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 النحو العربي وأثره في النحو العبري

 حسن إبراهيم للدكتور محمد       

 )الجامعة األردنية(         

 توطئة

ن لم أستطع مقاومة إغراء يلح علي في كتابة هذذ  التوئةذة  إليعذرني القارئ 

غذراء واإللحذاه هذذين كذان صلة وثيقة بمادة البحث. مصدر اإل التي قد ال يرى فيها

مريرة أوحذ  إلذيب بذالتر ير فذي كتابذة هذذا البحذث  ممذا دفع ذي إلذ   تجربة شخصية

تتببعه في كل ما استطع  أن تقع عليه يداي  ليجيء في ال هاية علذ  هذذ  الصذورة  

التي أرجو أن تحرز غيري من الزمالء والمختصين إل  مزيد من البحث فيه  وإلذ  

 استقصائه بش ل أفضل.

أتررغ للبحث العلمي في بلد أوروبي  وما أن فقد أتيح لي قبل س تين ونيف أن 

وصلته حت  سعي  إل  الحصول عل  كتاب تَعَذبر حصولي عليه في األردن. وكان 

ذلك ال تاب أحد المجلدات الضخمة التي شرع  دار موتون لل شر  في الهذاي  فذي 

إصدارها م ذ عقدين من الزمان أو يزيد  وخصص  كذل مجلذد لجانذن مذن جوانذن 

سذذان الحدي.ذذة. أمذذا المجلذذد الذذذي حرصذذ  علذذي قراءتذذه ف ذذان المجلذذد ال.الذذث علذو  الل

عشذذر مذذن هذذذ  السلسذذلة  الذذذي خصذذر لتذذاريع الدراسذذات والعلذذو  اللسذذانية ع ذذد 

. وكذذان مصذذدر اهتمذذامي بهذذذا المجلذذد هذذو رغبتذذي فذذي (1)مختلذذف الشذذعوب واألمذذم 

ع ذد العذرب. ومذا االئالع عل  ما كتن فيه عن تاريع الدراسات اللغويذة واللسذانية 

من ال تاب وقارنتذه بمذا جذاء فيذه عذن أمذم أخذرى  حتذ   ءأن أئلع  عل  هذا الجز

قذد  الخاصذة بالذدرا اللسذاني ع ذد العذربأصاب ي الذهول؛ فقد تبذينن لذي أن المقالذة 

أُْس ِدَت إل  يهذودي إسذرائيلي  لذم يجذد مذا يقولذه عذن ذلذك التذراا العربذي العريذ   

ة  سوى إحدى عشرة صرحة  أضذا  إليهذا ثمذاني صذرحات الممتدب عبر قرون عديد

من المراجع؛ ف ان  المقالة في مجملها تسع عشرة صرحة  من بين ألف وخمسذمائة 

. هذذذا فذذي حذذين اسذذتغر  (2)وثمذذاني عشذذرة صذذرحة  هذذي مجمذذوع صذذرحات ال تذذاب

الحديث عن المدرسة الب يويذة األمري يذة  التذي ال يتجذاور عمرهذا نصذف قذرن  مذا 

ال تاب ذاته  كمذا اسذتغر  الحذديث عذن  مائتان وأربع وسبعين صرحة من وعهمجم

ص وأربعذذين صذذرحة. وباختصذذار  فقذذد كانذذ  المقالذذ ة الذذدرا اللغذذوي ع ذذد اليهذذود سذذتبا

ها جذذزءا  الخاصذذة بعلذذو  اللسذذان ع ذذد العذذرب أقصذذر المقذذاالت العشذذرين التذذي ضذذمب

 ها.أنها كان  أردإال تاب الضخم  بل أكاد أقول 

ت دهشتي حين تحول  لقراءة الجزء الخاص بتاريع ال حو العبري  وقد ارداد
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لذ  موضذوع إ  فوجذدت أن تلذك المقالذة ال تمذ ب بصذلة ( 3)الذي كتبه يهذودي بذالطبع

ال تذذاب. لقذذد كانذذ  هذذذ  المقالذذة سذذرداص مرصذذالص لتذذاريع اللغذذة العبريذذة  ولذذي  لتذذاريع 

حرر ال تاب  أو تعذام   عذن الدراسات اللغوية ع د اليهود؛ وال أدري كيف َعِمَي م

هذ  الحقيقذة  وأدر  هذذ  المقالذة فذي كتابذه. ع ذدها أردت أن أجذد الجذواب عذن هذذا 

التسذذا ل الذذذي لذذم أكذذن أعذذر  ع ذذه ال .يذذر  فعخذذذت أفذذت  عذذن بعذذ  المصذذادر 

والمراجع التي تعي  ي في معرفة شيء عن تاريع ال حو العبري. وما أن فرغ  من 

نذ  لذدي ق اعذة بذعن المقالذة المذذقراءة كل ما استطع  الع. كورة ور عليه  حتذ  ت ون

إنمذا كتبذ  بالشذ ل الذذي جذاءت عليذه كذيال يعذر   عن الذدرا اللغذوي ع ذد اليهذود

