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اليهودية واليهود يف الشعر اجلاهلي
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امللخـــ�ص:
يحاول هذا البحث النظر يف الديانة اليهودية كما وردت يف ن�صو�ص ال�شعر اجلاهلي  ،يعر�ض البحث يف
البداية ملفهوم الديانة اليهودية لغة وا�صطالحا ،ثم يتحدث عن طريقة دخول اليهودية �إىل جزيرة العرب  ،ثم
يعر�ض لبع�ض املفاهيم اخلا�صة بالديانة اليهودية  ،مثل مفهوم اليهودية  ،والعربية والإ�رسائيلية ،ثم ينتهي �إىل
بيان مظاهر الديانة اليهودية كما وردت يف ال�شعر اجلاهلي  ،مثل �صورة  :التوراة و�أنبياء اليهود و�شعرائهم
 ،و�صور ال�سفن والبناء واحل�صون اليهودية القدمية ،ثم يتحدث البحث عن مهنة ال�صياغة ،و�صناعة اخلمر
اليهودية ،و�صناعة الدروع والأ�سلحة  ،ويف اخلتام يعر�ض البحث مناذج لبع�ض �شعراء اليهود يف الع�رص اجلاهلي.
Abstract :

This research tends to discuss the image of Judaism the way it was
represented in the pre-Islamic era of Jahili poetry texts. First, it defines Judaism from a linguistic and a semantic perspective. Later, it shows how Judaism spreading the Arabic Peninsula.Then, it presents some Jewish religion’s
concepts related to the torah, the Jewish prophets and poets, the ancient Jewish architecture, forts and ships. Next, it deals with Jewish brewery coinage,
armor and weapons industry. Finally, it presents some Jewish poets of that
era.
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املقدمة:

يحاول هذا البحث النظر يف وجود الديانة اليهودية
من خالل ال�شعر العربي اجلاهلي  ،فقد توفر الكثري
من الأخبار التاريخية املوثقة التي تثبت وجود اليهود
يف جزيرة العرب يف الع�رص اجلاهلي  ،غري �أن الناحية
التي تثبت وجودهم من خالل ال�شعر اجلاهلي بقيت
غام�ضة وحتتاج �إىل �إبانة و�إي�ضاح  .وملّا كان من
الثابت ات�صال العرب بالديانة اليهودية يف الع�رص
اجلاهلي  ،فال بد �أن يكون يف ال�شعر اجلاهلي �صدى
لهذا الت�أثر ،و�سيحاول هذا البحث النظر يف وجود
الديانة اليهودية  ،كما وردت يف الن�صو�ص ال�شعرية
يف الع�رص اجلاهلي  .يتكون هذا البحث من مبحثني،
املبحث الأول:
مفهوم اليهودية ون�ش�أتها يف جزيرة العرب:و�سيعر�ض ملفهوم الديانة اليهودية ،ومفهوم
الإ�رسائيلية والعربية  ،ثم ينتقل �إىل احلديث عن
وجود اليهود يف منطقتي يرثب واليمن  ،ومدى
انت�شار اليهودية يف تلك املنطقتني  ،ثم يتحدث البحث
عن �شعراء اليهود ،و�صلواتهم وجملتهم  ،ومدينة
�أوري�شلم وم�صاحفهم  ،ودور عباداتهم .
املبحث الثاين :
مظاهر الديانة اليهودية من خالل ن�صو�صال�شعر اجلاهلي :ويك�شف عن ظهور �صناعة اخلمر
لدى اليهود ؛تلك ال�صناعة التي عرفوا بها �آنذاك،
ثم يعر�ض ل�صناعاتهم الأخرى ك�صناعة ال�سفن،
والأ�سلحة والدروع  ،و�صناعة الذهب والف�ضة
واجلواهر ،والآثار احل�رضية الأخرى لديهم  .كما
يتحدث عن �صورة �أنبياء اليهود  ،كالنبي مو�سى
و�سليمان ويو�سف عليهم ال�سالم .
ويف اخلتام  ،يلقي البحث ال�ضوء على �صورة الآطام
اليهودية واحل�صون والكنائ�س و�صورة كتابهم
املقد�س التوراة  ،كما ظهرت من خالل ن�صو�ص
ال�شعر اجلاهلي.
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املبحث الأول :مفهوم اليهودية ون�ش�أتها يف
جزيرة العرب.
اليهودية لغة:

من املمكن �أن تكون كلمة اليهودية م�شتقة من الهود،
�أي :التوبة  ،والعودة �إىل احلق � ،إذ ورد يف القر�آن
الكرمي � ( :إنا هدنا �إليك) �أي �أتينا �إليك؛ فمو�سى عليه
ال�سالم وقومه �أخذتهم ال َّرجفة يف ميقاتهم ف�أخذوا
ي�صلون ويقولون" :واكتب لنا يف هذه الدنيا ح�سنة
ويف الآخرة� .إنَّا ُه ْدنا �إليك" .1كان اليهود ي�شتقّون
ا�سمهم من الهدى ،والهدى كناية عن مو�سى عليه
و�سى
ال�سالم  ،كما يظهر يف قوله تعاىل َ " :و َل َق ْد �آ َت ْينَا ُم َ
ا ْل ُه َدى" .2وقيل �إن كلمة اليهودية غري عربية،ن�سبة �إىل
يهوذا �أحد �أ�سباط بني �إ�رسائيل � ،أو �إىل دولة يهوذا
التي كانت يف فل�سطني بعد �سليمان عليه ال�سالم.
وقيل تهود� :أي �صار يهودي ًا ،و�أما اليهودي :فهو
واحد اليهود واملن�سوب �إىل يهود ،واليهودية :هي
3
ملة اليهود

اليهودية ا�صطالحا
ذكرت كلمة يهود يف مواطن يف القر�آن الكرمي يف �سياق
احلديث عن االبتعاد عن دين اهلل  ،قال تعاىل (:وقالت
اليهود يد اهلل مغلولة غلت �أيديهم ولعنوا مبا قالوا
بل يداه مب�سوطتان) .4وقال تعاىل (:وقالت اليهود
عزير ابن اهلل) .5وهذا يدل على �أنهم تلقبوا بهذا
اللقب بعد �أن ف�سد حالهم"  . 6وا�سم اليهود �أ�شمل
من بني �إ�رسائيل7؛ لأنه يطلق على كل من اعتقد
بالديانة اليهودية من بني �إ�رسائيل �أو غريهم  ،ويف
الأ�صل هي الديانة املنزلة على مو�سى عليه ال�سالم
من اهلل (تعاىل) وكتابها التوراة  ،وهي الآن تع ّد
ديانة باطلة لأن اليهود حرفوا هذه الديانة  ،ولأنها
ن�سخت مبجيء الإ�سالم .8وتكررت �ألفاظ "يهود"
" وهادوا" و"بني �إ�رسائيل" �أكرث من ثالث و�ستني
مرة يف القر�آن الكرمي ،وما ذلك �إال لأن بني �إ�رسائيل
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كانوا الأمة امل�ستخلفة يف الأر�ض  ،ولكن اهلل نزع منهم
اخلالفة ب�سبب ف�سادهم وقتلهم الأنبياء  ،وجعل اهلل
(تعاىل )اخلالفة من بعدهم يف �أمة حممد (�صلى اهلل
عليه و�سلم )حتى قيام ال�ساعة . 9

اليهودية

هذه الت�سمية ن�سبة �إىل يهوذا ال�سبط الرابع ليعقوب
عليه ال�سالم من زوجته الئقة ،وهو الذي �أ�شار على
�إخوانه ب�إلقاء يو�سف عليه ال�سالم يف اجلب  ،ويف
تف�سري �آخر يذكر ب�أن اليهودية ن�سبة لدولة يهوذا
التي ت�أ�س�ست يف فل�سطني  ،بعد انق�سام الوجود
اليهودي على �إثر وفاة النبي �سليمان  -عليه ال�سالم
� -إىل دولتني يهوذا يف اجلنوب  ،و�إ�رسائيل يف ال�شمال

الإ�سرائيلية

�أما الإ�رسائيلية ؛ فتن�سب �إىل �إ�رسائيل ؛ وهو نبي
اهلل يعقوب عليه ال�سالم  ،تقول التوراة " :لن يدعى
ا�سمك يعقوب من بعد ،بل �إ�رسائيل ،لأنك �صارعت
اهلل والنا�س وغلبت"  10ثم �أ�صبح امل�صطلح يطلق على
املواطنة واجلن�سية.

