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 أثر اليهود ومكانتهم في بعض المجاالت األدبية والعلمية في بالد األندلس
 ،جاسم خالد محمدد. 

 العراق، المكتبة المركزية، جامعة االنبار
    

 الملخص:
 جتمعالم عن ليناإ قلوما ن وثقافتهم، طبقاتهم على اختالف ندلسييناأل دمكانة عظيمة عن لشعركان ل 

، ووصلوه، وكان والوزراء االمراءالملوك و إلى بالط  همعيون طلعتت هوداليأن  على دلي ،دلسياألن
في مهما  وراتلعب د انتك ندلسفي األ االمراءو  لوكالم جالسمأن  لوم، ومن المعزراءو  دةع نهمم

 نالون ي نهمم البعضو  ،وظائففي ال وافر احظو  هم تقديرمن ملوك كانوا ينالون  الشعراءف بية،الحياة األد
إن لس دالشخص باألن عظمي أن ندلسيينعند األ الغالبف ،رارالق صحابوا عند ذوي السلطة نةاومك رباق

 هاالتي يقاس ب قاييسمن الم قياساالملوك واألمراء م سفإن كان القرب من مجال، شاعراأو  نحوياكان 
دليال آخر  ندلسعلى أمر األدب في األ ائمينالق ؤالءوإن كانت عطايا ه الشاعر، أو ع هذا الكاتبئبا

 الشعرعالقة باألدب واألدباء و  لليهود كون أن ي دفال ب ،اعرذاك الشأو  الكاتب ذاه انةعلى مك
 راكت لهم أثر ت نهاأ دالب راء،عفيهم الش نطة اليومية لليهود مع عامة الناس بملكما أن المخا .الشعراءو 

 .رفي الشعر والنث هال يمكن تجاهل
  ة االجتماعية، اللغة والنحو، أمثلة يهودية، الطب.األندلس، المكان كلمات مفتاحية:

 
 أهداف البحث:

الترجمة واللغة واألدب، على الرغم من قلة وجودهم في كتب األدب  في  اليهوددور  الكشف عن -1
بسبب الظروف العامة التي مر بها األدب العربي في األندلس وكذلك ضياع الكثير من المصادر 

 األندلسية. 
على اهم الشعراء الذين كان لهم دور بارز في ازدهار الشعر العبري في إسبانيا وبراعتهم التعرف  -2

 في اكتمال الشعر ونضوجه.
 األمثالو  سائلالر  يوه ،ندلسفي األ هودالي يهاظهر ف يالتثرية الن نون لفادورهم في مجال  -3
 .المذكراتو  المقاماتو 
في  هاب صفواو  يالت وصافاأل اهمو  ندلسياأل ثرنفي ال هودالي ورةعلى ص ؤثراتالم نع دثتحال -4
 نثر.ال
 .ندلساأل بالدفي  جمت بعض المقتطفات من األمثال اليهوديةتر  -5
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 مقدمة:
ق. م( إذ جاءوا على شكل 07ندلس إلى دمار الهيكل الثاني)يعود وجود تاريخ اليهود في بالد األ 

في ذلك الوقت اجراءات صارمة على وقد فرض القوط ، ( Julio valdean,6002دفعات مختلفة)
ندلس فتغيرت االحوال اليهودية، م( فتح المسلمون األ011، وفي سنة)(Hami Zafrani,6992اليهود)

اًل في احيث استقبل اليهود المسلمين كـمحررين لهم من الحكم القوطي، اصبح اليهود حقيقتًا اسعد ح
 Andre)انوا هناك من االضطهاد والحقدبلد السالم مما كانوا عليه في اغلب البالد فلقد ع

chouarqui,6996). أمالكهم التي  اليهود استردارتضاها هللا للعباد، ف لقد جاء االسالم بقيم دينية
سلبت منهم تحت الحكم المسيحي، كما استعادوا كرامتهم التي  أهدرت، فكان من الطبيعي أن ينظر 

 ،(11עמי,1891:שוחט נירذي يحمله العرب الفاتحون)هؤالء وأولئك بارتياح إلى الدين اإلسالمي ال
نعموا بخيرات هذا الفتح المبين،  ،في األندلساإلسالم عاش اليهود  حكموفى ظل هذا التسامح وتحت 

بين المدن األندلسية، بعد إن كانت القوانين تحدد  بمقدورهم أن يتنقلوا واصبحوأخذ عددهم يتضاعف، 
أن اليهود في األندلس لم يحضوا باي  ،(98'עמ, 1811:אשתור  .א)مكان أقامتهم في مدن محدده

"، فيه مقطوعات أدبية لبعض اليهود في اليهود في األندلسدراسة مستقلة سوى كتاب  بعنوان "
األندلس، وفيه حديث مختصر عن أعالم اليهود فيها، إال أن الكتاب لم يكن دراسة علميه، وركز 

التاريخية ولم يكن اهتمامه من الناحية األدبية، كما أن جل اعتماده  على المعلومات الكاتب فيه كثيرا
كان على المراجع الحديثة واالجنبية، ولم يعتمد الكاتب في دراسته على مصادر األدب األندلسي، 
وكان اغلب الحديث في الكتاب عن أعالم اليهود في األندلس، ولم يتطرق الى تحليل االمور أو 

علنا نبدأ البحث عن أثر اليهود ودورهم في المجاالت األدبية والعلمية والمجاالت مناقشتها. هذا ما ج
االخرى التي اسهموا في نقلها الى لغتهم لالستفادة منها في تطوير حالهم وكذلك تسليط الضوء على 

 اهم وابرز الشعراء والعلماء والفالسفة الذين ذاع صيتهم في تلك الفترة.
  دورهم في نقل الترجمة: 