القارئ أن ال حو العبري نشع ونما واكتمل في ك ف ال حو العربذي وبرضذله. ومذن ذا 

فذي أي    بعن كذان للعذرب فضذل علذ  اليهذود1795الذي يريد أن يعتر   في عا  

ص إذا كان ال اتن يهودياَ؟. ولم يذكر ال اتذن العذرب أو أثذرهم إال فذي  وق   خصوصا

  كم.ل قوله بعنه كان للعربية 1337 -1331عبارات قليلة معدودة عل  الصرحتين 

أثذذر علذذ  العبريذذة فذذي القذذرون الوسذذط   حذذين دخلذذ  ال.انيذذة بعذذ  المرذذردات مذذن 

ص  مذن المصذطلحات الرلسذرية  التذي يقذول أنهذا  األول   ويورد للتدليل عل  ذلك بعضذا

ترجمة لمصذطلحات عربيذة  أخذذها العذرب بذدورهم مذن اللغذة الس سذ ريتية. وفيمذا 

اب عل  اإلئال  بشيء إل  نشذعة ال حذو العبذري وتطذور   وال تعدا ذلك لم يشر ال 

 يشير حت  إل  أي من المصادر التي تعالج ما قصر هو في معالجته.

حات التالية أن أسرد  بشيء من اإليجذار الذذي ال بذد م ذه  وسعحاول في الصر

قصة نشوء الدراسات اللسذانية العبريذة وتطورهذا  معتمذداص فذي أغلذن األحيذان علذ  

مصادر ألنرها يهود؛ ثم أترك للقارئ بعد ذلك استخالص ال تيجة التي يراها عذن أثذر 

 ي في نشعة ال حو العبري وتطور .بال حو العر

 لعبرينشأة النحو ا

أن هذذذ  ال شذذعة تذذرتب  عذذادة  ارسذذون ل شذذعة ال حذذو ع ذذد أمذذم ك.يذذرةالحذذا الد

بذالخو  علذ  تذذراا لغذوي لنمذة مذذن الضذياع أو الرسذاد أو الخلذذل. وقذد ي ذون هذذذا 

ص  ص. ه ذا كان  ال شعة الحقيقية لل حو اإلغريقذي   التراا اللغوي أدبيا كما قد ي ون دي يا

العهذذد بعَشذذعار  دَ عُذذل المذذيالد وبعذذد   حذذين بل.ذذاني قبذذفذذي اإلسذذ  درية فذذي القذذرن ا

هوميروا  وأصبح من العسير فهمها  الختال  لغتها عن لغذة العصذر الذذي كتذن 

ف انذذ  الغايذذة مذذن كتابذذة ال حذذو حرذذا األدب اليونذذاني القذذديم   (4).فيذذه ال حذذو اليونذذاني

ص. كذذلك كذان الحذال ع ذد العذرب  الذذين مذا   وجعل دراسته ميسورة أن وفهمه مم  ذا

أحسوا بالتغير يعتور لغتهم مذن كذل جانذن بعذد الرتوحذات اإلسذالمية  حتذ  نهضذوا 

ص عل  القذرنن ال ذريم  ونجذد م.ذل ذلذك حذين نتتبذع  لتدوين لغتهم وكتابة نحوها حراظا

 نشوء ال حو ع د اله ود وغيرهم من األمم.
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هذو تذعخر  الطويذل  ع د دراسذته لتذاريع ال حذو العبذري وأول ما يلحظه المرء

ي الظهور؛ فالمعرو  أن الخلل بدأ يتسذرب إلذ  اللغذة العبريذة بعذد السذبي البذابلي ف

وتخرين الهي ل  في القرن السادا قبل الميالد  مما نشعت ع ذه حاجذة للتذعليف فذي 

ال حو. ومن الطريف في األمذر أن هذذا هذو القذرن الذذي يعتقذد بعذ  المذ رخين أن 

الس سذ ريتية ذي األجذزاء اللغذة  تابة نحو بفيه ال حوي اله دي العظيم "باني ي" قا  

ال.مانيذة  والذذي مذا رال يعتبذر  علمذاء اللسذذانيات مذ.الص يحتذذي فذي ك.يذر مذن أبوابذذه 

 وم اهجه.

ص م ذذ حادثذة السذبي البذابلي  التذي  لقد مض  عل  اليهود قرابذة سذتة عشذر قرنذا

ص فذي نشذوء نحذو عبذري  قبذل أن يصذبح لهذم نحذو بذال مع   كان يصح أن ت ون سذببا

المقصذود بذذال حو. غيذر أنذذه ال بذد  قبذذل التعذرت لذذذلك بالترصذيل  مذذن اإلشذارة إلذذ  

 بع  الدراسات اللغوية  ولي  ال حوية  التي سبق  عصر تدوين ال حو العبري.

