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َمةُ    ُمَقدِّ
لــديانات الســ�وية القليلــة واحــدة مــن ا اليهوديــة

ـــيحية  ـــوار املس ـــر إىل ج ـــدة األث ـــل، ممت ـــة الوص باقي
ــديانات ذات األثــر  ــن ال ــة م ــافة إىل جمل ــالم، إض واإلس
اإلنسا7 املنبثقة عـن مـادة التفاعـل البرشـي، ورغبـة 
اإلنســان يف االحــت�ء بقــوة قــاهرة تكــون حصــنه يف 
 املل�ت ومالذه عند الشدائد، ال سي� بعـد أن عجـز عـن
استيعاب فكرة الوحي السـ�وي املبـارش عـىل واحـد 

من بني جنسه، ف�ل عقله إىل تقديس بعض املظاهر 
الطبيعية التي يعاينها كفاحا، أو إىل استحداث وسائط 
ــنام أو أرواح  ــل وأص ــاهرة كت�ثي ــوة الق ــU الق ــه وب بين
أشــخاص انتقلــوا إىل العــاY اآلخــر. عــىل أن اليهوديــة 

الثقافات يـربز يف مادتهـا بجـالء كغ[ها من الديانات و 
أثــر التفاعــل والــت�زج مــع اآلخــر، فــال ريــب أن الفكــر 
ـــار  ـــزاج آث ـــل وامت ـــادة التفاع ـــه م ـــا7 يف جملت اإلنس
الســوابق يف اللواحــق، وإن شــئت القــول فهــو أثــر 
حضارة الغالب يف بقايا املغلوب؛ فقـد َهـزم الرومـاُن 
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كانـت  اليوناَن عسكريا ولكن ثقافة اليونان وفلسـفتهم
أبعــد أثــرًا مــن نظ[تهــا عنــد الرومــان فتغلغلــت فــيهم 

  وبرزت يف حياتهم رغم الهزnة العسكرية.
وكذا اليهودية كبقية الديانات والثقافات يُـرى يف 
مادتها مـا لـيس منهـا بـداءًة، ولكـن آثـاُر الـدهر وبقيـة 
ـــىل أن لتـــاريخ  ـــوًرا، ع ـــوًرا فَطَ ـــا7 ط ـــل اإلنس التفاع

ة مرعيــة يف التــاريخ مــن اليهوديــة وأهلهــا خصوصــي
حيث السياق والداللة والنواتج. فاليهودية أمة Y تفلح 
يف بناء حضارة باملعنى الكامل ملسـمى الحضـارة وال 
هــم بــرزوا عــىل مرســح التــاريخ ج�عــًة غالبــًة باســطًة 
نفوذهــا عــىل رقعــة شاســعة مــن األرض لتــرتك بصــمة 

ر معلومة يف غ[ها من األمـم؛ اللهـم إال مـا كـان بنـذ
ـــد داوود  ـــىل عه ـــة ع ـــن امللكي ـــبيًا يف زم ـــ[ نس يس
ــام  ــة أم ــزا|هم املتتالي ــتهم ه ــن أذل ــلي�ن؛ ولك وس
ـــتات  ـــى والش ـــرقهم املنف ـــاورة، وف ـــعوب املج الش
وأُرغموا يف غالب تاريخهم عـىل التبعيـة ألمـة قويـة 
ينضــوون تحــت لوائهــا ويتــأثرون بهــا دينًــا وفكــرًا ولغــة 

رى يعولــون فتــارة nيلــون إىل مرصــ الفرعونيــة وأخــ
ــويالً  ــا ط ــارس. وزمنً ــالد ف ــة ب ــور، وثالث ــل وأش ــىل باب ع
يعايشــون الحضــارة العربيــة اإلســالمية وينعمــون يف 
ــل  ــاء العق ــة إلنش ــة الالزم ــام والحري ــان الت ــا باألم ظله
ــأثرون  ــور فيــؤثرون ويت ــر الــواعي املتط املبــدع والفك
ــب الثقافــات املتجــاورة  ويصــ[ون مثــاالً بيِّنــا عــىل ترشُّ

 بة لبعضها يف جميع مادتها.واملغال
فعىل مستوى اللغة العربيـة وهـى مـادة العهـد 
القــديم ؛كتــاب اليهــود املقــدس ولغــتهم املقدســة 
حتى ظهور اإلسالم؛ حيث كانت اللغة العربية هي أهم 
ــرة  ــبة الجزي ــائدة يف ش ــة الس ــامية الباقي ــات الس اللغ
 العربية إال أن العربية Y تتمكن من تجاوز تأث[ العربيـة
عليها فهي وإن كانت من اللغات السامية؛ وأيضـا كـ� 
يقول إرسائيل ولفنسون كانت شائعة قبـل نشـوء بنـى 
ــل  ــة أه ــت لغ ــاY إذ كان ــورهم يف الع ــل وظه إرسائي
فلســطU الكنعانيــة ولغــة كثــ[ مــن القبائــل يف طــور 
 Uسيناء ورشق األردن ثم ظهرت بطون بني إرسائيل بـ

راف الحجاز وانترشـت هذه األقوام يف طور سيناء وأط
منها إىل األقاليم األخرى. وبقيـت هـذه اللغـة صـاحبة 
السلطان والنفوذ مدة طويلة إىل أن ظهر تأث[ احـدى 
ــات  ــذت اللهج ــة فأخ ــى اآلرامي ــة وه ــات الكنعاني اللهج
العربيـــة والكنعانيـــة األصـــلية تضـــمحل مـــع التغـــ[ات 
السياسية ثم أخذت هذه اللهجـات يف القـرون األوىل 

ــد ا ــة بع ــام اللغ ــاءل أم ــدريجيا وتتض ــدهور ت ــيالد تت مل
ـعة  العربية التي كانت يف ذلك الحU �تد وتنترش برس

حتــى اضــطرت بعــُض القبائــل اآلراميــة والعربيــة إىل أن 
ــيئا  ــه ش ــدمج في ــيل وتن ــر� األص ــ الع ــتلط بالعنرص تخ
فشيئا؛ وهكذا بدأ أثر العربية يف العربية ثم ازداد تباعا 

�كُّـن العربيـة أكـ� مـن ذي قبـل مع انتشـار اإلسـالم و 
  رجوعا إىل القرآن الكريم.

وليس عىل مستوى اللغة فحسب بل إن سفر أيوب 
ــة  ــبه جمل ــن ينس ــدنا م ــديم وج ــد الق ــفار العه ــد أس أح
وتفصـــيال إىل العـــرب ولـــيس مـــن يهوديتـــه إال اللغـــة 
العربية وبعـض التفاصـيل الدراميـة نـزوًال عـىل قواعـد 

بU العل�ء والباحثU. هذا العرض األد�؛ عىل اختالف 
مـن ناحيــة اللغــة أمــا عــىل مســتوى الفكــر والفلســفة 
والعقيدة، فإنه Y يكد القرن السابع امليالدي ينتهـي 
ــور  ــدأت يف التبل ــد ب ــالمية ق ــوم اإلس ــت العل ــى كان حت
والتأصــيل فكــرًا وترشــيًعا فتبعــه عــىل التــوايل تقعيــد 

قــه العلــوم وابتكــار بعضــها كعلــم الحــديث وأصــول الف
والس[ة النبوية وعلم الكالم الذي شـغل النـاس ومـأل 
الدنيا حينـا مـن الـدهر وال زال؛ فعـاد بـأثره عـىل علـ�ء 
ــًة إذا  ــلمU. خاص ــرائهم املس ــارصين لنظ ــود املع اليه
علمنا أن طبقة من طبقات مفرسي الرشيعة اليهودية 
واملعروفــــة �رحلــــة "الجــــاؤونٍيم" أي العبــــاقرة أو 

ـــ ـــدأت ع ـــد ب ـــ�ء ق ـــة  ٥٨٩ام العظ ـــة بأكادnي ميالدي
"بومباديثا" يف بابل وامتدت حتى القرن الحـادي عرشـ 
امليالدي؛ وغ[هم من كبار عل�ء اليهوديـة كسـعديا 
الفيــومي ويهــوذا بــن قــريش وداوود بــن إبــراهيم 
الفايس وإبراهيم بن عزرا ومـروان بـن جنـاح القرطبـي 
الـــذي كتـــب تفســـ[ا لـــبعض أســـفار العهـــد القـــديم 

بعض عبـارات التجسـيم والتشـبيه فلجـأ إىل فاصطدم ب
منهج التأويـل متـأثرا باألشـاعرة يف تـأويلهم الصـفات 
اإللهية يف مثل قولـه تعـاىل يف القـرآن الكـريم "يـد 
اللـــه فـــوق أيـــديهم" بـــأن املقصـــود قوتـــه ســـبحانه 

  وتعاىل.
عىل أن نشأة علم الكـالم عنـد املسـلمU كـان مـن 

هم مـن األمـم وال أبرز العلـوم اإلسـالمية أثـرا يف غـ[ 
ســي� اليهــود؛ فقــد تــأثر الفكــر الفلســفي اليهــودي 
بهذا تأثرًا بعيد املدى فنشأت فرق دينية، ويف القـرن 
 Uالتاسع امليالدي كانت اليهودية منقسمة إىل فرقت
 Uــات ــU ه ــرْق ب ــم فَ ــون وأه ــانيون، والقرائي ــ� الرب ه
ــود  ــنا والتلم ــوا باملش ــرائY U يعرتف ــرقتU أن الق الف

رشوح لها قيمتها للكتاب املقدس وعىل العكس من ك
ــاَل  ــان املث ــان اليهوديت ــت الفرقت ــانيون، وتبع ــك الرب ذل
 Uالعر� الذي جاء من إسبانيا فنشأت فرقـة املتكلمـ
بU فالسفة اليهود من القرائU والربـانيU واسـتعاروا 
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مــــن املتكلمــــU املســــلمU أشــــكال مناقشــــاتهم 
 وجدالهم.

ات فمـن الواضـح أن ظـاهرة وعىل مسـتوى العبـاد
التـــأث[ قـــد تغلغلـــت أيضـــا إىل قلـــب العمـــل الـــديني 
ــالة يف  ــعائر الص ــر يف ش ــ� ظه ــة، ك ــادة الديني والعب
الكنــيس وعبــادة الطهــارة، فنجــد يف الترشــيع الــوارد 
ــون  ــن ميم ــوىس ب ــه م ــذي ألف ــوراة" ال يف "تثنيــة الت
والذي يقيضـ بغسـل القـدمU قبـل صـالة الصـبح يف 

راهيم بــن داوود" لغــزًا Y يجــد لــه حــال، نظــر الحــرب "إبــ
ويتساءل مـن أيـن جـاء مـوىس بـن ميمـون �ثـل هـذا 

  الفرض؟ وما أصله وما مصدره؟
 Uــافت ــU الثق ــا ب ــىل م ــة ع ــز يف الدالل ــيس أوج ول
اليهودية واإلسالمية من أوارص و�ازج من قول الباحث 
اليهودي الحـاذق أ� ذؤيـب إرسائيـل ولفنسـون يف 

دب قصــص األنبيــاء اإلســالمية يف معــرض حديثــه عــن أ 
املصنفات اليهودية يف كتابه عن كعب األحبار "إذا كان 
أدب القصــة اإلســالمية منــذ نشــأته إىل أواخــر القــرن 
الخامس للهجرة قد تغذى من املصادر اليهودية قبـل 
كل يشء، فإنه حدث منذ القرن السادس رد فعل قوي 

ــل يف ــذت تتوغ ــالمية أخ ــة اإلس  أدب أدى إىل أن القص
اليهود باألمصار اإلسالمية عامة و�رص خاصة، وهنـاك 
مجموعات يف قصص األنبياء عنـد اليهـود، يتضـح أنهـا 
متأثرة من القصة اإلسالمية فـإن مصـنفات مثـل فصـول 
الحـــرب اليعـــازر وفصـــول اليـــاهو والســـفر املســـتقيم 
ــىل  ــتمل ع ــيم تش ــرب نس ــأليف الح ــل ت ــنف الجمي واملص

ـــح ـــا مس ـــة عليه ـــات تلمودي ـــص رواي ـــن أدب القص ة م
  اإلسالمية. 

ــ�ء  ــن أس ــر� وم ــلوبها الع ــن أس ــك م ــدو ذل ويب
األعــالم العربيــة وآداب قصـــتها اإلســالمية، ولـــيس رد 
الفعــل هــذا قــارصا عــىل اقتبــاس النصــوص واألســ�ء 
واألعالم فحسب، بـل يشـمل نقـل قصـص كاملـة أخـذها 
املؤلفون اليهود من العربية، وY يلتفتوا إىل أصـلها 

در العربيـة، والـذين ال يعلمـون مقـدار تــأث[ يف املصـا
اآلداب العربية من شعر وفلسفة ومنطق وعلـوم يف 
يهود القرون الوسطى باألمصار اإلسالمية يعدون ذلك 
ظاهرة غريبة، ولكـن الـذين يعلمـون مبلـغ تـأث[ الحيـاة 
العقليــة العربيــة واإلســالمية يف الثقافــة اليهوديــة، 

حيتU الدينية والدنيويـة؛ إبان القرون الوسطى من النا
ـــة  ـــع العربي ـــىل املراج ـــت�د ع ـــبب االع ـــون س يفهم
اإلســالمية يف القصــص بــدال مــن الرجــوع مبــارشة إىل 
املصادر اليهودية، وقد ترصف املؤلفون اليهـود يف 
القصص التي أدخلوها يف البيئـة اليهوديـة مـن األدب 

ـــد  ـــة اليهوديـــة والعقائ ـــم العقلي ـــى تالئ العـــر� حت
  ة ".اإلرسائيلي

 Uال يبلـــغ الجهـــد بالباحـــث يف أوارص العالقـــات بـــ
 Uالرتاثــ Uالثقافــات واملعــارف حتــى يــدرك الــت�زج بــ
اليهودي واإلسالمي، فمن ناحية التأث[ اليهودي يف 
اإلسالمي فإن كثـ[ًا مـن النصـوص اإلسـالمية وتفاصـيل 
الـرتاث اإلسـالمي فضـًال عـن املجـاورة الزمنيـة لليهـود 

هــذا الــت�زج فإننــا نجــد فــي� رواه دالــة بعمــق عــىل 
البخــاري يف صــحيحه عــن أ� هريــرة ريض اللــه عنــه 
قـــال: كـــان أهـــل الكتـــاب يقـــرؤون التـــوراة بالعربانيـــة 

(ملسو هيلع هللا ىلص) ويفرسونه بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول الله 
"ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنـا باللـه 

د وأبـو داوود عـن أ� وفـي� رواه أحمـ) ١(وما أنزل إلينا.
ومـن  )٢(هريرة بلفظ "حـدثوا عـن بنـي إرسائيـل وال حـرج.

بوقوع أثـر السـابقU ومـنهم اليهـود (ملسو هيلع هللا ىلص) إخبار النبي 
يف املسلمU ما رواه البخاري؛ فعن أ� سعيد ريض 

قـال "لتتـبعن سـنن مـن قـبلكم (ملسو هيلع هللا ىلص) الله عنـه أن النبـي 
ــب ــر ض ــلكوا جح ــى إذا س ــذراع حت ــا ب ــرب، وذراًع ــربًا بش  ش
لسلكتموه، قلنا يا رسول الله اليهـود والنصـارى؟ قـال 

  )٣(فمن.
وغ[ هـذا شـيوع مـا يسـميه علـ�ء تفسـ[ القـرآن 
ــرآن  ــين للق ــم املفرس ــات" يف فه ــريم "باإلرسائيلي الك
الكريم وتكرر الدعوات لتنقيـة بطـون الـرتاث اإلسـالمي 
منها، وهي إن كانت غ[ ذي بـال عـىل صـلب العقيـدة 

 أنها ال ريب قد تركت أثرًا يف تشكيل وأصول الرشيعة إال
ـــورهم  ـــلمU يف تص ـــد املس ـــريف عن ـــوعي املع ال
 Uوالت�زج ب ªلرتاثهم عىل الجملة. هذا التبادل الرتا
الثقـافتU اليهوديـة واإلسـالمية Y يكـن نتاًجـا مفاجئــا 
النتشار اإلسالم وإ»ا طُرحت بـذوره يف تربـة العالقـات 

الم بزمن طويل، حيث تأكدت بU الديانتU في� قبل اإلس
شــواهد التواصــل بــU اليهــود وعــرب الجاهليــة الــذين 

م حملوا لواء اإلسالم nثلون مادة العرب وهم بدوره
  في� بعد.

