلالسماء،طائر

كَدالعشبوكخضرمأكلا،لكميكونحىطاهردببِكل3:لِسلمون

دمائكموأما5)6(:نفسهفإنهبدمهتأكلوهفلااللحموأما4)3(:الكلأعطدلَكم

إنسانأى،الإنسان.لِدومنأطلبهاوحشكلمن)7(،بالمنعفأطلبهاأنفسكممن

الدالت.الدب!بوكل:المعنىليكونالحبارهَالجاؤونك!ب(

)النأفل(.الحرلَىطرلِقعنتقدمقراب!ن(

قربانيه.لِهوهوقبلالآراممِةالترجمهَفىورثتوكنلك(

.16صفحة3الهاسْىانظرلنبده؟:تفى(

.9صفحة7الهامشانظر.اللحملِأكلأنللإنسانأباح(

عزرا.بنأبراهامانظر(

لَرلِبغمِرفإنهأنفسكمإلىدمكملكلمهَعزرابنابراهاملَفسيراما-دمانكمسفكمنأمنحكمأى(

.603.صالأماناتراجعار!.حسبماللمعنى
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يسفك،دمهملَنهبإنسانالإنساندمسافكيكنإنآ:بنفسهطالبلَهأخاهقلَل

فىواسعواوأكثروا،أتفرواوأنتم7:صنعهمسلطاشرلِفةبصورهَلأن

مثبتأناها9قائلا:معهولبنيهلنوحاللهكَالنَم8فلِها:وأكنرواالأرض

الطائرمن؟معكمالحىحيةنفسكلومع01:بعدكمنسلكمومعمعكمعهدى

جملِعمنالتابو!منخرجمنكل؟معكمالذينالأرضوحلِوانوالبهائم

ماءمنألِضابشرىكلينقطعولا،معكمعهدئوأنبت11:الأرضحلِوان

علامهَهذهالنَهوقال12:الأرضليهلكطوفانأبدايكونولا،الطوفان

لأجلِالمعكماللَىحلِهَنفسكلوبلِنوبينكمبدنىجاعلهاأنااللَىالعهد

وبلِنبلِنىعهدعالمةولَصلِر،الغمامفىلَبتها)1(وَرقوسىوهى13الدهر:

فىالقوسظهرالأرضعلىغمامهَغيم!إذاويكونا؟)2(:الأرضأهل

،بشرىلكلححةنفسكلوبلِنوبينكمبينىالذىعهدىوذكر!15:الغمام

الغمامفىالقوسفتصلِر16:بشرىكلليهلكطوفاناالماءأيضايصيرولا

علىالذىبشرىكلفىحيةنفسلكلالنَهمنالدهرلأمانذكراأظهرها

كلوبلِنبلِنىثبتهاالتىالعهدعالثةهذهلنوحاللهوكَاك17)3(:الأرض

سام؟التابو!منالخارجوننوحبنووكان18:الأرضعلىالذىصشرئ

ومنهمنوحبنوالثالنههَهؤلاء91)4(:كنعانأبالِكنّىحاموكانويافث،وحام

كرما:فغرسالأرضبفلاحةنوحابتدأوإذ02:الأرضفىالناسنقر!

)1(

)2(

)3(

)؟(

الإصحاحعلىالئعلبىَانظر.كان!البدايةفئإنها:الجاؤون!العزرا:برأبراهاموانظر؟أعطيتاتد

.3فقرةالثانى

كانإذاخاصةالكلمةبها،رد!التىالمواضعكلفىالأرضكلمةترجموهكذا+الأرض"ساكنو

فيها.لِسِنَ!بمنصَعلقاالأمر

لينالربأحفالذىالكونىبالسلامللتذكمِرجاءالموضعهذافىالقوسذكرأننظرىوجهةمن

الأحياء.

وهذاةنفسهحامأىكنصانأفيمنبدلاالتالنةالفقراتوثىهناا!"كنعانالاسمجاءلرأهـالجاؤونطبفا

26.الفالرةعنحدينَهفىعزرابنأبراهامكدلكانظر،ترجمتهفىجاءما

رع8



كنعانأبوحامورألى22خبائه:فىوتكشفوسكرالخمرمنوشرب21

جعلاهنَوباولِافثسامفأخذ23:السوقفىوهماأخويهوأخبر،أبيهعورة

مسنذبرة،ووجوههماأبيهماعورةفغطوا،مستدبرلِنومضيامنكبيهماعلى

ابنهبهصنعمافعلمسكرهمننوحأفاقولما2-يريا:لمأبيهماوعورة

لأخولِه:يكونمسلَعبدا)1(عبداكنعانأبوملعونوكَال25الصغلِر:

ثم27له:عبداكنعانأبوولِكونسام،أخبلِةويسكنلدافث،النَهيحسن26

عمرهجميعفصار28سنة:وخمسلِنمائةنَلاثالطوفانبعدنوحعالنَك

.ماتنَمسنهَوخمسينمائةلَسع

01

بعدبنونلهمولثواإذولِافثوحامسامنوحبنىتاليدشرحوهذاأ

والخراسانوالصينواليونانيهَوماها!ويأجوج)2(حتارلِافثبنو2:الطوفان

المصلِصةياوانوبنو":ولبرغانوفرنجهالصقالبهَجمربنو3:وفارس

فرلِىَ!،بلدانهمفىالأممجزائرتفرقتهؤلاءمن5وأدنة:وهَرصوطرسوس

كوشوبنو7:وكنعانولَفَومصرالحبشةحاموبنو6:وأممهملعشائرهمللغته

أولدوكوش8َوالهند:السندرعمةوبنووالدمسوالقاقووزجاوةوزويلةسبأ

النَه،يدىمخوفا)3(بينجباراكانوهو9البلد:فىجبارالِكونأنابلَدأهونمرود،

والبرسبأبيلملكهأولوكان01:اللهلِدىبلِنمخوفجباركنمرودلِق!:ولنلك

القرلِةالرحبةنينوىفبنى،الموصلخرجالبلدفلكومن11الشدنور:بلدفىوأكَد

أبديا.اعبد(1)

.خاصمق!فىنفسرهاسوفالجزءهذالىالمذكورهَوالمدنالأممأسماءكل)2(

11.عنيما+جداراإلىأوداللوسلَرجمها)3(
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أولدومصر"1العظلِمة:القرلِةوهىالأبلة؟وبلِننلِنوىبلِنوالمدائن21والأُبُلَهَ:

النين؟والصعيددينوالبيملِلِن41:والفرملِلِنوالبفاسلِلِنوالإسكندرانيلِنالدنَلِسلِلِن

وحث:بكرهصيدانأولدوكنعان51:والثمياطيونالفلسطلِنلِونمنهمخرج

1:الجرجشببِنووالأمورلِينواللِبوسيين61 Vوالطرابلسيين:والعرقينوالحولِين

الكنعاندين:عشائرلَفردنلكوبعد،والحمالبَبِنوالحمصسِنوالأرولببِن18

أنوإلىغزةوإلى،خلوصإلىتجيءأنإلىصيدامنالكنعانلِلِنلَخموكان91

لعشائرهمحامبنوهؤلاء02لاشع:إلىوصبولِيموأدمهَوعمورهَسدومإلىلَجيء

يافثأخىعابربنىجمعِأبىأيضاهوولدولسام21:لأممهمبلدانهمفىولغالَهم

أراموبنو23:وأرمينولودوأرفكشدوالموصلخوزسلَانساموبنو22الأكبر:ا

عابرأولدوشالحشالحعأولدوأرفكشد2":ومشىوالغرانقهَوالحولةالجوطة

أخيهواسم،الأرضانقسم!أيامهفىلأن؟فالجأحدهمااسمابنانولدولعابر

وهدورام26ويارح:وحضرمو!وسلسالموددأولدوقحطان25:لمححطان

هؤلاءكلولِوباب،وحولِلةوؤفِر28وسبأ:وأبلِمالوعوبال27وبقلةْوأوزك

الجبلإلىالمثينهَإلىلَجيءأنإلىمكهَمنمسكنهموكان92كَحطان:بنو

هؤلاء31:وأممهمبلدانهمفىولغالَهملعشائرهمسامبنوهؤلاء03:الشرقى

:الطوفانبعدالأرضفىالأممتفرفَومن!،وأممهملحاليدهمنوحبنىعشائر

I?

ولما2واحد:وكلامواحدهَلغهَأهلالأرضأهلجملِعوكانا

بعضهمولمحال3ثَغ:فألمحامواالشينوربلدفىبقيعاوجدواالصنَمر!منرحلوا

كانوالقفر،كالحجارةاللبنلهمفكانطبخا،وننضجهلَبنانَلْبِنْلَعالوالبعضر:
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سطور:فىالممزجمافي

ال!تىالمقصودعبدأثمة

v.91عامالجيزةمحافظةمواليدمن-

عامالآدابكللِهَفىتخرج-

0002عامالقدلِمالعهددراسا!فىالماجسلَلِردرجةعلىحصل-

7002عامالقدلِمالعهددراسا!فىالدكتوراهدرجةعلىحصل-

القاهرهَجامعهَ-الآداببكللِةمدرسايعمل-

كدبه:من

اليهودلِة.الدلِانهفىمحاضرات.

.المعاصرةاليهودلِةالملل.

الفارسى.العصرنهايهَحتىبدالِتهمناللِهودلَارلِخ.

والأماكنالقدسعلىالسبادهَصراع؟المقدسةالأماكنصراع.

العبرلِهَ.عنملَرجمالمقدسهَ.
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مطاو!كلىعطيةسعيد

92/125891/فىولد

وآدابهاالعبرلِهَاللغةبقسمالأدلِانوتارلِخاليهودئِهَالدراسا!أستاذ

الأزهر.بجامعة

دلِسمبرمناعتباراالأزهرجامعهَ-والترجمةاللغاتكللِهَعملد

1202

مصر.كتابالَحادعضو

0991والئرجمةاللغاتكلية-المقارنالأدبفىدكتوراه

8691والترجمةاللغالاكللِة-اليهوديةالدراسا!ماجستير

أعماله:من

الكرلِم.القرآنفىالقصصىالإعجاز

العبريهَ.إلىالكرلِمالقرآنمعانىترجمهَفىالترادفإشكاللِهَ

القديم.العهدفىالشعر

الأدبى،النقدءضوفىالتوراهَلمحصص

الأندلسى.العبوىالشعرىفىاليهودىالديخف!التراث

والإسرا!م.اللِهودلِةف!القصاصر
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