كان  الدراسة اللغوية اليهودية قبل نشوء ال حو العبري ت صنب علذ  التذوراة؛ 

الدراسذذات  التذذي تعذذر  باسذذم  وقذذد نشذذع بتعاقذذن األجيذذال تذذراا ضذذخم مذذن هذذذ 

"المارور "؛ غير أن هذ  األعمال ال يم ن أن تحسن في عداد الدراسذات ال حويذة  

ألنها تقتصر علذ  البحذث فذي الحركذات والضذواب  التذي تعذين علذ  قذراءة التذوراة 

دون أن  ( 5) قذذراءة صذذحيحة  وعلذذ  إحصذذاء بعذذ  الصذذي  والحذذرو  فذذي التذذوراة

فذي اللغذة واسذت بائ قواعذدها وأح امهذا. فذي هذذا الصذدد  ي دي بهم ذلك إلذ  البحذث

ومذن   ن "هذ  المحاوالت جميعهذا كانذ  لخدمذة األغذرات الدي يذةإيقول هيرشريلد 

لذوال إلحذاه المذ ثرات   هود كذانوا سذيرط ون إلذ  وضذع نحذوهمالمش وك فيه أن الي

تذذي جعلذذ  . فمذذا هذذي تلذذك المذذ ثرات الخارجيذذة ال(6)".الخارجيذذة علذذيهم للقيذذا  بذذذلك

   القرون من الغرلة وفتور الهمة؟اليهود ي تبون نَحواص لهم بعد كل هذ

ه اك إجماع تا  بين الم رخين لل حو العبري الذين رجعذ  إلذيهم  وكلهذم مذن 

اليهود  عل  أن ال حو العربي كان هو الحافز ل حاة العبرانية عل  تعليف كتبهم  كما 

ب ذل دقائقذه وترصذيالته. هذذا فذي حذين نجذد أن كان الم.ل الذي احتذو  ع د التعليف  

كتن تذاريع ال حذو والطبقذات العربيذة  قذديمها وحذدي.ها  تسذ   عذن أي ذكذر لنثذر 

مذذن حيذذث م هجذذه   العربذذي فذذي ال حذذو العبذذري  مذذع أن هذذذا ال حذذو يصذذح أن يُعَذذدب 

جزءاص من التراا ال حوي للعرب  ألن ك.يراص م ه كتن بالعربيذة  فذي بذالد   وأسلوبه

ربيذذة وفذذي ظذذل الح ذذم العربذذي؛ كمذذا أن التذذعليف فيذذه  كمذذا سذذ بيبن فيمذذا بعذذد  كذذان ع

يحاكي الم لرات العربية ويقتري خطاها. ولذم أع.ذر فيمذا ُكتذن بالعربيذة علذ  إشذارة 

اسذتق  م لرذه جذل معلوماتذه  (9)لنثر العربي في ال حو العبري  إال فذي كتذاب واحذد

سرة ك.يراص  فيمذا كتبذه بعذ  العذرب مذن عن هيرشرلد. هذا عالوة عل  إشارات مبت

 (1).مقدمات الم لرات وكتن تعليمية في اللغة العبرية
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يعتقد هيرشرلد أن بداية األثر العربي كان  في بغداد  حين أصبح  في القرن 

الميالدي ال.امن وما تال  من قرون مركزاص لمختلف العلو  والمعار   وم ها ال حو  

اجتمذذع  نرذذر مذذن ال حذذاة وعلمذذاء اللغذذة  أخذذذوا يلق ذذون واجتمذذع فيهذذا  فذذي جملذذة مذذن 

علومهم للدارسين  الذين ال بد كان بي هم بع  اليهذود والعذرب. ويضذيف هيرشذرلد 

بعن ه اك دالئل أكيدة عل  األثر العربي في الم لرات ال حوية العبرية األول   حيث 

 ؛لرذات العربيذةأسماء الحركات وحرو  العلة في هذ  الم لرات هذي نرسذها فذي الم 

ن كتن اليهود ال حويذة األولذ  ُكتِبذ  بالعربيذة  واسذتخدم  مصذطلحات ال حذو إبل 

 .(7).العربي  واتبع  ال س  الذي كان يتبعه ال حاة العرب في كتبهم

أمذذا عذذن ال حذذو العبذذري فذذي األنذذدل   فيقذذول وليذذا  تشومسذذ ي بذذعن العصذذر 

ل   كذان هذو العصذر الذذهبي فذي لننذد بذيالوسي  في إسبانيا  أي فتذرة الح ذم العر

ص بالرالسذذرة والشذذعراء والعلمذذاء ويتطلذذع  .تذذاريع اليهذذود. فقذذد كذذان ذلذذك العصذذر غ يذذا

ص  يستوحون ف ر  ويسذتمدون م ذه العذز . ولعذل أعظذم مذا  اليهود إل  ذلك العهد دائما

ص   قدمه ذلك العصر كان فذي ميذدان ال حذو العبذري  الذذي أصذبح أك.ذر العلذو  شذيوعا

م لرات فيه من الغذزارة حذدباص لذم يعرفذه أي عصذر نخذر فذي تذاريع اليهذود  وبلغ  ال

سواء من حيث ال م أو من حيث ال وع واألصالة. وعليه  فمن الالئ  أن يطل  عل  

. وتذهن دائذرة المعذار  اليهوديذة (13)".ذلك العصر "العصر الذهبي لل حو العبري

ليهذذود أبذذان الح ذذم العربذذي  إلذذ  أبعذذد مذذن ذلذذك  حذذين ت كذذد أن ال حذذو الذذذي وضذذعه ا