 حينف ة؛رجمم بالتورهد بدأو  والعالم. رباحضارة العرب إلى أو  قلفي ن باألندلس ليهوددور ل رأكب بدى
"مصور الحشائش"  هوو  باإلغريقي كتوبام تاباهـ ك330 نةس رالناص ليفةالخ "س"أرمان يو  ملكال اهدى

 بعث بالراهب، فمةيعلمهم الترجل الرج اليه بعثأن ي "س"أرمان يو  نم اصرالن لبط ،"لديسقوريدس"
كثرهم الذي كان أ سرائيلياإل "وطر حسداي بن شب" نهمم طباءأ قرطبةب كان حينئذو  هـ.347قوال" سنةن"

 قدو  ،(1/494)ابن ابي اصيبعة، د.ت، اصرالن لى الخليفةإ قربالت حيث من ذلك لىع احرصهمو  بحثا
   لمي.الع جمعالم ذاحسداي في ه يرغ هوديي كون ي

قام بها العبرية إلى العربية جمة من اللغات األخرى إلى العربية؛ واقدم الترجمات من وبدأ النقل بالتر 
في البيع والشراء، وكذلك ترجم  لليهودفترجم مقاله  (هـ407سنة) "إسحاق بن روبين البرجلوني"
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من . و (572-571، ص1995)انخل جنثالث،"השרשים ספרبعنوان " "لمروان بن جناح""األصول" 
، "התפּוח ספרكتبا كثيرة منها "التفاحة" "ألرسطو" أسماه" "أبراهام بن صمويل" رجمالعبرية ت العربية إلى

باقتباسات التوراة والتلمود  نمتباسات إقفيه  واستبدل "צדק מּוזן مل"ميزان العسماه "السلوك" "للغزالي" أو
 "يمون البن م""الوصايا" و، "הימּודֹות ספר"بعنوان  "إسرائيل "إلسحاق"االستقصاء" ، والقرآن والسنه من

" وهو يهودي من مشلم بن يعقوب"وشجع  (،111، ص1993)ابراهيم هنداوي،"המדֹות ספרبعنوان "
ما كتب اليهود بالعربية الى العبرية فترجموا الكتاب ترجمة   أبناء جيله على  اهل لونال جنوب فرنسا

 "بن جبيرول  لآللئ "لسليمانه(، "واصالح االخالق" "ومختار ا547"الخزري" "ليهودا هيلفي")
ما ترجم إلى  بفضلو . (114، ص 1993)ابراهيم هنداوي، ورسائل ابن جناح في اللغة. ه492سنة)

 .(117-14)ديورانت، د.ت، صاإلسالمية المجتمعات اليهودية في أوربالوم الع زتالعبرية غ
ألندلس وصلت النضوج خاصة يرى هنداوي إن الدراسات النحوية لليهود في ا :دبفي مجال اللغة واأل

- (290ندلس "مناحيم بن سوروق"في مدينة قرطبة، وأول عالم لغوي نحوي من اليهود ظهر في األ
" أي מחברתسكرتير "حسداي بن شبروط" الذي عمل على وضع معجم عبري يسمى "   هـ(341

المقدس، وقد قسم مناحيم  الكراسة، وهو أول عمل لغوي في العبرية شمل الناحية اللغوية الكاملة للكتاب
) تشمل الحروف التي تستعمل كحروف اصلية وزيادات في االولىفي كتابه االبجدية إلى طبقتين 

 ) للتمييز بين االصول وبين الحروف الزائدة(. والثانيةالصدر والعجز( 
المتعدية كما شغل "دوناش بن لبراط" مكانة رفيعة في النحو العبري. ويعد أول من ميز بين األفعال 

الدراسات النحوية واللغوية عند اليهود  (. ازدهرت11-17، ص1993) ابراهيم هنداوي،وغير المتعدية
في اسبانيا ووصلت الى مرحلة النضوج وخاصة في مدينة قرطبة حيث ظهر فيها العديد من العلماء، 

النحو بين  (، وانقسم علماء997-917واول عالم نحوي ظهر في اسبانيا هو "مناحم بن سروق")
"مناحم بن سروق" و "دوناش بن لبراط" الذي قلد البحور الشعرية العربية وكيفها مع العبرية حيث قام 

 Rinaبإرساء اسس الوزن العبري وايجاد مقابل للوتد والسبب في اللغة العبرية)

Drory,6000,P691)ات ولم يقتصر األمر على ذلك بل اتجه اليهود إلى االستفادة من الدراس ؛
حتى أنهم  اتبعوا نفس مناهج التفسير اإلسالمية،  ين أثر العرب في اشتغالهم بأمور الدين،يالدينية مقتف

 בן.א)وحاكوا المدارس اللغوية العربية التي كانت تهدف إلى خدمة النصوص الدينية اإلسالميـة
حيم واشتركا في الرد حيوج" من تالميذ منا يهودا. فكان "إسحاق ابن جيكاتيال" "و (95עמי,1891:אור

                                                           
هـ، وتوفي 314، ولد عام أيوب سليمان بن يحيىاسم أبي ب المعروفبن يهوذا ابن جبيرول سليمان  :اليهودي الشاعرالفيلسوف و هو

. وكان فقيرا غرناطةو سرقسطةو القا وقرطبةتنقل بين م رواد الفلسفة في األندلس، من أوائلو هـ،كان شاعرا معروفا.384أو  ،357سنة
هام  ثمهـ في السجن فرثاه، 347"أبا عامر يقوتئيل" ومدحه في قصائد عدة، قتل أبو عامر سنة  سرقسطةمريضا قصد رئيس طائفة اليهود ب

