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يػسف في تختيبيا ومادتيا عغ كتاب التػشئة في نحػ المغة العبخانية الدامخية البي اسحق بغ

فخج بغ ماروث الدامخؼ  ،إذ أضاؼ مؤلف السخصػشة بعس الترحيحات التي اقتخحيا عمى
كتاب التػشئة .وفي بحثشا ىحا نحاوؿ اف نقجـ تحقيقا ودراسة لسخصػشة مخترخ كتاب التػشئة
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ىػلشجا ،والثانية مغ مكتبة ساف بصخسبخغ في روسيا لبياف مجػ اىسية ىحا الكتاب في نحػ المغة

العبخانية الدامخية ،فزال عغ الجراسة المغػية.

الكلمات المفتاحية :العخبية الدامخية ،القخوف الػسصى ،الشحػ.
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Abstract:
The singer's book Al-Muġniya fī iḫtiṣār at-tawṭi’a,is by Eleazar
Ben Pinḥas b. Yūsuf, different in its arrangement and subject than the
book of Tawtea in the grammar of Hebrew and Samaritan languages by
Abu Ishaq Ibrahim B. farag As-samiri, whereas the author of the singer's
book had added some corrections that he suggested to the Book of AlTawtea. We are trying in this paper to present a study and investigate the
manuscript of the book of Tawtea that is called " the singer inabbreviating
the Tawtea" that had written as texts which is known in Semitic
linguistics (Arabic- Samaritan), that had narrated in both languages, The
Hebrew and the Samaritan. These literal outputs that had uttered at the
middles ages ( Bilingual ) written by the Samaritan sect at the field of
language, literature, Jurisprudence, Mosaic Act regarding the Samaritan
doctrine.
The purpose of this paper is to make a Universal investigation and
comparison between the two copies of the singer's book in abbreviating
Al-Tawtea by the Priest author Al-Azer Bin Fanhass, we have obtained
the first copy from University of Lidan's library in Holland, and the
second copy from Saint Petersburg which indicates the importance of this
book in Hebrew and Samaritan language, in addition to a linguistic study.
Keywords: Arab Samaritan, middle ages, Grammar .

:المقدمة

 إحجػ أقجـ وأصغخ،)شسخونيع ،שומרונים

:الد َسخة (في العبخانّية
ّ الدامخة أو
ّ شائفة
الصػائف الجيشية في العالع والتي تستمظ تخاثا غشيا يسثل أحج أىع الدجالت الثقافية لبشي إسخائيل

الدامخّية السكتػبة بالخط الكشعاني القجيع
ّ في العالع القجيع يطيخ ذلظ السػروث مغ نرػص التػراة
 ما زاؿ الدامخة.وىػ مغ الخصػط الكتابية العخيقة في نتاجاتيا اآلثارّية في الذخؽ األدنى القجيع
 وىي،ـ) سشة خمت. ؽ3633( اتية في العالع بحدبيع انيا تعػد الى
ّ يحتفطػف بأقجـ ندخة تػر
(1)
يجؿ كل حخؼ مشيا عمى
ّ  وىي بحج ذاتيا لغة، مكتػبة بالخط الكشعاني القجيع
ّ  والتي،الخمػز
، وقج يخمط بعس الجارسيغ بيشيا وبيغ العبخانية مغ جية،عزػ مغ أعزاء جدع اإلنداف

ميدتيا عغ المغة العبخانية في شخيقة
ّ  ألنيا انفخدت بخرائز لغػية،امية مغ جية أخخػ
ّ واآلر
 مع وجػد االختالؼ في كثيخ مغ التخاكيب المغػية،استعساؿ الحخوؼ الحمقية في نرػص التػراة
 وبخاصة،الجراسات السيسة
ّ الدامخّية مغ
ّ  اف دراسة المغة،في البشاء الجاللي فزال عغ السعشى
 بػصفيا،؛ألنيا لع تأخح السداحة السشاسبة مغ دراسة كثيخ مغ الباحثيغ
ّ فيسا يتعمق بشحػ المغة
.(2)واحجة مغ لغات الكتاب السقجس

186

مخصػشة :السغشية في اخترار كتاب التػشئة لشحػ المغة الدامخية

ىاشع شو رحيع الدبيجؼ

نياد حدغ حجي الذسخؼ

اوالً :حياة الكاتب:

رجح بعس العمساء اف الكاىغ العازر بغ الكاىغ الكبيخ فشحذ ابغ الكاىغ الكبيخ يػسف

قج الف السخصػشة في اخترار كتاب التػشئة بعج حياة ابغ ماروث بقخنيغ مغ الدمغ سشة

( 1400ـ) وقج ذكخ في السخصػشة اسع "الذيخ ابػ اسحاؽ شسذ الحكسا" ،في ندخة ليجف،
و"ابػ اسحق شسذ الحكسا" ،في ندخة ساف بصخسبخغ"(.)3

ثاني ًا :وصف المخطهطة:

السخصػشة عبارة عغ اخترار لكتاب التػشئة ألبي اسحق بغ فخج بغ ماروث الدامخؼ "لقبو

"شسذ الحكساء" .الحؼ عسل في مجاؿ الصب ولكشو لع يؤلف فيو عمى ما يبجو ،وقج ذكخه ابغ

أبي أصيبعة في مؤلفو" :عيػف األنباء في شبقات األشباء" في معخض حجيثو عغ ميحب الجيغ
يػسف بغ أبي سعيج حيث قاؿ:

"ق أخ صشاعة الصب عمى الحكيع إبخاهيع الدامخؼ السعخوؼ بذسذ الحكساء ،وكاف ىحا شسذ
الحكساء في خجمة السمظ الشاصخ صالح الجيغ يػسف ( 1193-1138ـ)"(.)4

ويعتقج انو عاش في دمذق أو بعمبظ في القخف الثاني عذخ السيالدؼ .الحؼ يعج ّأوؿ مغ
ومشيجيا لشحػ المغة العبخانية الدامخّية في القخف الثاني عذخ ميالدؼ ،وقج افاد
وضع وصفا دقيقا
ّ
الخغع مغ احتػائو
مغ ىحا السرشف الكثيخ مغ عمساء المغة مغ الدامخّييغ الحيغ أتػا بعجه ،فعمى ّ

