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Abstract 

Arab literature whose owners condemn Judaism abound in the manuscript world, but comparative 

study of religions is considered an arduous study;  Because of its difficulty in diverging trends, it 

includes multiple aspects such as belief, law, jurisprudence, language, etc., and here lies the 

problem of research, which aims to track the Arab cultural civilization and its connection to the 

Hebrew letter, and the extent of the connection of Jewish scholars to the Arab heritage, and the 

research was based on the comparative analytical approach, which traced  Through the Jewish 

manuscripts and comparing their words with Islam and the Arabic tongue, the research concluded 

the depth of Arab-Islamic civilization and that many books were transferred from the Hebrew letter 

to the Arabic letter such as the lecture and study of Moses bin Ezra, and that the medieval Arab 

heritage produced by Jewish scholars from the fourth century AH is considered  An essential 

source in Arab and Jewish thought.Keywords: manuscripts,  religions,  comparison, Arabic, 

Judaism. 

 

 ملخص البحث 

تعترب من  األداين  املخطوطات، لكن دراسة مقارنة  تكثر يف عامل  يدين أصحاهبا ابليهودية  العربية واليت  املؤلفات  إن 
الدراسات الشاقة؛ بسبب صعوبتها يف تشّعب االجتاهات، فهي تضم جوانب متعددة كالعقيدة والشريعة والفقه واللغة 

البحث، والذي يهدف إل  العربي، وغري ذلك، وهنا تكمن مشكلة  الثقافية وارتباطها ابحلرف  العربية  تتبع احلضارة   
ومدى ارتباط علماء اليهود ابإلرث العريب، وقد قام البحث على املنهج التحليلي املقارن، والذي تتبعت من خالله 

ة اإلسالمية يالعرب  احلضارة عمق  املخطوطات اليهودية ومقارنة ألفاظها ابإلسالم وابللسان العريب، وقد استنتج البحث  
رث اإل، وأن  ن الكثري من الكتب نقلت من احلرف العربي إل احلرف العريب مثل احملاضرة واملذاكرة ملوسى بن عزراأو 
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اهلجري   الرابع  القرن  اليهود من  انتجه علماء  والذي  الوسيط  العصر  العريب أعد مصدرا  ي العريب يف  الفكر  ساسيا يف 
 .واليهودي

 .خطوطات، األداين، املقارنة، العربية، اليهودية: امل   الكلمات املفتاحية

 املقدمة 

إن دراسة مقارنة األداين من أشق الدراسات وألذها يف ذات الوقت، ذاك إن صعوبتها تبدو يف تشعب االجتاهات فيها، 
 فهي تضم جوانب متعددة، عقيدة وشريعة، وسياسة، وأدب.ولغة، ومفردات ... وغري ذلك.

ا لفت النظر إل أمهية املقارنة، ألهنا تعترب اسلواب من أساليب الدعوة إل هللا تعال، ولكن يف ووردت آايت كثرية فيه
ودستوره القرآن الكرمي تبدو أكثر حسنا ووضوحا، ولكن يف حبثنا هذا   سالم ن حماسن اإلأ طار واسع وشامل، مبعىن  إ

 (1) عىن من خالل البحث يف الكتاب املخطوطخر، ستكون يف اختالف املفردة واملآستكون املقارنة أبسلوب ومنحى  

اذ  تضم احلضارة العربية اإلسالمية وتراثها العريق الكثري من املخطوطات العربية اإلسالمية يف شىت العلوم والفنون، ولكن 
العربي وميثل هذا وجد ابملقابل لدى اليهود، إن كثري من املخطوطات اليت تنتمي إل اللغة العربية ولكنها كتبت ابخلط 

  .(2) عمال والكتاابت اليهودية اليت أنتجها يهود العامل اإلسالمي ابللغة العربية املدونة ابحلرف العربي الرتاث شرحية من األ

 - وعالوة على ماتقدم فإن من أهم اسباب اختياري لكتابة هذا البحث:

ابملناهج العربية   ة متأثر   جديدة يف الدرس اللغوي العربي.أهنا تقدم مناهج    ال إجيازها الشديد  إ إن هذه الدراسات رغم    -1
 وخاصة اللغوية منها. 

استعادة هذا اجلزء من الرتاث العريب املفقود يف اللغة العربية واملوجود ابخلط العربي، ابعتباره ترااث عربيا خالصا كتبه   -2
 يهود عرب ابللغة العربية املدونة ابخلط العربي. 

ي وأثره على احلياة اليهودية بشكل عام، وعلى احلياة العلمية بشكل سالمف احلضاري العريب اإلن دور املوقابي  - 3
 خاص. 