بمحاكاتهم لل حو العربي وم لراته  كان وال يزال ال حو الوحيد لهذم  الذذي تَذعتن  مذن 

 . (11) .دراستهم للغة العبرية واستقصائهم لها

 األثر العربي في النحو العبري

  وهو سعيد بذن يوسذف الريذومي  الذذي عذا  فيذه ال صذف األول يعتبر سعديا

إذ لذم يصذل إلي ذا أي أثذر فذي ال حذو  ؛الميالدي  أبذا ال حذو العبذري رمن القرن العاش

قذد كتذن مذا كتذن  وهذو ك.يذر لذم  قبلذه. ومذن المترذ  عليذه أن سذعديا العبري لم لف

يصل ا م ه سوى القليل  بتذعثير مذن ال.قافذة العربيذة اإلسذالمية التذي عذا  فذي ك رهذا 

ادر يذذهن إلذ  حذد القذول المصن أحد إبل  (12).وتم.لها بعد أن تتلمذ لبع  أعالمها

 حيلذه إلذ  مصذر  كذان يت ارعذه مذذهبا  الذي نشع وتعلم في العرا  قبذل ربعن سعديا

نذذه انتهذذ  فذذي ال هايذذة إلذذ  تغليذذن مذذذهن البصذذريين فذذي األخذذذ إالبصذذرة وال وفذذة  و

بالقياا في األمور الدي ية  في حين اتجذه إلذ  األخذذ بالمذذهن ال ذوفي فذي المسذائل 

أمذذا ااثذذار التذذي نعرفهذذا لسذذعديا فهذذي قذذاموا للغذذة العبريذذة القديمذذة   (13) .ال حويذذة

ومجموعذة مقذذاالت فذذي ال حذذو أئلذذ  عليهذا اسذذم )كتذذن اللغذذة(  وكانذذ  أول محاولذذة 

كتذذن هذذذ  ااثذذار جميعهذذا  م.لهذذا م.ذذل كذذل معروفذذة ل تابذذة نحذذو لعبريذذة التذذوراة. وقذذد 

ن إبل  ؛اشر الميالدي  باللغة العربيةغوية التي تعود إل  القرن العلالم لرات اليهودية ال

سعديا يقلد في كتبه أسذلوب العذرت العربذي  ويعذرت مادتذه بعسذلوب ال تذن العربيذة 
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رذ  جميعهذا فذي الشذطر أُلن وباست. اء كتن سعديا فذنن م لرذات هذذ  الحقبذة  (14).نرسها

الغربي من الدولة اإلسالمية  فذي شذمال أفريقيذا واألنذدل . وممذن عاصذروا سذعديا 

بن قري   الذي عا  في شمال أفريقيا في الربع ال.ذاني مذن  يهودا كتبوا م.ل كتبهو

القذذرن العاشذذر  وهذذو صذذاحن رسذذالة حذذاول أن يقذذارن فيهذذا بذذين األلرذذاظ العبريذذة 

الرترة نرسها في القيروان   واارامية في التوراة؛ ثم دونا  بن تميم  الذي عا  في

ص بالعربيذذة عذذن الصذذلة بذذين  فوألبذذ المرذذردات فذذي العربيذذة والعبريذذة؛ ودادود بذذن كتابذذا

براها   المغربي الراسي  صاحن أول معجم شامل بالعربية أللرذاظ اللغذة العبريذة  إ

وغير ه الء نخرون وضعوا كلهم بالعربية  كما أسلر ا  م لرات معجمية  وتطرقوا 

 متررقة. ةقليالص إل  موضوعات نحوي

أ إال فذي أوائذل القذرن الحذادي عشذر عل  أن عصر ال حو العبري الح  لم يبذد

الميالدي في األندل   التي يعود إليها غالبية الم لرات ال حوية العبرية لذذلك العهذد؛ 

كما أن هذ  الم لرات جمعيها  في إسبانيا وفذي غيرهذا مذن البلذدان  كتبذ  بالعربيذة. 

ر  كما اكتملذ  فذي هذذ  الرتذرة  التذي تمتذد حتذ  حذوالي م تصذف القذرن ال.ذاني عشذ

الدراسذذات ال حويذذة التذذي شذذمل  عبريذذة التذذوراة بجوانبهذذا المختلرذذة كافذذة. ومذذن أول 

األسماء التي لمع  في هذا العصر اسم يهودا بن حيو   الذي عا  في مدي ة فذاا 

 في أواخر القرن العاشر الميالدي وأوائل الحادي عشر.