يعج مغ دوف شظ السعيغ األساس في دراسات نحػ المغة العبخانية
عمى بعس اليفػات ّإال ّأنو ّ
الدامخّية ،ففي فتخة الحقة مغ القخوف الػسصى ضيخت كتب تعتسج عمى ىحا الكتاب وتمخرو مثل
كتاب "السغشية في مخترخ كتاب التػشيو" لمكاىغ بغ فشحذ الحؼ نحغ في صجد دراستو وتقجيع

بحثشا ىحا فيسا تشاولو مغ اخترار لكتاب التػشئة ،ايزا ىشالظ مؤلفات اخخػ قجميا اىل الدامخة

في مشيجية كتاب التػشئة مشيا كتاب" :السمحق بسخترخ التػشيو" لمذيخ ابغ مخجاف الجنفي(.)5

السخصػشة مكتػبة بالمغة العخبية بخط الشدخ العخبي السذكػؿ ،مع شػاىج وامثمة مغ التػراة

الدامخية ،تسكشا مغ الحرػؿ عمى ندختيغ مشيا وىي:

أ .تقع ىحه الشدخة ضسغ مجسػعة مغ السخصػشات العخبية الدامخية في مكتبة ساف بصخسبخغ
تحت الخقع ( (f. 1:9.التي اقتشاىا العالع فخيكػفذج مغ الذخؽ ،تتكػف مغ ست صفحات،

وتزع الرفحة االولى والتي تتكػف مغ عشػاف الكتاب مغ اربع اسصخ ،يػجج ضخر في الدصخ

الثاني والثالث مغ السخصػشة عالوة عمى وجػد تمف وثقػب في جػانبيا لع ترب اصل الشز،
باقي الرفحات في السخصػشة تتكػف مغ ثالثة عذخ سص اخ(.)6
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يدسى بػ"السخصػشات العخبية الدامخية مكتبة جامعة ليجف-
ب .اما الشدخة الثانية فيي ضسغ ما ّ
ىػلشجا" تحت رقع ) .(ff 27وتتكػف مغ ثالثة وثالثيغ صفحة اذ تزع الرفحة االولى والتي
تحػؼ عشػاف الكتاب مغ اربع اسصخ اما باقي الرفحات فتتألف مغ ثالث عذخة سص اخ،

السخصػشة جيجة لع يربيا أؼ ضخر ،وىي مكتػبة بالمغة العخبية وبخط الشدخ العخبي السذكػؿ

مع نرػص مغ التػراة الدامخية وشػاىج مكتػبة بالمغة العخبية الدامخية وبالخط الدامخؼ القجيع،
في الرفحة االخيخة مغ السخصػط ذكخ تاريخ الشدخ بالريغة االتية  ( :االحج السبارؾ شيخ

صفخ سشة احج وتدعيغ السػافق الخامذ مغ شيخ شباط عمى يج ابغ محاسغ ابغ عبجهللا ابغ

الخيذ) .وقج أشار نػط في كتابو عغ تاريخ الدامخييغ( ،)7إلى أف ىشاؾ ثالث مخصػشات
سامخية ىامة في أمدتخداـ.

األولى :بعشػاف "السغشية في اخترار كتاب التػشيو لفشحذ بغ يػسف".

الثانية :بعشػاف "التػشيو في نحػ المغة العبخانية ألبي أسحق ابخاهيع بغ فخج بغ ماروث".
الثالثة :قػانيغ السق اخ ألبي سعيج(.")8

وقج أشار الباحث فؤاد حدشيغ في مقاؿ لو عغ العبخانية الدامخية نذخ في عاـ ،1942

إلى أف السخصػشات السحكػرة كانت مػجػدة أصال في أمدتخداـ قبل انتقاليا فيسا بعج إلى مجيشة

ليجف( .)9اما ندخة ليجف فتزع احراء اعجاد الرفحات الرفحة االولى اسع مؤلف الكتاب اما
باقي الرفحات فتتكػف مغ ثالثة عذخ سص اخ فقط.

الهصف اللغهي للمخطهطة:

تعج مخصػشة اخترار كتاب التػشية" محاولة مغ قبل الكاىغ العازر بغ فشحذ اراد بيا

أف يخترخ بعس األمػر في كتاب التػشئة البغ ماروث

()12

عشجما رأػ اف فيو اسيابا كبي اخ مغ

قبل ماروث ،ومغ جانب آخخ أراد اضافة بعس األمػر التي لع يحخرىا ابغ ماروث بدبب وفاتو

مسا جعل الكاىغ فشحذ يبادر الى سج ىحا الشقز بتأليف السخصػشة التي وضعيا في مقجمة
وجيدة وثالثة أبػاب فقط ىي:

أ) الباب االوؿ في :االسساء.

ب) الباب الثاني في :االفعاؿ.

ج) الباب الثالث في :الحخوؼ.

بخالؼ كتاب التػشئة السكػف مغ اربعة عذخ باباُ .وقج عخض زئيف بغ حييع قائسة

بالشحػييغ الدامخييغ ومؤلفاتيع في الجدء األوؿ مغ مجسػعة التي نذخىا عغ الدامخييغ ،الشحػييغ

ومؤلفاتيع التي كتبػىا بالمغة العخبية والعبخانية الدامخية في القخوف الػسصى ومخترخ التػشية

كاف ضسغ ىحه السجسػعة(.)11
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نياد حدغ حجي الذسخؼ

ثالث ًا :تحقيق المخطهطة:

اذ تع اعتساد ندخة ساف بصخسبخغ كشدخة اولى ورمدنا ليا بالخمد (س) وندخة ليجف

كشدخة ثانية واعصيشاىا الخمد (ؿ) .وقج كتبشا السخصػشة كسا ىي و تع تحقيقيا اسفل الرفحة.