العالقات التاريخية ب2 أدب عرب الجاهلية -١
 وأدب العهد القديم

ــم  ــن رح ــا م ــواردة إلين ــة ال ــوص الجاهلي ــدم النص أق
بل اإلسـالم وأشـهرها مـا كـان التاريخ ال تجاوز القرنU ق

من شعر أمرئ القيس واملهلهل وأرضابهـ�؛ ذلـك أن 
تراجم أهل األدب Y تتوسع يف ذكر السابقU علـيهم 
إال من نُتَف حملتها الرضورة، وذلك لقلة املادة الواردة 
إلـيهم مــن أعــ�ق التـاريخ ولعلهــم أرادوا التثبــت يف 
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ال ملـا اشـتهر نسبة األقوال إىل قائليها فلم يعرضـوا إ 
ــرئ  ــد أم ــ� ورد عن ــرواة، ك ــنة ال ــىل ألس ــيته ع وذاع ص

  القيس يف قوله           
  ُعوجا عىل الطّلل املحيل لعلنا

  نب° الديار ك� ب° ابن حذام
  

وابن حذام هذا من الشعراء الذين اندثرت أقوالهم 
وY يعد يُسمع به فيقول عنه ابن سالم الجمحي يف 

جل من طيء Y نسمع شـعره طبقات الشعراء " وهو ر 
الذي ب° فيـه وال شـعرًا غـ[ هـذا البيـت الـذي ذكـره 

"ويعرج ابن سـالم يف ذات املحـل عـىل  )٤(أمرؤ القيس
ــد  ــن قص ــان أول م ــول: وك ــة "فيق ــن ربيع ــل ب "املهله
القصائد وذكر الوقائع املهلهل بن ربيعة التغلبي يف 
قتل أخيه كليب وائل قتلتـه بنـو شـيبان. وهـو مـا حـدي 

بعض الباحثU أن يستبعد فكـرة الـتالقح بـU أدب عـرب ب
الجاهلية وأدب العهد القديم، غ[ أن املنطـق املجـرد 

ذلك أن استقرار الباحثU عـىل -يجايف هذه األطروحة، 
أن كًال من العربية والعربية يصـدران عـن أرومـة واحـدة 
فـــي� عـــرف عنـــد علـــ�ء اللغـــات �جموعـــة اللغـــات 

اللفظـي واملعنـوي يف كثـ[  السامية ذات املشرتك
يأ´ إال أن ³ـة تواصـًال و�ازًجـا  -من أصولها وفروعها

قد وقع عىل نطاق واسع يف رحـم التـاريخ املجهـول 
حتــى وإن كنــا نفتقــد إىل كثــ[ مــن دالئلــه، إذ إن فقــد 

  ليًال عىل انعدام األثر بالكلية.الدليل ليس د
يق كـان ك� أن األدلة التاريخية تتواتر عىل اتصال وث

بU اليهود وعرب الجاهلية؛ فإننـا نجـد ذكـر العـرب يف 
غ[ موضع يف العهد القديم. "إذ ينتسـب كالهـ� إيل 
جد واحد هو عابر بن شالح بن ارفكشاد بن سام بن نوح، 
فعابر ولد ولدين ه� "فالج ويقطان" ومن "فالج" خـرج 
أبرام، ومن يقطان تفرعت ثالث عرشة قبيلة عربية، كـان 

ن هذا هو قحطان الذي يسميه النسـابون العـرب يقطا
"أبا يعرب". َوْمن يتفحص الكتاب املقدس يشعر بأن أصل 
العربانيـU مـوطن العــرب... والـذي يتتبــع أخبـار التــوراة 
يجـــد أن إســـ�عيل وأبنـــاءه (نبـــايوت بكـــره وقيـــدار..... 
ومسا.... قد أقاموا يف مناطق ال تزال تعترب من صميم 

ربية وY يكونوا بعيدين عن أنسبائهم أرض الجزيرة الع
ــــــارة  ــــــه س ــــــن زوجتي ــــــراهيم م ــــــيهم إب وأوالد أب
وقطورة...وبقيــت أوارص القــر� تشــدهم إيل بعــض 
فيتــزوج عيســو بــن إســحاق "محلــة" بنــت إســ�عيل بــن 

  )٥(إبراهيم أخت نبايوت).
ومن املواضع التي وردت يف العهد القديم تحمل 

يف سفر امللوك  ، فإننا نجدوبعض ملوكهمذكر العرب 

ــلي�ن يف  ١/١٤:١٠،١٥ ــذي أ· س ــذهب ال ــان وزن ال "وك
سنة واحدة ست�ئة وستا وسـتU وزنـة ذهـب، مـا عـدا 
الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العـرب 

  ووالة األرض".
 ֵמאֹות ֵׁשׁש-- ֶאָחת ְּבָׁשָנה ִלְׁש�ֹמה ָּבא- ֲאֶׁשר, ַהָּזָהב ִמְׁשַקל ַוְיִהי" 

, ָהֹרְכִלים ּוִמְסַחר, ַהָּתִרים ֵמַאְנֵׁשי ְלַבד טו.  ָזָהב ִּכַּכר, ָוֵׁשׁש יםִׁשּׁשִ 

  " ָהָאֶרץ ּוַפחֹות, ָהֶעֶרב ַמְלֵכי- ְוָכל

"وأهـاج الـرب عـيل  ١٦:٢١األيـام ال ثـا7 أخبارويف 
يهـــورام روح الفلســـطينيU والعـــرب الـــذين بجانـــب 

"Uالكوشي  
- ַעל, ֲאֶׁשר, ְוָהַעְרִבים ַהְּפִלְׁשִּתים רּוחַ  ֵאת, ְיהֹוָרם- ַעל ְיהָוה ַוָּיַער" 

  " ּכּוִׁשים ַיד

"ملا سمع سنبلط وطوبيـا والعـرب    ٧:٤ويف نحميا 
  والعمونيون...."

, ְוָהַאְׁשּדֹוִדים ְוָהַעֹּמִנים ְוָהַעְרִבים ְוטֹוִבָּיה ַסְנַבַּלט ָׁשַמע ַכֲאֶׁשר ַוְיִהי" 

; ְלִהָּסֵתם, ַהְּפֻרִצים ֵהֵחּלּו- ִּכי-- רּוָׁשַלִםיְ  ְלֹחמֹות ֲארּוָכה ָעְלָתה- ִּכי
  " ְמֹאד, ָלֶהם ַוִּיַחר

"العرب وكل رؤسـاء قيـدار هـم   ٢١:٢٧ويف حزقيال
  تجار يدك..." 

, ְוַעּתּוִדים ְוֵאיִלם ְּבָכִרים; ָיֵד3 ֹסֲחֵרי ֵהָּמה, ֵקָדר ְנִׂשיֵאי- ְוָכל ֲעַרב" 

  " ֹסֲחָרִי3 ָּבם

" فأخذت الكـأس مـن يـد الـرب  ٢٤-١٧: ٢٥ويف ارميا 
وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم.... وكـل 

  ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنU يف الربية"
 ְׁשָלַחִני- ֲאֶׁשר, ַהּגֹוִים- ָּכל- ֶאת, ָוַאְׁשֶקה; ְיהָוה ִמַּיד, ַהּכֹוס- ֶאת ָוֶאַּקח" 

  " ָהעּוץ ֶאֶרץ ַמְלֵכי- ָּכל, ֵאתוְ , ָהֶעֶרב- ָּכל, ְוֵאת .....ֲאֵליֶהם, ְיהָוה

وحي من جهة بـالد العـرب: يف “ ١٣:٢١ويف اشعيا
"Uيا قوافل الداداني Uالوعر يف بالد العرب تبيت  

  " ְּדָדִנים ֹאְרחֹות, ָּתִלינּו ַּבְעַרב ַּבַּיַער: ַּבְעָרב, ַמָּׂשא" 

  
ــد  ــاء العه ــاثرة يف أنح ــواهد املتن ــن الش ــ[ه م وغ

 ريب عن عالقات سياسية وتجاريـة القديم التي تنبئ ال
ال ينفصل عنها مجال عالقات األدب والرتاث واقتباس كل 
منه� عـن األخـر، وY يقـف األمـر عنـد هـذا الحـد حيـث 
املعامالت القا|ة عىل توازن القوي ومراعاة األعراف 
السياسية بU الج[ان يف ذلك الحU بل تعداه إىل حد 

ـــود ك ـــرب لليه ـــالد الع ـــتقبال ب ـــة اس ـــU يف أزمن الجئ
ــدث يف  ــديم تتح ــد الق ــحف العه ــإن ص ــطهاد. "ف االض
يشء من القطع والوثوق أن الكثـ[ مـن اليهـود فـّروا 
إيل بالد العرب من الظلم واالستعباد الـذي ينـزل بهـم 

حلت جموع مـن اليهـود  -نبوخذ نرص-ويف عهد بختنرص
يف بالد العرب وانحدرت إيل الحجاز ويغلب عـيل الظـن 

اليهودية نزلت جهات خيرب وي�ب و استقرت أن البطون 
فيهــا ومــن هنــا اعتقــد القــدماء أنــه يوجــد يف هــذه 

  )٦(الجهات جموع من اليهود".
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ويذهب صاحب "األغا7" يف مروياته إيل أبعد من 
هــذا، فــ[وي أن نــزول بنــي إرسائيــل إيل أرض الحجــاز 
في� ييل املدينة ونواحيها كان بعد وفاة مـويس بـن 

الصالة والسالم وذلك حU يتحدث عن رجـل  عمران عليه
من يهـود يـدعي "أوس بـن ذَُ� اليهـودي"، فيقـول: 
وهو رجل مـن بنـي قريظـة، وبنـو قريظـة وبنـو النضـ[ 
يقال لهم الكاهنان، وهم من ولد الكاهن بن هارون بن 
عمران أخي مويس بن عمران صـيل اللـه عـيل محمـد 

ب بعــد وفــاة واّلــه وعلــيه�، وكــانوا نــزوًال بنــواحي يــ� 
مويس بن عمران عليه السالم ، وقبـل تفـرق األزد عنـد 

  )٧(انفجار سيل العرم، ونزول األوس والخزرج بي�ب.
ويورد ابن خلـدون أن بنـي إرسائيـل قـد �كنـوا مـن 
 Uأمة الع�ليق بأرض الحجاز فيذكر  "يف كتب اإلخبـاري
أن بنــي إرسائيــل بعــد ملكهــم الشــام، بعثــوا بعــوثهم 

از وهنالك يومئذ أمة مـن الع�لقـة يسـمون إىل الحج
"جاسم" وكان اسـم ملكهـم  "اإلرم بـن األرقـم"، وكـان 

ــاهم  ــع  –أوص ــغ  –أي يوش ــن بل ــنهم م ــتبقوا م أال يس
ــم  ــوا األرق ــة وقتل ــىل الع�لق ــروا ع ــ� ظه ــم، فل الحل
ــا  اســتبقوا ابنــه وضــنوا بــه عــىل القتــل لوضــاءته، ومل

وهم مـن رجعوا من بعد الفتح وبخهم إخوانهم ومنعـ
دخول الشام وأرجعـوهم إىل الحجـاز ومـا �لكـوا مـن 
أرض يــ�ب فنزلوهــا واســتتم لهــم فــتح يف نواحيهــا، 

بل جـازت  )٨(ومن بقاياهم يهود خيرب وقريظة والنض[".
اليهوديــة إىل بعــض قبائــل العــرب كــ� يــروي صــاحب 

وبني كنانـة،  )٩((املستطرف) "كانت اليهودية يف »[،
ويشـ[ ابـن خلـدون  )١٠(ب، وكنـدة....".وبني الحارث بن كع

) إىل أن داوود عندما �ـرد عليـه بنـو ٢/١١١يف تاريخه (
إرسائيل فر ومعه سبط يهوذا إىل خيرب وأقـام إىل أن 
قُتل ابنه وعاد إىل وطنه"، ويعلق د/ محمود املراغي 
قائًال: "فـال غرابـة إذن يف أن ينطـق داوود يف مراثيـه 

عــر� وتركيــب وتعبــ[ ومــزام[ه وأمثالــه بإحســاس 
."U١١(عربي (  

ويف املقابل نجد أن لعرب الجاهلية صـالت واسـعة 
ــيل  ــم لتحص ــة به ــل املحيط ــك والقبائ ــاألمم وامل�ل ب
منافع سياسية واقتصادية ويسجل لنا التـاريخ أنـه كـان 
للفــرس والــروم نفــوذ يف قبائــل العــرب فيقيمــون 
 مــنهم ملوكًــا تــابعU لهــم وتتعــدد الــرحالت بأغراضــها
املتعددة في� بيـنهم وبـU عـرب الجاهليـة حتـي إنـه 
لُ[وي أن أول من أدخل األصنام إىل الكعبة هـو عمـرو 
بن لحي الخزاعـي، فـ[وي ابـن هشـام "حـدثني بعـض 
أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إيل الشـام 
يف بعض أموره، فل� قدم مآب من أرض البلقاء، وبها 

عمــالق... رآهــم يعبــدون  يومئــذ الع�ليــق، وهــم ولــد
ــم  ــي أراك ــنام الت ــذه األص ــا ه ــم: م ــال له ــنام، فق األص
تعبدون؟ قـالوا لـه: هـذه أصـنام نعبـدها فنسـتمطرها 
فتمطرنا، ونستنرصها فتنرصنا، فقال لهـم أال تعطـو7 
منهــا صــنً� فأســ[ بــه إىل أرض العــرب فيعبدونــه؟ 
فأعطوه صن� يقال لـه: ُهبـل، فقـدم بـه مكـة فنصـبه، 

  )١٢(لناس بعبادته وتعظيمه.وأمر ا
ويروي ابن قتيبة "أن قبّاذ ملك الفرس َملّك الحارث 
بن عمرو جد أمرئ القيس الشاعر الجـاهيل املعـروف 

ــرب". ــيل الع ــرب ) ١٣(ع ــىل أن ع ــر ع ــل آخ ــذا دلي ويف ه
الجاهلية Y يكونوا �عزل عن الـدنيا وال هـم اعتكفـوا 

ل يف زاوية من األرض؛ ال يشغلهم حال من حـولهم؛ بـ
هــم ومــن جــاورهم عــىل الــدوام يف شــأن مــن األخــذ 
والرد، والعربيون عىل أية حال كانوا أهل جوار للعرب أو 
استوطنوا بعـض أرضـهم نحـوا مـن الزمـان عـيل الحـال 

  الذي أسلفت شيئًا من ذكره.
والقرآن الكريم يوثـق بعـض رحـالت العـرب الخارجيـة 
يف غ[ موضـع ولعـل منهـا قولـه تعـايل يف سـورة 

ـيِْف ١"ِإلِيَالِف قَُريٍْش( قريش تَاِء َوالصَّ ) إِيَالِفِهْم رِْحلََة الشِّ
ــِت (٢( ــُدوا رَبَّ َهــَذا الْبَيْ ــِذي أَطَْعَمُهــْم ِمــْن ٣) فَلْيَْعبُ ) الَّ

فال يعوزنا بعـد ذلـك الـدليل ). ٤ُجوٍع َوآََمنَُهْم ِمْن َخْوٍف(
عيل حتمية وجود صـالت قضـت بـت�زج آثـار كـل مـنه� 

  عىل نحو يُظَن حينا ويُستيَقن بالدليل أحيانًا.يف اآلخر 
ومن املسلم به أن شعر أمرئ القيس وأقرانه ومـا 
ــورة  ــة وعمــق الص ــراء األخيل ــوج وث ــه مــن النض يتميــز ب
وج�ل النظم وروعة الرتاكيب ال nكن أن يكون قد نشأ 
طفرة عىل هذا النحو مـن البالغـة. ويف السـياق ذاتـه 

ــ ــه) يف مع ــالم (نولدك ــم ك ــاريخ يفه ــن ت ــه ع رض حديث
ــات األوىل  ــول " واإلنتاج ــديم إذ يق ــر� الق ــعر الع الش
للشــعر العــر� القــديم؛ التــي حفظــت لنــا عــىل شــكل 
مقبول تبدي يف جوهرها عن نفـس األشـكال الخارجـة 
ــــعراء  ــــائد الش ــــا يف قص ــــي نتعرفه ــــة الت والباطني

وإذا كان من الرضوري أن (ملسو هيلع هللا ىلص) املعارصين للنبي محمد 
عر العر� نشأ عن شعر الرجز األبسط نفرتض أن كل الش

شكال، فإن تكوين األشكال األكمل ابتداًء من الرجز قد تم 
قبل التاريخ املؤكد، ويبـدو مـن الطريقـة التـي يتحـدث 

 )١٤(بها امرؤ القيس ويقول إنه إ»ـا يحـاÀ مـن سـبقه.
"وعليـه فإننــا ال نســتطيع التســليم بــأن أقــدم النصــوص 

U أيدينا من إنتـاج أمـرئ الجاهلية هي النصوص التي ب
القيس ومعارصيه م� ال يجاوز بحال قرنU قبل اإلسالم 
عيل أك� تقـدير، إذ أن نـاموس الحيـاة وطبـائع األشـياء 
يشهدان باستحالة أن يولد يشء وهو مكتمل الشـباب 
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والقـــوة والنضـــوج واالزدهـــار دون أن nـــر بالـــدورة 
بالنــا  الطبيعيــة ملولــد األشــياء و»وهــا املتــدرج، فــ�

بدورة حياة اآلداب التي تستغرق القـرون الطـوال حتـي 
يبلغ األدب أوج ازدهاره يف املضمون والشكل بالهيئة 

  )١٥(التي وصل إلينا فيها الشعر الجاهيل".
ولعل هذا هو عـU مـا عنـاه املسترشـق اإليطـايل 
اجنتسيو جويدي "إن قصائد القـرن السـادس املـيالدي 

 )١٦(هــا ³ــرة صــناعة طويلــة.الجــديرة باإلعجــاب تنبــئ بأن
وهو ما يذكره ويؤكده بداءًة ابن سالم الجمحي شاكيًا 
ضياع العلم في� يرويه يونس بن حبيب عـن أ� عمـرو 
بن العالء "ما انتهي إليكم م� قالت العرب إال أقله ولو 
جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كث[". وم� يدل عـيل 

دي الــرواة ذهــاب العلــم وســقوطه قلــة مــا بقــي بأيــ
املصححU لطرفة وعبيد والذي صح له� قصائد بقـدر 
عرش وإن Y يكن له� غ[هن فليس موضـعه� حيـث 
وضــعا مــن الشــهرة والتقدمــة وإن كــان مــا يــروي مــن 
الغنــاء لهــ� فليســا يســتحقان مكــانه� عــيل أفــواه 

، هذا فضالً عن ما اشتهر عـن العـرب مـن َصـْوغ )١٧(الرواة
ــال  ــت الحكــم ورضب األمث ــة راق ــة بليغ ــب أدبي يف قوال

ــاغها  ــى، واستس ــا ومعن ــيهم لفظ ــل وارد عل ــنهم ك م
  ومت�زج بهم.