العربية

�أما العربية  ،فقيل �إنها ن�سبة لأحد �أجداد ال�ساميني
القدامى وهو عابر بن �شالح بن �أرفك�شاد ابن �سام،
وقيل ن�سبة لإبراهيم عليه ال�سالم  ،الذي عرب نهري
الأردن والفرات يف طريق هجرته �إىل فل�سطني .وقيل
�أي�ضا  :ن�سبة لقبائل( العابريو) وقد عرفوا بالبداوة،
وظهروا يف الألف الثالث قبل امليالد  ،ويطلق التعبري
اليوم يف الو�سط ال�صهيوين على اللغة والثقافة .11

اليهودية يف يرثب
اجته اليهود نحو اجلزيرة العربية من مناطق
متعددة ،عن طريق عدة هجرات  ،منها  :ما حدث �سنة
خم�سمئة وت�سع وثمانني قبل امليالد(589ق م) �إذ
اقتحم (نبوخذ ن�رص) 12منطقة بالد ال�شام ؛ فهرب
جماعة من اليهود  ،و�ساروا �إىل بالد احلجاز ،ونزلوا
يف منطقة يرثب �. 13أما الهجرة الثانية فوقعت بني
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عامي �ستة و�ستني  ،و�سبعني( 66-70م )عندما هاجم
قائد الرومان ( تيتو�س) 14فل�سطني  ،ودمر مناطق
اليهود  ،و�شتتهم  ،و�أغرق عدد ًا كبري ًا منهم يف بحرية
لوط  ،15ففر الناجون �إىل احلجاز  ،وو�صلوا �إىل يرثب
و�أقاموا فيها مع من �سبقهم من يهود الهجرة الأوىل.
و�أما الهجرة الثالثة فجاءت عام مئة واثنني وثالثني
ميالدية(132م) عندما �أر�سل الإمرباطور الروماين
(هارديان )جي�ش ًا �إىل فل�سطني ليخرج اليهود منها ،
ومينعهم من دخولها نهائي ًا  ،ليفر من جنا من اليهود
�إىل جزيرة العرب  ،ويلتحقون مبن �سبقهم.وكانت
يرثب عندما جاءتها جمموعات اليهود الهاربني عامرة
مبجتمع ي�ضم قبائل عربية متعددة ؛ بع�ضها من بقايا
العماليق ، 16وبع�ضها قبائل توافدت من �أطراف
يرثب القريبة والبعيدة .كان �أول من و�صل يرثب من
اليهود ثالث قبائل هي  :بنو قريظة  ،وبنو الن�ضري ،
وبنو قينقاع.ثم تبعتهم قبائل �أخرى  ،ونزلت قبيلة
بني الن�ضري عند وادي (بطحان) وبنو قريظة عند
وادي (مهزور) وبنو قينقاع يف الو�سط ،ثم انت�رشوا
يف �أخ�صب بقاع املنطقة .وقد هادن اليهود القادمون
جريانهم العرب املقيمني يف يرثب  ،و�أح�سنوا التعامل
معهم  ،وانهمكوا يف زراعاتهم وبع�ض ال�صناعات
التي كانوا يتقنونها ،ودفعوا لر�ؤ�ساء القبائل
املجاورة �إتاوة مقابل عدم مهاجمتهم �أو التعر�ض
لهم  ،و�أقاموا جتمعات مغلقة  ،وبنوا احل�صون
العالية والآطام ،وجمعوا ثروات كبرية .17كما نه�ض
�أحبار اليهود ب�أمور ديانتهم  ،وكانوا يحكمون فيما
يقع بينهم من م�شكالت ،كما اهتموا بزراعة النخيل
،فات�سعت زراعتهم وكرثت �آطامهم حتى انت�رشت يف
الأطراف ال�رشقية واجلنوبية من يرثب .مل يتحم�س
اليهود لن�رش عقيدتهم بني القبائل العربية التي كانت
تدين بالوثنية  ،واكتفوا ببع�ض الأفراد والفروع
التي مالت �إليهم  ،ثم تهودت تدريجي ًا ،وما لبثوا
�أن �سيطروا على احلركة االقت�صادية  ،و�أ�شاعوا ما
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ي�سمى بالقرو�ض الربوية الفاح�شة .وعندما و�صلت
قبيلتا الأو�س واخلزرج القحطانيتني  ،املهاجرتني
من اليمن كان اليهود هم املتنفذون يف يرثب  ،فطلبوا
منهم �أن ي�سمحوا لهم بالنزول يف املناطق املجاورة
ملزارعهم  ،وملا كان اليهود يف حاجة �إىل الأيدي العاملة
للعناية بب�ساتينهم وثرواتهم املتزايدة � ،سمحوا
للأو�س واخلزرج بالنزول يف املناطق غري امل�أهولة
من يرثب  ،وا�ستخدموهم يف مزارعهم وبد�أت مرحلة
جديدة من تاريخ يرثب عرفت بازدهار عالقة اليهود
بالعرب .18يذكر �أبو الفرج الأ�صفهاين �أن النبي
مو�سى عليه ال�سالم بعث جي�شا من بني �إ�رسائيل
�إىل العماليق 19وهم �سكان يرثب،فانت�رص عليهم
و�أفناهم،ثم �أقام بنو �إ�رسائيل يف يرثب بعد وفاة النبي
مو�سى عليه ال�سالم،واتخذوا بها الآطام والأموال
واملزارع،ولبثوا فيها زمنا طويال .وعندما ظهر
الروم يف ال�شام،هاجموا اليهود وقتلوهم،واعتدوا
على ن�سائهم،خرج بنو الن�ضري وبنو قريظة وبنو
بهدل هاربني من الروم �إىل �إخوانهم يف احلجاز،وكان
ذلك بعد ظهور الن�رصانية وانت�صار القيا�رصة لها
فتوافدوا على يرثب جماعات و�أفرادا ،ثم تكاثروا
فيها .ويبدو �أنهم اتخذوا من يرثب موطنا م�ستقرا
لهم،لأن الأو�س واخلزرج نزلوا بيرثب،وفيها
قبائل عدة من بني �إ�رسائيل،منهم:بنو عكرمة،وبنو
ثعلبة،وبنو حممر،وبنو زعورا،وبنو قينقاع،وبنو
الن�ضري،وبنو قري�ضة،وبنو بهدل،وبنو عوف وبنو
الف�صي�ص،وهم جميعا من �أهل ال�رشف والرثوات
وهذا ما مييزهم عن باقي اليهود.20وقد جاور اليهود
من فروع العرب  :بني احلرمان وهم من اليمن،وبني
مرثد وبني نيف من بلي،وبني معاوية من بني
�سليم،ثم من بني احلارث بن بهتة،وبني ال�شظية
من غ�سان.و�سمى بنو قريظة وبنو الن�ضري:اليهود
بـ  :الكاهنني،ن�سبة �إىل جدهم:الكاهن بن هارون بن
عمران ،ويتمثل ذلك يف قول كعب بن �سعد القرظي:
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بالكاهنني قررمت يف دياركم
جما ثواكم ومن �أجالكم جدبا
و�إن �صح ال�شعر املن�سوب لعبا�س بن مردا�س
ال�سلمي؛ ف�إنه يذكر الكاهنني يف قوله:
هجوت �رصيح الكاهنني وفيكم
22
لهم نعم كانت مدى الدهر ترتعا
21