ي إسماعيل بن يوسف الالوي بن ا بسبب آرائه الفلسفية، فلجأ إلى شموئيل بن يوسف هليفي المعروف باألوساط العربية بأبعلى وجهه منبوذ
 لئ"و"مختار الآل "إصالح األخالق"ينبوع الحياة"، وله "عرف بكتابه  .أتهمه بآرائه الفلسفية ثمفأكرمه،  غرناطةفي  النغريلة

حسداي بعطف وتمتع له سكرتيرا وصار الناصر الخليفة وزير شبروط بن يروف بالبحسد اتصل ،(هـ436-460)سروق بن مناحم هو 
 .اليهودي الفكر تاريخ في رفيعا مكانا له هيأ ما فأنتج شجيعهوت
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على "دوناش" بكتاب يسمى "رد على الرد" خصص قسم منه لنقد "دوناش" وتأييد أقوال "مناحم" 
شيشت" من تالميذ "دوناش" وكتب ردا على تالميذ "مناحم" في أسلوب هجائي  "يهوداوحججه. وكان 

 (.11شعري)هنداوي، ص

مستقلة وترجم كتب "حيوج" إلى اللغة العبرية،  في النحو العبري مؤلفات" وكتب "إسحاق بن جيكانيال 
نشأ في قرطبة ( 13)هنداوي، صكما ألف كتابا عن الجنس في العبرية بعنوان "المذكر والمؤنث"

هـ( الذي 493بن بلعام") "يهوداوتركها إلى سرقسطة أثر االضطرابات األهلية، وعاصر "ابن جيكانيال"  
ة بعنوان "ما تشابه لفظه واختلف معناه"، وله كتاب "الحروف" كتب عددا من المقاالت في النحو واللغ

وكتاب عن األفعال، وآخر في الحركات والنبرات باسم "المرشد لقراءة الكتاب المقدس"، والف "إسحاق 
بن يشوس الطليطلي" كتابا في التصاريف وألف "داود بن هاجر" من غرناطة كتابا في الحركات، 

تاح" في النحو، وتحدث ابن بارون عن العالقة النحوية بين اللغتين العربية "ولليفي بن التبان" "المف
والعبرية في "كتاب الموازنة". ومن المالحظ أن معظم هذه الكتب كتبت باللغة العربية)هنداوي، 

 (.15ص
 ووضع. بري الع حوالن بنيةالصوت و  لم"كزاري" لع تابةمن ك ءجز  "هليفي هوداي" روخصص الشاع

إال أن الفضل  .زءج شرينمن ع غة" في علم اللتغناء"كتاب االس يوج"ح" لميذت نغريلة"ن إسماعيل ب"
 ركزهم فضلب راسةالد هذهل اصةخ نايةع جهو  قدف النحو؛ دراسةل شجيعهإلى ت عيرج ة"لرينغ نالب" االكبر

 بحث.على ال شجعهمو  ولهح ووالنح غةالل لماءمن عثيرا ك جمعف يهودبه كرئيس لل يتمتعالذي كان 
 ،(59-43مه)محمد بحر، د.ت، صذ مث شعرهب غريلة"ابن ن"الذي مدح  بيرول"جبن  ليمانس" نهمم
 لغهب بيرول"جابن "اهتمام  لشدةابن مالك، و  يةألف غرارعلى  بري الع لنحول مختصرا بيرول"جابن " الفو 

عن  ليهودالرجز يتحسر فيها على انصراف ا بحرعلى  ية من أربعمائة بيتر قصيدة عبقومه صاغ 
 يستعمل آلخرا عضهموب Edomم و إيداألندلس  أهل يهعجمب كلموالت"الجماعة العمياء"  مسماهو  اللغة
  .(494)انخل جنثالث، صربيةالع غةالل أي  Kedarداريلغة ك

 على نهج "حي بن يقظان" يهطعه أدبهـ( ق592)"أبراهام بن عزرا"ضع و فقد  أما بالنسبة لألدب:
هـ 929 -595)"عزرا بن يعقوب". كما قام (15-12)محمد بحر، د.ت، ص"حي بن مقيص" أسماها

) ابراهيم ( بترجمة كتاب "كليلة ودمنة" إلى العبرية يسمونه "أساطير بيدبا الفيلسوف الهندي"
. كما الفوا قصصا عبرية متخذين  من  القصص  العربية  مثاال يحتدونه، (127، ص1993هنداوي،
بن صمويل بن  وألبراهام". "البهجة والسرور"" أي ששֹוןهـ( قصة "599-534)"ليوسف زبارا"واشهرها 

                                                           
 وشمل معلومات كثيرة من التشريح والطب  عدد من القصص الشعبية واألمثال المختارة واألشعار الفكاهية القصيرة.الكتاب على يحتوي

على مائة مثل من مصادر عربية  لة". واحتوىوليوأخرى من "ألف ليلة  وفيه قصص على ألسنة الحيوانات من "كليلة ودمنة"، والعلوم.
 (144 –141ص ،إبراهيم هنداوي)  متنوعة والتزم فيه السجع مقلدا األسلوب العربي
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( هـ922)"الحريزي  يهوذا"وكان  .(571)انخل جنثالث، صيش"والدرو  "األميربعنوان قصة  "حسداي

 وتأثر بها فكتب العبريةاللغة إلى  "الحريري " قاماتمترجم و للمقامات في العبرية،  تهابتك في أبدع)
سليمان بن "ألف . ثم رق في الش حلتهفيها ر  سردبالعربية، بخط عبري ي ومقامةة، بالعبري قاماتم