  أثر عرب الجاهلية يف العهد القديم -٢
وإذا درســنا أدب العهــد القــديم عــىل النحــو الــذي 
يُدرس به األدب العر� فإننا ال شـك سـنقف عـىل كثـ[ 
مــن الصــور واألخيلــة املتشــابهة، "وهــذه الصــور التــي 

ت يف شعر عـر� جـاهيل ُوجـد شـبيه لهـا سـواء ورد
ــعرية  ــارات الش ــن املخت ــ[ه م ــاد أو غ ــيد اإلنش يف نش
العربيــة املمتــازة يف العهــد القــديم إال أن الحقيقــة 
التــي يجــب إدراكهــا أن العربيــU قبــل أن يعــربوا األردن 
ويعرفوا باسم عربيU كانوا يحيون حياة عربية بدويـة، 

ــا ــطU ج ــوا إيل فلس ــ� نزح ــالهم فل ــم خي ءوا ومعه
ــذه  ــد الزمــتهم ه ــريحتهم العربيــة وق الصــحراوي وق
الخصائص عًرصا طـواًال ،ومـن ثـم أخـذت تتطـور وتجـاري 
األحداث التاريخية، فهذه الصور الشـعرية التـي نجـدها 
مشرتكة بU األدبU ترجع يف الواقع إىل تلك العصـور 
التي عاشت فيها هـذه القبائـل يف صـعيد واحـد وأي 

التاريخ أو تحقيق صـورة شـعرية يف إحـدى حكم عيل 
 Uيتطلب منا وال شـك الرجـوع  -العربية والعربية–اللغت

  )١٨(إيل اللغة األخرى".
"وقد توصل علـ�ء دراسـات العهـد القـديم إىل أن 
أدب العهــد القــديم يعكــس أدب الشــعوب الســامية 
ــب  ــرز الكت ــن أب ــده.... وم ــه وتهوي ــد أَْرسَلت ــة بع nالقد

ربط أدب العهد القديم بآداب الشـعوب املؤلفة التي ت
ــطلح  ــذا املص ــام له ــاملعني الع ــة ب nالرشــقية القد
الكتاب الذي حـرره (جـيمس ريتشـارد) بعنـوان " نصـوص 

) ١٩(الرشــق األدÂ القــديم املتعلقــة بالعهــد القــديم".

إضـافة إىل أّن أســفار العهــد القـديم التــي بــU أيــدينا 
»ـا جـزء مـن ليست هي كـل النتـاج األد� للعربيـU وإ 

كثــ[ تــم انتقــاؤه عــيل أســس دينيــة محضــة وأقصــيت 
نصــوص أخــرى فلــم تحــظ بــاالعرتاف اليهــودي كســفر 
يهوديت وطوبيا وغ[ها. "وY تحفظ عـىل هـذا النحـو 
جميع آثار األدب العربي القديم، فأسفار العهد القديم 
نفسها تش[ إىل املصادر التي استمدت منها مادتها؛ 

طــات العربيــة التــي كشــفت أخــ[ا هــذا إيل أن املخطو 
بالقرب من البحر امليت تضم عـدا بعـض نصـوص العهـد 
القــديم كتابــات أخــري ليســت فيــه.... والســبب الــرئيس 
الذي دعا العربيU إيل أن يحفظوا يف العهد القديم 
األســفار التــي يضــمها دون غ[هــا هــو أن الغــرض مــن 

تصــلح تصــنيفه كــان دينيــا ال أدبيــا فــاخت[ت الكتــب التــي 
للتعليم الديني، أي التي تشتمل عـيل تعـاليم وتـاريخ 

  )٢٠(ديني.
ومـن الصـور الواضـحة الداللــة عـىل التـأث[ العــر� 
يف مادة العهد القديم ما نجده يف مستهل اإلصحاح 
الثالثU من سفر األمثال "حيث يبدأ اإلصحاح بنسبة النص 

-ִּבן גּוראָ , ִּדְבֵריإىل رجل اسمه (اجور بن ياقة) من مسـا: " 
" أي "كالم أجور بـن ياقـه املسـاÅ، ويبـدأ  ַהַּמָּׂשא—ָיֶקה

اإلصــحاح الحــادي والثالثــون بنســبة الــنص إىل (ملوئيــل 
ا):     ملك مسَّ

" أي " كالم ملوئيل ملك مسا"   ַמָּׂשא    -- ֶמֶל3 ְלמּוֵאל, ִּדְבֵרי" 
ا) العربية،  فاألول يبدو أنه ملك أو شيخ لعش[ة (مسَّ

ك� هو واضح بالنص ملك من ملوك (مّسا) و  والثا7
ا" هذه اسم لعش[ة عربية من نسل    ַמָּׂשא "مسَّ

ويرى ) ٢١(.٢٥/١٤إس�عيل ك� جاء يف سفر التكوين
الدكتور فؤاد حسنU عيل أننا يف سفر نشيد اإلنشاد 
نقف عىل كث[ من الصور األدبية التي يشرتك فيها 

هيل خاصة مع تلك غزل النشيد مع الشعر العر� الجا
  التي يعرضها أمرؤ القيس يف معلقته حU يقول: 

  
  فجئُت وقد نضت لنوم ثيابها

  لََدى السرت إال لبسة املتفضل
  فقالت Un الله مالك حيلة

  وما أن أري عنك الغواية تنجيل
  
  



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 األثر العر� اإلسالمي يف اليهودية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –واألربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١٩٣

  ويف هذا املعني يغنينا النشيد: 
أنا نا|ة وقلبي يقـظ حبيبـي يطـرق افتحـي يل يـا 

بتي، ح�متي غـانيتي، كسـا الطـّل هـامي. أختي يا حبي
  آخر من املعلقة يقول أمرؤ القيس أيًضا:ويف موضع 

  وفرٌع يَزيُن املÆَ أسود فاحم
  أثيٍث كِقنو النخلة املتعثكل

  
ويصورها النشيد بقوله: شعرك يت�وج �اوج معـز 
تنحدر من جبل جلعاد قامتك نخلة وثدياك عناقيد، قلـت 

ومـن الواضــح يف  )٢٢(ذاقهاتسـلق النخلــة وأمسـك بأعــ
ــادة  ــةامل ــب  األدبي ــة أغل ــا كطبيع ــراÅ أنه ــنص املق لل

النصـوص األدبيــة تقــع أســ[ة لعنــارص البيئــة املحيطــة، 
، "ورغـم بس�ئها وصـحراءها وطيورهـا وطبـائع أهلهـا

افتتــان البــاحثU إال أنهــا ال ترقــي بجــال يف عمقهــا 
وإحساســـــها وشـــــمولها إيل مســـــتوي النصـــــوص 

ــ ــر إيل أن األقــوى واآلصــل الجاهلية...وه ذا مــؤرش آخ
  )٢٣(واألعمق ال بد أن يكون هو املؤثر ال املتأثر".

ويذهب جملة مـن البـاحثU ومـنهم بـاحثون يهـود 
إىل عروبة سفر أيوب من حيث ألفاظـه وبعـض دالالتـه، 
فهــذا إرسائيــل ولفنســون كعادتــه يقــارب ثــم تدفعــه 
 العصبية لئال يسدد؛ فيقـول "ومجمـل القـول يف سـفر
أيوب أنه يرمي إىل إظهار عظمة الله وجربوته وعزتـه 
وضعف املخلوق وذلتـه فهـو مـن أبـدع مـا وصـل إليـه 
ــــــــواره  ــــــــه يف أط ــــــــودي وأكمل ــــــــ[ اليه التفك
التاريخية...والذي يهمنا من هذا الكتاب أنه أقرب سـفر 
عربي إىل اللغة العربية من حيـث مـا فيـه مـن األلفـاظ 

الصـحراوية فـإن التي تشبه العربية ومن حيث مسـحته 
أســ�ء أيــوب وأصــدقائه هــي األســ�ء التــي كانــت 
مألوفة عند أهل الجزيرة يف الجاهلية حتى ليتيرس لنا 
أن نجــد للفــظ أيــوب اشــتقاقًا مــن فعــل عــر� هــو آب 
يؤوب أو رجع إىل الله أي تاب يتوب فمعنى أيوب تائب 
أو تواب أي راجع إىل الله. وتدل أس�ء أصـدقائه عـىل 

فر أيوب آثر أسـ�ء شـبيهة بأسـ�ء عربيـة أن مؤلف س
جاهلية عىل أس�ء يهودية مألوفة: أليفـاز التـي�7 
مــن تــي�ء (ولعلهــا كانــت مســكونة بيهــود منــذ ذلــك 

  ) ٢٤(العهد) وبلداد الشوحي وصوفر النع�7.
  
  
  

إشكاليات تدوين النص املقرا: -٣
الجاهيل وآداب الشعوب  وعالقته باألدب

  املحيطة
ــا أن األ  ــرض طامل ــد تع ــ�ًا ق ــعرًا ون ــاهيل ش دب الج

لعوامــل التطــور واالزدهــار التــدريجي حتــى وصــل إىل 
والتــأثر مــع نظــائره، وذلــك  التــأث[مرحلــة القــدرة عــىل 

باعتبار أن األدب هو كائن حي يتأثر بالعوامل املحيطـة؛ 
ــا أن  واســتناًدا إىل مــا ســلف ذكــره حيــث يســتحيل عمليً

هو مجرد نتاج للقـرن  يكون ما وصلنا من األدب الجاهيل
الرابع املـيالدي عـىل التقريـب بـل هـو أبعـد مـن ذلـك 
بكث[، وعليه فإنه سيكون من املفيد التعامـل مـع نـص 
العهد القديم �نظور الحكـم عـىل املـادة األدبيـة؛ ال 
سي� وأن نص العهد القديم هو يف ذاته مادة أدبيـة 
وتاريخية ودينية يف سياق واحد. ومـن البـديهي يف 

راسات األديان أن يُطـرح للوهلـة األويل تسـاؤالت عـن د
آلية تدوين نصوصها املقدسة وظروف تدوينها، وعنـد 
ــنص  ــفته ال ــديم بص ــد الق ــن العه ــؤال ع ــرح ذات الس ط
الديني للج�عة اليهودية؛ فإننـا سـوف نـدرك إىل أي 

بالغـة يف االضـطراب  الـنصحد؛ كم كانت ظـروف نشـأة 
لـنص ذاتـه كوحـدة أدبيـة والتناقض ما عاد بآثاره عـىل ا

  شتة وتحمل نفس س�ت ظروف النشأة.خرجت م
فالنص املقراY Å يُكتب كله مرة واحدة أو روعي 
يف تدوينه درجة عالية مـن الثقـة والتثبـت وإ»ـا كتـب 
عىل فرتات زمنية متباعدة تبلغ القـرون فبـU مـويس 
و"عزرا" الكاتب الذي دون التوراة ما يقارب األلـف عـام، 

لفــرتة الزمنيــة الطويلــة حتــى زمــن تــدوين عــزرا هــذه ا
االضـطراب البيئـي  لعوامـلللرشيعة جعلت النص عرضة 

والزمنــي، فــاعرتاه مــن التنــاقض بــU نصوصــه اليشــء 
الكث[، ال سي� وأّن بني إرسائيل أنفسهم كانوا كثـ[ي 
النزوع إىل مخالفة الرشيعة يف جوانب عديدة؛ أولهـا 

ى عاب علـيهم أنبيـائهم الجانب العقدي والتعبدي حت
ذاتهم مراًرا هذا الجنوح، فنجد "إيليا" يف سفر امللوك 
األول ينتقد عبادة بني إرسائيـل آللهـة كنعـان "فتقـدم 
 Uإيليا إىل جميع الشعب وقال حتـى متـي تعرجـون بـ
الفرقتU؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعـل 

ارميـا وصـفنيا . وكذلك نقـد كـٍل مـن ٢١:١٨ ١فاتبعوه" مل
  عبادة النجوم واألفالك.

 املضـــامYU يتوقـــف نقـــد األنبيـــاء عنـــد مســـألة 
التعبدية فقط وإ»ا تعداها إىل مسألة خطـ[ة وهـي 
مسألة تحريف الـنص املقـراÅ، فوقـوع تحريـف للـنص 
يعني تأثر بآخرين والتأثر يف قليل يقود إىل التأثر يف 
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ًدا عليـى رجـال كث[. "فنجد النبي ارميا غضب غضبًا شـدي
التــوراة يف عرصــه وأعلــن رصاحــة (كيــف تقولــون نحــن 
حك�ء ورشيعة الرب معنـا حقـا إنـه إيل الكـذب حولهـا 

) وعيل الرغم أن ه.فايس ٨:٨قلم الكتبة الكاذب) (ارميا
علق عىل هذه العبارة قائًال: Y نستطع حقا معرفة ما 
هو الكذب الذي قصده النبي إذ يتضح أن هـؤالء الكتبـة 

تبوا أقواال متصلة بالتوراة، وفرست التوراة من طرفU ك
متناقضU، واختار كل واحد من الطرفU لنفسـه طريقـا 
يف تفســ[ التــوراة وفهمهــا....إال أنــه يتضــح مــن نــص 
هذه العبارة أن النبي يش[ إيل التعديالت التي أدخلها 

  )٢٥(الكتبة يف نص التوراة وأبعدها عن مسارها الصحيح.
ألمـر عنـد النقـاد املحـدثU لـنص العهـد وY يقف ا

ــع  ــبعض املواض ــديم، ف ــةالق ــاقض  املحمول ــىل التن ع
ـــنص تشـــكل مـــع غ[هـــا تســـاؤالت  واالضـــطراب يف ال
وشكوك لدي (حيوي البلخـي اليهـودي) الـذي عـاش 
يف مدينــة بلــخ يف النصــف الثــا7 مــن القــرن الثالــث 
ـة  ــوراة يف عرشـ ــىل الت ــاته ع ــأورد اعرتاض ــري ف الهج

منها قوله "الله غ[ عادل وغـ[ رحـيم وال  أقسام نذكر
nنع مـن وقـوع الرشـ فقـد قبـل قربـان هابيـل ورفـض 
قربان قابيل دون سبب، والله ال يعلم علً� مطلًقا فهو 
Y يعلم أين كان آدم عندما كان مختبئًـا يف جنـة عـدن 

  )٢٦(وY يعلم أين كان قابيل".
ن وما يزال الباحث واملؤرخ اليهودي ذاتـه فضـالً عـ

بقية الباحثU حتي اليوم يعـا7 االضـطراب يف تأويـل 
ــا  ــدل يف ثناي ــ[ة للج ــة واملث ــع امللبس ــض املواض بع

، فÍي الباحث اليهودي الناطق بلسـان  القديمالعهد 
ـــة  ـــ[ لفظ ـــطرب يف تفس ـــة يض ـــة الحكومي املؤسس
"إرسائيــل" الــواردة يف ســفر التكــوين عنــد حديثــه عــن 

صـف يعقـوب آخـر الجد القديم يعقوب، فيقـول "لقـد وُ 
) وهـو ٣٣-٢٥:٣٢األجداد القدامى يف (سـفر التكـوين