اليهودية يف اليمن
انت�رشت اليهودية يف اليمن عن طريق ات�صال ملوك
حمري بيهود يرثب ،ثم هاجرت جماعات منهم �إىل
بالد العرب ال�شمالية واحلجاز بعد �أن دمر الرومان
"القد�س"عام  70للهجرة ،وا�ستقرت يف يرثب
ووادي القرى وخيرب وفدك وتيماء.ثم اختلط اليهود
بالعرب وتعاي�شوا معهم  ،حتى �إنهم �أجادوا بع�ض
ال�صناعات واحلرف كالتجارة وال�صناعة واحلدادة
و�صناعة الأ�سلحة القدمية وال�رصافة ،وتعربوا
تدريجيا بحكم احتكاكهم بالعرب وجماورتهم لهم.23
غري �أنهم مل ينجحوا يف ن�رش اليهودية بني العرب
لأ�سباب منها  :قلة اهتمامهم بالتب�شري ،والعتقادهم
الأزيل ب�أنهم "�شعب اهلل املختار" الذي يتميز ح�سب
اعتقادهم عن باقي ال�شعوب ،ومنها احتقار العرب
لهم باعتبارهم عمالء للفر�س يف اليمن ،وملا عرفوا به
من �صفات ذميمة منها نق�ض العهود ،واتّباع �أ�ساليب
الغدر ،والتهافت على جمع املال عن طريق الربا
وغريه� .24أقام مبنطقة "مقنا" عند ظهور الإ�سالم
قوم من اليهود ا�سمهم "بنو جنبة" ،وقد كتب �إليهم
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�إىل �أهل "مقنا"
يدعوهم �إىل الإ�سالم� ،أو �إىل دفع اجلزية ،كما كتب �إىل
قوم من يهود ا�سمهم "بنو غاديا" ،و�إىل قوم �آخرين
ا�سمهم "بنو عري�ض"�.أما ياقوت احلموي فريى �أن
�سكان يرثب الأوليني من اليهود عرب قد تهودوا .25
غري �أن اليهود انطووا على �أنف�سهم يف �أحياء معزولة
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ولكن وجودهم ا�ستطاع �أن يحمل نفرا من العرب
على اعتناق دينهم،والت�أثر مبعتقداتهم  ،ذلك �أنهم
كانوا يتكلمون باللغة نف�سها التي يتخاطب بها
ال�سكان .26كما اجتهد بع�ض اليهود يف ن�رش دينهم
يف جنوبي اجلزيرة العربية،فتهود بع�ض من �أهل
اليمن،منهم  :يو�سف ذو نوا�س ملك اليمن. 27كما
ن�رش بع�ض اليهود تعاليم التوراة،وما يت�صل بها
من �رشوح و�أ�ساطري؛ كالتي �أدخلها بع�ض من �أ�سلم
منهم مثل كعب الأحبار ،ووهب بن �أمية  . 28ظهر
�أثر اليهود من خالل �إدخالهم الكثري من الكلمات
وامل�صطلحات الدينية �إىل لغة العرب،مثل  :جهنم
وال�شيطان و�إبلي�س 29واحلج والكاهن وعا�شوراء .

انت�شار اليهودية
ذكر ابن قتيبة �أن اليهودية كانت يف حمري وبني كنانة
وبني احلارث بن كعب وكندة وبع�ض ق�ضاعة .وذكر
الأمر ذاته ابن حزم الأندل�سي الظاهري يف جمهرة
�أن�ساب العرب عند حديثة عن املو�ضوع نف�سه ،وباملثل
ياقوت احلموي يف معجمه.
�أما �صاعد البغدادي الأندل�سي� ،صاحب امل�صنفات،
الذي كان من املقربني من حممد بن �أبي عامر املعروف
باملن�صور ،فقد ذكر �صاعد جمموعة من القبائل التي
ت�رسبت �إليها اليهودية مثل حمري وبني كنانة وبني
احلارث بن كعب وكندة .وذكرت م�صادر �أخرى �أن
اليهودية وجدت يف بع�ض الأو�س من قبائل الأن�صار،
وبني منري وبع�ض غ�سان وبع�ض جذام .بل �إن بع�ض
امل�صادر تذكر �أن الآية القر�آنية يف �سورة البقرة (:ال
�إكراه يف الدين قد تبني الر�شد من الغي فمن يكفر
بالطاغوت وي�ؤمن باهلل فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى
ال انف�صام لها واهلل �سميع عليم) 30-قد نزلت -
ب�سبب �أن بع�ض الأن�صار هودوا �أوالدهم قبل الإ�سالم
وعندما جاء الإ�سالم �أرادوا �أن يق�رسوا �أبناءهم على
اعتناق الإ�سالم ،فنزلت تلك الآية الكرمية التي حترم
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الإكراه يف الدين.31وبع�ض امل�ؤرخني يعتقِد �أن يهود
العربية جميع ًا �أ�صلُهم عربي ُمع ّللني ذلِك ب�أن يهود
اجلزيرة العربية ال يفرتقون عن بقية القبائل العربية
يف العادات والتقاليد ،حتى �أ�شعارهم ال تتبدى بها �إال
الطبيعة العربية اخلال�صة ،وي�رضِبون املثل على ذلك
ب�شعر ال�سمو�أل بن عادياء ،فال�سمو�أل يذكر يف الميته
املعروفة �أنه من بني الديان ،وقد ذكر القلق�شندي يف
نهاية الأرب ن�سب بني الديان .
وقد ورد ا�سم تيماء يف العهد القدمي ،يف �سفر
�إ�شعياء.32

املبحث الثاين  :مظاهر الديانة اليهودية يف
ال�شعر اجلاهلي:
مفردة يهود
وردت مفردة (يهود) يف �شعر �أبي قي�س بن الأ�سلت ،
عند �أ�رسه خملد بن ال�صامت ال�ساعدي �أبا م�سلمة بن
خملد  ،واجتمع �إىل ال�شاعر �أنا�س من قومه من مزينة
ومن يهود فقالوا اقتله ،ف�أبى وخلى �سبيله و�أن�ش�أ
يقول :
�أ�رست خملدا فعفوت عنه
وعند اهلل �صالح ما �أتيت
مزينة عنده ويهود قورى
33
وقومي كل ذلكم كفيت
وقد ورد ذكر اليهود يف �شعر ح�سان بن ثابت  ،وقد
كان يهجو رجال مواليا لليهود يف يرثب ،هو �أبو
ال�ضحاك بن خليفة الأ�شهلي  ،وكان من بني قريظة
يقول:
و�إذا ن�شا لك نا�شي ٌء ذو غِ ّر ٍة
34
ف ُّه الف�ؤا ِد � ،أمرته فته ّودا
وذكر قي�س بن اخلطيم اليهود يف قوله :
35
دوين ال�سماء مبحرابها
منتها اليهود �إىل قبة
كذلك يذكر عبيد بن الأبر�ص اليهود يف قوله:
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جوانبها ت�شفى املتالف �أ�رشقت
عليهن �صهب من يهود جنوح

36

�شعراء اليهود
اعتاد اليهود ال�ساكنون يف احلجاز على طباع احلياة
العربية  ،وتعاملوا مع اجلوار العربي اجتماعيا
وثقافيا واقت�صاديا  ،فعرفوا اللغة العربية ،
والعادات والتقاليد والقيم العربية  ،كما نظم
�شعرا�ؤهم ال�شعر بلغة العرب  ،وتذوقوا معانيه ،
وكان منهم �شعراء معروفون مثل :ال�سمو�أل بن
عادياء � ،صاحب احل�صن الأبلق يف تيماء، 37و�أو�س
بن دين من قريظة ،38والربيع بن �أبي احلقيق 39من
�أ�رشاف بني قريظة،وكعب بن الأ�رشف 40من بني
الن�ضري،وكعب بن �سعد من قريظة و�سارة القريظية،
و �سعية بن غري�ض بن عادباء ،و�شعية ين غري�ض بن
عادباء ،والربيع بن �أبي احلقيق ،و �أبي الديال �أبي
الزناد ،وله �شعر يف رثاء يهود تيماء الذين �أجالهم
الر�سول  ،و�رشيح بن عمران ،وكعب بن الأ�رشف ،و
�أبي رافع اليهودي  ،وغريهم. 41