حيقق هذا العمل فائدة للمتخصصني يف جمال العلوم العربية، اللغوية منها واالدبية، وللمتخصصني يف جمال احلضارة   - 4
 أتثريها يف الثقافة اليهودية. اإلسالمية وأتثريها يف الثقافات االخرى وخباصة  

إن مامييز هذه املخطوطات اهنا قدمية يف التاريخ، الواجب على الباحثني دراستها وكشف اخلزين من دررها الكامنة  -5
 واالستفادة منها يف هذا العلم. 
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المي،  وأ ضاف علماء ومن خالل الثقافة واخلربة العربيتني نشأ وصف للعربية دقيق ومنظم حتت أتثري املناخ العريب اإلس
)من القرن الرابع  الكتابة العربية اليهودية إل الثقافة العربية يف املدة من القرن العاشر حىت القرن الثالث عشر امليالدي

تناولو  بل  العربية فحسب،  اللغة  يقتص هؤالء على درس  العلم واملعرفة، ومل  اهلجري( كثريا من  السابع  اللغات   احىت 
رامية، وعى ذلك نضجت علوم اللغة اليت كانت منتشرة يف املنطقة العربية اإلسالمية، العربية والعربية واآل  السامية الثالث

ن الحظوا مدى تعظيم أ . وقد أتثر اليهود ابلفكر اللغوي العريب، بعد    (3)   نضجا عظيما يف الوصف والتحليل واملقارنة
ائهم لفنوهنا. وبعد إن الحظوا أيضا صنيع علماء املسلمني لنص القرآن العرب للغتهم العربية، وتوافرهم على دراستها، وإثر 

 الكرمي أصواات وصرفا وحنوا وداللة وأسلواب . 

ولقد أدت رؤيتهم لذلك النشاط العريب الضخم إل إن تنبه اليهود إل اللغة العربية وحاكوا يف هنضتهم اللغوية صنيع 
فی آايت القرآن اجمليد. وقلدوا علماء العربية يف تراثهم وطرائقهم يف تناول العرب وصنيع املسلمني يف اللغة العربية، و 

 النواحي اللغوية والبالغية والنصية.

 ايت من القرآن الكرمي إىل العربية مقارنة برتمجة التوراة إىل اللغة العربية. آاملطلب األول: ترمجة  

صلي واملرتجم ألان  ان النص ا خرى من املشكالت اليت حتتمل أكثر من بعد، حىت وإن كأيعد حتويل النصوص من لغة إل  
صلي النص األ  - صولصول املشرتكة. وتتفاقم صعوبة هذا التحويل وتزداد بني لغات متباعدة األإليه من  اللغات ذات األ

وقد ترمجت )سورة الضحى( إل العربية يف    (4) خرى. جم من اللغات  األ من اللغات الشرقية السامية القدمية والنص املرت 
والذين ك احلديث  العصر  يف  اليهود  املستشرقني  من  ترمجات  املختصني ا ثالث  ومن  العربية  ابللغة  دراية كاملة  هلم  ن 

 ابلدراسات اإلسالمية والرتاث اإلسالمي بشكل عام والقرآن الكرمي بشكل خاص وهم: 

نكليزية ، وترمجه إل   اللغة اإل1971ن الكرمي سنة  آوقد نشر ترمجة عربانية حديثة للقر   (5) أهارون بن مشش.-1      
 . 1979سنة  

 ن الكرمي.آقام ابلرتمجة العربية للقر   (6.) يوسف يوئيل رفلن-2    

ول وصدر طبعتها الثانية يف طبعته األ   2005ترجم  معاين القرآن الكرمي إل اللغة العربية سنة  ( 7) اورى روبن.  -3    
 2016سنة  

ن املغزى من ترمجتها إل العربية هو املقارنة بني هذه الرتمجات ومقابلتها ابلنص القرآين، ومعرفة ماحققته كل ترمجة أوك
 و أجياد مقابل نصي أوأصلي يف كل ترمجة  جياد مكاىفء للكلمات والعبارات واجلمل ومدى حتقق روح النص األإمن  

 حيل لغوية تناسب ثقافة اللغة اهلدف وتؤثر يف تلقي النص املرتجم. و  أسلويب يف نقل مسة النص العامة من خالل حيل  أ
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 سورة الضحى( ونبني اختالف ترمجتها  للمستشرقني الثالث:  ة من) آيوسنذكر هنا   

 وىل )والضحى( ية األاآل

لم مبعىن حولت الرتمجات الثالث وار القسم العربية إل فعل القسم يف العربية مضافا إليه الحقة تدل على ضمري املتك
( مبعىن "أقسم"، حيث ال توجد مكافئات 3(، ويف املضارع يف الرتمجة )2( و )1"أقسمت" يف املاضي يف الرتمجتني )

 حلروف القسم العربية.