يقوم �صارعة أحد املالئكة الذي بـارك اللـه بـالكل�ت 
التالية "ال يدعي اسمك في� بعد يعقوب، بـل إرسائيـل 
ألنك جاهدت مع الله والناس وقدرت "قـد تعنـي كلمـة 

وY يقـف بنـا عـىل  )٢٧(إرسائيل" الذي يجاهـد مـع اللـه.
ط[ أهو مـالك اللـه قاطع يف هذا املوضع الخ معني

  أم الله ذاته؟
نخلص من هذا إىل أن البوتقه التـي انصـهرت فيهـا 
تاريخ وديانة اليهودية نهجا وم�رسة ال تبعد كث[ًا عن 

القــديم بدياناتـه وتاريخــه وأســاط[ه  الرشــقمالبسـات 
ولغاتــه وأن روابــط عــدة وأســباب عامــة وأخــرى خاصــة 

آن واحـد إىل نتـائج متشـابهة وأدت  تسوق جميعـا يف
إىل وجود املواضع املضـطربة يف املـادة املقرائيـة 

لفظا ومعنـي. ونتيجـة لجهـود بـاحثي العهـد القـديم 
يف استكشاف مواضع وآثار االضطراب يف نـص املقـرا 
فقــد اصــطلحوا عــىل أن ³ــة عمليــات تحريــر متعــددة 
 وقعت للنص، وY تكن هذه العمليات يف زمن واحد أو
تحت ظروف موحدة وإ»ا تتابعت زمنيا وساقتها أسباب 
متباينــة وفًقــا لطبيعــة كــل مصــدر قــام بــالتحرير وفــق 

  رؤيته الخاصة لخدمة النص.
"ويتفق بشكل عام عـيل أن الكتـب الخمـس األويل 

التكوين، الخـروج، الالويـون، التثنيـة، -من العهد القديم
يل تعــود إيل أربعــة تقاليــد رئيســة، ويطلــق عــ-العــدد

التقليد األول اسـم اليهـوي ألنـه يضـم النصـوص التـي 
تطلق عيل الذات اإللهية اسم (يهوه) ويرمز له بحـرف 

)J) اختصـــاًرا للتهجئـــة األملانيـــة لالســـم أي (Jehova (
واملــرتجم إيل العربيــة عــيل نحــو (الرب)...أمــا التقليــد 
الثـــــا7 فيســـــمي يف هـــــذا التهـــــذيب العلمـــــي 

)  اختصـــارا الســـم E( "اإللـــوهيمي" ويشـــار لـــه بحـــرف
)Elohim (ـــه ـــو (الل ـــيل نح ـــة ع ـــرتجم إيل العربي ) وامل

ويتعلق هذا التقليـد بتلـك النصـوص التـي تطلـق عـيل 
الــذات اإللهيــة اســم (إلــوهيم) عــرف أهــل االختصــاص 
التقليــد الثالــث باســم (الكهنــو·) ويتعلــق بالنصــوص 
التي يرون أن كهنة إرسائيل... تدخلوا يف نصها األصيل 

لهذا النص بحرف  ويرمزليقات ذات صفات وعظيه عرب تع
)P) اختصـاًرا للكلمـة األملانيـة (Priester عنـي كـاهن� (

ويضاف إىل ذلك تقليد رابع هـو التثنـوي والـذي يرمـز 
)  Deuteronomium)  (اختصـــارا للكلمـــة   Dلـــه بحـــرف (

  )٢٨(األملانية والتي تعني (التثنية).
ــذه  ــن ه ــدر م ــد أو مص ــل تقلي ــا أن لك ــادر و� املص

س�ته الخاصة وأسسه التي يـرتكن عليهـا يف فهمـه 
للنص وبالتايل إعادة صياغته فالبـد وأن يكـون قـد تـرك 

النص دراسة وتحليالً،  بتعقبآثارا واضحة nكن تلمسها 
فإننا نجد من مميزات املصدر اليهوي مثاال أنه "يهـتم 
بــالربط بــU الــدين والقوميــة... والثنــاء عــىل انتصــارات 

ـــض  ـــيايس بع ـــ�س الس ـــل والح ـــي إرسائي ـــوك بن مل
وأما املصدر اإللـوهيمي فقـد نشـأ يف ) ٢٩(والقومي".

ـة  اململكـــة الشـــ�لية حيـــث أســـباط إرسائيـــل العرشــ
"وnكن تلخيص خصـائص املصـدر اإللـوهيمي والرؤيـة 
ـــديني  ـــعور ال ـــايل؛ الش ـــة يف الت ـــة اإللوهيمي الديني

كيـد العميق بطاعة الله والوالء له ورفض الوثنيـة والتأ
ــد  ــة... والبع ــوحي ودوره يف الديان ــد وال ــيل التوحي ع
األخالقي الواضح حيث يركز عـيل الجانـب األخالقـي يف 

وعـــيل نفـــس النســـق تســـ[  )٣٠(حيـــاة بنـــي إرسائيـــل.
املصــادر األخــرى مــن حيــث الخصــائص وظــروف النشــأة 
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الخاصة بكل منها. وعىل هذا ال nكن القول بأننـا أمـام 
دة آلبــاء، بــل إننــا أمــام رؤى تــاريخ واحــد أو ديانــة واحــ

تاريخيــة ودينيــة متباينــة، وقــدم كــل مصــدر مــن هــذه 
  )٣١(املصادر تاريخ وديانة اآلباء �ا يتفق ورؤاه.

يتبU لنا م� سبق؛ أن الدراسـات املستفيضـة حـول 
ــديم  ــد الق ــص العه ــلتن ــتدالالت  وص ــواهد واس إىل ش

كث[ة عىل أن تأث[ات عىل نطاق واسـع أحاطـت بـالنص 
القــدم وأن آداب وفولكلــور الشــعوب املجــاورة ال منــذ 

شك أنه اختلطت آثـاره بـالنص وامتزجـت بـه حتـى صـارت 
جزًءا أصيال منه. وطاملا أن عرب الجاهلية بحكم املوقع 
الجغرايف والدالالت التاريخية هم من أقرب املجاورين 
لج�عة بني إرسائيل، وصارت بينهم مساجالت عسكرية 

بنص العهد القديم ذاته يف غـ[ وعالقات دبلوماسية 
موضع؛ استناًدا إىل آراء كث[ من الباحثU بأن أقـدم مـا 
وصــلنا مــن الشــعر الجــاهيل البــد وأن لــه جــذوًرا ضــاربة 
ـــيس  ـــرئ الق ـــزمن أم ـــيس ل ـــاريخ ول ـــا يف الت بأطنابه
واملهلهل بـن ربيعـة عنـد املائـة الثانيـة قبـل اإلسـالم 

ت للعــرب يف عــيل اخــتالف التقــديرات. وطاملــا أنــه كانــ
التاريخ املوغل يف القدم ملكيات ذات سيادة تضاهي 
ملكيــات بنــي إرسائيــل يف زمانهــا فالبــد وأن لهــذه 
الكينونــة العســكرية مــا يوازيهــا مــن الكينونــة الرتاثيــة 
والثقافية؛ فال يوجد مـا nنـع مـن تـأثر العهـد القـديم 

  وأدب العربيU بأدب عرب الجاهلية.

رب الجاهلية طبيعة العالقات ب2 ع-٤
  والعربي2 يف العهد القديم

كانت العالقات اليهودية �حيطها اإلقليمي وفًقـا 
لرواية العهد القديم مضطربة وتتخللها حروب ونزاعات 
يف غالبها األعم، ذلك أن اليهودية بطبيعتهـا كديانـة 
Y تكن تتقبل االنصياع والتنازل لألمم الوثنيـة املجـاورة 

السيوف، هذا فضال عن العوامل  إال مغالبة وتحت لهيب
السياسية األخرى ومنطق امللكية يف االعتداد بالذات، 
وY تكن عالقات اليهود بجـ[انهم مـن عـرب الجاهليـة 
بدًعا عن تاريخهم مع بقية ج[انهم، فالعهـد القـديم 
يفيض �وجات من الوعيد ورؤى الويل والثبور لكل من 

ذا وإرسائيـل اختلف مع مملكتي الجنوب والش�ل يهـو 
ومن بينهم العرب الذين ورد ذكرهم رصيحا يف العهد 
القــديم باســم "العــرب" مضــافة إىل لفــظ  "امللــوك" " 

"  أي  "ملــــوك العــــرب" وباســــم "عربــــان" "  ָהֶעֶרב ַמְלֵכי
" وأيًضـا ַּכֲעָרִבי" وأش[ إليهم باسـم "أعـرا�" "ָהַעְרִביִאים

  " صفة ملوصوف.ָהַעְרִביباسم "العر�" "

وقد وقفت عىل ذكرهم بهذه التوصيفات الرصيحة 
ــن أن  ــط nك ــا فق ــة منه ــع، ثالث ــ موض ــة عرش يف أربع
توصــف العالقــة فيهــا بــU الجــانبU عــىل أنهــا عالقــة 
جيدة نسبيًا، ومن الجدير بالذكر أنهـا Y تكـن عـىل حـال 
من االستقرار سوى يف زمـن امللـك سـلي�ن وامللـك 

ب يف هــذه يهوشــافاط بــن آســا وُوصــف ملــوك العــر 
املواضــع بــأنهم يقــدمون مــا nكــن اعتبــاره تقــدمات 
ترضية يف عهد امللكـU املـذكورين وأمـا بخـالف هـذا 
ــداء  ــة يف الع ــرفU غاي ــU الط ــات ب ــت العالق ــد كان فق

  والرتبص والنبوءات الوعيدية ألنبياء بني إرسائيل.
وإذا كان نص العهد القديم يذكر يف غ[ موضع أن 

ا وأنــه كانــت بــU هــؤالء امللــوك لعــرب الجاهليــة ملوكًــ
العرب وبU بنـي إرسائيـل مناوشـات وحـروب تنبـئ عـن 
خصم وند عنيد، حتى إن العرب أحيانًا كانوا يتمكنون من 
ملوك بنـي إرسائيـل، ومـا يسـتتبع هـذا مـن اسـتنتاج أن 
العرب يف ذلك التاريخ املوغـل يف القـدم كـانوا أُمـة 

التايل صاحبة تتمتع ببعض مظاهر التحرض ولها جيش وب
تـــراث وثقافـــة تـــوازي قـــدرتها العســـكرية وتاريخهـــا 
 Uاملمتد وكان قادًرا عـىل التـأث[ والتـأثر بـآداب العربيـ
وغــ[هم. خاصــًة وأن كثــ[ًا مــن بــاحثي العهــد القــديم 
يجمعون عىل وقوع تأث[ رشقي قـديم يف كثـ[ مـن 
جوانب املادة القرائية كالحديث عن أثر بابيل وفـاريس 

قديم، وعليه ف� الذي nنع أن يكـون للعـرب ومرصي 
وإن كانــت ملكيــات نســبية وليســت  –أصــحاب امللكيــات 

باملعنى الكامل مللكيات الحضارات القدnة املستقرة 
ــن  ــم م ــ[هم، وله ــة وغ ــان والفراعن ــان والروم كاليون
الرتاث الثقايف أثٌر مثل غ[هم من األمم مع األخذ يف 

مالصـقU للتـاريخ اليهـودي  االعتبار أنهم كـانوا ج[انًـا
يف املنطقة، والنصـوص التاليـة دالـة عـىل مـا نقـول، 

  وهي عىل هذا النحو:
(عالقات جيدة، حيث يقدم ملوك  ١٥ -١٠: ١امللوك  -١

  العرب للملك سلي�ن الكث[ من الذهب)   
 ֵמאֹות ֵׁשׁש-- ֶאָחת ְּבָׁשָנה ִלְׁש�ֹמה ָּבא-ֲאֶׁשר, ַהָּזָהב ִמְׁשַקל ַוְיִהי"         

, ָהֹרְכִלים ּוִמְסַחר, ַהָּתִרים ֵמַאְנֵׁשי ְלַבד טו.  ָזָהב ִּכַּכר, ָוֵׁשׁש ִׁשִּׁשים
                  " ָהָאֶרץ ּוַפחֹות, ָהֶעֶרב ַמְלֵכי-ְוָכל

  (عالقات جيدة، لنفس السبب السابق) ١٤:٩: ٢اخ - ٢
 ּוַפחֹות ֲעַרב ַמְלֵכי-לְוכָ ; ְמִביִאים, ְוַהֹּסֲחִרים ַהָּתִרים ֵמַאְנֵׁשי ְלַבד" 

  " ִלְׁש�ֹמה ָוֶכֶסף ָזָהב ְמִביִאים, ָהָאֶרץ
(عالقات جيدة، مع امللك يهوشافاط بن  ١١:١٧: ٢اخ -٣

اسا، حيث قدم له الُعربان آالفًا من الكباش 
  والتيوس)
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, ָהַעְרִביִאים ַּגם; ַמָּׂשא ְוֶכֶסף-- ִמְנָחה ִליהֹוָׁשָפט ְמִביִאים, ְּפִלְׁשִּתים- ּוִמן
 ִׁשְבַעת ּוְתָיִׁשים, ֵמאֹות ּוְׁשַבע ֲאָלִפים ִׁשְבַעת ֵאיִלים, צֹאן לֹו ְמִביִאים
  ֵמאֹות ּוְׁשַבע ֲאָלִפים

(عالقات سيئة، مع امللك يهورام بن  ١٦:٢١: ٢اخ - ٤
يهوشافاط، وغزو من العرب ليهوذا مملكة 

  الجنوب)
 ַיד-ַעל, ֲאֶׁשר, ְוָהַעְרִבים םַהְּפִלְׁשִּתי רּוחַ  ֵאת, ְיהֹוָרם- ַעל ְיהָוה ַוָּיַער" 

  " ּכּוִׁשים
(عالقات سيئة، مع امللك أخزيا بن  ١:٢٢: ٢اخ - ٥

  يهورام، بسبب قتل العرب إلخوته وأهل بيته)
- ָכל ִּכי-- ַּתְחָּתיו, ַהָּקֹטן ְבנֹו ֲאַחְזָיהּו- ֶאת ְירּוָׁשַלִם יֹוְׁשֵבי ַוַּיְמִליכּו" 

- ֶבן ֲאַחְזָיהּו ַוִּיְמ�3; ַלַּמֲחֶנה ָבַעְרִבים ַהָּבא, ַהְּגדּוד ָהַרג ָהִראֹׁשִנים
  " ְיהּוָדה ֶמֶל3, ְיהֹוָרם

(عالقات سيئة، مع امللك ُعزِّيَّا بن أمصيا، ٧:٢٦: ٢اخ - ٦
  حيث أعانه الرب عيل العرب)

 ַהֹּיְׁשִבים ،)ָהַעְרִבים( הערביים-ְוַעל ְּפִלְׁשִּתים- ַעל ָהֱא�ִהים ַוַּיְעְזֵרהּו" 
  " ְוַהְּמעּוִנים—לָּבעַ - ְּבגּור

(عالقات سيئة، اتهام جشم العر� مع  ١٩:٢نح - ٧
آخرين بالحقد عىل اليهود وكراهيتهم 

  واحتقارهم).
 ַוַּיְלִעגּו, ָהַעְרִבי ְוֶגֶׁשם, ָהַעּמֹוִני ָהֶעֶבד ְוֹטִבָּיה ַהֹחֹרִני ַסְנַבַּלט ַוִּיְׁשַמע" 

 ַהַעל-- ֹעִׂשים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהֶּזה ָברַהּדָ -ָמה, ַוּיֹאְמרּו; ָעֵלינּו ַוִּיְבזּו, ָלנּו
  " ֹמְרִדים ַאֶּתם, ַהֶּמֶל3

(عالقات سيئة، التهام العرب مع آخرين  ٧:٤نح - ٨
  بالتامر لإلرضار املبارش بأورشليم)

, ְוָהַאְׁשּדֹוִדים ְוָהַעֹּמִנים ְוָהַעְרִבים ְוטֹוִבָּיה ַסְנַבַּלט ָׁשַמע ַכֲאֶׁשר ַוְיִהי" 
 ַוִּיַחר; ְלִהָּסֵתם, ַהְּפֻרִצים ֵהֵחּלּו-ִּכי-- ְירּוָׁשַלִם ְלֹחמֹות רּוָכהאֲ  ָעְלָתה-ִּכי

  " ְמֹאד, ָלֶהם
(عالقات سيئة، اتهام جشم العر� وأخرين  ١:٦نح -٩

  رصاحة بعداء إرسائيل ومحاولة اإليقاع بهم)
, ֹאְיֵבינּו ֶיֶתרּולְ  ָהַעְרִבי ּוְלֶגֶׁשם ְוטֹוִבָּיה ְלַסְנַבַּלט ִנְׁשַמע ַכֲאֶׁשר ַוְיִהי" 
, ַהִהיא ָהֵעת-ַעד ַּגם-- ָּפֶרץ, ָּבּה נֹוַתר- ְולֹא, ַהחֹוָמה- ֶאת ָבִניִתי ִּכי