 .(571)انخل جنثالث، ص  الحريري  كمقاماتمقامة   "زقبيل
بالآللئ كان في  افلالح ديعالشعر الب ن" أني"تحكمو  تابهقال في كو  ،يزي" بالنقدالحر  هوذاي" تميزو 

ن اف قاطبة، المالع عراءش رهم عنفي شع فرقون وهم ي حدهم،و  عرببادئ األمر ملكا مقصورا على بني ي
بالشعر العذب في  ستأثرون الم  حدهمو  العربف ،ربالع شعرمقابل  وزن  ال قيمة له وال ميع شعرهمج
 . (57، ص1993) ربحي كمال، معناهاو  حواه الجميل في ف فظهل

الشاعر الفيلسوف  . فألفة العبريةمثال العربية إلى اللغاأل نم كثير ترجمةبأدباء اليهود  عضب وقام
يهودا "" أي "مختار اللؤلؤ"، كتبه بالعربية ثم ترجمه הפנינים מבחרبعنوان " كتابا "سليمان ابن جبيرول"

. ومن العربيةاستعان فيها بكثير من األمثال  عبارة عن مجموعة من األمثال والحكم كتاب، وال"تبون بن 
بعنوان "نصائح الفالسفة" وهو مجموعة  كتابة في األمثال والحكم الكتب التي ترجمت إلى اللغة العبري

 "الحريزي يهودا "من األمثال والحكم تحتوي على إضاءات عربية واصول شرقية. وقد ترجم الكتاب 
وترجم كذلك  .(123، ص1993)ابراهيم هنداوي،"عبر الفالسفة" " أيהפיליסופים מֹוסריبعنوان"

 )برية، ثم الف على قرارها مقامات عبرية اطلق عليها "تحكموني"مقامات الحريري الى اللغة الع

.(Juda ben shelomo,6911 نفيها ما يقرب م جمعو  االمثال العربية "إسحاق بنيامين يهودا"وترجم 
 ، ويشرحهإلى اللغة العبرية ترجمهثم ي بريةبحروف ع كتوبم ربيآالف مثل، يذكر المثل الع مسةخ

بجدي أ رتيبات الذي رتبه "ערב משלי" تابه أمثال عبريةكوذلك في ، اصلهو  ومصدره مناسبتهويذكروا 
 .(124، ص1993) ابراهيم هنداوي،ثالثة أجزاءفي 

 مقتطفات من بعض األمثلة اليهودية:
 בדברים חכם תהי אל -6
 ,במעשה אם כי
 ,הבא לעולם תועילך שבמעשה החכמה כי

 .תישאר כאן, שבדברים והחכמה
 األشياء في حكيماً  تكن ال

 في األفعال، ولكن

                                                           
غزير المادة، له شعر كثير في المدح  كان شاعرا قوي القريحة، من أهل طليطلة،الحريزي بن شلومون،  زكريايهوذا  :اليهودي الشاعر هو

ثم سكن بأخرة حلب، ولم يزل بها إلى أن مات سنة  كان قد طاف في البلدان وجال في األقطار، للسان خبيث الطوية،كان رديء ا والهجاء،
 ، وكان في كل بلد يحل بها يمدح وجهاء اليهود فيها. ولم يتعلم الحريزي أي مهنة غير األدب والترجمة هـ844

 يرويها  ومقاماته تسمى "بتحكموني" تتضمن خمسين مقامة, ه يد المساعدة المالية.بالعبرية ليهديها إلى من يمدون ل تهكتب الحريزي مقاما
محمد بحر  :انظر أكثر فيها من المحسنات البديعيةو وهما اسمان اقتبسهما الحريزي من العهد القديم، "هاقيني حبر"وبطلها  ،"ازراحي هيمان"

  .  571ا "تاريخ الفكر األندلسي" ص أنخل جنثالث بالنثي ؛146عبد المجيد "اليهود في األندلس"ص
وراويها هو أشر بن يهوذا ألف مقامة على نمط المقامات العربية، عرفت العبرية على يديه فن المقامات؛، صقبلزقبيل أو : سليمان بن هو. 
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 التالي، العالم ستفيد األعمال حكمة ألن
 .هنا ستبقى األشياء وحكمة

 ?לו רפואה שאין הפצע מה: החכם אמר -6
 .ממנו וימנע הנבל אל הנדיב כשיצטרך: אמר
 منه؟ شفاء ال الذي الجرح ما: الحكيم قال
 .ويتجنبه الشرير إلى المحّسن يحتاج عندما: قال

 ?האהבה היא מה: חכםה שאל -1

 .והתחברם הלבבות נטות: ואמר

 الحب؟ هو ما: الحكيم سأل
 .ويتصل القلوب يميل: وقال

ذكرت أسماء عدة شعراء من اليهود في األندلس، وهناك شعراء لم يتضح إن كان لهم شعر كذلك و 
ائده على م( الذي نظم معظم قص412-1719) سحاق بن غياث""إ لوسيانابالعربية أم ال، منهم في 
كان على صلة وثيقة بيهود ، "وتودروس أبو العافية"(Dubnov,6922,p266نمط الموشحات العربية)

عمل على الترجمة إلى اللغة القشتالية المحلية، كما ازدهر األدب العبري على  بالط ألفونس العاشر
لتجارب بالصيغ يديه فقد كتب معظم شعره العبري بأشكال مشتقة من العربية، وقام كذلك ببعض ا
 .الشعرية المشتقة من لغة الرومانث، ترك ديوانا كبيرا وفيه مزدوجة يخاطب بها ألفونس

الذي كشف في أشعاره الكثير ومن الشعراء الذين ابدعوا كذلك في تلك الفترة "سليمان ابن جبيرول"،  
برية وكشف عن جمال من كنوز اللغة العبرية التي كانت مطمورة واحيا الكثير من الفاظ اللغة الع