اليت تدل على وهج الشمس وضيائها يف   morn( إن توضح كلمة "الضحی" العربية بزايدة كلمة 1وحاولت الرتمجة ) 
 araphrasedمجة التفسريية  الضحى. وهذا ما يسمى ابلرت 

Translation . 

 before)ذ مل جيد املرتمجون إل العربية كلمة واحدة تكافی كلمة "الضحى" العربية ولذلك جلأ كل منهم إل  املضافتني  إ
after noon )   :ومعنامها حرفيا: " ما قبل الظهرية )الظهر("، ويف الرتمجة )ب( استعمل يوسف يوئيل رفلن  ومعنامها

ومعنامها: "نور اليوم". وهذا   Noor today"، أما يف الرتمجة )ج( فقد استعمل أوری روبن   the day"ذات اليوم  
العامل لغات  لغة من  لغتني يف أي  الرتمجة بني  تطابقا اتما يف التصرف حيدث كثريا يف  لغتني  تطابق أي  لعدم  نظرا   ،

معجميهما أو يف ثروهتما اللفظية، فلكل لغة بيئتها ونشاطها وثقافتها اليت ترتبط هبا ارتباطا وثيقا حيث ترى العامل من 
عندما خالل مفرداها كما تعودت عليه وعهدته وسلکت سلوكها املناسب حلياة أبنائها وبيئتهم الطبيعية واالجتماعية. و 

كثر من كلمة كي أصل يلجا إل استعمال  ال جيد املرتجم مكافئا يف اللغة  اهلدف يقابل الكلمة املراد نقلها من اللغة األ
 ( 8) ينقل املعىن الذي يدل على الكلمة الواحدة املراد ترمجتها

أخرى دراسة اللغة العربية   جهةخرى أدت ترمجة العهد القدمي إل النشاط التفسريي من جهة، ومن  أ ومن انحية          
اهلجري الرابع  القرن  )يف  الفيومي  ترمجة سعداي  وتعد  العصور   -نفسها،  يف  الرتمجات  أفضل  امليالدي(  العاشر  القرن 

 الوسطى، إن مل يكن أفضلها إل األن. 

يدة عن املعاضلة حاول يف ترمجته العربية املكتوبة ابخلط العربي إن يقدم لليهودي العادي نصوصا مبسطة واضحة بع
والتعقيد . وانطالقا من هذه الفكرة تصرف يف ترمجته من األصل العربي، حيث قدم ترمجة عربية يف لغة سهلة القراءة 
والفهم، ويف نظام منطقی مرتب، بتصرف يف حذف الزائد املكرر، وبتعديالت يف زايدة بعض الكلمات . ورغم ذلك، 

يتقيدوا ابلنص نفس أو اخلربة طالب املفسرين إن  العقل  يتعارض مع  أو ابلتفسري الذي ال  ه. وطالبهم أيضا ابلرتمجة 
اليهود غري ةالبشري . وأعلن بذلك إن هدفه األول هو إضاءة النص وتوضيحه، والبعد به عما علق يف أذهإن بعض 
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عن التجسيم احلريف   املثقفني من تفسريات حرفية مادية تتصل ابلذات اإلهلية. وهذا أتثري عريب إسالمي واضح خيتلف
 (9)   الذي اهتم به اليهود

 املطلب الثاين: العالقة اللغوية بني العربية والعربية يف العصر الوسيط

والرومان، مل تتأثر اللغة العربية ومل تتطور ذلك التطور الكبري   راميني واليوإنن إن على الرغم من وجود العربانيني بني األ  
ملاذا انتظر اليهود العرب حىت ينهضوا ،  10  الذي حظيت به بني يدى اللغة العربية.ويف هذه املالحظة، يتسائل جويتني 

بلغتهم املقدسة عندما كانوا    وملاذا مل يطوروا أبنفسهم النحو واملعاجم اخلاصة   وثقافيا يف عهد املشنا مثال؟   بلغتهم علميا
يف موطنهم، أو يف العهد املسيحي يف فلسطني حيث توفر بينهم كثري من االحبار الذين أتقنو ثالث لغات: عربية العهد 

 رامية؟القدمي، وعربية املشنا واأل 

اليت حتمل من العلم واملعرفة متأثرات ابلقرآن بينما جند الكثري من الكتاابت العربية اليهودية )املخطوطات العربية اليهودية(
الكرمي، بلغته العربية )االصل( وبالغته، وأصول جذوره، ووظائف كلماته النحوية، وأعراب مجله، ومعانيه، واليت اعتمد 