  " ַבְּׁשָעִרים ֶהֱעַמְדִּתי-לֹא ְּדָלתֹות
(عالقات سيئة، يذكر األعراب يف معرض  ٢٠:١٣اش -١٠

  الحديث عن خراب بابل يف رؤيا اشعيا بن آموص)
, ֲעָרִבי ָׁשם ַיֵהל-ְולֹא; ָודֹור ּדֹור-ַעד ִתְׁשֹּכן ְולֹא, ָלֶנַצח ֵתֵׁשב- לֹא" 

  " ָׁשם ַיְרִּבצּו- לֹא ְוֹרִעים
(عالقات سيئة جدا، نبوءة وعيدية قاسية ١٣:٢١اش  -١١

  خاصة بالعرب وأهل تي�ء)
  " ְּדָדִנים ֹאְרחֹות, ָּתִלינּו ַּבְעַרב ַּבַּיַער: ַּבְעָרב, ַמָּׂשא" 

  رب وبقية األمم)(عالقات سيئة، وعيد للع ٢٤:٢٥ار -١٢
  " ַּבִּמְדָּבר ַהֹּׁשְכִנים, ָהֶעֶרב ַמְלֵכי- ָּכל ְוֵאת; ֲעָרב ַמְלֵכי- ָּכל, ְוֵאת" 

(عالقات سيئة، تشبيه الرب إلرسائيل يف  ٢:٣ار -١٣
عبادتها آللهة أجنبية بالزانية التي إعتقبها 
وجوه السوء كأنها أعرا� جالس يف الربية 

هو الفجور وكأن صنيع األعرا� عىل الدوام 
  األخالقي)

 ְּדָרִכים-ַעל-- )ֻׁשַּכְבּתְ ( שגלת לֹא ֵאיֹפה, ּוְרִאי ְׁשָפִים-ַעל ֵעיַנִי3- ְׂשִאי" 
  " ּוְבָרָעֵת3 ִּבְזנּוַתִי3, ֶאֶרץ ַוַּתֲחִניִפי; ַּבִּמְדָּבר ַּכֲעָרִבי, ָלֶהם ָיַׁשְבּתְ 

(عالقات سيئة، ذكر العرب وغ[هم من  ٢١:٢٧حز - ١٤
م خدمات جليلة ملدينة صور ثم األمم التي تقد

  وعيد ملدينة صور)
 ָּבם, ְוַעּתּוִדים ְוֵאיִלם ְּבָכִרים; ָיֵד3 ֹסֲחֵרי ֵהָּמה, ֵקָדר ְנִׂשיֵאי-ְוָכל ֲעַרב" 

  " ֹסֲחָרִי3
إضافة إىل كلمة أخري تكرر ذكرها يف العهد القديم 

 ָהֲעָרָבה“قريبٌة لفظًا من كلمة " العر�" وهي لفظة 
  وادي الَعَربَة"وتعني "“
  

"ووادي العربة هو الوادي املمتد من البحر امليت 
ــة  ــي لفظ ــة، وتعن ــيج العقب ــل إيل خل ــر الجلي ــن بح أو م
"عرابــة" يف العربانيــة الجفــاف وحافــة الصــحراء وأرض 
محروقة، أي معا7 ذات صلة بالبـداوة والباديـة، وقـد 
أقامت يف هذا الـوادي قبائـل بدويـة شـملتها لفظـة 

 تقــارب لفظــة (عــرب) و(عرابــة) وتقــارب (عــرب)، ويف
معناه� داللة عـىل األصـل املشـرتك للفظتـU، ويعـد 

) ٣٢("وادي العربة" وكذلك "طور سيناء" يف بالد العرب".

هــذا بخــالف أســ�ء قبائــل العــرب التــي نســبها العهــد 
القــديم نســًال إلســ�عيل بــن إبــراهيم النبــي (علــيهم 

لة (قيدار)" ويظهـر الصالة والسالم) كقبيلة (مسا) وقبي
مــن التــوراة أن القيــداريU كــانوا أعرابــا يعيشــون يف 
الخيام عيشة أهل البداوة، وقد وصفت خيـامهم بأنهـا 
خيام سود "أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام 

ــيد األناشــيد ــقق ســلي�ن" (نش ــدار، كش )... إال أن ٥:١قي
مــنهم مــن كــان متحرضًــا ســكن القــري واملــدن، ونجــد 

أشـعياء) "يتبـأ بإفنــاء  مجـد قيـدار وبقيــة عـدد قيســ (
ــدار" (اشــعياء ــيل أن ١٦:٢١أبطــال بنــي قي ــ� يــدل ع ) م

القيداريU كـانوا قـوة وعـدًدا ضـخً�... وقـد ذكـروا مـع 
."U٣٣(العرب يف جملة من تاجر مع العرباني(  

الهدف األسايس من ذكر هذه الروايات هـو سـوق 
اريخيـة بـU عـرب األدلة عىل وجود عالقات سياسـية وت

الجاهلية واليهود. يُستهل ذكرها بتاريخ امللك سلي�ن 
حيــث القــرن العــارش ق.م مــروًرا بــامللوك يهوشــافاط 
ويهــورام وأخزيــا وعزيــا بــن أمصــيا ويف زمــن األنبيــاء 
نحميــا وأشــعيا وارميــا حتــى النبــي حزقيــال يف القــرن 
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السادس ق.م تقريبًا. أي أننا نتحدث عن عالقات ودالالت 
تاريخية امتدت عىل أد7 اليقU ألربعة قرون بعد زمن 
ــي  ــات الت ــا الرواي ــيف إليه ــلي�ن دون أن نض ــك س املل
تتحدث عن انحسار أبيه امللك داوود إىل أعايل الحجـاز 
وميله إىل نواحي ي�ب (املدينـة املنـورة) أثنـاء حربـه 
مع ابنه أبشالوم عىل ما أورده ابن خلدون يف تاريخـه 

رسائيل ولفنسون بغ[ دليل للنفي. طيلة وعارضه فيه ا
هذا الزمن وما يستتبع ذلك من �ـازج ثقـايف يـنعكس 

  غ[ منكور.فيه أثر كل أمة يف األخرى عىل نحو 
وم� ال يغفل أن دراسة سياقات ألفـاظ العـداء يف 
العهد القديم بU اليهود واألغيـار بلفـظ املقـرا يـدور 

ألمة املعاديـة يف فلك تراتبي تصاعدي، فكل� كانت ا
لليهــود قويــة وتتعامــل بنديــة وعنــاد كــان حظهــا مــن 
التوصيفات والتشبيهات قويًا حتـى تصـل لدرجـة نبـوءة 
وعيدية وهي أعـيل درجـات التعبـ[ عـن الـبُغض ويف 
نفس الوقت تدل عىل قـوة وماهيـة الخصـم املواجـه 
إلرسائيــل يف العهــد القــديم. وقــد ُوصــف العــرب يف 

لُعليا من العداوة وهو ما يسـتدل املقرا بهذه الدرجة ا
به عىل مكانتهم السياسية والعسكرية والثقافية من 
خــالل نــص العهــد القــديم. وبالتــايل فالبــد وأن يكونــوا 

التـاريخي أصحاب تراث وثقافة قدnـة تـوازي بُعـدهم 
.Uوالعسكري يف ذلك الح  

وحتــــى إن كــــان املقصــــود بلفظــــة "العــــر�" 
هـــو الداللـــة عـــىل ومشـــتقاتها يف العهـــد القـــديم 

البداوة والباديـة واألعرابيـة لـيس غـ[ كـ� يـري جـواد 
ـــوك  ـــة "مل ـــل" وأن لفظ ـــيل يف "املفص ـــرب" ال ع الع

ــيس  ــة" ول ــ[ة أو قبيل ــيس عش ــودها "رئ ــدى مقص يتع
ــاة  ــود حي ــي وج ــه ال ينف ــذا كل ــ، إال أن ه ــدن والحرض امل
منظمة يف نظام اجت�عي حاكم ومسـتقر ولـه كيـان 

ل املحيطـة رأًسـا بـرأس، حتـى قادر عيل منافسة الدو 
إننا لنجد أن ملوك العـرب بـنص العهـد القـديم يغلبـون 
بعض ملوك إرسائيل ويقهـرونهم كـ� حـدث يف زمـن 

  امللك يهورام بن يهوشافاط وأخزيا بن يهورام.
ــابقة  ــارات الس ــاريخ الحض ــإن ت ــذا ف ــافة إىل ه باإلض
�نطقة الرشـق األدÂ القـديم لَيحمـل بعـض الـدالالت 

ه العالقــة فنجــد امللــك اآلشــوري ســنحاريب عــىل هــذ
"يرصح ببيانه عن أخبـار الحملـة التاسـعة التـي أنـاخ بهـا 
عىل سورية قال: أما حزقيا فإن هيبة جاللتي املرعبـة 
غلبته حتـى حـدث أن األر� (العـرب) واملرتزقـة (؟) مـن 
جنوده الذين اصطحبهم لتعضيد أورشليم قاعدة ملكه 

وِعزِّيـــا قبلـــه إىل مقاتلـــة  وانرصـــف ِحزْقِيـــا“. هجـــروه 
املعــونيU املقيمــU يف واحــة معــU (معــان اليــوم 

بجـوار البــرتاء) ومـا يــدانيها، واسـرتد عزيــا وهـو يعــرف 
بعزريا أيًضا أَيْلَه ليهوذا وبنـى البلـدة...فهل يصـدق أن 
 Uأهل سبأ األباعـد وهـم "العـرب الـذين بقـرب الكوشـي

  )٣٤("تسنى لهم القيام �ثل هذه الغارة؟

أثر العربية يف العربية لغة وأدبًا بعد -٥
  اإلسالم

اللغة العربية كبقية اللغات اإلنسانية تخضع لقـانون 
التطــور والتــأثر، وحيــث أن اللغــة هــي وســيلة اإلنســان 
ــه  ــه ورهبات ــه ورغبات ــن حاجات ــ[ ع ــية يف التعب األساس
وبدونها يصبح اإلنسان فاقدا لواحدة من أهم خصائصه 

نسا7 وملالزمة اللغة لإلنسـان فقـد يف إطار النوع اإل 
ــب أن  ــن املناس ــار م ــة فص ــفة الحيوي ــه ص ــبت من اكتس
توصف بأنها كائن حي، يخضع لكث[ مـن املـؤثرات التـي 
يخضـــع لهـــا اإلنســـان. "والحقيقـــة أن اإلنســـان ملهـــم 
بفطرته أصول الحياة، وليست اللغـة بـأك� مـن أن تكـون 

يف كل أمـة بعض أدواتها التي تعU عليها، ولذا تراها 
عىل مقدار ما تبلغ من الحياة االجت�عية قوة وضـعفا، 
وإذا كـــان مـــن أصـــول الحيـــاة: االجـــت�ع، فمـــن أصـــول 

  )٣٥(االجت�ع: اللغة، وهذه من أصولها املواضعة".
فنجد أن اللغـة تنشـأ ثـم تتوسـع قاعـدتها اللغويـة 
ــية  ــروف السياس ــرض للظ ــم تتع ــا ث ــأثرًا بغ[ه ــا وت ذاتيً

ــة وعو  ــا أن واالجت�عي ــي إم ــاري الت ــور الحض ــل التط ام
تصقلها وتقويها وتساعد يف امتـداد عمرهـا الزمنـي 
وإما أن تعزلها وتحجر عليهـا و�نعهـا مـن اسـتمرارية 
الحياة وعليه فإنها تنتقل مـن مرحلـة الفتـوة والشـباب 
إىل الكهولة ور�ـا الوفـاة؛ فـال يقـف الالحقـون عـىل 

ية أو لفائف بالية لغات السابقU إال يف ثنايا ألواح حجر
أنقذتها األقـدار لنقـف عـىل صـورة مـن صـور املـايض 
البعيد عنا. واللغة يف تنقلهـا بـU أطوارهـا املختلفـة 
قـــوة وضـــعفا، تطبـــع بســـ�تها وخصائصـــها مادتهـــا 
املكتوبة، فيكون النص تبعا لحالة اللغة من حيـث صـحة 
داللة األلفـاظ املوضـوعة ووضـوح املعنـى املقصـود 

ب الـنص فهم الدقيق والصحيح ملـا أراد كاتـوبالتايل ال
  أن يقوله، والعكس بالعكس.

ذلك أن اختالف اللغة إمالًء وتعب[ًا أدبيًـا ال شـك أنـه 
يعــود بــأثره عــىل املعنــى املــراد توصــيله مــن الــنص. 
فيكون الفهم عىل نحو مغلـوط، وعليـه يكـون الفعـل 
املبني عىل الفهم مغلوطـا؛ ومـن هنـا تقـوم حـروب 

م وتنشأ معاهدات وتُسـتحدث حضـارات وقوفـا وتباد أم
عىل ما فُهم من نصوص معينة، وكل هذا مرجعـه إىل 
ضــعف يف اللغــة ذاتهــا وعــدم قــدرتها عــىل التعبــ[ 
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ــا  ــعف يف كُتّابه ــود أو ض ــى املقص ــن املعن ــل ع الكام
وناطقيها أو ضعف يف املتلقي إذ Y يُفهم املعنى 

ح° عىل مقصد مؤديه. والعهد القديم كنص ديني م
وصـــلتنا أقـــدم نســـخه املدونـــة يف اللغـــة العربيـــة 
املشوبة بقليل من اآلرامية، وقد مرت العربية بظـروف 
ــن  مضــطربة وأحــوال متغــ[ة عــىل مــدار تاريخهــا، وم
الواضح أن هذه الظروف قد تركت آثارهـا السـلبية عـىل 
مس[ة اللغة وطبيعتها يف حد ذاتها وبالتـايل عـادت 

كتـوب بهـا يف عامـة صـوره، تلك اآلثـار عـىل األدب امل
  الديني واالجت�عي وغ[ه.

ويف هذا املبحث نناقش هل عادت اللغـة العربيـة 
بتاريخها السلبي واإليجا� عىل مضمون مـادة الـنص 
املقراÅ، وهل كانت سببا يف كل أو بعض ما وقع من 
ـــU هـــذه  ـــن ب ـــنص املقـــراÅ؛ وم ـــطرابات يف ال اض

رتقـة لـنص العهـد االضطرابات املـادة األسـطورية املخ
القديم. وقد اسـتقر رأي البـاحثU يف حقـل الدراسـات 
اللغويــة عــىل أن لغــة واحــدة كانــت �ثابــة اللغــة األم 
انبثق عنهـا مـا يعـرف باللغـات السـامية وفـق تسـمية 

اســتناًدا إىل أن    schlozerالعــاY األملــا7 "شــلوتزر"
هذه اللغات �ثل لسان الشعوب املنسـوبة إىل سـام 

ح يف جداول األنساب التي أوردها سفر التكـوين، بن نو 
مـــن هـــذه اللغـــات: الكنعانيـــة والحبشـــية واآلراميـــة، 
"وأشــهر اللغــات الســامية هــي العربيــة والعربانيــة 
والرسيانية والحبشية وفروعهن، وإ»ـا ذكرنـا العربيـة 
ــع  ــاعرتاف جمي ــامية ألن العربيــة ب ــات الس أوال بــU اللغ

لسـامية مـن حيـث هـي املحققU هي أرشف اللغات ا
لغة وأقدمهن وأغناهن، ومعرفتها الزمة لكل من يريد 

  )٣٦(أن يتقن حسنا معرفة سائر اللغات السامية".
واألمر هنـا لـيس أمـر مفاضـلة أو رفـع ملقـام لغـة 
عــىل أخــرى وإ»ــا النظــر يف دالئــل التأصــيل للوقــوف 
عــىل الجــذور والفــروع وبالتــايل صــحة االســتدالل يف 

ــروع. " ــة الف ــرع بقي ــاء الف ــرز أعض ــة أب ــرب العربي ــل وتعت ب
ـــدرها  ـــأ· مص ـــامية، وي ـــة الس ـــا7 يف العائل الكنع
األســــايس مــــن العهــــد القــــديم املكتــــوب باللغــــة 

وهـــذا االتحـــاد يف أصـــل النســـبة Y يكـــن ) ٣٧(العربيـــة
ــاحثي الــدرس اللغــوي مــن  اكتشــافه مقصــوًرا عــيل ب
مسترشقي العرص الحديث وإ»ـا سـبقهم إليـه علـ�ء 

ــة ب ــ[ إىل العربي ــ يش ــزم األندليس ــن ح ــد اب ــان فنج زم
ــه  ــذكر يف كتاب ــة في ــذه األرسة اللغوي ــU ه ــارب ب التق
ـــا عليـــه  (اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام) "الـــذي وقفن
وعلمناه يقينًا أّن الرسيانية والعربانيـة والعربيـة التـي 
هي لغة مرض وربيعة ال لغـة ِحْمـَ[ لغـة واحـدة تبـدلت 