[]1

السسمػؾ يػسف الدامخؼ

لكتابو:

مخترخ التػشية تاليف

سيجنا العدر رضي هللا تعالى عشو

الترهيبات:

 .1ورد في الشدخة (س) اسع السسمػؾ يػسف الدامخؼ لكاتبو في حيغ في الشدخة (ؿ) لع يخد اسع ناسخ الكتاب وذكخ اسع مؤلف

الكتاب مباشخة . 2 ،في الشدخة (س) ذكخ اسع السؤلف مختر اخ بػ( سيجنا العدر رضي هللا تعالى عشو) ،في حيغ ذكخ في الشدخة (ؿ)
اسع السؤلف مصػؿ مع مفخدات كتبيا بالحخؼ العخبي ولكغ اصميا مغ المغة الدامخية "مخترخ التػشئة تأليف سيجنا وامامشا وقجوتشا
ىكيغ ىججوؿ العدر بغ ىكيغ ىججوؿ فشحذ بغ سيجنا ىكيغ ىججوؿ يػسف رضي ييػه عمييع وعاد عميشا وعمى قيل سخاؿ مغ
ركانيع العخ"

[]2

بد ػ ػػع

الحسج هلل ذؼ العصايا الجداـ والدخايا العطاـ
الساف سػابغ االنغاـ والسدحغ سػابق االنغاـ

5

والدالـ عمي انبيايو الكخاـ الحيغ ارسميع الى كافة

األناـ واندؿ عمييع احدغ الكالـ وجسع فيو بيغ الحكع

واالحكاـ وفخؽ بيغ الحالؿ والحخاـ عمييع مغ هللا افزل

الراله والدالـ وبعج فمسا كاف كتاب التػشئة في نحػ
المغة العبخانيو الحؼ صشفو الذيخ ابػ اسحق شسذ

12

وريت األذىاف
الحكسا كتابا متفقا عمى تفريمو أ
تداـ مغ تصػيمو وتقرخ عغ تشاوؿ تػيمو

وكشت مسغ اىتع بتحريمو واجتيج في فيع تاويمو

فبادرت الى اختراره ولبترخ تشاولو لصالبيو

ويدخع فيسو لسغ نطخ فيو واشخت في مخترخؼ

ٍ
وحجود لع يحخرىا ومذايل
الى زيادات لع يعتبخىا

الترهيبات:

 . 3س .الساف  /ؿ .الدابق || س .االنغاـ  /ؿ .االنعاـ || س .والسدحغ  /ؿ .والسحدغ || س .االنغاـ  /ؿ .االنعاـ ||  .4س .عمي
انبيايو  /ؿ .عمى انبيائو || س .الحيغ  /ؿ .المحيغ || س .الي  /ؿ .الي  /الى || س .كافة  /ؿ .خيخ ||  .5س .وجسع فيو بيغ  /ؿ.
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وجسع بيغ ||  .6س .هللا  /ؿ .هللا ||  . 7س .الراله  /ؿ .الرمػة || س .فمسا  /ؿ .لسا || س .التػشيو  /ؿ .التػشية || .8س .المغة
 /ؿ .المغو  /المغة ||  . 9س .الحكسا  /ؿ .الحكساء || س .عمي  /ؿ .عمى || س .االدىاف  /ؿ .االذىاف  /االذىاف ||  .12س .ؿ
.تداـ  /تدأـ || س .مغ  /ؿ .في || س .تػيمو  /ؿ .تشػيمو  /تأويمو ||  . 11س .واجتيج  /ؿ .والسجتيج || س .ؿ .تاويمو  /تأويمو ||
 . 12س .فبادرت الي اختراره  /ؿ .ليديل فيسو || س .ولبترخ تشاولو  /ؿ .ويدخع فيسو ||  .14س .الي  /ؿ .الى || س .يعتبخىا /
ؿ .يعيشيا ||

[]3

ومدائل تػفي عشيا ولع يحكخىا وامثمو

يدتحزخىا واقترخت مغ امتالو غمي ما يحتاج

اليو في االستذياد ويػفل الي بمػغ السخاد وسسيتيا
5

السغشيو في اخترار التػشيو وعمي هللا الكخيع

اعتسادؼ فيسا انا واليو استشادؼ فيسا احاولو
ٍ
مقجمو وثالت ابػاب
وانا وبو وتشحرخ في

فالسقجمو اعمع اف الكالـ ما تطسغ كمستيغ

باالستشاد ويكػف مغ اسسيغ كقػلظ יומש

ינה وتدسا الجسمو االسسيو ومغ ٍ
فعل واس ٍع
12

كقػلظ פלףיומש وتدسا الجسمو الفعميو
اسع
والكمسو المفع الحاؿ غمي مغشي مفخد وىي ٌ
وحخؼ فاالسع ما ذؿ عمي معشي في نفدو
وفعل
ٌ
ٌ

غيخ مقتخٍف
ٍ
بدماف كقػلظ איפ واصمو عشج

الترهيبات:

 .1س .ومد ػ ػ ػػايل  /ؿ .ومد ػ ػ ػػائل || س .وامثم ػ ػ ػػو  /ؿ .وامثم ػ ػ ػػة ||  .2س .امتال ػ ػ ػػو  /ؿ .امثال ػ ػ ػػو || س.غم ػ ػ ػػي  /ؿ.عم ػ ػ ػػي  /عم ػ ػ ػػى || .3
س .ويػف ػ ػ ػػل الػ ػ ػ ػػي  /ؿ .الػ ػ ػ ػػي  /الػ ػ ػ ػػى ||  .4س .اخترػ ػ ػ ػػار  /ؿ.كتػ ػ ػ ػػاب || س .عمػ ػ ػ ػػي  /ؿ .عمػ ػ ػ ػػى ||  .5س .انػ ػ ػ ػػا  /ؿ .اشمبػ ػ ػ ػػو || .6
س .وتشخزػ ػ ػ ػػخ  /ؿ .ويشحرػ ػ ػ ػػخ || س .مقجمػ ػ ػ ػ ٍػو  /ؿ.مقجمػ ػ ػ ػ ٍػة || س .ثػ ػ ػ ػػالت  /ؿ.ثمثػ ػ ػ ػػو  /ثمث ػ ػ ػ ػ ُة || س .اب ػ ػ ػ ػػاب  /ؿ .ابػابػ ػ ػ ػػا ||  .7س
فالسقجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  /ؿ.السقجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ||  .8س .باالس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتشاد  /ؿ .باالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة || س.יומש ינה  /ل.יומש ||= .س .تدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسا /

ؿ .تدػ ػ ػ ػػسى ||  .12س .تدػ ػ ػ ػػسا  /ؿ .تدػ ػ ػ ػػسى ||  .11س .والكمسػ ػ ػ ػػو  /ؿ .والكػ ػ ػ ػػالـ || س .الػ ػ ػ ػػحاؿ  /ؿ.الػ ػ ػ ػػجاؿ  /الػ ػ ػ ػػجاؿ || س .غمػ ػ ػ ػػي /
ؿ .عمػ ػ ػ ػػي  /عمػ ػ ػ ػػى || س .مغشػ ػ ػ ػػي  /ؿ .معشػ ػ ػ ػػي  /معشػ ػ ػ ػػى ||  .12س .ذؿ  /ؿ .دؿ  /دؿ || س .عمػ ػ ػ ػػي  /ؿ .عمػ ػ ػ ػػى || س .معشػ ػ ػ ػػي /
ؿ .معشى ||  .13س .بدماف  /ؿ .بالدماف ||

[]4

الغخب مغ الدسػ اؼ الغمػ وقيل الدسو اؼ

العالمو ومغ عالماتو صالحيتو لجخػؿ ىا
التعخيف والـ السمظ عميو والف يػصف بو ويخبخ عشو
ٍ
بدماف
والفعل ما ذؿ غمي مغشي في نفدو مقتخنا

5

كقػلظ פלף واجمو مغ السرجر وقيل اصل
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السرجر مشو ومغ عالماتو قبػلو الترخؼ كقػلظ ןפה
יןפהןפה ولجخػؿ تاَ الستكمع عميو وאלפולחף
عميو والحخؼ ال يجؿ عمي مغشي في نفدو كقػلظ

12

ואכ واصمو مغ شخؼ الذي ومغ فزمتو وعالماتو
عجـ قبػؿ الغالمو

الباب االوؿ في االسع

لألسع اقداـ ضاىخ ومزسخ وميسل فالطاىخ ما
ذؿ بطاىخه عمي معشاه كقػلظ איפ ويشقدع الي
نك ٍخه ومعخ ٍ
فو فالشكخه ىػ االسع الذايع في جشدو

الترهيبات:
 . 1س .الغخب  /ؿ .العخب || س .الغمػ  /ؿ .العمػ || س .اؼ  /ؿ .ىي ||  .2س .العالمو  /ؿ .العال || س .ومغ  /ؿ .فسغ || س.

ىا  /ؿ ىاء ||  .3س .ذؿ  /ؿ .دؿ || س .غمي  /ؿ .عمي  /عمى || س .مغشي  /ؿ .معشي  /معشى || س .مقتخنا  /ؿ .مقتخف || .5

واجمو  /واصمو ||  .7س .تا  /ؿ .تاء || س .وאלפ  /ؿ .ואלפ  .8 ||س .عمي /ؿ .عمى || س .مغشي  /ؿ .معشي /
معشى ||  .9س .ואכ  /ؿ .מן ועל  ||س .ومغ فزمتو  /ؿ .وحخفو || .12س .الغالمو  /ؿ .العالمو  /العالمة || س – .بدع
هللا الخحسغ الخحيع || س .االسع  /ؿ .االسسا ||  .11س .لألسع  /ؿ .االسع ||  . 12س .ذؿ  /ؿ .دؿ || س .عمي  /ؿ .عمى ||
.13س .نكخه  /ؿ .نكخة || س .معخفو  /ؿ .معخفة || س .الذايع  /ؿ الذائع ||

[]5

ضخوؼ االزمشو فكل زماف يقع فيو الفعل ومسا يالزـ
ٍ
حسمة
االضافو مشو غالبا אזوال يزاؼ أال الي
فعمية ومسا يالزـ االضافو غالبا ךכוכבדومغشاه
االستثشاء ومغ امثمة ذلظ قػلو تعالي ויאכלפה

5

כפבץאץהאיפوقػلو تعالي ץחץ
הןת ו قػلو تعالي הץכךיןקהאיפ
وقػلو تعالي אזהחככעףאوقػلو تعالي
ךכםנפאףבןהןפףהوقػلو تعالي

12

כבדלםדףיךקוםדבوهللا اعمع

الباب الثاني في االفعاؿ

اقداـ ماضي ךפלףومزارع ךיפלף
لمفعل
ٌ
و ٍ
امخ ךפלףفالساضي ما صمح دخػؿ ץלוכ
515
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عميو وىػ اصل االفعاؿ والسزارغ ما دخل

الترهبيات:

 .1س .ضخوؼ  /ؿ.ضخوب || س .ؿ االزمشو  /االزمشة ||  .2س .االضافو مشو  /ؿ .االضافو || س .غالبا  /ؿ.غالبا || س
ٍ
حسمة  /ؿ .جسمو /جسمة ||  .3س .فعمية  /ؿ .فعميو  /فعمية || س .ؿ االضافو /
.يزاؼ  /ؿ.تزاؼ || س .ؿ الي  /ألى || س.
االضافة || س .غالبا  /ؿ .غالبا || س .ومغشاه  /ؿ .ومعشاىسا ||  . 4س .ؿ االستثشا  /االستثشاء || س .امثمة  /ؿ .امثمو || س .تعالي
 /ؿ .تعالى ||  .5س .تعالي  /ؿ .تعالى ||  .6س .ו قػلو  /وقػلو || س .تعالي  /ؿ .تعالى ||  .7س .تعالي  /ؿ .تعالى || س.
אז  /ؿ .אזה || س .تعالي  /ؿ .تعالى ||  .8س .تعالي  /ؿ .تعالى || س .لمفعل  /ؿ .الفعل ||  .12س .فالساضي  /ؿ.
فالساصي ||  .13س .والسزارغ  /ؿ .والسزارع ||

