
                                                 
1

الترجوم" تعني في سياق العهد القديم: "الترجمة والتفسير"، ترجمة التوراة إلى اآلرامية من أجل الصلوات "

والعبادة. وقد نشأ هذا التقليد بعد موت اللغة العبرية التوراتية وطغيان اآلرامية عليها وصيرورتها لغة لليهود. 

يقرؤون التوراة في كنائسهم بالعبرية ثم يشرحونها مباشرة باآلرامية ترجمة وكان اليهود قبل تدوين "الترجوم" 

ترجومات" كثيرة في الماضي، إال أن اليهود اختاروا منها "ا. بعد ذلك دون الترجوم. ويبدو أنه كانت ثمة وتفسيًر

ديم( و"ترجوم يوناتان "ترجومين" اثنين فقط هما "ترجوم أونقيلوس" للتوراة )الكتب الخمسة األولى من العهد الق

 .بن عوزيل" ألسفار األنبياء في العهد القديم
2

يقصد فرقة القرائين اليهود الذين يرفضون المشناه والترجوم والتلمود وسائر أعمال األحبار اليهود وال يعترفون 

ـ من أعمال األحبار التي إال بأسفار العهد القديم. وبما أن "الترجوم" ــ بصفته ترجمة تفسيرية ألسفار العهد القديم ـ

ا على نص العهد القديم الذي يعتني به القراؤون أيما اعتناء، فلقد أراد يهودا بن قريش أن يبرهن عليهم تلقي ضوًء

ا على العهد من الناحية اللغوية أيًضا. فالمقارنة اللغوية العلمية هنا مدخل بأن "الترجوم" اآلرامي اللغة يلقي ضوًء

رائين وإفحامهم ألن األمر يتعلق بنص العهد القديم الذي ال يعترفون إال به فلذلك نسبوا إليه واسع لمحاججة الق

(. أما العربية فلم يحتج إلى البرهنة 84)"قراؤون" نسبة إلى "المقرأ" أي أسفار العهد القديم. وانظر الحاشية رقم 

عبرية العهد القديم دراسة علمية منهجية بناء على ضرورتها ألن القرائين كانوا مستعربين وهم أول من بدأ دراسة 

على المناهج اللغوية العربية. وعلى الرغم من أهداف بن قريش الجدل مع القرائين إال أنه وفق في رسالته ــ ألول 

مرة ــ في مقارنة العربية بالعبرية بالسريانية مقارنة علمية بحتة، نجح فيها من اكتشاف الكثير من القوانين 

ة التي توسع فيها مروان بن جناح ودونش بن البراط وإسحاق بن برون فيما بعد، وأقرها كلها علم اللغة الصوتي

المقارن الحديث، فيكون ابن قريش السباق إلى تنظيم المقارنات اللغوية بين اللغات الثالث التي بنى عليها 

لته إلى يهود فاس أن القرائيين ـ وهم فرقة المستشرقون فيما بعد علم مقارنة اللغات الجزيرية. كما يبدو من رسا

نشأت في بغداد ـ كانوا منتشرين في فاس، أو على األقل كان تأثيرهم ملموًسا في فاس، وهذا مجال خصب للدرس 

 .والبحث والتنقير في المراجع



                                                                                                                                                         
3

يم ال تفسر من خالل يقر ابن قريش، شأنه في ذلك شأن جميع اللغويين اليهود قديًما وحديًثا، بأن أسفار العهد القد

العبرية وحدها، وأنه ال بد من وال غنى عن تفسير ما غمض منها من اللغات الجزيرية األخرى عموًما، والعربية 

خصوًصا. والباعث الرئيسي على كتابة رسالة ابن قريش هو البرهنة على هذه الحقيقة ضد القرائين الذين 

الترجوم وخصوصا التلمود(، إال أنه شمل العربية في بحثه يرفضون تراث األحبار المدون جله باآلرامية )

ألهميتها القصوى في تفسير أسفار العهد القديم. وقوله "المدعين بأنهم عنه مستغنون وبجميع لغة العبراني دونه 

 .عارفون" يشير بصريح العبارة إلى ذلك
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ترجوم النبيئيم" "ى من العهد القديم(. أما ترجوم الخمسة": هو "ترجوم أونقيلوس" للتوراة )الكتب الخمسة األول"