الـذي يحـدث مـن مساكن أهلهـا؛ فحـدث فيهـا جـرش ك
األندليس إذا رام نغمة أهل الق[وان، ومن الق[وا7 
إذا رام نغمة األندلس... وهكذا يف كث[ من البالد فإنه 
�جاورة أهـل البلـدة بأمـة أخـري تتبـدل لغتهـا تبـدًال ال 
يخفي عىل مـن تأملـه، وإذا تعـرب الجليقـي أبـدل مـن 

يقــول العــU والحــاء هــاء فيقــول (مهمــًدا) إذا أراد أن 
(محمًدا) ومثل هذا كث[ فمـن تـدبر العربيـة والعربانيـة 
والرسيانية أيقن إ»ا هو مـن نحـو مـا ذكرنـا مـن تبـديل 
ألفـــاظ النـــاس عـــيل طـــول الزمـــان واخـــتالف البلـــدان 

  )٣٨(ومجاورة األمم، وأنها لغة واحدة يف األصل".
ــه  ــدي يف معجم ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــذا الخلي وه

Uيدرك العالقة ب (Uالع)  :الكنعانية والعربيـة، فيقـول
"وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الكنعانيون، وكـانوا 

ولعـل إدراك التشـابه ) ٣٩(يتكلمون بلغة تقـارب العربيـة"
والتقارب بU الساميات باملصـطلح الحـديث كـان واضـًحا 
للمسلمU عيل العهد النبوي، فنجـد اإلمـام البغـوي 

بقرة اآلية رقـم يف تفس[ه لقوله تعايل يف سورة ال
ِذيَن آََمنُـوا َال تَُقولُـوا َراِعنَـا ١٠٤( ) قوله تعايل: (يَا أَيَُّهـا الـَّ

َوقُولُوا انْظُرْنَا َواْسَمُعوا َولِلَْكاِفِريَن َعَذاٌب أَلِيٌم ) فيقول 
"وذلك أن املسلمU كانوا يقولون راعنا يا رسـول اللـه، 

منا، من املراعاة أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكال 
ـــه  ـــغى إلي ـــاه أي أص ـــء ورع ـــى إىل اليش ـــال أرع يق
ــة  ــا بلغ ــيئًا) قبيًح ــة (ش ــذه اللفظ ــت ه ــتمعه وكان واس
اليهود، وقيـل كـان معنـاه عنـدهم: اسـمع ال سـمعت، 
ــانًا  ــوا إنس ــن الرعونــة إذا أرادوا أن يحمق ــي م وقيــل ه
قالوا له: راعنا �عنـي يـا أحمـق! فلـ� سـمع اليهـود 

ا فــي� بيــنهم: كنــا هــذه اللفظــة مــن املســلمU قــالو 
نســـب محمـــًدا ًرسا، فـــأعلنوا بـــه اآلن، فكـــانوا يأتونـــه؛ 
ــنهم؛  ــي� بي ــحكون ف ــد ويض ــا محم ــا ي ــون: راعن ويقول
ــرف  ــان يع ــا وك ــن له ــاذ ففط ــن مع ــعد ب ــمعها س فس
لغتهم، فقال لليهود: لنئ سمعتها من أحدكم يقولها 
ــه،  ــن عنق ــلم ألرضب ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل لرس

لونها؟ فأنزل الله تعاىل (ال تقولوا فقالوا: أولستم تقو 
راعنا) كيال يجد اليهود بذلك سبيال إىل شتم رسول الله 

  )٤٠(صىل الله عليه وسلم وآله".
وبالبحث يف معنى اللفظ العـربي املطـابق للفـظ 
(راعنا) املَنِْهي عنه يف القرآن الكريم؛ بعد تجريده من 

هـــا ضــم[ املتكلمـــU (نـــا) فيصــبح (راع) نجـــد أن مقابل
) أي رش أو رشير، ومعلوم أن الح�قة רעهو ( العربي 

 Uمن الرش وأن الرشير أحمق، وهذا معناه أن املسـلم
ر�ــا فطنــوا إىل التشــابه اللغــوي بــU بعــض األلفــاظ 
ــا7  ــتع�لها يف مع ــة اس ــة وإمكاني ــة والعربي العربي
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ــا فنــزل القــرآن ُملبســة توافقــت ظــاهرًا   وتناقضــت باطنً
ــن ــذًرا م ــريم مح ــا  الك ــزالقهم حفظً ــود و م ــدع اليه خ

ــريم  ــي الك ــام النب ــا (ملسو هيلع هللا ىلص)ملق ــاعدهم فيه ــي س ، والت
  اشرتاك اللغتU العربية والعربية يف أصل واحد.

ــاريخ يجهــل نشــأة اللغــة العربيــة مــن  "عــىل أن الت
عهـدها األول وإ»ـا غايـة مـا يعرفـه، أنهـا وليـدة أرض 
 كنعان وأنها كانت تجري عيل ألسنة قبائل الكنعانيU و
الفينيقيـــU _ســـكان فلســـطU قبـــل أن يســـكن أبنـــاء 
إبـراهيم تلـك البالد...وكنعـان اسـم يقـع ويشـمل _ كــل 
عشائر الكنعانيU سكان فلسطU؛ وما تاخمها من بـالد 
ــت  ــكانه نع ــىل س ــع ع ــذي يق ــزء ال ــك الج ــوريا _ ذل س
الفينيقيU، وقد وجدت عملة من آثارهم تشـهد بـذلك، 

ن اسـتنطاق التـاريخ يـدل خاصـًة وأ ) ٤١(وتعزز هذا الـرأي".
عىل أن النبي إبراهيم أè من أرض الكلدانيU واستقر 
أخ[ا يف أرض الكنعانيU وال بد أنـه كـان يتحـدث بلسـان 
قومه ثم تعلم هو وابنه إسحاق وحفيده يعقوب لغة 

 .Uوهي غـ[ معروفـة بهـذه التسـمية _ أي الكنعاني"
اللغة  اللغة العربية _ يف العهد القديم وإ»ا تسمي

أو اليهوديـة يف  ١٨آيـة  ١٩الكنعانية يف أرميا إصـحاح 
، وأشعيا إصحاح ٢٨، ٢٦آية  ١٨سفر امللوك الثا7 إصحاح

ــة  ٣٦ ــحاح ١١،١٣آي ــا إص ــة  ١٣، ونحمي ــمية ٢٤آي ــا التس ، أم
 ִעְבִרית ָלׁשון(عربيـت لشـون عـربي)   ִעְבִריתباللغة العربية 

ــ[ة ــرون األخ ــانيU يف الق ــدي الرب ــد وردت ل ــل  فق قب
  )٤٢(امليالد".

والبد أن األربعـU سـنة فـرتة التيـه يف أرض سـيناء 
ــــحراوية  ــــث الطبيعــــة الص ــــب األقــــوال حي عــــىل أغل

اإللهية قد تركـت أثرهـا  للمعجزاتواملشاهدة العينية 
"وكانـــت لغـــة يف أخـــالق العربيـــU وتبعهـــا لغـــتهم. 

العربانيـــU يف عرصـــهم األول خاليـــة مـــن الرطانـــة 
ا مســحة مــن ســذاجة الصــحراء األعجميــة تظهــر عليهــ

وج�ل الطبيعة وجودة الخيال وامليل إىل اإليجاز كـ� 
."Uوال يحتاج املرء ) ٤٣(كان إخوانهم يف العرب الجاهلي

 Uاللغتــ Uإىل تــدقيق شــديد ليــدرك مــدى التشــابه بــ
العربيــة والعربيــة إضــافة إىل اآلراميــة وبقيــة اللغــات 

رن السابع عرشـ "وعندما بدأ االشتغال يف القالسامية. 
بلغـــة األحبـــاش الدينيـــة؛ Y يســـع املـــرء إال االعـــرتاف 
بقرابتها الشديدة للغة العربية، وهكذا كـان لـدي كبـار 
املسترشقU يف القرن السابع عرش تصور صـحيح يف 

واللُحمـــة ) ٤٤(الغالـــب عـــن وحـــدة الفصـــيلة الســـامية".
السامية الرابطـة بـU هـذه اللغـات املتحـدة يف أصـل 

تشف العلـ�ء قواعـدها وأسسـها مـن خـالل النسبة اك
املقارنات اللفظية والنظر يف جملة قواعدها النحوية 

والتــي ُوجــد أنهــا تتفــق مــع بعضــها يف كثــ[ مـــن 
  تفاصيلها.

فنجــد أن الصــوامت العربيــة أقــل مــن الصــوامت "
... العربيـةالعربية... والصوائت العربية أك� من الصوائت 

ل يف العربية، والظاهر وجمع التكس[ واسع االستع�
ــيم  ــاء وامل ــالمة، فالي ــع الس ــل إىل جم أن العربيــة �ي
فيها وحدة رصفية الحقـة تفيـد الداللـة عـىل أكـ� مـن 

ــU ) ٤٥(واحــد مــن األســ�ء". وبقــدر التشــابه امللحــوظ ب
اللغات السامية عموًما إال أن عوامـل الهجـرة والتفـرق 

أن أداة  واستقالل اللهجـات ال شـك تولـد تباينًـا، فـنالحظ
التعريــف يف العربيــة هــي الهــاء أول االســم ولكنهــا 
يف العربيــة ال أو هــل عــىل اخــتالف اللهجــات ويف 
اآلرامية ومنها الرسيانية نجد أداة التعريف هي األلـف 
يف آخر الكلمة ويف اللغـة السـبئية نجـد حـرف النـون، 

  وليس يف اللغة الحبشية وال األكادية أداة للتعريف.

  اللغة العربية تطور مراحل-٦
يري الباحثون أن اللغة العربية قد مـرت عـىل مـدار 
ــا  ــورة لكيانه ــا وص ــت تاريخه ــة أدوار مثل ــا بثالث تاريخه

  املضطرب عرب التاريخ وهي عىل النحو التايل:
دور عتيق جًدا، سابق عيل جمع كتاب العهد - ٦/١

  القديم.
دور فصيح وصلت فيه اللغة العربية إىل قمة -٦/٢

وهذا الدور ال شك أنه كان أبهى ما ازدهارها، 
يكون يف عهد سلي�ن ور�ا يف عهد أبيه 
داوود أيًضا، ففيه استقرت صيغ الرصف يف اللغة 
العربية وتقاربت لهجات األسباط بعد الوحدة تحت 

وكانت جميع ألفاظها تقريبًا من أصل  )٤٦(تاج واحد.
عربي خالص، ويري مؤرخو األدب العربي أن هذا 

n تد من حوايل القرن العارش قبل امليالد الطور
أي ) ٤٧(ق.م. ٥٨٦حتى سقوط مملكة يهوذا سنة 

أنه طاملا كان بنو إرسائيل منحرصين داخل حدود 
الدولتU الش�لية والجنوبية فإن اللغة قد 
احتفظت إىل حد كب[ بس�تها األصلية عىل الرغم 
من التعامل مع األمم املحيطة والتأثر بها والتأث[ 

  فيها.
بعد ذلك يأ· عرص تتأثر فيه هذه اللغة بالتيار - ٦/٣

  )٤٨(اآلرامي والكلدا7، وهو عرص االنحطاط.

  األثر اإلسالمي يف تقعيد اللغة العربية-٧
ق.م) بـداء ٥٨٦ُمنيت العربية بعـد السـبي البـابيل (

االندثار والتواري وY تعد لغة تخاطـب يـومي كسـابق 
عابد واقترصـت عـىل عهدها وانحرست داخل أسوار امل
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إقامــة الشــعائر الدينيــة، وحلــت اآلراميــة محــل العربيــة 
كلغة حديث يومي عىل الرغم من محاوالت الحاخامات 
ورجــال الـــدين الحيلولـــة دون ســيطرة اآلراميـــة عـــىل 
مقدرات الحياة اليومية اليهودية حتـى إنـه لينقـل عـن 

                                                              "      ארמי ּבלׁשֹון צרכיו את אדם יׁשאל לֹא לעֹולםبعضــــــــــــــهم "
ـــة آرام" ـــاه بلغ ـــان أخ ـــادث اإلنس ـــىل أن  )٤٩(أي "ال يح ع

محاوالتهم قد باءت بالفشل أمام تيار اآلرامية الجـارف 
 Uنظرًا للظروف السياسـية والقـوة العسـكرية للنـاطق
 بها. ثم كان بعد ذلك بزمان شيوع اللغة اليونانية عـىل
مرسح األحداث تبًعا لتطور األحداث وبروز اليونان كقـوة 
عســـكرية، فخضـــعت العربيـــة لآلراميـــة ومـــن بعـــدها 
 ّY؛ عىل ما أUاليونانية ونبت فيها ألفاظ من كلتا اللغت
بها أصًال من اضمحالل وضعف يف جميـع جوانـب اللغـة 
نطًقا وكتابة وأدبًا، بقيت العربية والحال هذه وال يرجـي 

  [.لها تغ
ذلــك أن عوامــل التطــور النــافع Y تكــن قــد تــوفرت 
بــذورها حتــى ذلــك الحــU، فلــ� جــاء الفــتح اإلســالمي 
وأبــدى املســلمون تعاطًفــا مــع مــا القــاه اليهــود مــن 
أهوال تحت حكم األمـم السـابقة، بـدأت أحـوال اليهـود 
يف التحسن من جميع الجوانب شيئًا فشيئًا ولـيس أدل 

اليهودي األريب إرسائيل  عىل ذلك من شهادة الباحث
ولفنسون حيث يقول يف مؤلَّفه الشه[ (تاريخ اللغات 
الســــامية) "عــــىل أن األدب اإلرسائــــييل يف القــــرون 
الوســطى قــد انــتعش انتعاًشــا عظــيً� ونهــض نهضــة 
قوية واتجـه اتجاًهـا جديـًدا يف ظـل الحكـم اإلسـالمي 
باألنـدلس ومرصــ والعــراق، فقـد أخــذ اليهــود يف تلــك 

د يقلـدون العـرب يف الشـعر فاقتبسـوا البحـور العهو 
العربيــة وصــاغوها يف قالــب عــربي ووزن عــربي ثــم 
انطلقوا ينشدون املقاطع والقصائد حتى أثْرت العربية 
ــن  ــ[ م ــه كث ــغ في ــد ونب ــعر الجدي ــن الش ــوع م ــذا الن به

 Legacy ofيف مقدمة كتابه   Trendاليهود"، "ويقول 
Israel بيـة علينـا مـن فضـل ونحن مدينون �ا للغة العر

كب[ يف دراسة التوراة فإن هـذه اللغـة Y تكـد تصـبح 
لغة رسمية حتى أدرك اليهـود صـلتها الـوثقي باللغـة 
 Uالعربية، وقد أخذ اليهـود يقلـدون العـرب إبّـان القـرن
ــد  ــتهم لقواع ــعون لغ ــري ويخض ــع الهج ــث والراب الثال

  )٥٠(النحو العر�".
لمU والنسج ك� أن رغبة اليهود يف م�ثلة املس

عــىل منــوالهم كأمــة ناشــئة متقدمــة حملهــم عــىل 
النظــــر يف أســــباب تقــــدمهم فتبــــU " أن اهــــت�م 
املســلمU بــنص القــرآن الكــريم وخــوفهم مــن وقــوع 
اللحن فيه وضبطهم وإعرابهم إياه، قـد دفـع اليهـود 

ــىل  ــت�ًدا ع ــتهم اع ــد للغ ــع قواع ــت�م بوض إىل االه
العهـد القـديم  كُتبهم املقدسة املتمثلة يف أسـفار

واملشــنا والتلمــود والرتجــوميم.  ورغــم قــدم الــرتاث 
الديني اليهـودي عـن الـرتاث الـديني اإلسـالمي، فـإن 
 Y يهتمـوا بوضـع قواعـد للغـتهم، ولـذلك Y اليهود
يظهر عندهم علم النحو باملصطلح العلمي املعروف 
قبل عرصـ سـعديا جـاؤون وبتـأث[ مـن الثقافـة العربيـة 

   )٥١(اإلسالمية".
وإذا كانت العربيـة قـد تـأثرت مصـطلحاتها باآلراميـة 
ــر  ــا7 إىل الفك ــي اليون ــر اآلرام ــد األث ــة وامت واليوناني
والفلسفة اليهودية، إال أنه مـن الجـدير بالـذكر أن هـذا 
ــد  ــتوى التقعي ــىل مس ــة ع ــق بالعربي ــذي لح ــ�اء ال ال
واأللفــاظ والــدالالت األدبيــة واللغويــة Y يحــدث إال مــع 

لعرب املسلمU. "فعـيل الـرغم مـن وجـود االحتكاك با
العربانيــU بــU اآلراميــU واليونــان والرومــان، Y تتــأثر 
ــذي  ــك التطــور الكبــ[ ال اللغــة العربيــة وY تتطــور ذل
حظيت به بU يدي اللغة العربية، ويف هذه املالحظة 

 Uيتســاءل جــويتGoitein ملــاذا انتظــر اليهــود العــرب :
وثقافيًا يف عهـد املشـنا حتى ينهضوا بلغتهم علميًا 

مــثًال؟ وملــاذا Y يطــوروا بأنفســهم النحــو واملعــاجم 
الخاصة بلغتهم املقدسة عندما كـانوا يف مـوطنهم، 
ــوفر  ــث ت ــطU، حي ــيحي يف فلس ــد املس أو يف العه
بينهم كث[ من األحبار الـذين أتقنـوا ثـالث لغـات: عربيـة 

  )٥٢(العهد القديم وعربية املشنا واآلرامية؟"
ن االهـت�م بالعهـد القـديم كـان دوًمـا هـو وإذا كا

الباعــث أصـــالًة أو تقليــًدا عـــىل وضــع قواعـــد للضـــبط 
الصو· أو عـىل مسـتوى علـم النحـو، فـإن االهـت�م 
بالناحية الصوتية قد بدأ مبكـرًا مـن أجـل وضـع مقـاييس 
صحيحة للقراءة التعبدية. "ومن هنا نشأ نظام الحركـات 

ام بهــذا العمــل والنــربات وعالمــات التنقــيط وقــد قــ
ــال  ــم رج ــوا باس ــذين ُعرف ــ�ء ال ــدارس العل ــيم م العظ
املاسورة وُعرف عملهـم باسـم املاسـورة...وقد نشـأ 
نظام الحركـات تـدريجيًا ففـي أول األمـر اخـرتع العلـ�ء 
نربات وعالمات للتنقيط كانت رضورية لتوضيح الفواصـل، 
ومع عالمات التنقيط البسيطة استعمل العل�ء عالمات 

للقراءة مثل نقط فـوق الحـروف أو تحتهـا ونقـط  أخري
  )٥٣(داخل الحروف لتوضيح تضعيف حروف خاصة.