�صالة اليهود

ال�صالة م�رشوعة فى جميع الر�ساالت ال�سماوية ،
و هى عبارة عن ركوع و�سجود وقنوت وا�ستقبال
قبلة وطهارة  ،وتنح�رص االختالفات بني الديانات
يف عدد ال�صلوات وما يقر�أ فيها وكيفيتها ،كل ذلك
يختلف فيه الت�رشيع من �أمة �إىل �أخري� .42أما
�صالة اليهود فهي فري�ضة واجبة على الن�ساء
والرجال ،وكانوا ي�صلون جلو�س ًا ووقوف ًا ،يركعون
وي�سجدون ،ويبوقون ،وي�صوتون ،ويبكون يف
ت�رضعاتهم واعرتافاتهم حتى يومنا هذا .43ومن
�صلوات اليهود ما هو فردي ،ومنها ما هو جماعي
؛ ي�شرتك فيها كثريون ويقودها �أحد الكهنة � .أما
ال�صلوات الفردية فهي ارجتالية يقوم بها الأفراد،
تتلى ح�سب الظروف واالحتياجات واملنا�سبات.
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�أما نظام ال�صالة التقليدي عند اليهود في�أمر بف�صل
الإناث عن الذكور فى ال�صالة  ،ويقوم على تغطية
الر�أ�س  ،و�إحنائه وعلى القيام فى �صلوات خا�صة ،
ويت�أخر امل�صلي فى �صالته ثالث خطوات �إىل الوراء
عند تالوة " عميداء " وفاحتة �سفر حزقيال  ،ويجب
فى �صالة ال�صبح من كل يوم �أن يرتدي امل�صلي رداء
 ،ويربط التعويزات " الطوطافوت " بالذراع الأي�رس
والر�أ�س  ،والبد من ذلك لكل من يتجاوز الثالثة ع�رشة
من ال�سن من الذكور " �سن التكليف عند اليهود "
وقد اعتقد اليهود �أن اهلل �أمرهم ب�أن يفعلوا هذا ح�سب
تف�سريهم احلريف يف ما ورد فى �سفر اخلروج �إذ جاء
فيه  " .ويكون لك عالمة على يدك وتذكار بني عينيك
لكي تكون �رشيعة الرب فى فمك فيكون عالمة على
يدك وع�صابة بني عينيك " .44وهى تعرف بالأحراز
املقد�سة  .وكان اليهود حني ي�رشعون فى ال�صالة
يغطون ر�ؤو�سهم  ،ويخلعون �أحذيتهم ويط�أطئون
ر�ؤو�سهم ،ويحنون �أج�سادهم  ،وي�سجدون حتى
مت�س ر�ؤو�سهم الأر�ض� .45أما طريقة الإعالن عن
ال�صالة فيتم بطريقة النفخ بالبوق  ،ثم �أدخل على
هذا النظام تغيري �سمى بالتجديد بعد ذلك  ،وهذا
التجديد متثل فى �إدخال املو�سيقي فى العبادة ،
وقد عني بهذه املو�سيقي عناية خا�صة  ،وقد اختري
لكل �صالة �أحلان خا�صة ونغمات خم�صو�صة حتى
تكون هذه العبادة �أوقع فى النف�س و�أعمق ت�أثريا .46
ظهرت �صالة اليهود يف �شعر لبيد بن �أبي ربيعة  ،يف
�سياق و�صفه لرجل غلب عليه النعا�س ،يقول:
يلم�س الأحال�س يف منزله
ِّ 47
بيديه كاليهودي امل�صل
فالرجل ك�أنه اليهودي ميار�س طقو�س �صالته � ،إذ
عرف اليهود ب�سجودهم على �شق الوجه  ،فقد ورد
�أن اليهود عندما نطق اجلبل فوقهم  ،قيل لهم � :إما
�أن ت�سجدوا و�إما �أن يلقى عليكم  ،ف�سجدوا على
�شق واحد  ،خوفا من �سقوط اجلبل  ،وقد ا�ستمرت
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هذه ال�سنة لديهم حتى اليوم  . 48كما ذكر عروة بن
الورد اليهود  ،حني حتدث عن دينهم  ،وخا�صة يهود
خيرب الذين اعتقدوا ب�أن من يدخل خيرب وينهق ع�رش
مرات ،لن ت�رضه احلمى  ،يقول:
وقالوا �أحب و�أنهق وال ت�ضريك خيرب
49
وذلك من دين اليهود ولوع
كما يذكر �أو�س بن حجر اليهود وم�صابيحهم  ،وقد
كانوا يوقدون امل�صابيح يف كنائ�سهم ،يقول:
قد منت عني وبات الربق ي�سهرين
50
يهودي مب�صباح
كما ا�ست�ضاء
ّ

املجلة
وت�سمى �أي�ض ًا كتاب احلكمة �أو (هجيوغرافيا)
وهي جمموعة �أ�سفار يغلب عليها الطابع الأدبي،
�شعر ًا �أو نرث ًا .وبع�ضها يت�ضمن تراث ًا من الق�ص�ص
واحلكم تواتر عرب الأجيال ،كما �أن بع�ضها الآخر
يت�صل بالكيان ال�سيا�سي واالجتماعي والديني
لليهود ،ويحتوي كثري منها على متجيد لبطوالتهم
يف اال�ستقرار يف فل�سطني� ،أو بعد الرجوع �إليها
ومنها  :مزامري داود �،أمثال �سليمان  ،و املراثي،
وهي جمموعة ق�صائد تن�سب لإرميا يف البكاء على
�أور�شليم بعد تخريبها .51وهي من الألفاظ املعروفة
بني اجلاهليني ،وقد ا�شتهرت يف العربية باقرتانها
با�سم (نعمان) فقيل " جملة لقمان " و�أطلقت املجلة
عند العربانيني على �أ�سفار الكتب املقد�سة ،ويذكرها
النابغة يف قوله:
جملتهم ذات الإله ودينهم
52
قومي مما يرون غري العواقب

�أوري�شلم
اقرتنت ت�سمية �أوري�شلم بـ "يبو�س" يف التوراة مرات
عديدة ,منها" :يبو�س هي �أور�شليم" و"�أور�شليم
مدينة اليبو�سيني"  .53وهي ت�سمية كنعانية ,
انطلقت من عقيدة التوحيد � ،إذ نطق امللك الكنعاين
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العربي وا�سمه "ملكي �صادق" ,وهو ملك �شاليم
(�أور�شليم)" ,الكاهن هلل العلي" حني بارك �إبراهيم
اخلليل عليه ال�سالم بقوله" :مبارك اهلل العلي الذي
�أ�سلم �أعداءك يف يدك" .54ومازالت مدينة القد�س
�إىل يومنا هذا تق ّد�سها الديانات ال�سماوية الثالث ،
وت�شتاق �إليها القلوب  ،وترنو نحوها عيون النا�س.
وقد عرف العرب ت�سمية �أور�شليم يف اجلاهلية ؛ �إذ
وردت يف �أ�شعارهم بو�ضوح  ,ففي �أبيات للأع�شى
خماطب ًا فيها ابنته  ،يطلق على القد�س ت�سمية
�أور�شليم� ,إذ يقول :
وط َّوفت للمال �آفاقه
َ 55
ُعمانَ فحم�ص ف�أوري�شَ لم