اإلقذالل كان ال حو العبري قبل ابن حيو  يتصذف بذاإلغرا  فذي الذت هن  مذع 

عذد ابذن حيذو  أول نحذاة يمن ال ظر في اللغذة ذاتهذا السذت بائ قواني هذا وقواعذدها  و

براها  بن عزرا  من نحاة نالعبرية الذين أقاموا نحوهم عل  أس  علمية  مما حدا ب

بذن اوال شك أن أهم أعمذال  (15).القرن ال.اني عشر  أن يلقن ابن حيو  بنما  ال حاة

"كتاب األفعال  ال.الثي لنلراظ العبرية في كتابين  هما: حيو  هو كشره عن األصل

ذوات اللين" و"كتاب األفعال ذوات الم.لذين"  تحذدا فذي األول م همذا عذن األفعذال 

التذذي ي ذذون أحذذد حروفهذذا األصذذلية حذذر  علذذة  وهذذي الرعذذل ال ذذاقر واألجذذو  

مذذا ردب والم.ذذال؛ وبحذذث فذذي كتابذذه ال.ذذاني فذذي األفعذذال المضذذعرة  ورد هذذذ  وتلذذك  ك
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ومذرة أخذرى نجذد المصذادر  .غيرها من األفعال واأللراظ العبرية  إل  أصذل ثالثذي

  الذذذين عرفذذوا األصذذل (16)تُجمذذع أن ذلذذك مذذا كذذان ليذذتم لذذوال م لرذذات ال حذذاة العذذرب

لنلراظ العربية  وأصبح من المسلم به ع دهم  م ذ الخليل فذي القذرن ال.ذامن  يال.الث

أنذذه حيذو  ب حذو ثالثذة قذذرون. والغريذن فذي األمذر  المذيالدي  أي قبذل م لرذات ابذذن

فنن ابن حيو  واجه موجة ع يرة  االكتشا  المتعخر لنصل ال.الثي من هذابالرغم 

مذذن االعتذذرات واالحتجذذا  علذذ  نظرياتذذه  كذذان أبذذرر أبطالهذذا دونذذا  بذذن األبذذرد. 

نذدل   وبقي  نظرية األصل  ال.الثي لنلراظ العبرية مجهولة لدى اليهذود خذار  األ

إل  أن جذاء الوقذ  الذذي ترجمذ  فيذه كتذن األندلسذيين إلذ  اللغذة العبريذة بعذد ذلذك 

ب حو قرنين من الزمان. ورغم المعارضين فقد شاع  أعمذال ابذن حيذو  بذين نحذاة 

اليهذذود  وأصذذبح  موضذذع درا عميذذ  ونظذذر مذذترحر؛ وكتذذن بعضذذهم مذذدافعات 

تاب؛ ولعل أبذرر نتذائج هذذ  عن نراء ابن حيو   ودافع هو عن نرسه في أك.ر من ك

أول نحذذو عبذذري  ةحويذذة كذذان تمهيذذد الطريذذ  أمذذا  كتابذذالمعذذارك والمسذذاجالت ال 

شامل  عل  يد ال حوي اليهذودي الشذهير أبذو الوليذد مذروان بذن ج ذاه  المولذود فذي 

قرئبة في ال.ماني يات مذن القذرن العاشذر المذيالدي  ف ذان بذذلك مذن معاصذري ابذن 

ن حيذو  من أول م لراته "كتاب المستلح "  ألنره ليستدرك علذ  ابذ حيو . وقد كان

ص من نظريات ابن حيو  ونرائه. بع  ما فاته في م لريه اا نري الذكر  ولير بِد بعضا

ليف لعذدد مذن ال حذاة بذين آوقد أثار "كتذاب المسذتلح "  البذن ج ذاه  موجذة مذن التذ

عربية  حت  أن واحذداص مذن هذذ  معترت وم يد؛ وقد كتب  هذ  الم لرات جميعها بال

وأهذم قضذية دارت حولهذا هذذ   (19).العربذيشذعر ال تن استشهد بعبيات ك.يرة مذن ال

المساجالت ال .يرة كان  االختال  في أصل األلراظ: أثالثي هو أ  ث ائي؟ كما أنهذا 

كانذذ  عذذامالص فذذي إغ ذذاء ال حذذو العبذذري  بتذذدقي  ال ظذذر فذذي بعذذ  موضذذوعاته  



 -11- 

   والتعم  في دراسته.واست مال أبوابه

وال مراء في أن أعظم م لرات ابن ج اه كان م لره الموسو  "كتاب الت قذيح" 

"كتاب اللمع"  ويبحذث فذي نحذو العبريذة القديمذة  و"كتذاب  الذي يتعلف من قسمين:

ص أول دراسة شذاملة مت املذة  األصول"  وهو معجم للغة التوراة. ويش ل ال تابان معا

ا أنهما يعتبران  دون أدن  رين  قمة الدراسذات اللغويذة العبريذة لعبرية التوراة  كم

في عصرهما؛ وقد كتن ابن ج اه كتابه باللغة المعروفة بـ"العربية العبرية"  وهذي 

 نم  من اللغة العربية كان ي تبه يهود األندل  العربية بالحرو  العبرية.