فل� جاء القرن السابع امليالدي وما تاله من انتشار 
اإلسالم واستقرار حركـة تقعيـد العلـوم يف املـدارس 
اإلســالمية املختلفــة رشقًــا وغربًــا بــدأ التــأثر اليهــودي 

ن جوانـب عديـدة عـىل بهذه الحركة العلمية القوية مـ
مستوى الفقه والعقيدة وعلـم الكـالم والفلسـفة وال 
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سي� مسائل اللغـة والنحـو. "ويُعـد سـعديا جـاؤون (ت 
ـــومي، ٩٤٢ه/٣٣١. ـــف الفي ـــن يوس ـــعيد ب ـــو س م) وه

ــذين  ــU ال ــاة العربي ــان أول النح ــود، وك ــوف اليه فيلس
وضعوا قواعد النحو العـربي عـىل غـرار قواعـد اللغـة 

ــ ــة يف كتاب ــة العربي ــا� اللغ ــع كت ــم وض ــارون)، ث ه (أج
العربية والفصاحة، وعىل الرغم من أنـه Y يصـل إلينـا، 
ــة  ــة العربي ــاول اللغ ــان يتن ــه ك ــار أن ــد ورد يف األخب فق
وقواعـدها مقتفيًـا أثــر اللغـويU العـرب يف تــأليفهم 
يف النحو العر� لدرجـة أنـه هـو ومعظـم مـن جـاءوا 

  )٥٤(بعده ألفوا كتبهم هذه باللغة العربية.
ــن  ــه ع ــل يف كتابات ــاؤون أوغ ــعديا الج ويبــدو أن س
العربية باالستشهاد باللغة العربيـة والكتابـة بهـا أيًضـا 
حتى صار مثـاًال يحتـذي بـه ملـن أتـوا بعـده مـن علـ�ء 
اليهودية، وال ريب أن ³ـة معارضـة واسـتهجانًا لإلكثـار 
مـــن اللجـــوء للعربيـــة توضـــيحا للمشـــكالت وفهـــ� 

وكانت هذه املعارضة تـأ· مـن للغوامض واملغلقات، 
متزمتـــة اليهـــود ومتشـــدديهم حنًقـــا عـــىل العربيـــة 
واملســلمU عــىل الجملــة غــ[ مبــالU يف صــنيعهم 
�خالفة صحيح املنهج العلمي. فنجد أبا الوليد مـروان 
ــات يف  ــذه املعارض ــىل ه ــرد ع ــي ي ــاح القرطب ــن جن ب
مقدمة كتابه (اللَُّمـع) قـائالً "ومـا Y أجـد عليـه شـاهًدا 
 Y م� ذكرته ووجدت الشاهد عليه من اللسان العر�
أتحرج من االستشهاد بواضحه، وY أتحرج من االستدالل 
بظاهره ك� يتحـرج مـن ضـعف علمـه وقـّل �ييـزه مـن 
أهــل زماننــا ال ســي� مــن استشــعر مــنهم التقشــف 

  ن مع قلة التحصيل لحقائق األمور.وارتدى بالتدي
الغربيـــة �ـــا وقـــد رأيـــت ســـعديا يـــرتجم اللفظـــة 

يجانسها مـن اللغـة العربيـة، وقـد رأيـت األوائـل وهـم 
القـدوة يف كــل يشء يستشـهدون عــيل رشح غريــب 
لغتنا �ا جانسه من غ[ها من اللغات فرتاهم يفرسون 
كتــاب اللــه مــن اللســان اليونــا7 والفــاريس والعــر� 
واألفريقي وغ[ها من األلسـن فلـ� رأينـا هـذا مـنهم 

تشـهاد عـىل مـا ال شـاهد عليـه مـن Y نتحرج مـن االس
العربا7 �ا وجدناه موافًقا ومجانًسـا لـه مـن اللسـان 
العر� إذ هو أك� اللغات بعد الرسيا7 شبًها بلساننا، 
وأما اعتالله وترصيفه ومجازاته واستع�الته فهو يف 
جميع ذلك أقرب إىل لساننا من غـ[ه مـن األلسـن. وأن 

و�ا يبعثهم عليـه  تعسف أهل زماننا وك�ة شططهم
ــرون  ــم ينك ــر جعله ــيس �نَك ــا ل ــار مل ــن اإلنك ــد م الحس

  )٥٥(االستشهاد باللفظ العر�".
ومن العل�ء اليهـود الـذين أثْـَروا العربيـة بتـأثرهم 

م) ٩٣٠العر� الشاعر واللغوي منـاحم بـن ّرسوق (ت.

" أي מחברתوالذي ألف كتابًا يف النحو العـربي سـ�ه "
سألة الجـذور اللغويـة اآلراميـة الكشكول، اهتم فيه �

والعربية، ودوناش بن لِِربْط املعارص البـن ّرسوق "وهـو 
الذي ينسب إليه أنه أول من ميز بU األفعال املتعدية 
واألفعال الالزمة يف اللغة العربية بصفة عامـة، فضـًال 
عن أنه اهتم بالحروف الضعيفة وأفرد لها مكانًـا خاًصـا، 

وأيًضــا "أبراهــام بــن ) ٥٦(العربيــة".وعــالج أداة التعريــف ب
م) وهــو صــاحب كتــاب (اللغــة الفصــحي) ١١٦٧عــزرا" (ت. 

وقد بحث فيه مسائل معينة يف النحـو، ولهـذا الكتـاب 
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــه عالق ــث في ــه بح ــة ألن ــة خاص أهمي

ـــة. ـــة واآلرامي ـــ  )٥٧(بالعربي ـــادي عرش ـــرن الح ويف الق
يا يحيى) امليالدي بدأ الحاخام يهوذا بن حيوج (أبو زكر

يف تطبيق أساليب النحاة العـرب عـىل اللغـة العربيـة، 
ومن ثم قام بشـكل غـ[ مقصـود بوضـع أسـس الفقـه 

ــامية  ــات الس ــارن للغ ــربي –املق ــو الع ــد  -يف النح وق
ــة  ــU اللغ ــة ب ــة عالق ــة أن ³ ــذه اآلون ــتقرت يف ه اس

  )٥٨(اآلرامية والعربية.
وسيد عل�ء يهود يف عرصه "أبو الوليد مروان بـن 

ه) والذي تعددت تآليفه وكتبـه ١٠٥٥اح القرطبي" (ت.جن
يف علوم اللغـة والنحـو وأهمهـا عـىل اإلطـالق كتـاب 
(التنقــيح) والــذي يحتــوي كتــابU هــ� (كتــاب األصــول) 
ــذي  ــع) وال ــاب اللم ــد القــديم و(كت ــم للعه وهــو معج
يقول عنه ابن جناح "وسميت كتـا� هـذا كتـاب التنقـيح 

7 البحث والتفتيش ك� الذي معناه يف اللسان العربا
أن تنقـــيح الكـــالم يف اللســـان العـــر� هـــو تفتيشـــه 

وإبراهيم إسحاق بن بارون املتوىف قبل عـام ) ٥٩(أيًضا.
م، صــاحب كتــاب (املوازنــة بــU اللغــة العربانيــة ١١٢٨

 Uأساسـي Uوالعربية)، "ويشمل كتاب املوازنـة قسـم
مختلفU عن بعضـه�، فالقسـم األول يتضـمن دراسـة 

اللغة العربية مقارنة بالنحو العـر�، أمـا القسـم  لنحو
الثا7 فإنه nثل عمًال معجميًا يقارن فيه جذور اللغـة 

وللوقوف عـىل ) ٦٠(العربية بالجذور يف اللغة العربية".
 Uاللغتـــ Uمـــدى تعمقـــه يف الدراســـة املقارنـــة بـــ
العربيــة والعربيــة فنعــرض لجــزء يســ[ مــن حديثــه عــن 

: "القـول عـيل مرتبـة االسـم: الظاهر واملضمر فيقـول
الظــاهر واملضــمر: والنــون عنــد العــرب ضــم[ ج�عــة 
الصنفU وهذا الضم[ عندنا هـو بـامليم فقـط والنـون 

ـــو " ـــط نح ـــا7 ארקעם  אדיקםفق ـــموئيل الث ) ٤٣:٢٢" (ص
   אתواملنفصل عند العرب إيّاي وإيّانا ونظ[ ذلك لفظـة  

ومـا أشـبه   תיאו)،  ٤١:٢٨(الخـروج אותם  וקדׁשתعندنا مثـل 
  )٦١(ذلك".
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ويف بـــاب األدب ال يقـــل األثـــر األد� العـــر� يف 
اليهودية عن نظ[ه يف باب اللغـة والنحـو وذلـك يف 
نظر الباحثU والعل�ء اليهود قبل غ[هم، "ولعل يف 
كــالم يهــوذا الحريــزي عــن مصــادر الشــعر العــربي، 
كشهادة شاهد من أهلها، مـا يغنينـا عـن الخـوض يف 

عىل غ[هم يف األدب عامة؛ ويف الشعر  فضل العرب
عىل وجه الخصوص؛ ويؤكد عىل تعلّـم اليهـود الشـعر 
مـنهم، فيقـول: وذات يـوم وأنــا جـالس يف جمـع مــن 
الحكــ�ء األجــالء، الــذين ينظمــون مــن الشــعر نفائســه 
ويطرقــون مواضــيعه يف يرســ... وعمــن أمــد اليهــود 

هم �صادره، ومن أضاء له أوكاره ومخابئه، أجـاب بعضـ
قائًال: لقد تعلمنا جميًعا هنـا، حيـث قـّص علينـا آباؤنـا أّن 
العرب توارثوا الشعر منذ أن وجدوا يف أراضـيهم لكننـا 
ال ندري متى ظهرت روح الشعر عند العربيU... وُدعـي 
شيخ حكيم كان يجلس بيـنهم، وكـان يضـحك اسـتخفافًا 
ــذي  ــع ال ــعر الرائ ــوا أن الش ــم "اعلم ــال له ــم... وق به

ـــه العـــرب يف nتلـــئ با ـــع قـــد توارث لنفـــائس والروائ
البداية... ولهم اليد الطوىل بU شعراء الدنيا... فال نجد 
الشعر الجميل اللفظ، الجزل العبـارة مثـل الشـمس يف 
إرشاقها إال لـدي العـرب، أمـا غـ[هم فـال nثلـون إىل 
جانبهم شيئًا، وقد أقـام العديـد مـن أبنـاء شـعبنا بعـد 

ــرب يف أ  ــU الع ــي، ب ــديث النف ــلكوا الح ــارهم وس قط
ــم  ــتالطهم به ــالل اخ ــنطقهم وخ ــق ب ــتهم والنط بلغ
تعلموا عنهم صنعة الشعر، مثل� قيل: اختلطوا باألمم 
ــا األرض  ــكن آباؤن ــدما كــان يس ــم، فعن وتعلمــوا أع�له
املقدسة Y يعرفوا الشعر املـوزون باللغـة العربيـة. 
فال يوجد يف أسفار أيوب واألمثال واملـزام[ إال بعـض 

لفقرات القص[ة التـي تشـبه أبيـات الشـعر ولكنهـا بـال ا
  )٦٢(قافية أو وزن.

ومــن أشــهر الشــعراء اليهــود األندلســيU الشــاعر 
(دونــاش بـــن لــربط) الـــذي عــاش يف القـــرن العـــارش 
ــومي يف  ــعديا الفي ــاتذته س ــن أس ــان م ــيالدي وك امل
ــة  ــوم العربي ــب بعل ــد أعج ــالعراق "وق ــورا ب ــة ص مدرس

صح اليهود يف بيـت شـعر كتبـه وآدابها إعجابًا جعله ين
  بالعربية ليتعلموا العربية يقول فيه:

  فلتكن الكتب املقدسة جنتك
  ولتكن الكتب العربية فردوسك

  
وعنــد وصــول دونــاش إىل قرطبــة دعــا الشــعراء 
اليهود أن يزنوا أبيات أشعارهم طبًقـا للبحـور العربيـة، 
وبادر هو بقرض أشعاٍر موزونـة، وبدعوتـه هـذه أحـدث 

ــورة ــربي. ث ــعر الع ــكل الش ــة يف ش ــة هائل وY ) ٦٣(أدبي

يقـــف األمـــر عنـــد حـــد تقليـــد األوزان العربيـــة بـــل إيل 
مضـامU املعــا7 كاالقتبــاس الــذي يســميه بعضــهم 
التضمU "وقد أطلق عيل هـذا املصـطلح يف العربيـة 

 שירת)  ويُرجع (مويس بن عـزرا) يف كتابـه (שביץاسم  (
ــعر ישראל ــأث[ الش ــتخدامه إىل ت ــيف ) اس ــر�، ويض الع

إىل ذلــك قــدرة الشــعراء اليهــود عــىل فعــل ذلــك 
باستخدام فقرات كاملة أو أنصـاف فقـرات مـن األسـفار 

  )٦٤(الدينية.