امل�صاحف
تعني امل�صاحف  :كتب اليهود ،ومنها قول ابن ه�شام
"وكانت باليمن نار حتكم بينهم فيما يختلفون فيه...
فخرج قومه ب�أوثانهم وما يتقربون به يف دينهم،
وخرج احلربان مب�صاحفهما يف �أعناقهما متقلديها
" .56وردت هذه الكلمة يف �شعر امرئ القي�س  ،وهي
ت�شري يف الوقت نف�سه �إىل �أ�سفار الن�صارى  ،يقول:
�أتت حجج بعدي عليه ف�أ�صبحت
كخط زبور يف م�صاحف رهبان
حل َّي ا َ
ذ َك ْر ُت بها ا َ
جلمي َع َف َه ّي َج ْت
57
عقابيل �سقم من �ضمري و�أ�شجان
ورمبا تكون الكلمة من �أ�صل حب�شي ،ومفردها
م�صحف  ،و�صحف ،معنى كتب .وقد وردت لفظة(
�صحيفة ) يف بيت ين�سب �إىل ( لقيط الإيادي ) وفيه
يقول:
كتاب يف ال�صحيفة من لقيط
58
�إىل من باجلزيرة من �إياد
كما وردت لفظة امل�صاحف يف �سرية ابن ه�شام عند
ذكر بكاء النجا�شي حينما �سمع القر�آن فقال ابن
ه�شام " فبكى واهلل النجا�شي ،حتى اخ�ضلت حليته
وبكت �أ�ساقفته ،حتى اخ�ضلت م�صاحفهم.59
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�صورة اخلمر اليهودية
وهي من �أ�شهر حرف اليهود وعمادها الإنتاج
الزراعي ،وكانت تتم �صناعتهامن التمر ،وي�سمونها
الف�ضيخ  ،وهو خليط من الب�رس والتمر ،وكانوا
ي�رشبونها  ،ويتاجرون بها ،ويتم تخزينها يف
جرار لتعتيقها ،وكانت هذه ال�صناعة عامة ميار�سها
العرب واليهود على حد �سواء . 60ظهرت �صورة
اخلمر اليهودية يف ال�شعر اجلاهلي من خالل �صورة
التّجار اليهود �أ�صحاب حانات اخلمور،الذين عرفوا
ب�إتقانهم لهذه ال�صناعة  ،و�إجادتها  ،حتى عرفوا بها
و�سميت بهم ،يقول الأع�شى:
و�صهباء طاف يهوديها
61
و�أبرزها وعليها ختم
وال�ص ْهبا ُء هي اخل ْمر؛ و�سميت بذلك للونها الأبي�ض
َّ
بحمرة  ،وهذه �إحدى عالمات جودتها ؛
املختلط ُ
فهي ج ّيدة ونفي�سة وم�ؤثرة  ،وقد ُع�صرِ َ ت بعناية من
بي�ض.وقد ورد و�صف خمر اليهود هذه  ،يف
عنب �أَ َ
قول املرق�ش الأ�صغر:
�سباها رجال من يهود تباعدوا
62
جليالن يدنيها �إىل ال�سوق مربح
كما ذكر َعدي بن زيد العبادي جتارة اليهود باخلمر ،
وهي خمر تبدو معتقة  ،ذات جودة  ،يقول:
�صانها التاجر اليهودي حوليـن
ف�أذكى من ن�رشها التعتيق
ثم ف�ض اخلتام عن حاجب الدن
63
وحانت من اليهودي �سوق

�صورة ال�سفن
كان اليهود على علم باملالحة ،و�صناعة ال�سفن� ،إذ
نرى �صورة التجار اليهود �أ�صحاب ال�سفن يف �شعر
عبيد بن الأبر�ص،يقول:
جوانبها تغ�شى املتالف �أ�رشفت
64
عليهن �صهب من يهود جنوح
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وكذلك ورد ذكر ال�سفن يف ال�شعر اجلاهلي كث ًريا ،من
ذلك قول عمرو بن كلثوم:
ملأنا الرب حتى �ضاق عنا
65
وماء البحر منل�ؤه �سفينا
وقال طرفة بن العبد:
ك�أن حدوج املالكية غدوة
خاليا �سفني بالنوا�صف من دد
يجور بها املالح طو ًرا ويهتدي
عدولية �أو من �سفني ابن يامن
66
رب املُفَا ِيـ ُل باليد
كـما ق�سـ َم التـ ُّ َ
ي�شق حباب املا ِء َحيزو ُمها بها
ُّ

�صورة الأبنية
ا�شتهر اليهود ب�أبنيتهم ال�ضخمة واملرتفعة  ،كما
�شيدوا يف مناطق �سكناهم احل�صون العالية الآمنة،
ومن هذه احل�صون ؛ ح�صن الأبلق لل�سمو�أل بن
عادياء ،وقد ورثه عن �آبائه و�أجداده  ،ويقع يف تيماء
 ،وقد �رضب املثل بهذا احل�صن يف املنعة والعلو  ،وقد
ذكره ال�سمو�أل يف قوله:
بنى يل عاديا ح�صنا ح�صينا
67
وماء كلما �شئت ارتويت
كما يذكره الأع�شى يف قوله:
وال عاديا مل مينع املوت ماله
68
وورد بتيماء اليهودي �أبلق
ونرى الأع�شى يذكر �أن باين الأبلق هو "�سليمان"،
قال:
بناه �سليمان بن داوود حقبة
أزج عال وطيء مـوثـق
له � ٌ
يوازي كبيدات ال�سماء ودونـه
69
ودارات وكل�س وخندق
بالط
ً
كما ورد ذكر اليهود يف �شعر امرئ القي�س  ،حني
�شبه ناقته لطولها و�ضخامتها وارتفاعها ببنيان
اليهودي  ،وك�أنه ق�صد ق�رصا من ق�صور تيماء ،
يقول امر�ؤ القي�س:
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بج�سرْ َ ة ٍ
ّيت نَف�سي حِ َ
ف َعز ُ
ني َبا ُن َوا َ
�أمونٍ كبنيان اليهودي خيفق

ِ 70

�أنبياء اليهود:
مو�سى عليه ال�سالم

هو مو�سى بن عمران بن قاهث بن عازر بن الوي
71
بن يعقوب بن �إ�سحاق بن �إبراهيم عليهم ال�سالم
ومو�سى ا�سم علم �أعجمي 72وقيل �إن ا�سم مو�سى
مكون من مقطعني هما "مو و �شا" ،و "مو" �إ�س ٌم
للماء يف اللغة امل�رصية القدمية ،و"�شا" مبعنى
ال�شجر ،وقيل �إنه ُ�س ِّمي بهذا الإ�سم لأنه وجد حيث
�ألقته �أُمه يف النهر ،وقيل هو من الكلمة امل�رصية
"م�س" ومعناها طفل  ،وينت�سب والدا مو�سى �إىل
بيت الوي بن يعقوب عليه ال�سالم .وقد ُذ ِك َر مو�سى
يف القر�آن الكرمي مئة و�ست ًا وثالثني َم ّرة ،يف �أربع
وثالثني �سورة.73و�إن �صح ال�شعر املن�سوب �إىل ورقة
ُ�صي  ،ف�إنه
بن نوفل بن �أ�سد بن عبد العزى بن ق ّ
يذكر نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم ؛ وورقة هو ابن عم
خديحة بنت خويلد بن �أ�سد بن عبد العزى بن ق�صي،
زوجة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم كان ورقة
على علم وا�سع بكتب الأديان الأخرى ،وملا مل يجد
عقيدة التوحيد اخلال�صة النقية من �شوائب ال�رشك
،ظل ينتظر ظهور نبي موحد على دين �إبراهيم عليه
ال�سالم  ،وظل يدعو �إىل التوحيد النقي،ويذكر مو�سى
عليه ال�سالم يف �سياق تب�شريه بقدوم النبي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم كما يف قوله:
وظني به �أنه �سوف يبعث �صادقا
كـما �أر�سل العبدان هود و�صالح
ومو�سى و�إبراهيم حتى يـرى له
74
بهاء ومن�شور من الذكر وا�ضح