6

ايج عمي ماضيو
اولو حخؼ مغ حخوؼ واאיץز ُ
ويرمح لمحاؿ واالستقباؿ فاف اقتخف بعالمو تخمرو
لمحاؿ ךןץהولالستقباؿ ךלחףخمز

واال فيحتسل وقج يرمح لمساضي ويدسا الفعل الجايع كقػلو

5

تعالي ולפהיעחאץהאהכومتي

اقتخنت الػاو باحجىسا قمبت معشاه كقػلو تعالي

وאלףהדוףהאالسعشي יאלףوكقػلو
تعالي ויעדוויפץالسعشي עדו
وقج يشبغي معشاىسا مع الػاو كقػلو تعالي ואבףךצ
51

ואגדיכה פ وقج يشقمب معشاىا مغ غيخ واو
كقػلو تعالي ויאלף الאפכחצ ךי אק
בףךץםיالسعشي ץבףךםיوكقػلو تعالي
יך –ومشي اقتخنت الػاو بالساضي صمح الجايع كقػلو تعاؿ-

الترهيبات:
 .1س .وا איץ  /ؿ .םאיץ  /אםיץ  ||س .عمي  /ؿ .عمى ||  .2س .يرمح  /ؿ .ويرمح || س .بعالمو  /ؿ
ٍ
.بعالمة ||  .3س .ولالستقباؿ  /ؿ .واالستقباؿ ||  . 4س .وقج  /ؿ .وقح || س .يدسا  /ؿ .تدسي  /يدسى || س .الجايع  /ؿ .الالزـ ||
 .5س .ؿ تعالي  /تعالى || س .ؿ متي  /متى ||  .6س .تعالي  /ؿ .تعالى ||  .7س .وאלף  /ؿ .ואלף ||
س.הדוף הא  /ؿ.הדוף  ||س .السعشي  /ؿ .السعشى ||  .8س .تعالي  /ؿ .تعالى || س .ויפץ /ؿ.
ויפץחו . 9 ||س .وقج  /ؿ .وقح || س .يشبغي  /ؿ .يبغي || س .معشاىسا  /ؿ .معشاىا || س .تعالي  /ؿ .تعالى || .12
س.ש  /ؿ.שמך ||س .وقج  /ؿ .وقح ||  .11س .تعالي  /ؿ .تعالى || س .ויאלףال  /ؿ .ויאלףכא.12 ||
س .السعشي  /ؿ .السعشى || س .تعالي  /ؿ .تعالى ||  .13س .יכ  /ؿ .ץהולוץ  יךמי ||س .مشي  /ؿ .متي /
متى || س .الجايع  /ؿ .الالزـ ||
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نياد حدغ حجي الذسخؼ

تهميش اآليات التهراتية الدامرية الهاردة في المخطهط(:)12

" .1ויואכ לפה כפבץ אץ האיפ ויץר אץ סנףה בץו

כלפה؛(שמות.")2:>2

" .2יעח םא לןט ליק וףחסו ףגכיךק והפןםו ץחץ

הןת؛(בראשית.")8>:<

" .3ויעףאו כףבעא ויאלףו אכיה הץכךי ןק האיפ

הזה וץאלף אכצ؛ (בראשית .")58:24

" .4וכפץ גק הוא יכד בר ויעףא אץ פלו אםופ אז הוחכ

כעףא בפק יהוה؛(בראשית .")26:4

" .5אכה בםי ףחכ אפף יכד כיןעב ךכ םנפ אףבןה ןפף؛

(בראשית .")22:46

" .6ולפה יעח אץ האהכ וםטה כו לחות כלחםה הףחע؛

(שמות.");>77
.7

"ויאלף

הדוף

האחףור

בםיךק

אפף

יעולו

לאחףיךק؛(דברים.")21>2=

" .8ויאלףו פכוק כןבדצ כאביםו ןודםו חי ויאלף

בףוצ האיפ ההוא כאכהיק ויעדו ויפץחוו؛(בראשית.")2<>87

" .9ואןפצ כגיו גדוכ ואבףךצ ואגדכה פלצ והיה

בףךה؛(בראשית .")2>:2

" .12ויאלף פכחםי ךי ןכה הפחף ויאלף כא אפכחצ ךי

אק בףךץםי؛(בראשית.")2:>72

" .11ץהלץ יךמילו יףדו בלסוכץ ךלו אבר؛(שמות.")9>:9
الترجمات العربية لآليات التهراتية الدامرية الهاردة في المخطهط(:)13

" .1فمسا امعغ مػسى في الدكشى مع الخجل اعصاه صفػرة بشتو لسػسى زوجة؛ (الخخوج .")21:2
" .2يحزخ االف قميل ماء واغدمػا ارجمكع واستطمػا تحت الذجخة؛ (التكػيغ .")4:18

" .3فاستجعػا ربقة وقالػا ليا تديخيغ مع الخجل ىحا؛ فقالت أسيخ؛ ( التكػيغ .")58:24

" . 4ولذيث ايزا ىػ ولج ابغ ودعا اسسو انػش حيشئح ابتجغ لمشجاء باسع هللا؛ ( التكػيغ
.")26:4

" .5وىؤالء بشػ راحيل المحيغ ولجت ليعقػب كل الشفػس اربعة عذخ؛ ( التكػيغ .")22:46
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" .6ومػسى اخح الخباء ونربو خارج السعدكخ بعيجا؛ ( الخخوج .")7:33

" .7ويقػؿ الجميل االخيخ بشػكع الحيغ يقػمػف مغ بعجكع؛ ( التثشية .")21:29
" .8فقالػا سالع عبجؾ ابػنا باؽ حي فقاؿ مبارؾ ذلظ الخجل مغ هللا فخخوا وسججوا؛ ( التكػيغ
.")28:43