) دائرة المعارف، االسلوب وقد اتصف بكل صفات الشاعر واهمهم هذه الصفات وابرزها شعوره بالجمال
، "وزكريا اشتهر بهجائه الالذعالذي  من إشبيلية "وزكريا بن يهودا بن بلعام". (94-93، ص17مج

آخر شاعر عبري في إسبانيا، الذي كان  غرناطة، "وسعديا بن دنان" من  الحريزي" كاتب المقامات
والشاعر "موسى بن عزرا ( 2-1، ص1991)شايندلين، ـه(190)وكان من المنفيين عام

( والذي كانت حياته تشبه الى حد كبير حياة الشاعر "سليمان بن جبيرول" 1139-1737الغرناطي")
تم بالشعر بسبب حب فاشل ومنكود فحاول ان يخفف عن نفسة وروحة بأغاني حب مشتعلة لذلك اه

العاطفي، وكذلك الشاعر "يهودا الليفي" ويسمى بالعربي "ابو الحسن الالوي" فقد كان مغرمًا بالشعر 
العربي وانشد فيه بعض القصائد وكان ينشد نوعين من القصائد الدينية والعاطفية. والشاعر ابراهام بن 

                                                           
ونظم ابن غياث  ا لمدرسة لوسيانا،كان رئيس في التفسير والفقه اليهودي، اأستاذا متبحر كان من لوسيانا،هو شاعر يهودي  :إسحاق بن غياث

ودعا  ،يوسفوضمنها مدحا البنه  ورثاه بقصيدة باللغة اآلرامية، لة،ريمخلصا لعائلة ابن نغوكان  قصيدة دينية "بيوطيم"، 477ما يربو على 
وظهرت  لعشرين من عمره،الذي مات وهو في ا يوسفوتعهد بتربية عزريا بن  أكرمهاف لة إلى لوسيانا بعد مقتل عائلها،ريأسرة ابن نغ

يوسف فرض الملك عبد هللا ملك غرناطة الحصار على لوسيانا بعد أن رفض سكانها اليهود دفع الضرائب التي رفعت بعد قتل عندما كياسته 
.وخارجها وبكاه اليهود في األندلس ،قرطبةونقل إلى  غلب عليه المرض بعد الحادثة،و لة،رينغابن 

   
تناول الكلمات التي تستعمل  وكتب عدة مقاالت بالعربية، كان نحويا ومفسرا، كريا بن يهودا بن بلعام من إشبيلية،ز اليهودي الشاعر هو

 .وله شعر ديني وموشحة ،لمعان مختلفة
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بلدان مختلفة فذاق أنواع  (، برع في الشعر الحديث وانشد كل اغراضه تنقل في1190-1792عزرا)
 .(527، ص9) دائرة المعارف، مجالشقاء والوان البؤس وكان لهذا االثر البعيد في شعره

 في تلك الفترة:  العبري نماذج من الشعر

  (43גבירול, אבן שלמה) :سليمان بن جبيرول -1
 الفخر بنفسه وشعره( השר )אני 
 חלד באנשי לחיות תאהב אם 

 פלד ישביב תגור נפשך אם
 ישיאך ואל תבל יקר הקל

 .ילד לא וגם כבוד ולא עושר
 دا ــــــحببت الحياة خالأإن 

 ا ـــــالثريفي وأن تسكن نفسك 
 بأـــقلل من شأن الدنيا وال تعف

  .دـــــبالمال والجاه وال الول

 (173:) هنداوي: صموسى بن عزرا -4
 وصف الربيع( האביב על)

 דשאו מדי רקמה וכסות              הגן לבש פסים כתנות
  פלאו הראה עין ולכל          עץ-כל עמה תשבץ ומעיל

 בואו לקראת שוחק יצא           חדש לזמן חדש ציץ כל
 عشبًا كثوب مزكرش االطرافت الحديقة قميصًا مزدهر االلوان       وارتد ارتدت

 مال وارتدت كل شجرة معطفا مرقما            امتألت كل عين منها ج
 أما البرعم فخرج ضاحكا                  مرحبا بالفصل الجديد القادم

  (   111יהודה,, הלוי ):يهودا الليفي -4

אֹנִכי ְבֹסוף ַמֲעָר ב   ִלִבי ְבִמְזָר ח ְוָ

 ֵאיָכה ֲאַשֵלם ְנָדַר י ָוֱאָסַר י, ְבֹעוד

 ֵיַקל ְבֵעיַני ֲעֹזב ָכל ּטוב ְסָפַר ד, ְכֹמו

 ב?ה ֵאת ֲאֶשר א ַכל ְוֵאְיך ֶיֱעָר ֵאְיך ֶאְטֲעמָ 

 ב?ִצֹיון ְבֶחֶבל ֱאֹדום ַוֲאִני ְבֶכֶבל ֲעָר 

 !ֵיַקר ְבֵעיַני ְר ֹאות ַעְפֹרות ְדִביר ֶנֱחרב 

 في الشرق وأنا مقيم في الغرب لبيق

 فكيف اتذوق طعم الحياة واتلذذ في العيش

 كيف اوفي بنذوري واقوم بواجباتي

 أسير للعربوصهيون سبية للمسيح وانا 

 يهون بعيني كل طيب االندلس

 .ويعز بعيني رؤية غبار الهيكل
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  :الفلسفة مجال في
سليمان بن كان معظم الفالسفة اليهود في تلك الفترة هي من طبقة الشعراء وكان من ابرزهم "

دب العبري فتح آفاق جديدة في األ من أوائل رواد الفلسفة اليهود في األندلس،هـ( 492)جبيرول"
رف ع، .(9עם,1899,לבן שח יוסףمستوحيًا الفكر الفلسفي في أشعاره الدينية والعلمانية)  ندلسيألا