�صورة النبي �سليمان
هو نبي اهلل �سليمان بن داوود عليهما ال�سالم ،ورث
امللك عن �أبيه وعمره ثالث ع�رشة �سنة ،وكان مع
حداثة �سنه من ذوي الفطنة والذكاء والكيا�سة
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والتدبري .كما �أن اهلل �أعطاه احلكمة وح�سن الق�ضاء
منذ نعومة �أظفاره و�سخر له اجلن وال�شياطني
خلدمته وعلمه اهلل منطق الطري وكالمها ولغاتها.
بعثه اهلل لبني �إ�رسائيل ،ليدعوهم �إىل عبادة اهلل وحده
على منهج الأنبياء والر�سل ال�سابقني ،وكان يحكم
بينهم بن�صو�ص التوراة.
ذكر الأع�شى النبي �سليمان يف قوله:
ولو كان �شيء خالدا ومعمرا
لكان �سليمان الربيء من الدهر
ر�آه �إلهي فا�صطفاه عبادة
وملكه ما بني ثريا �إىل م�رص
و�سخر من جن املالئكة ت�سعة
75
قياما لديه يعملون بال �أجر
كما ذكر النابغة الذبياين �سليمان ب�أنه هو من
فو�ض هداية الب�رش،و�أمر ب�إذالل اجلن يف بناء مدينة
تدمر،يقول:
�إال �سليمان �إذ قال الإله له
قم يف الربية فاحددها عن الفند
وخي�س اجلن �إين قد �أذنت لهم
76
بال�صفاح والعمد
يبنون تدمر ّ
�أما زهري بن جناب الكلبي فيذكر النبي �سليمان يف
قوله :
�أَ َ�ص َنب ُ�س َليمانَ ا َّلذي ُ�سخِّ َرت َل ُه
77
جلبا َل ال َروا�سِ يا
ِلن ا ِ
ني َيحم َ
�شَ ياط ُ

�صورة النبي يو�سف

و�إن �صح ال�شعر املن�سوب لل�سمو�أل ،فقد ذكر النبيني
يعقوب ويو�سف -عليهما ال�سالم  -يف قوله :
َبى َث َّم َ�صــف ُو ُه
َو َهذا َر ٌ
ئي�س مجُ ت ً
َ
َو َ�س ّما ُه �إِ�رسائي َل َبـك َر الأوا ِئ ِل
يو�سفُ
َومِن نَ�س ِل ِه ال�سامي �أَبو الفَ�ض ِل ُ
الذي �أَ�ش َب َع الأَ َ
ال�سنا ِب ِل
�سباط ق َ
َمح َ
رص َبع َد فِر َعونَ �أَمـ ُر ُه
َو�صا َر بمِ ِ � ٍ
78
َ
ِبتَعب ِري �أحال ٍم لحِ َ ِّل املَ�شا ِك ِل
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وكذلك يذكر ب�رش بن خازم نبي اهلل يو�سف عليه
ال�سالم يف قوله:
فقل كالذي قال ابن يعقوب يو�سف
لإخوته واحلكم يف ذاك را�سب
ف�إين �س�أحمو بالذي �أنا قائل
79
به �صادقا ما قلت �إذ �أنا كاذب

�صناعة الأ�سلحة
تفوق اليهود �أي�ض ًا يف �صناعة الأ�سلحة املتنوعة  ،وقد
كانت حاجة القبائل املتجاورة ونزاعاتهم امل�ستمرة
تق�ضي ب�رضورة وجود مثل هذه ال�صناعات  ،وقد
�صنع اليهود خمتلف �أنواع الأ�سلحة كالدروع التي
برعوا يف �إتقانها ،حتى قيل � :إنهم ورثوها عن النبي
داود عليه ال�سالم .80وكانت ال�سيوف والنبال ت�صنع
باملدينة  ،وا�شتهرت نبال يرثب ،وكان من ه�ؤالء
ال�صناع من يتخ�ص�ص يف حدادة الأ�سلحة ،و�صقل
ال�سيوف .81بالإ�ضافة مل�صنوعاتهم من �أدوات
ال�صيد املختلفة كالفخاخ وال�شباك  ،و�أ�رشاك احلديد
وغريها .وكذلك ورد ذكر نبي اهلل داوود عليه ال�سالم
يف �سياق احلديث عن الدروع املن�سوبة له  ،فقد ورد
ذكره يف ن�سبة الدروع واجلياد �إليه،قال الأع�شى:
ودروع من ن�سج داود يف احلـرب
82
و�سوق يحملن فـوق اجلمـال
ويقول طرفة بن العبد :
وهم ما هم �إذا ما لب�سوا
83
ن�سج داوود لب�أ�س حمت�رض
املري ي�صف فر�سان قومه
يقول احل�صني بن احلمام ّ
وهم فوق خيولهم :
عليهن فتيانٌ ك�سا ُههم محُ َ ِّرقٌ
وكان �إذا يك�سو �أجاد و�أكرما
رصى �أخل�صتها قيونها
�صفائح ُب� َ
84
و ُم ّطرد ًا من ن�سج داود ُم ْب َهما
كما حظيت �صناعة الدروع بن�صيب وافر من اهتمام

88

ال�شعراء ،وهم ين�سبونها �إىل داود و�سليمان عليهما
ال�سالم و�إىل ُت ّبع ومحُ َ ِّرق واحلطمة بن حمارب بن
عبد القي�س ،85يقول �سالمة بن جندل يف ن�سبتها �إىل
داود عليه ال�سالم و�آل حمرق :
َا�ض ٍة
املاذي ك ّل ُمف َ
لب�سوا من ّ
كالنِّهي ،يوم رياحِ هِ ،ال ّرقراق
مـن ن َْ�س ِج داودٍ ،و�آل محُ َ ِّرقٍ
86
غـالٍ غرائ ُب ُه َّن فـي الآفاق
�أما �أحيحة بن اجلالح في�صف الدروع املتينة يف
قوله:
َ�سج دا ُو َد يف ال َوغى
تجَ ِ ُّن ُه ُم مِن ن ِ
87
حي�صت ِبالقَت ِري امل ُ َ�س َّم ِر
�سرَ ابي ُل َ
�أما الأ�سود بن يعفر النه�شلي فيتحدث عن قوة ن�سج
دروع النبي داود ،وذلك يف قوله:
مبحكم ٍة �أمني �سكها
ودعا ُ
88
من ن�سج داو ٍد �أبي �سال ِم

الكنائ�س اليهودية

�أطلق اجلاهليون على املو�ضع الذي يتعبد اليهود فيه
:الكني�س �أو :كني�سة اليهود) ،وقد ذكر بع�ض علماء
اللغة �أن الكني�سة كلمة معربة من (كن�شت) وهي
لليهود� ،أما البيعة فهي للن�صارى ،89وعرفت مب�سمى
 :م�ساجد اليهود� ،أي املوا�ضع التي كانوا ي�صلون
فيها ،كما �سميت باملحاريب جمع حمراب ،وقد
كان يقوم على هذه الدور جمموعة من الأ�شخا�ص
هم الأحبار وال ّر ّبانيون والرئي�س واحلزّان
وال�شيلح�صبور�.90أما القبة �أواملحراب؛ فهو بناء
م�ستدير مق ّو�س جم ّوف يعقد بال ُآج ِّر ونحوه ،91قال
قي�س بن اخلطيم :
نمَ َ تْها اليهو ُد �إىل قبة
92
ُد َو ْي َن ال�سماء مبحرابها
فالكني�سة هي بيت عبادة اليهود �أو الن�صارى.93قال
عمرو بن معد يكرب يذكر كنائ�س اليهود :
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َع َم ْر ُت مجَ ال اخليل بال ِبي�ض والقنا
رت �شُ ْم ُط اليهو ِد الكنائ�سا
كما َع َم ْ
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�صورة احل�صون اليهودية