" .9ألجعمظ شعبا عطيسا واباركظ واعطع اسسظ وتكػف بخكة؛ ( التكػيغ .")2:12

" .12فقاؿ اشمقشي اذا ارتفع الججى فقاؿ ال اشمقظ حتى تباركشي؛ (التكػيغ .")26:32
" .11الغػامخ غصتيع انحجروا في البيػت كذبو الحجخ؛ ( الخخوج .")5:15

الدراسة اللغهية في المخطهطة:

 -المغة العخبية:

الحخوؼ :اليسدة :نجج اف اليسدة تكاد تكػف غيخ مػجػدة او معجومة في بجاية وسط ونياية الكمسة
عشج مقارنتشا لمكمسات في كال السخصػشتيغ كسا في االمثمة االتية:

 -اسقاط اليسدة بجاية الكمسة[ :انبيايو /أنبيائو].

 اسقاط اليسدة وسط الكمسة[ :تاويمو /تأويمو]؛ [تداـ /تدأـ]؛ [الذايع /الذائع]؛ [مدايل /مدائل]؛[انبيايو /انبيائو].

 اسقاط اليسدة نياية الكمسة[ :الحكسا /الحكساء]؛ [االستثشا /االستثشاء]؛ [ىا /ىاء]؛ تا /تاء](.)14الحطشا عشج مقارنة ندخ السخصػشة الى اف الكاتب خمط في رسع بعس الحخوؼ العخبية وذلظ

الشتباىو في المفع بيغ العخبية والعبخانية الدامخية لغتو األصمية فزال عغ حجوث الديػ عشج

رسع اليسدة وكحلظ في إعجاـ الكثيخ مغ الحخوؼ العخبية.

السثاؿ الخاشئ

الرػاب

رسع

الحخؼ

ت

ת

ث

ת

امتالو

امثالو

ح

ח

ج

ג

حسمة

جسمة

خ

-

ح

ח

تشخزخ

يشحرخ

ذ

ד

د

ד

الحاؿ

الجاؿ

وقح

وقج

د

ד

ذ

ד

االدىاف

االذىاف

حدب نصق الكاتب

العخبي الخسع الرحيح لمحخؼ

ذؿ
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ؿ

ל

ال

לא

الراله

الرمػة

ص

צ

ض

צˊ

فالساصي

فالساضي

غ

עˊ

ع

ע

غمي؛

الكمسو

مغشاه؛

الكالـ
مغشي؛ عمى؛

السزارغ؛ معشاه؛

الغخب؛ الغمػ

معشى؛

السزارع؛

العخب؛ العمػ

 -خمط بيغ (و -ؼ) وىحا امخ وارد في الكتابات العخبية  -الييػدية في القخوف الػسصى [ومغ/

فسغ]

 -حالة الزسيخ في بعس السخات خمط ناسخ العسل في ضسيخ[ :جسع فيو بيغ /وجسع بيغ].

 الفعل :مغ خالؿ تحقيق السخصػشة وججنا اف ناسخ العسل كاف قج ارتبظ في صياغة حخوؼ(انيت زمغ السزارع مثل[ :تشخزخ /يشحرخ]؛ [يزاؼ /تزاؼ].

مدج االحخؼ :وججنا اف ناسخ السخصػشة قج مدج بيغ الحخوؼ العخبية والدامخية في كتابة بعس

الكمسات مثاؿ:

 -حخؼ الػاو في كمسة "(و) אלפ".

 وكحلظ في كمسة "(ו) قػلو " .فشججه تارة يكتبيا بالحخؼ العخبي مع الكمسة الدامخية وتارةبالحخؼ الدامخؼ مع الكمسة العخبية.

 االلف السقرػرة :كتبيا الف شػيمة مثل[ :تدسا /تدسى] وردت االلف السقرػرة بريغ متعجدةاحيانا بالياء مثل (الي ،عمي ،تعالي).

 اؿ التعخيف :ارباؾ بيغ صيغة الفعل السزارع وصيغة السعخؼ مثل[:اجتيج /السجتيج] كحلظايزا في صياغة االسع السػصل[ :الحيغ  /المحيغ]

 -العجد :صياغة العجد في مخات ارتبكت في كتابتيا [ثالت /ثمثو](.)15

التشػيغ :وردت كثيخ مغ الحاالت مشيا [ابػاب /ابػابا]؛ تشػيغ [مقتخنا /مقتخف] اذا لع يسيد الكاتب
التشػيغ لعجـ وجػدىا في المغة العبخانية الدامخية.

وردت بعس الكمسات السكتػبة بذكل خاشئ في السخصػشة مشيا [السدحغ /السحدغ] .باالضافة

الى وجػد كمسات كتبيا بذكل ناقز مثل[ :بدماف /بالدماف].
تأثخ كاتب العسل بالسرادر العخبية:
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المرادر العربية التي اثرت في كاتب العمل:

مغ خالؿ ما افخده الكاتب عشج تعخيفو لالسع "السع ما دؿ عمى معشى في نفدو غيخ مقتخٍف
ٍ
بدماف

كقػلظ (איש /رجل)؛ واصمو عشج العخب مغ الدسػ اؼ العمػ" .نجج انو اخح ىحا القػؿ بذكل
مباشخ مغ كتاب االنراؼ في مدائل الخالؼ البغ االنبارؼ الحؼ وضح فيو اىع السدائل
الخالفية بيغ محىب اىل الكػفة واىل البرخة ومشيا اختالفيع في مرجر اشتقاؽ االسع ىل ىػ

مذتق مغ الدسة بسعشى العالمة اـ بسعشى االرتفاع وىحا ما وضحو ابغ االنبارؼ في مرشفو

االنراؼ وجعميا مغ السدائل الخالفية بيغ محىبيغ وقاؿ " :ذىب الكػفيػف الى اف االسع مذتق
ِ
العمػ"(.)16
الدس ّػ -وىػ
مغ الػسع  -وىػ العالمة  -وذىب البرخيػف الى انو مذتق مغ
ّ
وبحدب ما محكػر في السخصػشة نخجح الى انو اتفق مع محىب البرخيػف في اشتقاؽ االسع.
مرصمحات اخحىا مغ الشحػ العخبي "االسع الطاىخ" اُ ِ
ستخجـ ىحا السرصمح الكثيخ مغ