ا  إلذ  بيذان؛ فهذو أوضذح مذن أن يحتذ ا عن األثذر العربذي فذي هذذا الم لذفأم

ص مذن مقدمذة ال تذاب حتذ  نهايتذه. إذ ي ذافح ابذن ج ذاه عذن  ص جليذا ويبدو األثذر واضذحا

ال حو في مقدمة كتابه  ويبين ضذرورته  وأهميتذه للذدين وفهمذه ودراسذته  بصذورة 

رنا بمقدمات كتن ال حو العربي؛ كما يعلل ابن ج اه تعليره لل تاب بالعربية عل   تذكبِ

اللغة العبرية في ذلك العصر إلذ  المصذطلحات ال حويذة الالرمذة  أنه نابع من افتقار

ص فذذي الشذذره  (11).للتذذعليف فذذي م.ذذل هذذذا الموضذذوع كمذذا يتضذذح األثذذر العربذذي أيضذذا

المستري  لنصل ال.الثي لنلراظ العبرية  الذي اقتبسه ابن ج اه  عن العرب دون 

بي حداص جعذل ابذن وبل  األثر العر .أي شك  والذي من أجله وضع كتاب "األصول"

ج اه معه  يلجع إل  اللغذة العربيذة يسذتمد م هذا الحجذة والذدليل  للتذدليل علذ  صذحة 

نرائذذه والبره ذذة عليهذذا  ألن اللغذذة العربيذذة  علذذ  حذذد قولذذه  هذذي أقذذرب اللغذذات إلذذ  

هذو  د لل حذو العربذي فذي ف ذر ابذن ج ذاهالعبرية. ولعل خير ما يدلل عل  األثر البعي

ة من مصطلحات ال حو العربي التي استخدمها في "كتاب اللمذع"  تلك ال.روة ال بير

في معرت تعليره لل حو العبري  ومن أم.لة ذلك: االعتالل  والتصريف  والمجار  

والمرعذول بذه    واالشتقا   وأقسا  ال ال  ال.الثة: االسم والرعذل والحذر   والراعذل
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 اللرظيذذذة والمع ويذذذة واالسذذذم ب وعيذذذه: المرذذذرد والمركذذذن  واإلضذذذافة بضذذذربيها: 

والتمييز  والمصدر؛ وغير ذلك ك.يذر اردحمذ  بذه صذرحات كتذاب اللمذع. وبذال ظر 

ن كتاب اللمع هو كتذاب نحذو عن الشط  وال من المغاالة القول بإل  ذلك كله فلي  م

عربي  في لغته وم هجيته ومصطلحاته وقواعد   بل حت  في أبوابه وتبويبه  سوى 

ا الم لف عل  ذلك كله كان  من اللغذة  العبريذة  ال مذن اللغذة أن األم.لة التي أورده

 العربية.

وما قيل عن ابن ج اه يقال في غير  من معاصريه من ال حاة اليهذود  وي رذي 

أن نسذذرد بعذذ  الم لرذذات فذذي هذذذا العصذذر ل تصذذور المذذدى الذذذي تََشذذبنع بذذه ال حذذو 

ي ذذة ئليطلذذة  "كتذذاب العبذذري بذذال حو العربذذي. فقذذد أَلنذذف إسذذح  بذذن يشذذو   فذذي مد

التصذذذريف"؛ ووضذذذع موسذذذ  بذذذن شذذذموئيل جيقذذذاتيال القرئبذذذي "كتذذذاب التذذذذكير 

والتعنيث"؛ في حين كان "كتاب حرو  المعاني" من نصين يهذودا بذن بلعذم  الذذي 

اشتهر في ئليطلة  وأصبح من أعال  ال حو العبري فيها  كما عر  بشغره بذاألدب 

ص "كتذاب األفعذال المشذتقة مذن ومن م لرات ا (17).العربي  شعر  ون.ر  بن بلعم أيضذا

وضذع  لربذع األخيذر مذن القذرن الحذادي عشذراألسماء"  و"كتاب التج ذي ". وفذي ا

  ولعل من (23)إسح  بن بارون "كتاب الموارنة بين اللغة العبرانية واللغة العربية"

 أئر  الم لرات في هذ  الرترة الم ظومة ال حوية التي نظمهذا سذليمان بذن جبيذرول

ي تذوحي بذه هذذ  والتذي تذذكرنا بعلريذة ابذن مالذك الشذهيرة. والذذ (21) شعراص بالعبريذة

أن نحذاة العبرانيذة لذم يقلذدوا المذ هج العربذي فذي التذعليف ال حذوي  الم لرات وأم.الهذا

ص فذي اللغذة وال حذو بذادروا إلذ   ص عربيذا وحسن  بل وكعني بهم كانوا كلما قرأوا م لرذا

رياتذذه علذذ  لغذذتهم. وال شذذك فذذي أن التشذذابه ال بيذذر بذذين تقليذذد   وتطبيذذ  أف ذذار  ونظ

إال ف يذف   وكان من العوامل المساعدة لهم فذي ذلذك ك.يذراص  اللغتين العربية والعبرية
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م لرذات بعي هذا فذي نرهم هذا التطاب  بين أسماء عدد كبير من كتن ال حذو العبذري و

بذعن بعذ  علمذاء ن ه ذاك مذن يذذهن إلذ  أبعذد مذن ذلذك لي كذد إبذل  العربي؟ ال حو