احلِ�ص ُن هو املكان املحمي الذي يحتمي فيه اليهود
عندما ُيهاجمهم الأعداء ،فعندما يقرتب اخلطر الذي
ال ميكن �صده باملواجهة ،يهرب �إليه النا�س طلبا
للنجاة .كما �أنه مكان اختباء  ،يختبئ فيه النا�س
عندما ال ي�ستطيعون النزول �إىل �أر�ض ال�رصاع ،
ف ُيهاجموا من جديد او ُيدافعوا عن �أنف�سهم.بنى
اليهود احل�صون الدفاعية التي حتميهم من الهجمات
املعادية  ،وقد عرف اليهود ببناء مثل هذه الأبنية
وا�شتهروا بها ،ومن �أمثلة هذه احل�صون ما يلي :
ح�صن بينون:
96
95
ح�صن باليمن ،وقيل مدينة باليمن  ،قال علقمة
احلمريي :
ني وال �أ َث ٌر
�أَ َب ْع َد ُغمدانَ ال َع ُ
ً 97
�أم َب ْينُونَ يبني النا�س �أبياتا
ح�صن ا َ
جل ْون:
98
ح�صن باليمامة من بناء ط�سم وجدي�س � ،سمي
بذلك للونه ،وقيل :هو ق�رص معروف ،قال املتلم�س:
�أ ْمل َت َر � ّأن ا َ
جل ْون �أ�صبح را�سي ًا
99
تُطيف به الأيام ما َي َت�أَ َّي ُ�س
ح�صن ُرعَينْ :
100
ح�صن يف اليمن �أو جبل فيه ح�صن .قال عمرو بن
معد يكرب :
�أتُو ِع ُدين ك�أنك ذو ُرعَينْ ٍ
101
ُوا�س
ب�أف�ضل عي�شة �أو ذو ن ِ
ح�صن الر ّيان:
102
�أطم لليهود باملدينة  .،قال نهيك بن �سياف:
لعل �صرِ ار ًا �أن تعي�ش ِبيا ُره
103
وي�سم َع بالريان تُبنى م�شار ُبه
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ح�صن �سالمل:
من ح�صون خيرب  .قال كعب بن زهري:
طليح من التف�سار حتى ك�أنه
105
حديث بحمى �أ�س�أرتها �سالمل
ح�صن راجت:
وهو ح�صن من ح�صون اليهود باملدينة  ،ويعود
ن�سبهم �إىل راجت ولد زعوراء ْبن ج�شم �شقيق عبد
الأ�شهل ْبن ج�شم ،يقول قي�س بن اخلطيم:
عبي وراجت
�أال �إن بني ال�شرَ ّ
106
�رضابا كتخدمي ال�سيال امل ُ َع َّ�ض ِد
ح�صن بلحان:
107
وهو �أطم لليهود باملدينة  ،قال متيم بن مقبل:
من �سرَ َّ ه رطب ماء بارد
108
فلي�أت �أهل املجــد بلح ــانِ
104

الآطام اليهودية
الأطم هو نوع من �أنواع احل�صون ،مبني بحجارة
 ،وقيل  :هو كل بيت مربع م�سطح  ،وقيل  :الأطم
مثل الأجم  ،يخفف ويثقل  ،واجلمع القليل �آطام
و�آجام ; وميكن �أن تكون الآطام كلمة عربية تعني
حوائط بدون نوافذ من اخلارج ،وبالعربية البناء
املرتفع،109ولهذه الآطام ا�ستخدامات متعددة
وتقدم خدمة كبرية الأهمية لأ�صحابها فيحتمي
فيها ال�سكان عند هجوم العدو ،وت�أوي �إليها الن�ساء
والأطفال عندما يخرج الرجال للحرب ،كما كانت
ت�ستخدم خمازن للغالل والأ�سلحة ،وتنزل بجوارها
القوافل ،وتقام الأ�سواق على �أبواب هذه الآطام،
ويوجد يف كل �أطم بئر ي�ست�سقي منه �أهله� ،إذا
هاجمهم العدو  .كما كانت هذه الآطام ت�شتمل على
املعابد ودور املدار�س،ليجتمع بها النا�س والزعماء
للبحث وامل�شاورة يف كل �أمور حياتهم 110قال الأع�شى
ف�إما �أتت �آطام جو و�أهله
111
�أنيخت ف�ألقت رحلها بفنائكا
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كما تتبدى �صورة الآطام يف قول قي�س بن اخلطيم :
�ص َب ْحنَا به الآطا َم َح ْو َل ُمزاحِ ٍم
112
قَوان ُِ�س �أولىَ َب ْي ِ�ضنا كالكواكب

�صورة التوراة
التوراة هي كتاب اهلل (تعاىل) املنزل على مو�سى عليه
ال�سالم ،الذي �أر�سله اهلل عز وجل �إىل بني �إ�رسائيل.
دى
قال اهلل (تعاىل)�" :إِنَّا �أَ ْن َز ْلنَا ال َّت ْو َرا َة فِي َها ُه ً
ِين َها ُدوا
ِين �أَ ْ�س َل ُموا ِل َّلذ َ
َونُو ٌر َي ْح ُك ُم ِب َها ال َّن ِب ُّيونَ ا َّلذ َ
َاب
ا�ست ُْحف ُِظوا ِم ْن ِكت ِ
َوال َّر َّبا ِن ُّيونَ َوالْ أَ ْح َبا ُر بمِ َ ا ْ
اللهَّ ِ َو َكانُوا َع َل ْي ِه �شُ َه َدا َء".113وكان �إنزال التوراة
على مو�سى بعد �إهالك فرعون وقومه وجناة بني
َاب ِم ْن
و�سى ا ْل ِكت َ
�إ�رسائيل .قال تعاىلَ " :و َل َق ْد �آ َت ْينَا ُم َ
دى
َب ْع ِد َما �أَ ْه َل ْكنَا ا ْل ُق ُرونَ الُْ أولىَ َب َ�صا ِئ َر لِلن ِ
َّا�س َو ُه ً
َو َر ْح َم ًة َل َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُرونَ ". 114وهي ديانة العربانيني
املعروفني بالأ�سباط من بني �إ�رسائيل الذين �أر�سل
الرب �إليهم النبي مو�سى بن عمران م�ؤيدا بالتوراة.
كما تعني كلمة "التوراة" بالعربية التعليم �أو
التوجيه (الرتئية باملعنى احلريف) وخ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بالتعليمات والتوجيهات القانونية ،وترمز
التوراة للأ�سفار اخلم�سة الأُوىل من الكتاب املق ّد�س
اليهودي التناخ .وينق�سم الكتاب املقد�س اليهودي
�إىل ثالثة �أق�سام ،التوراة يف ق�سمه الأول" ،نڤيئيم"
(�أنبياء) ،وهو الق�سم املتعلق بالأنبياء ،و"كيتوڤيم"
(�أو الكتب بالعربية) وهو ق�سم الأدبيات اليهودية.
ذكر �سماك اليهودي التوراة  ،وهو �شاعر من �أهل
خيرب� ،أ�رسه عمر بن اخلطاب فقدمه لي�رضب عنقه،
فقال� :أبلغني �أبا القا�سم (النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم) ،ف�أبلغه ،فدله على عوراتهم ،ثم �أ�سلم �س ّماك،
وخرج من خيرب ومل يعد �إليها بعد �أن ا�ستوهب من
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم زوجته قفلة فوهبها له.
وكان قبل �إ�سالمه حاقد ًا على امل�سلمني كل احلقد
م�ستهزئ ًا بهم مغرور ًا بقومه.وقد وقد ذكر التوراة
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ومو�سى عليه ال�سالم يف قوله:
ترون الرعاية جندا لكم
لدى كل دهر لكم جمحف
فيا �أيها ال�شاهدون انتهوا
عن الظلم واملنطق امل�ؤنف
�أل�سنا ورثنا كتـاب احلكيم
على عهد مو�سى ومل ن�صدف
و�أنتم رعاء ل�شاء عجاف
ب�سهل تهامة والأخيف
لعل الليايل و�رصف الدهور
يدلن من العادل املن�صف
بقتل الن�ضري و�إجالئها
115
وعقر النخري ومل تقطف
كما يذكر ال�سمو�أل التوراة والتابوت والأ�سباط يف
قوله:
َ
َ
َو َبقايا الأ�سباطِ �أ�سباطِ َيعقو
التابوت
َب دار ِِ�س التَورا ِة َو
ُ
وانفالق الأمواج طورين عن
مو�سى ولعد اململك الطالوت
َو ُ�س َليمان َوا َ
حلوار ُِّي َيحيى
116
ليت
يو�سف �آَ�أَنيّ َو ُ
َو َمن َّ�سى ُ