الشحاة العخب ومشيع ابغ األنبارؼ ،وايزا افاد مشو الشحاة الييػد ومغ ابخزىع حيػج في القخوف

الػسصى( . )17في مقاـ اخخ الحطشا انو اقتبذ تعخيفات لغػية مغ كتب الشحػ العخبي ومشيا كتاب

الجسل لمدجاج "الشكخه ىػ االسع الذايع في جشدو"(.)18

اللغة العبرانية الدامرية في المخطهطة:

 مفخدات كتبيا بالحخؼ العخبي ولكغ اصميا مغ المغة الدامخية[ :ىكيغ /كاىغ]؛ [ىججوؿ/الكبيخ]؛ [ييػه /هللا]؛ [قيل سخاؿ /شائفة اسخائيل].

 كتبت حخؼ الػاو العخبي عمى الكمسات العبخانية الدامخية بحدب االمثمة [وا איץ /נאית]؛[وאלפ /ואמש]؛ [وאלף /ואמר]

 خمط بيغ الى وعمى العبخانية الدامخية[ :ואל /מן ועל] وفي بعس السخات كتب مفخدة (לא)بالعخبية [ויאלף(ال) /ויאמרלא]

 -كتب كمسات ناقرة في العبخانية الدامخية[ :ויפץ /וישתחו]؛ [פ /שמך]؛ [הדוף

הא /הדור]؛ [יומש ינה /יוסף].

الحخوؼ:
الحرؼ الدامري
مقابله العربي

جدوؿ حروؼ اللغة الدامرية ومقابلها العربي(:)91
א ב ג ד ה
أ

ب ج د

هػ

ו ז חט י ך כ ל ם מ
و ز ح ط ي ؾ ؿ ـ
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نياد حدغ حجي الذسخؼ

 صػت الباء السشقػشة وغيخ السشقػشة:يشصبق االمخ ذاتو عمى حخؼ [ב/ب] والحؼ يمفع بصخيقتيغ ،وذلظ لػجػد ىحه األحخؼ بذكل
ولفع مددوج بحدب كػنيا مشقػشة أو غيخ مشقػشة ويبجو أف ىحا نتيجة العتساده عمى صػرة

الحخؼ وىي[ :ב/ب] .مثاؿ مغ التػراة الدامخية" :בבאק אכ אהכ לוןד٬... /

دخػليع إلى خباء السحزخ ( ٬...خخ .")43.28

اذ في الباء االولى مشقػشة والثانية غيخ مشقػشة لفطيا يكػف غيخ ما في االولى ونفذ الحاؿ مع
االصػات [פ/ؼ][ ،ד/د][ ،ו/و][ ،ת/ت] ،وفي بعس السخات رسع خمط (ب) عمى شكل (ؼ)
بتأثيخ المغة الدامخية عمى الشاسخ مثل[ :ضخوؼ /ضخوب].

وىحا واضح مغ خالؿ كالـ مؤلف كتاب التػشئة عغ حاالت التمفع السختمفة لبعس الحخوؼ،

حيث نجج اف لبعس الحخوؼ مخخجيغ أو أكثخ فسثال حخؼ [ד/د] والحؼ يمفع في بعس

االحياف مثل العخبي (الجاؿ) وفي بعس االحياف مثل حخؼ [الحاؿ](.)22

 صػت (ו/و) :عمى غخار ما مػجػد في السخصػشة ،فأف لحخؼ (ו /و) ثالث حاالت مغ()21

التمفع لع تحكخ في كتاب التػشئة

الحخوؼ(.)22

وقج أكج ذلظ فشحذ في السخترخ في مقجمة شخحو عغ

 -ضسائخ االشارة:

اشار مؤلف كتاب التػشئة ابغ ماروث الدامخؼ الى اف ضسائخ االشارة التي تذيخ الى شيئا ما
بعيج وتدتخجـ فقط بالعالقة مع االسساء التي تعػد عمييا .حيث تأتي ىحه الزسائخ دائسا بعج
االسساء ويجب اف تشتيي ب (ىػ /ה).وعمى العكذ مغ ذلظ ،فأف مؤلف السخصػشة يعصي بعس

الريغ مثل [ההק ،ההר ،הוא ،היא] .والتي شبقا الى رأيو ال تحتاج الى (ىػ /ה).
 -ضسائخ الػصل:

أما بالشدبة الى ضسائخ الػصل التي يحكخىا مؤلف السخصػشة في اخترار كتاب التػشئة:

[אפף /אשר  ،לי /מי  ،לה  /מה].فأنشا ال نججىا في كتاب التػشئة.
 -صيغ اسع السفعػؿ:

مغ بيغ الريغ الدت ألسع السفعػؿ السجخد ،فأف ىشالظ خسدا مشيا في السخصػشة .أما الريغ

التي ال يحكخىا في السخصػشة فيي تمظ التي يرفيا كتاب التػشئة بػصفيا مغ خالؿ ادخاؿ (ו)
بيغ الجحريغ االوؿ والثاني ومغ خالؿ تحخيظ الجحر االوسط عمى سبيل السثاؿ "פולףי

לפלףץלפךריהוה/حافطي حفاظ مدكغ هللا( ،العجد.")32:31
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 -زمغ الفعل:

في الػقت الحؼ يحكخ في كتاب التػشئة اف االفعاؿ التي تذيخ الى زمغ الساضي قج تأخح

معيا(ץלוכ)أمذ أو (אלפ) الميمة الساضية .واف االفعاؿ التي تذيخ الى زمغ السزارع

تأخح معيا (הנןק) ذلظ الػقت أو(ןץה) االف ،اما مؤلف السخصػشة فأنو يححؼ كال

مغ (אלפ /أمذ) و(הנןק /ذلظ الػقت)(.)23

االستنتاجات:

حاوؿ مؤلف مخترخ التػشئة اف يقجـ اشخوحة مػجدة عغ قػاعج المغة الدامخية السكتػبة

بالمغة بالعخبية وشػاىج وامثمة مغ التخاث الدامخؼ لقشاعتو في اف اوؿ مغ الف عغ قػاعج المغة
العبخانية الدامخية كاف قج اسيب كثيخا ،لحلظ ارتأػ اف يقجـ مخترخه ىحا عمى الخغع مغ اف

نذأة الشحػ العبخؼ والدامخؼ وتصػره في القخوف الػسصى كاف قج تأثخ بالشحػ العخبي مغ خالؿ
أف الشحػييغ الييػد والدامخة ندخػا في بعس األحياف عبارات وفرػال مغ كتب الشحػ العخبي.