بأية آية من التوراة أو بأي قول من التلمود، ولكون الكتاب  هولعدم استشهاد ،نبوع الحياة"يبكتابه "
أو  عربي، مكتوبا بالعربية في األصل، ظن بعض علماء الغرب أنه من مؤلفات فيلسوف فلسفيا،
 وظل العلماء في شك من أمره حتى عثر على ترجمة عبرانية للكتاب منتصف القرن التاسع ،نصراني

، (103-102، ص1993جواد علي، ) يهودياوأنه كان  روليمن مقدمتها أن مؤلفه ابن جب تبين عشر
من المتعمقين و ". "إصالح النفس اسمنقله يهوذا بن تبون إلى العبرية بآخر كتبه بالعربية و مؤلف وله 

"الهداية إلى صاحب ، هـ(441)"يحيى بن يوسف بن بقوده"رول كان ينمط ابن جبعلى  في الفلسفة
 חֹובֹותبعنوان "واجبات القلوب يهوذا بن تبون ترجمه كذلك  القلوب" المؤلف بالعربية واجبات

 (. 105، ص1993)جواد علي،"הלבבֹות
 وأرجع الباحثون بفلسفة أرسطوطاليس, تأثر يلسوف يهودي أول ففهو  يطليطلال أما إبراهيم بن داوود

واشتهر منهم   العربيةبقرأها  التي (هـ421هـ( و"ابن سينا") 339علمه بهذه الفلسفة إلى كتب "الفارابي")
أنخل غونثالث عند "أمير مفكري األندلس إال أن  هليفي".يهودا يحيى بن و" (هـ540"يهوذا آلوى")

فيه كتب بالعربية، حاول أن يوفق الذي  "داللة الحائرين" ، ولههـ(972"موسى بن ميمون")هو  ،"بالنثيا
 (.573-24، ص1993)جواد علي، ابن رشدفعل ابن حزم و كما  بين العقل والدين

الفالسفة، نظموا شعرا  الشعراءاليهود باألندلس أن معظمهم كانوا من  الشعراءومن المالحظ على 
، الشعراءالذي قيل إنه شاعر بين الفالسفة وفيلسوف بين  رول"يجب"سليمان ابن  فلسفيا وعلميا، منهم

هـ("وموسى بن عزرا". "ويحيى بن 543)و"أبراهام بن عزرا" و"يوسف بن صديق"هليفي" و"أبو الحسن 
يوسف بن بقودة"، وأكثر هؤالء تأثرا بالفلسفة اإلسالمية ابن صديق، له كتاب "العالم الصغير" كتبه 

 (.157، ص1993" )جواد علي،הצעיר העֹולםعربية وترجم إلى العبرية بعنوان "بال
 الطب:في مجال  

وكان  من كبار أحبارهم،و  في األندلس،اليهود من أشهر أعالم الطب عند  "حسداي بن شبروط" يعد
تدرج في المناصب حتى أصبح أحد  الحكم، هوابن الرحمن الناصر دلخليفة عبلطبيب الخاص ال

وصار يقلد ملوك وامراء واثرياء المسلمين في االندلس  الحاكم بقرطبة القريبين من الخليفةذين المتنف

                                                           
ودا ترجمه يهو كتب بالعربية "واجبات القلوب" هـ( فيلسوف يهودي عاش في بلنسية مع ابن جبيرول،331يحيى بن يوسف بن بقودة )ت: هو

 .لعبريةل ألفه بالعربية ثم ترجم النفس" عقيدة“يسمى وينسب إليه كتاب آخر  ."הלבבֹות חֹובֹות" بن تبون بعنوان
كتبه بالعربية  "العالم الصغير" ومؤلفه الفلسفي األساسي يسمى .قرطبةهـ( عاش في 534 -304يوسف بن صديق) :اليهوديالفيلسوف  هو

 .وكان يوسف مغرما بالفلسفة اإلسالمية متأثرا بها ولكنه كان يطبعها بطابعه الخاص ".הצעיר עֹולםהوترجم أخيرا إلى العبرية بعنوان"
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وكان يرسل العلماء الى معظم البلدان لجلب المؤلفات الثمينة فكانت تشتهر في االندلس اكثر من بلد 
 وبسبب شهرة أطباء اليهود كان يطلبهم كبار الساسة .(ASHTOR,VOL6,P661-669المؤلف)

طرق المرض السلطان عندما ف ،"اليهودي إبراهيم بن زرور"مثال على هذا حالة  في األندلس وخارجها،
طلب من ملوك األندلس أن يبعثوا إليه طبيب دارهم إبراهيم، لكن اليهودي امتنع  هـ(059 )"أبا عنان"

 .(473-0/472، ص1914)ابن خلدون،فتنكر لهم السلطان من ذلك واعتذر،
ولكثرتهم توزعت أسماؤهم  باء اليهود في األندلس ظهرت احتكاكات كثيرة لهم مع الناس،ولكثرة أط 

ابن أبراهام "و ،"بن إسحاق عمران"و هـ(414)"ق بن قسطاراسح"فا على خريطة األندلس،
"بن الفوالاحم من" بينما، ه"طليطل"من ( 55، ص1917)محمد مجيد السعيد،هـ(592)"عزرا



من 
)ابن الذي وصف بأنه أوحد زمانه في الطب هـ(972-537)"موسى بن ميمون " ومن قرطبة ،سرقسطة

إلى  من غرناطة "إبراهيم بن زرور" اليهودي الطبيب وهاجر ،(513-1/512ابي اصيبعة، د.ت،
 "بن تاشفينعلي "في بالط  "سليمان ابن المعلم"و "هليفي يهدا"و ،(19، ص1915)ابن الخطيب،قشتالة

هـ( ترك األندلس إلى 533 )"يوسف ابن حسداي"و، إلياس بن المدور"نة وفي برشلو  في إشبيلية،
 مصر.