ونتيجة أخرى لهذه النهضة اللغوية العربية ولهذا 
االهت�م بالكتاب املقدس ولعمليـة املـزج بـU العـرب 
واليهــود وبْعــث حضــارة عربيــة إســالمية ظهــر الشــعر 

ي الحديث واملعروف باسم (بيوتيم) فهـذا الفـن العرب 
من فنون الشعر العربي Y يعالج الفروسية والغزل أو 
الرثاء والهجاء بل اهـتم بالـدين واملعبـد.... شـعر يعـرب 
عن آالم اليهود وأحزانهم... نشأ متأثرًا بالشـعر العـر� 
مــن ناحيــة الــوزن والقافيــة وأول شــاعر نهــض بــه هــو 

يتبU لنا من كـل مـا سـبق ) ٦٥(اليعازر).(ينناي) وتلميذه (
أن ³ة أثرًا بينًا، يستعيص عىل اإلنكار، يدل عىل �ـازج 
حادث بU الثقافتU العربيـة والعربيـة وأن أثـر العـر� 
يف العربي لغـة وأدبًـا هـو واقـع يقـره العلـم وتثبتـه 
الشــواهد التاريخيــة التــي ال تحىصــ ســواء يف بــاب 

  الفكري واملعريف.وم أو االنتشار تقعيد العل
  

  َخاTَِةُ 
البحـث يف بـاب اللغـات السـامية وآثارهـا وجـذورها 
محمـــول عـــىل البحـــث يف بـــاب الدراســـات اإلنســـانية 
عموًمــا، قصــاراه اســتنباط األحكــام مــن ظــواهر األدلــة 
ــدم،  ــل يف الق ــري موغ ــن التح ــك أن زم ــا، ذل وبواطنه
ضارب بأطنابه يف مجاهل التاريخ، عىل أنه م� يحسـن 

ابنا هذا دون غ[ه من بقية فروع البحث أن اللغات يف ب
ـــيها  ـــن ماض ـــا ع ـــتدل بحارضه ـــها يُس ـــا ببعض وعالقته
ويُستنبط ما خفي منها بظاهر ما بدا عنها، وإن Y يكن 
عىل النحو املنشود للقطع يف جملة مسائلها؛ ولكـن 

  أدÂ الك�ل خ[ من العدم.
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  نتائج الدراسة
ة مـن النتـائج وقد وقفت يف هذا البحث عـىل جملـ

  التي تأَكَّد يل بعضها وبرز بداءة بعضها اآلخر، ومنها:
أن مادة األدب الجاهيل التي بU أيدينا شعرًا ون�ًا  -١

عىل قوتها ونضجها وازدهارها؛ البد وأن تكون 
نشأتها ضاربة يف أع�ق التاريخ وال تقف عند حد 
أول ما ينسبه الرواة إىل امرئ القيس واملهلهل 

يف حدود القرن الرابع ق.م، إذ البد من أن  بن ربيعة
سلسلة النمو الحيوي لهذا األدب تعود إىل ما قبل 
هذا التاريخ بقرون، وهو ما قد يوازى زمن التدوين 
لبعض أسفار العهد القديم موحيًا بوقوع تأثر 

  و�ازج معريف بU كال الحيU؛ العرب واليهود.
اء الدليل وم� حسن الوقوف عليه منهجيًا أن انتف - ٢

عىل قضية ال يعني انتفاء القضية برمتها أو ثبوت 
الطرح املناقض للطرح املستدل عليه بدليل نظري 
عّز ما يدعمه من دليل الواقع؛ كالذي وقفت عليه 
يف قضية الشعر الجاهيل فإن أقدم ما وصلنا هو 
شعر منسوب ألمرئ القيس يقدر بنحو قرنU قبل 

ية التي بU أيدينا تدل اإلسالم ولكن الشواهد النظر
قطًعا عىل أن تاريخ ظهور األدب الجاهيل أبعد من 

  ذلك بكث[. 
٣-  Y يتأكد بنص العهد القديم أن عرب الجاهلية

يكونوا عىل الدوام أنزاقًا متفرقة تخلو من االتحاد 
عىل الكلمة الواحدة واجت�ع البأس؛ غاية ما 
هنالك لهم أن يتبعوا شيخ قبيلة يقىض لهم يف 
امله�ت، بل كانت لهم أحيانًا ملكيات قادرة 
ومسيطرة حاربت ملكية بنى إرسائيل وهزمت بعض 
ملوكهم وأرستهم وإن كانت ملكية العرب دون 

  املفهوم الكامل ملعنى امللكيات قدnًا.
أن أرض عرب الجاهلية كانت احدى املالذات لليهود  - ٤

عىل مر تاريخهم يف فرتات شتاتهم وحروبهم 
هم وبU بنى عمومتهم من وقامت بين

اإلس�عيليU عالقات املصاهرة والقر´ والتنازع 
  عىل السيادة. 

العهد القديم كتاب جامع لسياقات تاريخية ودينية  - ٥
وأدبية وأن مادته األدبية Y تخل من أثر عر� أكيد 
بحكم النشأة واملجاورة وقوة املادة األدبية 

  العربية وجزالتها. 
د تعرض إبّان نشأته وتدوينه نص العهد القديم ق - ٦

واستقراره عىل النحو القائم لكث[ من املشكالت 
والعقبات التي أثارت كث[ا من السؤاالت 
واالستفهامات حول صحة ما ُدون وزمن تدوينه 

وصحة نسبته إىل قائليه؛ وهو ما يضعه والحال 
هكذا يف إطار واحد مع تاريخ األدب الجاهيل؛ 

من أحواله� األحكام فيجري عليه� يف كث[ 
  ذاتها التي يستدل بها عىل ماهيته وكنهه.

اهت�م املسلمU بعلوم القرآن الكريم والحديث  - ٧
النبوي الرشيف وبروز منهج تقعيد العلوم 
ونشأتها عىل أساس منهجي عاد بأثره املبارش 
عىل اللغة العربية وعل�ء اليهود الذين قاموا 

  سلمون.�شاكلة علومهم وفق ما صنعه امل
  

يبقى أن هذه الدراسة هي نتيجة جهد برشى يسعى 
جاهًدا إلدراك الصواب، وقد تتحمل من مظنـة الصـواب 
القــدر الــذي تتحملــه مــن مظنــة االســتدراك؛ والبحــث 

  العلمي دّواٌر يجرب بعضه بعضا.
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 :الَهواِمُش 
 

، باب ما يجوز من الجامع الصحيحبخاري، ) محمد بن إس�عيل ال١(
تحقيق: محمد زه[ بن نارص، دار طوق  ٩/١٥٧تفس[ التوراة، 

النجاة، مصورة عن السلطانية برتقيم محمد فؤاد عبد 
 هج.١٤٢٢الباقي، ط: أوىل، 

، تحقيق: شعيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل) أحمد بن حنبل، ٢(
، مؤسسة الرسالة، ط: ١٦/١٢٥األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، 

 هج. ١٤٢١أوىل، 
، باب ما ذكر عن الجامع الصحيح) محمد بن إس�عيل البخاري، ٣(

، تحقيق: محمد زه[ بن نارص، دار طوق ١٦٩/ ٤بني ارسائيل،
النجاة، مصورة عن السلطانية برتقيم محمد فؤاد عبد 

 هج.١٤٢٢الباقي، ط: أوىل، 
، ت: طه أحمد اءطبقات الشعر ) محمد بن سالم الجمحي، ٤(

إبراهيم، منشورات محمد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 
  .٣٨، ص: ٢٠٠١ب[وت، 

، املؤسسة أديان العرب قبل اإلسالماألب جرجس داوود، ) ٥(
، ١٩٨٨الجامعة للدراسات والنرش والتوزيع ب[وت، ط ثانية،

 .٢٥ص:
مد ، تصدير د_ إس�عيل أحالشعراء اليهود العرب) مراد فرج، ٦(

 أدهم، دار العاY العر�، ص: ج.
، ت: إحسان عباس، إبراهيم األغا7) أبو الفرج األصفها7، ٧(

، ص: ٢٢، ج:٢٠٠٨ب[وت، - ، دار صادر٣السعافU، بكر عباس، ط:
٧٧.  

ديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ العرب ) عبد الرحمن بن خلدون، ٨(
ليل ، ت: خوالرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب

، ص: ٢م، ج: ٢٠٠٠شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، 
١٠٠.  

) يعلق األب أنستاس ماري الكرميل عىل هذا النص يف كتابه ٩(
" تحقيق: وليد محمود خالص، أديان العرب وخرافاتهم"

م، ص: ٢٠٠٥املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط: أوىل، 
ط ظاهر ، فيقول: كذا يف األصل املطبوع وهو غل٦٣

  والصواب حم[ ك� هو معروف".
) بهاء الدين أ� الفتح محمد بن أحمد بن منصور األبشيهي، ١٠(

، ت: إبراهيم صالح، دار املستطرف يف كل فن مستظرف
  .٣٨٠، ص: ٢م، ج: ١٩٩٩، ١ب[وت، ط: -صادر

الصورة األدبية بU أشعار ) محمود أحمد حسن املراغي، ١١(
غ[ منشورة،  دكتوراهرسالة  ،املكتوبات واألدب الجاهيل

 .٣٩٣، أدب عU شمس، ص: ١٩٨٤
، مكتبة البداية والنهايةبن درع بن كث[،  إس�عيل) أبو الفداء ١٢(

  .١٨٧، ص: ٢، ج: ١٩٩٠ب[وت،- املعارف
، ت: أحمد محمد شاكر، دار الشعر والشعراء) ابن قتيبة، ١٣(

  .١١٦: ص: ١القاهرة، ج: -الحديث
اسات املسترشقU حول صحة الشعر در ) تيودور نولدكه، ١٤(

من تاريخ نقد الشعر العر� ، مقال بعنوان "الجاهيل
"، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، الهيئة القديم لتيودور نولدكه
   .١٧، ص: ٢٠١٥املرصية العامة للكتاب، 

 

 

الصورة األدبية بU أشعار ) محمود أحمد حسن املراغي، ١٥(
غ[ منشورة،  كتوراهد ، رسالة املكتوبات واألدب الجاهيل

  .٣٨٧، آداب عU شمس، ص: ١٩٨٤
األدب الجاهيل يف ضوء نظرية ) أحمد محمود هويدي، ١٦(

، بحث ألقي يف مؤ�ر املخطوطات مصادر التوراة
 .٢م، ص: ٢٠٠٨ اإلسكندريةاملطوية �كتبة 

، مصدر سابق، ص: طبقات الشعراء) محمد بن سالم الجمحي، ١٧(
٣٤.  

، بدون بيانات نرش، من األدب العربي) فؤاد حسنU عيل، ١٨(
  .٥٦ص:

األدب الجاهيل يف ضوء نظرية ) أحمد محمود هويدي، ١٩(
  .٧، مصدر سابق، ص:مصادر التوراة

، ت: السيد يغقوب، الحضارات السامية) سبتينو موسكا·، ٢٠(
 .١٢٦، ص:١٩٧٧الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

، واألدب الجاهيلالصورة األدبية بU أسفار املكتوبات ) ٢١(
 .٣٩٥مصدر سابق، ص:

، مصدر سابق، من األدب العربي) د/ فؤاد حسنU عيل، ٢٢(
  .٥٦ص:

  .٥٦) املصدر سابق، ص: ٢٣(
، مطبعة االعت�د تاريخ اللغات السامية، ولفنسون إرسائيل) ٢٤(

  .٩١، ص: �١٩٢٩رص، ط: األوىل، 
اتجاهات نقد حسن، أحمد محمود هويدي،  خليفة محمد) ٢٥(

 .١٥م، ص:٢٠٠١، دار الثقافة العربية، ط أويل هد القديمالع
الحجة والدليل يف نرص الدين ) يهوذا بن شموئيل هاليفي، ٢٦(

إبراهيم أبو املجد، املركز القومي  لييل، ت: الذليل
  .٣٥٣، ص:٢٠١٤للرتجمة ط: أويل، 

ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية فاير ستون،  روبن) ٢٧(
Uمعهد هاربللمسلم ، Uيت وروبرت للتفاهم الدويل ب

األديان، اللجنة اليهودية األمريكية، املوقع اإللكرتو7 
 .١٥لوزارة الخارجية اإلرسائيلية، ص:

يف عس[،  إرسائيل، مرص وبنو جغرافية التوراة، مني) زياد ٢٨(
 .١٠١م، ص:١٩٩٤رياض الريس للكتب والنرش، ط،

العهد مدخل نقدي إىل أسفار ) محمد خليفة حسن، ٢٩(
  .٢٥، ص:٢٠٠٢، القاهرة،القديم

  .٢١) املصدر السابق، ص: ٣٠(
تاريخ اآلباء وديانتهم، رؤية نقدية محمود هويدي،  أحمد) ٣١(

جامعة -، مجلة كلية اآلدابيف ضوء نظرية مصادر التوراة
  .١٧٧، ص:٢٠٠٠) يناير ١)، عدد (٦٠القاهرة، مجلد (

، سالماملفصل يف تاريخ العرب قبل اإل ) جواد عيل، ٣٢(
م، الجزء ١٩٩٣منشورات جامعة بغداد، الطبعة الثانية، 

  .١٩األول، ص:
 .٤٣٩) املصدر السابق، ص: ٣٣(
، دار املعرفة الجامعية، العرب قبل اإلسالم) حسU الشيخ، ٣٤(

  .١٨٥، ص: ١٩٩٣
، مؤسسة تاريخ آداب العربصادق الرافعي،  مصطفي) ٣٥(

 .٤٩ص:م، القاهرة، ٢٠١٣هنداوي للتعليم والثقافة،
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اللمعة ) اقليميس يوسف داود املوصيل الرسيا7، ٣٦(
، طبعة دير اآلباء الشهية يف نحو اللغة الرسيانية

 ،U٨، ص: ١٨٧٩الدومينيك.   
(37) Aaron D. Rubin, A Brief Introduction to the Semitic 

Languages, p: 15, Gorgias press, 2010 
ن سعيد األندليس، ) ابن حزم، أبو محمد عيل بن أحمد ب٣٨(

، الجزء األول، قوبلت عىل اإلحكام يف أصول األحكام
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، دار األفاق الجديدة، 

 ٣١، ص: ١٩٨٣
، الجزء الرابع، ت: كتاب العU) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ٣٩(

عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد عيل بيضون، دار 
  .٥٢. ص: ٢٠٠٣الكتب العلمية، ط أوىل، 

، معاY التنزيل) أبو محمد الحسU بن مسعود البغوي، ٤٠(
تحقيق: محمد عبد الله النمر، عث�ن جمعة ضم[ية، 
سلي�ن مسلم الحرش، دار طيبة للنرش، املجلد األول، 

 .١٣٢هج، ص: ١٤٠٩
، مركز الكنز الثمU يف قواعد اللغة العربية) أحمد فؤاد، ٤١(

  ٧ص:الراية للنرش واإلعالن، 
، الهيئة العامة قواعد اللغة العربية) عو7 عبد الرؤوف، ٤٢(

للكتب واألجهزة العلمية، مطبعة جامعة عU شمس، 
  .٢١، ص:١٩٧١

، مطبعة تاريخ اللغات السامية) جودة محمود الطحالوي، ٤٣(
  .٦٩، ص:١٩٣٢مرص، 

، ت: د/ رمضان عبد فقة اللغات السامية) كارل بروكل�ن، ٤٤(
ات جامعة الرياض باململكة العربية التواب، منشور 

  .١١م، ص:١٩٧٧السعودية، 
، ١٩٨٧، دار البش[، ع�ن، ط أوىل، اللغة العربية) فائز فارس، ٤٥(

  .٢٠ص:
، دار القلم، دمشق، الدار الساميون ولغاتهم) حسن ظاظا، ٤٦(

 .٧٧م، ص: ١٩٩٠، ٢الشامية، ب[وت، ط:
دار العلم  ، عربي ـ عر�،املعجم الحديث) ربحي ك�ل، ٤٧(

  .١١للماليU، ب[وت، ط: أويل، ص:
  .٧٧، حسن ظاظا، مصدر سابق، ص: الساميون ولغاتهم) ٤٨(
، مصدر سابق، تاريخ اللغات الساميةولفنسون،  إرسائيل) ٤٩(

  .٩٧ص:
األثر العر� يف الفكر ) إبراهيم موىس هنداوي، ٥٠(

  .٤، ص:١٩٦٣، مكتبة األنجلو املرصية، اليهودي
املوازنة بU اللغة العربانية سحاق بن بارون، ) إبراهيم إ ٥١(

، ت: د/أحمد محمود هويدي، مركز الدراسات والعربية
  .٢٩م، ص: ١٩٩٩)، ٤الرشقية، العدد (

دراسات يف الرتجمة واللسانيات ) محمد صالح الضالع، ٥٢(
، مركز الدراسات الرشقية، جامعة القاهرة، العدد العربية

  .٨٧م، ص: ٢٠٠٨، ٢٣
األثر العر� يف الفكر يم موىس هنداوي، ) إبراه٥٣(

  .٦، مصدر سابق، ص:اليهودي
الرسالة ليهوذا بن قريش، الفيلولوجية ) كفاح صابر رشيد، ٥٤(

 دكتوراه، رسالة األويل يف مقارنة اللغات السامية
 

 

م، إرشاف: أ.د/ أحمد ٢٠١٢منشورة، بدون دار نرش، طـ أويل
  .٣١محمد محسن، ص: 

، األثر العر� الفكر اليهوديداوي، ) إبراهيم مويس هن٥٥(
  .٢٨مرجع سابق، ص:

  .٩، ص: العربية األندلس شعراء) عبد الرازق أحمد قنديل، ٥٦(
  .١٦) إبراهيم مويس هنداوي، مرجع سابق، ص: ٥٧(
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  .٢٥) املصدر السابق، ص: ٥٩(
املوازنة بU اللغة العربانية ) إبراهيم إسحاق بن بارون، ٦٠(

  .٣٨، مصدر سابق، ص: والعربية
  .٥٥) املصدر السابق، ص: ٦١(
التأث[ات العربية يف البالغة ) شعبان محمد عبد الله سالم، ٦٢(

امعة القاهرة، عدد ، مركز الدراسات الرشقية، جالعربية
  .١٢، ص: ٢٠٠٢)،٥(

، الهيئة اليهود يف األندلس) محمد بحر عبد املجيد، ٦٣(
املرصية العامة للتأليف والنرش، دار الكاتب العر�، العدد 

  .٢٧م، ص: ١٩٧٠، ٢٣٧
الرتاث الديني اليهودي يف ) سعيد عطية عيل مطاوع، ٦٤(

)، ٢٢(، مركز الدراسات الرشقية الشعر العربي األندليس
  .٤م، ص: ٢٠٠٨

، دون بيانات نرش، ص: من األدب العربي) فؤاد حسنU عيل، ٦٥(
١٢٧. 