تبت ابحلرف ولكنه كعليها علماء اليهود يف تواليفهم، وهذا يؤكد مدى العالقة اللغوية بني العربية والعربية وأتثرهم هبا،  
العربي وميثل هذا الرتاث شرحية من االعمال والكتاابت اليهودية اليت أنتجها يهود العامل اإلسالمي ابللغة العربية املدونة 

وقد استخدمت هذه الكتاابت يف العصر الوسيط، ويقال عن العرب )وأما ملة العرب  فنظمت  (  11) ابحلرف العربي  
فنون الدنيا من فضل ونقص ومدح وكدح ونقض وأبرام، ويف كل التشبيهات ويف مجيع   ونثرت يف أكثر االشياءويف معظم

ذ استطاعت اللغة العربية إن تفرض سيادهتا على اللغات إ   املتضادات مبا أاتح هللا هلا من طول اللسإن، وسعة البيان(.
ع العرب يف ظل احلضارة اإلسالمية، ميني( مثلما نعموا ماألخرى أو )مم األاالخرى. اذ مل ينعم اليهود حتت حكم األ

ومل يتقدموا بثقافتهم مثلما تقدموا يف بالد املغرب واألندلس، ومل ينهضوا بلغتهم العربية مثلما هنضوا هبا يف ربوع اللغة 
 اً واضحاً ن اتثري اذ ك إنتاج  لتأثرهم ابحلضارة العربية اإلسالمية  إفضل  أالعربية، لقد كانت فرتة استقرار لليهود انتجوا فيها  

ولقد ظل هذا الرتاث غري معروف ألبناء العربية   داب الكثري. صعدة وهنلوا من العلوم والفنون واآلعلى حياهتم يف شىت األ
 ( 12)بسبب استخدام اخلط العربي. 

وعلى غرار الكتب العربية، وعلى هنج الدرس اللغوي والنحوي العربيني تناول علماء اليهود اللغة العربية، وكتبوا كتبهم     
من  الكثري  تعاجل  اليت  العربية،  املصطلحات  العربية، ومستعملني  املناهج  املنوال، مطبقني  على ذلك  واللغوية  النحوية 

مهية هذا العلم أدب، ولكن ابلرغم من  سامي يف جمال اللسانيات، والرتمجة والبالغة، واألرث العريب الالقضااي املرتبطة ابإل
)القرآن الكرمي( لفظاً   كما حبث املسلمون يف  كتاهبم  (13)نه مل يعطى حقه كما ينبغي يف البحث والتقصي والنشر.إف

سعى اليهود إل ذلك    - صحابة والتابعنيومعىن، وقراءة وصواتً، منذ عصر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعصور ال
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فأاثر ذلك الرغبة عندهم يف تطبيق مثل ذلك البحث ،  ، طاملا أهنم أهل كتاب مساوي(14)   رغبة يف تقليدهم وحماذاهتم
ن يلقن تلقينا خاليا من ا الذي مل يلق حىت ذلك الوقت االهتمام املطلوب بل ك  -على كتاهبم املقدس )العهد القدمي(  

أسوة بفقهاء املسلمني وحّفاظهم الذين جلأ إليهم املسلمون يف كل صغرية وكبرية، فنشأت عندهم   - أي شرح أو توضيح  
علوم خمتلفة تدور كلها حول القرآن الكرمي ولغته، ومن هنا مل يقف أثر العرب والعربية يف اليهود عند اللغة وآداهبا، بل 

 .( 15)   دبية، إل العربية الدينية عربية القرآن الكرمي  تعدى العربية األ

 ومنهجه يف الكتابة العربية اليهودية   املطلب الثالث: التفسري اللغوي

على هنج الكتب العربية اليت تناولت تفسري النص القرآين من النواحي النحوية واللغوية، حاول اليهود منذ القرن الرابع 
العاشر امليالدي، كتابة بعض األشعار الدينية وغري الدينية ابللغة العربية. واستعاروا من العربية القوالب الشعرية   ،اهلجري

 العروضية، ومفردات الوصف، واألشكال البديعية، والصور البيانية.