قد يكون "ميمون" في هذه المحاورة ف ظهر أثر ألطباء اليهود في أشعار األندلسيين وموشحاتهم،
، 1995) المقري، احمد، بقولهواحدا منهم،  العنين وزوجهابين عروس  هـ(437،)"للغيشوم"

 :(5/291ص
 لو يعاينها          فرعون ما قال أوقد لي على الطين ن على معاذ قرو 

  قالت له عرسه إذ جاء ينكحها         ماذا دهيت به من كل عنين
 هال استعنت بميمون فقال لها         اني استعنت بنفسي بميمون 

                                                           
امحمدابنه أرسل  قتل السلطان أبو الحجاج الذي كان لسان الدين وزيره،لما  سلطان المغرب: أبو عنان فارس ابن أبي الحسن المريني، هو 

 انظر: المقريفي قتال األعداء  هدورلمدحه شعراء األندلس و .دين رسالة يستنجد به لقتال أعدائهالغني باهلل إلى أبي عنان من إنشاء لسان ال
 .475-4/167 "ء"االستقصا ؛ أحمد الناصري164 -8/168،  411-4/417، 344 –1/346"نفح الطيب" 

كما  وأتقن خفاياها، تبصر في مهنة الطب، ي،وابنه إقبال الدولة عل، خدم كال من مجاهد العامري، اسحاق بن قسطار الطبيب اليهودي: هو
 بنا :انظر. سنة  05هـ وله من العمر 336سنة  طليطلةبتوفي  أجاد فقه اليهود فأصبح حبرا من أحبارهم،و برع في الفلسفة والمنطق واللغة،

 .1/366 "عيون األنباء" أبي أصيبعة
 ملكها اثنان وسبعون لسانا فيما قيل،؛ تسمى طليطلة مدينة األمالك اجه،على شاطئ نهر ت .قرطبةوهي مدينة كبيرة باألندلس تقع شمال 

دقيانوس صاحب أهل  مدينةوذكر قوم أنها  عليهم السالم فيما زعم أهلها، ودخلها سليمان بن داود وعيسى بن مريم وذو القرنين والخضر
وخلى بها رجاال من أصحابه وذلك  فضم إليها اليهود، أهلها عنها، بن زياد فألفاها خالية قد فراوكانت قاعدة الملك حين دخلها طارق  الكهف،

انظر: ياقوت الحموي" معجم البلدان"  :هـ، وكان الذي سلمها إليهم يحيى بن ذي النون الملقب بالقادر باهلل300هـ.أخذها اإلفرنج سنة 64سنة 
 .(465 -464، 43"الروض المعطار"ص ؛ الحميري37 -3/46
سرقسطة منمنجم بن الفوال، ي: الطبيب اليهود هو Sarragosa ،طريقة المسألة على  "كنز المقل" وله كتاب تبحر في الفلسفة والمنطق

 .ضمنه جمال من قوانين المنطق وأصول الطبيعة والجواب
  جذوة "الحميدي : انظرـ . ه347ومن شعراء المعتضد بن عباد، مات بعد  إشبيليةالملقب بالغيشوم، من  بن حجاج الغافقي  عبد هللا بكرأبو

 .4/335 "بغية الملتمس"؛ الظبي 314 -4/314 "المقتبس
 14/441[ قرن" ]العرب لسان" منظور ابن. وضفـيرتها الـمرأة ذؤابة به بعضهم وخص الذؤابة، قرن؛ جمع: قرون . 
 14/461[ عنن" ]العرب لسان" منظور ابن. يريدهن وال النساء، يأتـي ال الذي :العنـين. 
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ريسها به ععروس أن يستعين الطلبت  عندهم امشهور  ايهودي اأتوقع أن يكون "ميمون" في األبيات طبيب
)ابن منظور، ص آخر البيت المباركفي  ميمون"ل" فيكون المعنى القريب ،سبب مرضهليعرف 

مغرما  الفتى اليهودي موسى الذي كان الشاعروأرجح أن يكون الشاعر الحبيب  قصد بينما( 13/451
سبب علة الشاعر مع فهو (،  171-179)صفوان ابن ادريس، د. ت،صرح بعشقه له غير مرةو  به،

إال أنه بدا واضحا عند ابن  صريح هنا، غيروإن أتى ذكر الطبيب اليهودي عروسه لشدة تعلقه به. 
 (.414، ص1917)ابن قرمان،بقوله قزمان

 قل لما رأى بـ شغال البال            ونحــــــــــــــــــــــــول الجســـــــــــــــــــــــــــــــــد
 ما عمل كل احــــــــــــــــــــــــــــــــد        يا ابو بكر ال غنى ان تعمل   

 عرف "يهودا" بأخبارك          انت طبيب البلـــــــــــــــــــــــد  "أي"
تحقيق ذاته ه من الصعب أن "كورينطي"يعترف  ،يهودايدعى طبيب يهودي مشهور ففي األبيات اسم   

الذي احترف  األديب المشهور هـ(547يهودا هاليفي) هأن يتوقع لكن لشيوع هذا االسم لدى اليهود،
قد  أنه "كورينطي"أخبر العرب  علومالمتخصص في  "سامسو"أما الدكتور  الطب مدة في األندلس،