فذنن صذح هذذا األمذر   (22).".المسلمين كانوا "يعي ون اليهود عل  إنشاء نحذو لغذتهم

تذعثير والتذعثر الفننه يرسر ل ا هذذ  الظذاهرة  ظذاهرة   ولي  فيه غرابة عل  أي حال

  م.لها في تاريع ال حو  في رَ إل  ال قل المباشر  والتي لم يُعْ التي ت اد ت ون أقرب 

 عصر نخر.أي م ان أو 

وه اك أمر نخر وأخير له داللته عل  أهمية األثر العربي في الذدرا اللغذوي 

العبري  وعم  هذا األثر  وهو أن هذ  ال هضذة اللغويذة التذي حققهذا يهذود األنذدل  

لذذم يعذذر  لهذذا م.يذذل بذذين اليهذذود فذذي أقطذذار أوروبذذة المجذذاورة   بذذان الح ذذم العربذذيإ

انيا  حت  في ذلك القسم الواقع تح  ح م الررنجة لنندل   م.ل إيطاليا وفرنسا وألم

ن هذ  الجاليات اليهوديذة إعداد كبيرة من اليهود. بل أمن إسبانيا  حيث كان  تعي  

ص من التعليف ال حوي في اللغة العبرية  وال ت ذاه  إليهذا  األوروبية لم ت د تعر  شيةا

غذة العربيذة التذي كانذ   جانن من ال ظر اللغوي الذي قا  فذي األنذدل   لجهلهذم بالل

كما رأي ا  لغة التعليف ع د ال حاة اليهود جميعهم  إل  أن قيض  الظرو  السياسية 

والتذذاريع لذذبع  اليهذذود  مذذن المهتمذذين بذذال حو فذذي األنذذدل   القيذذا  بترجمذذة أهذذم 

األعمال األندلسية في ال حو العبري إل  العبرية فذي أغلذن األحيذان  وإلذ  الالتي يذة 

 ااخر. في بعضها

نشعت الظرو  التي أدت إل  انتشار نحذاة األنذدل  اليهذود فذي أوروبذة عقذن 

 ( التذذي قضذذ  علذذ  وحذذدة األنذذدل   1312 -1337مذذا يعذذر  بالرت ذذة البربريذذة )

وأَدبت إل  قيا  عصر ملذوك الطوائذف؛ ذلذك العصذر الذذي اتسذم بالتشذت  والترذر   

  بسذذقوئ نخذذر هذذذ  1472  وبالت ذذارع بذذين الممالذذك المختلرذذة  واسذذتمر حتذذ  عذذا
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 الممالك  وانتهاء الدولة العربية في األندل .

وقذذد أصذذاب اليهذذود  وحذذل بهذذم وبعلمذذائهم  مذذا أصذذاب المسذذلمين وحذذل بهذذم 

وبعلمائهم؛ فقد "قض  الرت ة البربرية عل  ك.ير من العلماء بالموت أو بالهجرة من 

ن فذي هذذا العصذر  مذن األندل  إل  خارجها"  كما "أصذبح  حيذاة العذالم أو األديذ

ناحيتهذذا المعاشذذية  قائمذذة فذذي األك.ذذر علذذ  التجذذوال المسذذتمر  واالحتمذذاء ببالئذذات 

شذذوا بذذين أب ذذاء جلذذدتهم فذذي يإذن فقذذد ارتحذذل بعذذ  نحذذاة اليهذذود ليع (23).األمذذراء"

خذوا في أل سماته العربية  و األقطار األوروبية المجاورة  وارتحل معهم نحوهم ب

ص  نشذذر  فذذي األقطذذار ال تذذي ارتحلذذوا إليهذذا بالترجمذذة إلذذ  العبريذذة أو الالتي يذذة حي ذذا

ص نخر.  ص  وبالتعليف عل  غرار نحاة األندل  بلغات غير العربية حي ا وبالتلخير حي ا

وه ذا ي ون هذا العصر من عصور ال حذو العبريذة امتذداداص لنثذر العربذي وتوئيذداص 

. ولعذل أهذم مذا تميذزت بذه هذذ  صذالةأله  وقد خال أو كاد مذن أيذة إضذافة جديذدة أو 

الرترة هو ترجمة المصذطلحات ال حويذة العربيذة التذي امذتنت بهذا كتذن ابذن حيذو  

وابن ج اه  ووضع مقذابالت عبريذة لهذا  ال تذزال هذي المعتمذدة فذي ال حذو العبذري 

حت  يوم ا هذا. كما أن كتن ال حو واللغة التي ترجم  إلذ  العبريذة فذي هذذ  الرتذرة 

ي فذذي تذذعليف كتذذن ال حذذو الحذذين وحتذذ  اان هذذي الم.ذذال الذذذي يُحتَذذذَ  ظلذذ  م ذذذ ذلذذك

العبري وتعليمها  وفي وضع المعاجم العبرية؛ كما أنها اختط  لليهود الم هج الذي 

يسيرون عليه في ت اول قضايا ال حو واللغة في العبريذة. وبعبذارة أخذرى فذنن األثذر 

ص لذم يتزحذزه  و ص إالعربي في ال حو العبذري ظذل ثابتذا ن كذان يبذدو اان أقذلن وضذوحا

لطول العهد به  ولما اعتذرا  مذن متغيذرات وعذوارت نجمذ  عذن الترجمذة  وعذن 

ص في التذعليف  ولمذا قذد يغيذن عذن نظذر ال ذاظر حذين يتعمذل فذي  اعتماد العبرية أساسا

ص في لغته  و ن كان كذلك في أصذوله إالمصطلح ال حوي العبري بعد أن لم يعد عربيا
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 األول .