عد إن أخطأ بعض الشعراء يف وقد دفعت كتابة الشعر والنثر يف اشتقاق العربية إل التفكري يف لغتهم العربية وإحيائها ب
مثال استعماالت خاطئة لبعض األفعال 16اشتقاق صيغ جديدة لبعض األفعال العربية واستعماهلا. فقد الحظ حيوج  

عند بعض الشعراء الذين يكتبون ابلعربية املولدة، وساعدهم علي اشتقاق أفعال جديدة حسب التصريف العربى القائم 
فبدأ الدرس العربی برصد خصائص اللغة العربية، ومعرفة الطريق إل استعماهلا استعماأل .  على النموذج الثالثي للكلمة

ن اهلدف الرئيسي هو التقعيد العريب الذي بدأ برصد اللحن يف كتب حلن العامة، وحماربته مث الوقاية منه. ا فك.  صحيحا
و قدم علماء اليهود بعد إن    هلذا الغرض. فألفت كتب النحو وفقه اللغة وإصالح املنطق واأللفاظ الكتابية ... إل 

اطلعوا على تفاسري النص القرآين شروحا وتعليقات لغوية وحنوية يف تفاسريهم اليت تناولت أسفار العهد القدمي. وأول 
وأهم من قدم مثل ذلك النهج من التفسري سعداي الفيوم على فقه اللغتني العربية والعربية، وأصول جذورمها، ووظائف 

 (17) مجلها بوصفها أدوات البد للمفسر من الوقوف عندها    ۔ماهتما النكل

بعض  مع  سعداي  هنج  على  وسار  امليالدي(  عشر  )احلادي  اهلجري  اخلامس  القرن  يف  بلعام  بن  يهودا  بعده  وجاء 
أمهها   االختالف. وعلي الرغم من عدم بلوغه شأو سعداي يف إبداعه يف منهم التفسري اللغوي، نقده يف بعض الوجوه 

 . تعسفه يف استعماله للكلمات العربية وتشوها أصلها العربی کی تناسب ترمجته وتفسريه  

 وقد كتب بعض التفاسري ملعظم أسفار العهد القدمي، موضحا هبا وظيفة املفسر ومنهجه 
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 حيث يقول : 

 من يطلب شرح كلمة مبهمة يف نص من نصوص العهد القدمي عد راعيتها يف تفسريی: 

 قابلت الكلمة مبقابلها العريب، أو أبصوهلا ) جذورها (.   - ۱

 قارنت جذر الكلمة املشرتك بني العربية والعربية واآلرامية.   - ۲

 ( . ۱۱وضحت وظيفة الكلمة حنواي وإعرابيا" )  - ٣

والتفسري النصي. ونقد الذين استخدموا العقل فحسب. ال منهجه التفسريی لغوی وحنوی،   ربط بني التحليل النحوي 
 " . textual Criticismحيث تعامل مع النصوص فيلولوجيا واسلوبيا، تنبه إل ما يطلق عليه األن "النقد النصي  

واي وبالغيا. فصنف، يهودا بن التقدم يف البحث اللغوي بعد مزيد من االطالع على الدرس اللغوي العربی حن  وازداد
بلعام )القرن اخلامس اهلجري( كتااب يف األفعال املشتقة من األمساء، ويف األدوات النحوية. وهو أول من كتب من اليهود 

وسيلة بالغية أسلوبية تضفي ايقاعا   -كما نعرف    -عن ظاهرة التجنيس )اجلناس( يف نصوص العهد القدمي، والتجنيس  
 (18ص األدبية والشعرية)صوتيا يف النصو 

 اخلامتة:   -4

ة اإلسالمية وجند ييف هناية رحلتنا البحثية يف حبر املخطوطات للرتاث العريب اإلسالمي ندرك مدى عمق حضارتنا العرب  
ن هناك الكثري من الكتب اليت نقلت من احلرف العربي إل احلرف العريب مثل احملاضرة واملذاكرة ملوسى بن عزرا وقد أ

نقله االستاذ الدكتور عبد الرازق قنديل،  لذا إن االرث العريب يف العصر الوسيط والذي انتجه علماء اليهود من القرن 
اهلجري   األ–الرابع  الكرمي، ويف  القرآن  امليالدي يف حبث معاين  النحو العاشر  دب، والشعر، والفلسفة واحلكمة ويف 

واليهودي يف العصر الوسيط ويستفاد منها املتخصصون يف حتقيق الرتاث   ساسيا يف الفكر العريبأوالبالغة تعد مصدرا  
حياء الرتاث العريب، واستعادة املفقود منه، كما حيقق الفائدة للمتخصصني يف جمال اللغة إ والعاملون يف جمال املقارنة يف  

الثقافات  العربية وأتثريها يف  اللغوية منها واملتخصصني يف جمال احلضارة  الثقافة األ  العربية،  خرى، وخاصة أتثريها يف 
 اليهودية. 
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