وال برهان  هـ544وفيها مارس الطب إلى  هـ ،537من مواليد غرناطة سنة  "يهودا بن طبون "يكون 
 . القولين أي منعلى 
 :والفلك والرحالتالجغرافيا  مجال في

ربما استخدم أهل األندلس التقويم لكن التاريخ الهجري فقط، المصادر التي تؤرخ لألندلساستخدمت 
األوروبي في تسيير أعمالهم، وقد يكون استخدام التقويم األوروبي بين النصارى في مناطقهم، أو بينهم 

تؤرخ به في البيع والشراء  ثل طريقةمجموعة كبيرة من الصكوك التي تمإلينا  فقد وصلت،وبين العرب
التقويم األوروبي في ذلك الحين ليس هو المعروف  إال أن ه(،400) بعد سقوطها سنة  لةمدينة طليط

هـ من أوائل 359من قرطبة عام " حنان"وكان القاضي  .اليوم، بل كان يعرف باسم "تاريخ الصفر"
بالفلك وكذلك  "إبراهيم بن حيا"طوال فيه. ومثله اشتهر الذين شغفوا بالفلك وألف كتابا ماليهود العلماء 

كثرة  رغممن الشعب اليهودي  قليلإال  اإنه لم يفد علم الجغرافي: "ول ديورانت"أبراهام بن عزرا. ويقول "
 كما يرى  ،كانا أعظم الرحالة هـ(599)"مين التطيليابني"و "بناحيا الراتسبوني"منهم  بيد أن اثنين،تنقله

 سرقسطة عن "مين التطيليابني" ارتحل ؛قصصا عن رحالتهما في أوروبا والشرق ا كتبت، فول ديوران
 حيث مات. هـ591ثم عاد إلى موطنه عام البالد طالع الشخصي وطاف في بدافع اال ،هـ(554عام)

أحوالهم في كل  ووصف عن اليهود، معلومات فأعطى ،وكان أكثر ما يهتم به هو الجماعات اليهودية
                                                           

 بمعنى، هيا.ي""ا : 
 ،قبل  46وكان مبدأه في أول يناير سنة  بل من قبل المسيح، تاريخ الصفر: هو تاريخ كان مصطلحا عليه في إسبانيا من قبل دخول اإلسالم

بوفاة موسى  تؤرخ قبله اليهودكانت ، ووبقي هذا التاريخ معروفا في إسبانيا إلى القرن الخامس عشر للمسيح لعهد أغسطس قيصر،المسيح 
كلية اإلنسانيات والعلوم ، عدنان مصطفى "نظرية ريبيرا حول عروبة األندلس"؛ 3/634: المقريزي "المواعظ واالعتبار"انظرعليه السالم .

 .161ص م، 1666، 14ع  ،راالجتماعية بجامعة قط
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وأحوالهم وجغرافية  في تاريخ اليهود، امرجع الذي يعتبر أي الرحالت "המסעֹות" في كتابه ارهامدينة ز 
ووصف مدنها  أوروبا والشرق العربي،بالتفصيل عن رحالته متنقال بين ؛فكتب البالد في عصره

هود في ظل أسماء اليهود البارزين فيها، وأشار إلى المعاملة الطيبة التي كان يلقاها اليذكر الرئيسة، و 
مر به والخصائص الجنسية لسكانه وصفا  وصف المظاهر الجغرافية لكل بلد و الخالفة اإلسالمية، 

 (.9، ص1999)امنة البرداوي،قرب من الحقيقةوال يمتاز بكثير من الدقة والموضوعية
ته إلى رحالعن أهدى كتابا  "بالطرطوشي"المعروف  "إبراهيم بن يعقوب اإلسرائيلي"يعتقد أن اليهودي و 

. ووصف اليهودي (110، ص1999) عبد المطلب مظهر،"الخليفة الحكم"مدن وممالك أوروبا إلى 
بأسلوب السجع أسفاره ورحالته وأعطى معلومات عن األماكن والبالد كما أعطى  "يهوذا الحريزي "

ين وأحوالهم في مدن الشرق الهامة. فوصف بالدا زارها منها مصر وفلسطاليهود صورة عن حياة 
  .بنيامينوالرؤساء فأشبه الرحالة  الشعراء وسورية والعراق، وأعطى أخبارا هامة كثيرة عن العلماء و

 االستنتاجات
تأثر الشعراء اليهود بالبيئة اإلسبانية الجميلة، فكان لذلك أثرة البعيد في اسلوبهم الشعري وكتابة  -1

 موضوعات جديدة غير الدينية التي كانت سائدة لديهم.

ظهور أثر الثقافة اإلسالمية على  المجتمع اليهودي،  متمثال في ما أفرز من إنتاج ثقافي  وأدبي  -4
 وفي مختلف األغراض. 

ان المسلمون في األندلس عاملو اليهود باحترام وكانت لهم رعاية من الخلفاء وخاصة المفكرين  -3
 واألدباء والشعراء والفالسفة على عكس يهود واربا.

الفكر اليهودي وتأثر الى حد كبير بالفكر العربي الذي كان حافز لهم في االنتاج األدبي نشط  -4
 والدراسات اللغوية والفلسفة.

ازدهار الدراسات األدبية والنحوية واللغوية، ووصلت الى مرحلة من النضوج حيث ظهر حينها  -5
 العديد من العلماء اليهود ونحاتها.

حسداي وظائف مهمة ورسمية في الدولة ووصولهم الى بالط الوزارة،  ان تولي ابن نرغيلة وابن -9
 االثر الكبير في تطور الشعر والنثر وفي جلب األدباء الى بالطهم.
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 . دار الكتب العلمية. بيروت.1(. ط1995.)نفح الطيب في غصن األندلس الرطيبالمقري، احمد بن محمد. 
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