قدسشا االستشتاجات بحدب معصيات البحث الى:

أ -حياة الكاتب :لقب ابغ فشحذ ويصمق عميو لقب الكاىغ اذ نعتقج انو لع يكغ مغ عامة
الشاس وانو مغ الكيشة الدامخييغ .ال يػجج اؼ مرجر يذيخ بالتحجيج الى سشة والدتو وال حتى
وفاتو سػػ انو كاف مغ أىل القخف الخابع عذخ /اختمف األمخ في مكانو في الذاـ.

ب -وصف المخطهطة :وجػد ندبة مغ الذػاىج العبخانية الدامخية في الفرػؿ التي اختمف
اسمػب الكاتب عغ اسمػب مؤلف التػشئة الحؼ كاف يسيل إلى االسياب واإلشالة ،نخجح اف

العسل كتب بيج ناسخ والشاسخ قج يكػف مختمف بدبب وجػد عجد مغ الشدخ وكحلظ التغيخ في نػع
الخط باإلضافة إلى وجػد الكثيخ مغ االخصاء المغػية مسا يجؿ عمى اف العسل كتب بيج ناسخيغ.

استخجـ الكاتب بعس العالمات وقج اخحىا مغ السرادر اإلسالمية و الييػدية متسثمة بالتػراة

الدامخية العبخانية حيث استخجـ العالمات العخبية مع الشرػص السكتػبة بالمغة العخبية
والعالمات العبخانية مع نرػص العبخانية الدامخية والذػاىج التػراتية ،أف الشدخة التي اعتسجناىا

في ىحه الجراسة ىي ندخة ساف بصخسبخغ .وىي ندخة غيخ كاممة ولكشيا اوضح وادؽ شخحا مغ

ندخة ليجف.

ج -تأثر الكاتب بالمرادر العربية في كتاب مخترر التهطيه :الكاتب في مؤلفو ىحا

كاف متأث اخ بكتب الشحػ العبخؼ والعخبي التي جسعت بيغ الشحػ والرخؼ في مؤلف واحج حيث

كاف ىحا ديجف العمساء العخب والييػد الحيغ تأثخوا بيع مغ بعج الحيغ ألفػا في مجاؿ الشحػ .

ويطيخ في تقديسو ألبػاب الشحػ العبخؼ الدامخؼ واستذياده بالشرػص اف تأثخه بالشحػ العخبي
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نياد حدغ حجي الذسخؼ

واضح اذ لع يسيد بيغ مجارس الشحػ العخبي سػاء اكانت برخية أو كػفية أو غيخىا ،فسغ الشحاة

العخب رسع ىحه القػاعج وبياف أحكاـ الشطاـ الشحػؼ والرخفي في المغة العخبية ،مغ حيث تقديع
مكػنات المغة الى أسساء وأفعاؿ وأدوات ثع بياف أنػاع االسساء الى ضاىخ ومزسخ وبياف نػع

السزسخ واف كاف لمستكمع أو لمسخاشب أو لمغائب وبياف الشكخة والسعخفة وتقديع الفعل الى الزـ

ومتّعج

و -الدراسة اللغهية :خمػ بعس الحخوؼ السعجسة مغ الشقط ،او نقصيا نقصا مخالفا ،ححؼ
اليسدة اذ كاف الكاتب يدقط اليسدة في اوؿ الكمسة ،وفي وسط الكمسة ،وفي نياية الكمسة .حالة

االلف السقرػرة كاف يخسسيا في بعس االحياف صػرة االلف الصػيمة ،وفي أحيانا كثيخة يشقط

االلف السقرػرة ،وفي مثاؿ لع يشقط الياء في اخخ الكمسة فتذبو باأللف السقرػرة فال يفخؽ

القارغ بيشيسا .كاف يخسع (ة) السخبػشة بريغة (ىػ) وىي شخيقة متبعة في الترحيف ،بالشدبة
لمغة الكاتب العخبية الفرحى ،كانت جيجة اذ حاوؿ الكاتب اف يتسكغ مشيا بذكل عالي ،ولكغ
في بعس االحياف كاف يخمط بيغ المغة الفرحى والميجة العامية وىحا وارد بالشدبة الى غيخ
العخب .بسا يعخؼ بالكتابات العخبية الػسيصة ،استخجـ بالتحجيج الميجة الذامية الشابمدية او

الجمذقية عمى ما يبجو .مشيج الييػدية العخبية اخح الكثيخ مشيا وىي التي استخجميا الييػد في

تمظ الفتخة والتي خمفت تخاثا معخفيا ىائل وبالخرػص الحؼ كتب في االنجلذ.

ملحق صهر من مخطهطة اخترار كتاب التهطئة ندخة ساف بطرسبرغ التي تم
اعتمادها كندخة اولى في البحث:
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صهر من مخطهطة اخترار كتاب التهطئة ندخة ليدف التي تم اعتمادها كندخة
+ثانية في البحث:
()9

()0
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)4(
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Al- Dalboohi, Op cit., PP 126-127.
)15(
Paul, Stenhouse., “Samaritan Arabic An analysis of its principal
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Montgomery, J, The Samaritans, the earliest Jewish sect their history,
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