ن نحن تتبع ا حركة الترجمة في هذا الصدد؛ لذذلك سذ  تري إل ب ا المقا  ويطو

باستعرات بع  األم.لة نستدل بها علذ  نذوع ال تذن المترجمذة والم لرذة  ومذا قذد 

كان لهذا مذن أثذر علذ  األجيذال الالحقذة مذن مذ لري كتذن ال حذو العبذري ودارسذيها. 

يطلذذة العربيذذة األندلسذذية فذذي براهذذا  بذذن عذذزرا  ولذذد فذذي مدي ذذة ئلإم.ال ذذا األول هذذو 

أواخذذر القذذرن الحذذادي عشذذر المذذيالدي  ودرا العلذذو  العربيذذة والعبريذذة دراسذذة 

 ( متجوالص في 1163-1143  الس وات العشرين األخيرة من حياته )ضمتم  ة  وق

فرنسا وإيطاليا  وقد ألف في أث اء تجواله عذدداص مذن كتذن ال حذو بالعبريذة؛ ولذم ت ذن 

حقيقة سوى تلخيصذات ومختصذرات ل تذن ابذن حيذو  وابذن ج ذاه هذ  ال تن في ال

كذلك قا  نحوي نخر هو سليمان بن برحون بتعليف  (24).وغيرهما من نحاة األندل 

في ال حو في إيطاليا  لم ي ن سوى ترجمة أمي ة ألف ار ابن حيو  وابن ج اه كتاب 

أمذا  (25).راتهمذاإل  الدرجة التي ظن بعضهم معهذا أن ذلذك ال تذاب كذان ترجمذة لم ل

ص  فترجمذذ  االترجمذذة فقذذد  نصذذن معظمهذذا علذذ  كتذذن ابذذن حيذذو  وابذذن ج ذذاه أيضذذا

أعمالهمذذا أك.ذذر مذذن مذذرة فذذي األقطذذار األوروبيذذة المختلرذذة  وكذذان أول مذذن تذذرجم 

بالعربيذذة  إلذذ  اللغذذة العبريذذة هذذو ال ذذاهن  الم لرذذات ال حويذذة العبريذذة  الموضذذوعة

 . 1143ا بالعمذذل نرسذذه فذذي رومذذا حذذوالي بذذن عذذزرموسذذ  جيقذذاتيال. وقذذا  إبراهذذا  

ص في أماكن أخرى من أوروبا  كما ترجم  بع   ص ورابعا وترجم  ال تن نرسها ثال.ا

 كتن ابن بلعم في أواخر القرن ال.اني عشر.

أما عن التعليف فذي ال حذو العبذري فذي العصذر الحذديث  سذواء مذا قذا  بتعليرذه 

بيذون  ف  ترذي باالستشذهاد فذي هذذا م ها نحاة يهود  أ  مذا وضذعه مستشذرقون أورو

المقذذا  بمذذا أوردتذذه دائذذرة المعذذار  اليهوديذذة فذذي هذذذا الصذذدد  التذذي تشذذير إلذذ  أن 
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اإلضذذافات والتجديذذدات التذذي أدخلذذ  علذذ  ال حذذو العبذذري األندلسذذي كانذذ  جزئيذذة 

  ولذم يولذلك فننها تم.ل استمرار لل هج األندلسي في التذعليف وال ظذر ال حذووبسيطة  

لمحدثون حت  اان أن يرقوا بال حو العبري إل  مرحلة يتخطون بهذا المرحلذة يستطع ا

 (26).التي وصل إليها عل  أيدي ال حاة األوائل في األندل 

هذا العرت الوجيز ل شعة ال حو العبري وتطور  أغرل أسماء وتراصيل 

ص   ك.يرة لإلئالة  لم نهملها ألنها تت اق  مع الر رة األساسية لهذ  المقالة بل تج با

والت رار  وهي جميعها إنما ت يد بقوة السبن الذي دعانا في البداية إل  القول 

بضرورة التعرت إل  نشعة ال حو العبري وتطور  ع د التعريع لل حو وال حاة في 

ألنه ُكتن بالعربية وانب.   ؛  جزءاص من التراا ال حوي العربيالعربية  وإل  اعتبار

ص أره  ال يغيبِر من تلك الحقيقة وال يضيرها عن نحوها  وترعرع في ك  ن ي ون نحوا

 جاءت أم.لتُه فحسُن من العبرية  بي ما جاء كل شيء نخر فيه من العربية.
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