 .فهو "ترجوم يوناتان بن عوزيل" ألسفار األنبياء في العهد القديم
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(، وهي Judeo-Arabic)كذا(. ورسالة بن قريش، ومنها وهذه المقدمة، مثال أنموذجي "للعربية اليهودية" )

( استعمال األبجدية العبرية بدال من 1الرئيسة: ) العربية التي كتب بها جمهور اليهود المستعربين. من مميزاتها

الكتابة بالعربية كما كانت تحكى وقته وليس بالفصيحة )ويشذ عن ذلك كبار أدباء اليهود مثل  (2األبجدية العربية؛ )

 .مروان بن جناح واسماعيل بن النغريلة وغيرهما(
6
يستعمل ابن قريش مصطلح الرفض بمفهومه اإلسالمي، ويعتبر بذلك فرقة القرائين "روافض" اليهود ألنهم   

 يعترفون فقط بأسفار العهد القديم ويرفضون جميع سنن اليهود غير المنزلة.
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أثرا بلفظة الِمقرأ: اسم اآللة من الفعل العبري "قرا" أي "قرأ". وقد اشتقه اليهود المستعربون من العبرية ت 

"القرآن" في العربية. وقد استعملها القراؤون في البداية، كما استعمل جمهور اليهود المستعربين وقها لفظة 

 ."قرآن" العربية ذاتها للداللة على كتب العهد القديم أيضا
4
 يريد: األلفاظ الغريبة.   
9
 لشون قودش/ أي "اللسان المقدس". /=  קדש לשוןيسمي اليهود العبرية التوراتية:  
10

يقصد أن الفرق بين العربية والعبرية ضئيل جًدا وأنه يمكن استنباط الفروق بسهولة بعد اكتشاف القوانين 

( بعد ذكره 76:1457)ويقول  .الصوتية التي أشار إليها بمقارنته بين الحروف العربية والعبرية في الجملة التالية

= ُموت مثل  מות= ُموت/: "كله عربي"، أي أن  מותية التي لها مقابالت تأثيلية دقيقة مثل /عددا من األلفاظ العبر

أختها في العربية "َمْوت"، لذلك ما كان يذكر المقابالت التأثيلية العربية لأللفاظ العبرية التي لها مقابالت عربية 

 = ُموت.   מותتقابلها لفظا ومعنى مثل 
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 )جيمل(: اسم حرف الجيم في العبرية، وينطق كالجيم المصرية. 
12
 )ِطت(: اسم حرف الطاء في العبرية. 
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(: "وأما المقاربة التي بين اللغات العبرانية والسريانية والعربية فبسبب 21:1975موسى بن عزرا )قارن  

واهر إال بمقدار اليبس والرطوبة، تصاقب الديار وتداني األمصار، حتى أن ال فرق بينها في أكثر أسماء الج

وسببها اختالف األهوية والمياه المتقدم ذكرهما. وعلل أبو إبراهيم ابن برون رضي اهلل عنه هذا التشابه الذي بين 

هذه الثالث لغات بغير هذا التعليل، وما أرى ذلك. على أنه ما قصر في أكثر ما أتى به في تأليفه ذاك الملقب 

ارب بين األنحاء واللغات في الملتين حتى ذكر ألفاظًا قليلة الكم توافقت ]العبرية[ فيها ]مع[ اللغة بالموازنة من التق

 اللطينية والبربرية، وهذا أمر إنما وقع في ما أظن باالتفاق".    
18
 )البان(: حمو يعقوب عليه السالم. 
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التي يفتتح بها في أوائل الكالم فعل" في الجذور واألصول اللغوية. ويقصد بقوله "الحروف "يقصد بناء 

والحروف المستعملة في أوساط الكالم والحروف التي يختم بها في أواخر الكالم" فاءات األفعال وعيناتها 

 .والماتها
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يقصد الكلمات المشتركة بين العربية والعبرية وكذلك الكلمات العربية الدخيلة في التوراة خصوصا في سفر 

 .ب أوال بالعربية ثم ترجم إلى العبرية فيما بعدأيوب الذي يرجح أنه كت
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 (.2:1457يهوذا بن قريش )
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 (.43:1457يهوذا بن قريش )
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 (.47:1457يهوذا بن قريش )