ال�صناعات اليهودية
ا�شتهر اليهود ب�إتقانهم لل�صناعات املعدنية ،فقد
ُعرفت مدينة ب�رصى مبهارة ح ّداديها اليهود ودقتهم
يف �صناعة ال�سيوف،يذكر ا ُ
املري
حل�صني بن احلمام ّ
ي�صف فر�سان قومه على خيولهم،ويذكر النبي داود
يف قوله:
عليهن فتيانٌ ك�سا ُههم محُ َ ِّرقٌ
وكان �إذا يك�سو �أجاد و�أكرما
رصى �أخل�صتها قيونها
�صفائح ُب� َ
117
و ُم ّطرد ًا من ن�سج داود ُم ْب َهما
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ال�صياغة
عرفت هذه ال�صناعة يف الع�رص اجلاهلي وا�شتهرت
؛ وعمل اليهود بها  ،وعرفت من خاللهم� ،إذ ظهر
ل�صناعة الذهب �أ�سواق متخ�ص�صة فيها  ،وورد
�أن املعلقات كتبت مباء الذهب  ،ثم علقت على جدار
الكعبة 118وتظهر موا ّد ال�صياغة امل�ستخدمة يف
�صناعة الذهب والف�ضة والياقوت والزبرجد وغريها
من الأحجار الكرمية ،و�أكرث ما �صاغ اليهود منها
القروط والأ�ساور واخلوامت والدماليج واخلالخيل
والقالئد ،119وكان وجود اليهود فيها عام ًال �أ�سا�سي ًا
يف �شهرتها ملا لهم من اهتمام بهذا اللون من ال�صناعة،
وظهرت �صورة �صائغ الذهب يف قول النابغة الذبياين
:
لعن اهلل ثم ثنى بلعن
ربدة ال�صائغ اجلبان اجلهوال	
من ي�رض الأدنى ويعجز عن �ضـ
120
ـر الأقا�صي ومن يخون اخلليـال
كما �أن لل�صائغ م�ساعدا يف املهنة ؛ يعرف بالتلميذ ،
يقول لبيد بن �أبي ربيعة:
فاملاء يجلو متونهن كما
121
يجلو التالميذ ل�ؤل�ؤا ق�شبا
وكذلك يف قول عمرو بن كلثوم  ،يف �سياق هجائه
للنعمان بن املنذر معر�ض ًا ب�أمه �سلمى بنت وائل بن
عطية اليهودي:
حلا اهلل �أ ْدنَانا �إىل ال ُّل�ؤم ُز ْل َف ًة
و أ�لأمنَا خا ًال و�أعج ــزنا �أبا
و�أَ ْج َدرنا �أن َي ْنفُخَ الك َري خَ ا ُل ُه
122
َي ُ�صوغُ الق َ
ُروط وال�شُّ ن َ
ُوف بيرثبا
كما ا�شتهر يهود اليمن ب�صناعة احللي لتوافر معدن
الذهب فيها ،مثلما ا�شتهر يهود احلجاز ويرثب
ب�صناعة ال�سيوف والدروع وال�سهام  ، 123ومن ذلك
قول الأع�شى:
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قيا�س املا�سخ َّي ِة َر ْا َ�س ُه
َم َن َع ْت ُ
ب�سهام َيثرْ ب �أو �سهام بالد
ويقول طفيل الغنوي:
املا�سخي رجالنا
َر َم ْت عن قِ�سِ ِّي
ِّ
125
ب�أجود ما ُي ْبت َُاع من َن ْب ِل يرثب
124

رثاء اليهود

عرف كعب بن الأ�رشف برثائياته لقتلى يوم معركة
بدر ،حيث قتل فيها بع�ض من عظماء مكة و�أ�رشافها
 ،يقول كعب يف رثائهم :
طحنت رحى بدر ملهلك �أهله
وملثل بدر ت�ستهل الأدمع
قتلت �رساة النا�س حول حيا�ضهم
126
ال تبعدوا �إن امللوك ت�رصع
كما عرفت بهذا اللون من ال�شعر �سارة القريظية
وهي �شاعرة جاهلية ،يهودية من بني قريظة ،ملا
قتل �أبو جبيلة الغ�ساين �أ�رشاف اليهود بوادي ذي
حر�ض ب�سبب فح�شهم قالت ترثيهم:
بنف�سي رمة مل تغن �شيئا
بذي حر�ض تعفيها الرياح
كهول من قريظة �أتلفتها
�سيوف اخلزرجية والرماح
رزئنا والرزية ذات ثقل
مير لأهلها املاء القراح
ولو �أربوا ب�أمرهم جلالت
127
هنالك دونهم ج�أوى رداح
من خالل هذه الأبيات ن�ستدل على �أن املر�أة اليهودية
يف اجلاهلية كانت ت�ساهم مع رجال قومها يف احلياة
االقت�صادية وجلب الرزق ،كما ت�شاركهم احلياة
الأدبية والثقافية  ،وتتقدم �إىل رثائهم �إن حلت بهم
م�صيبة .وقال خفاف بن ندبة يرثي ح�ضري الكاتب ،
وكان ندميه و�صديقه:
لو �أن املنايا حدن عن ذي مهابة
لهنب خ�ضريا يوم غ ّلق واقما
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يطوف به ،حتى اذا الليل جنّه
تبو أ� منه مقعدا متناغما
كما يرثي خفاف ح�ضريا يف قوله:
�أتاين حديث فكذبته
وقـيل خليلك يف املرم�س
فيا عني بكي ح�ضري الندى
واملجل�س
حـ�ضري الكتائب
ِ
ويـوم �شـديد �أوار احلديـد
ما بني �سلع �إىل الأعر�س
فـ�أودى بنف�سك يوم الوغى
129
ونـقـى ثـيابك مل تدن�س
كما يرثي الربيع بن �أبي احلقيق بني الن�ضري  ،وقد
ت�شتت �شملهم  ،و�ضعفت �شوكتهم  ،بعد مقتل كعب
بن الأ�رشف ،يقول:
�أال يا لقومي ال �أرى النجم طالع ًا
وال ال�شم�س �إال حاجبي بيمينـي
معزبتي عنـد القفـا بعمودهـا
ف�أق�صى نكريي �أن �أقول ذريني
�أمني على �أ�رسارهن وقـد �أرى
�أكون على الأ�رسار غري �أميـن
فللموت خري من حداج موطـ�أ
130
على الظعن ال ي�أتي املحل حلني
ورمبا ن�ستدل على العالقة الطيبة بني اليهود والعرب
 ،من خالل ما ورد من رثاء عبا�س بن مردا�س جالء
بني الن�ضري  ،وقد غلب على ق�صيدته البكاء و�صدق
العاطفة،يقول :
لو �أن قطني الدار مل يتحمـلـوا
وجدت خالل الدار ملهى وملعبا
ف�إنك عمري هل ر�أيت ظعائنـا
�سلكن على ركن ال�شظاة فميثنـا
عليهن عني من ظبـاء تـبـالة
�أوان�س ي�صبني احلليم املجـربـا
�إذا جاء باغي اخلري قلن ب�شـا�شة
128
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له بوجوه كالدنانري :مـرحـبـا
و�أه ًال فال ممنوع خري طلبـتـه
وال �أنت تخ�شى عندنا �أن ت�ؤنبـا
فال حت�سبني كنت موىل ابن م�شكم
131
�سالم وال موىل حيي بن �أخطبـا

الو�صف
وعرف به �شاعر يهودي من بني الن�ضري ،وهو كعب
بن الأ�رشف امل�شهور بفرو�سيته  ،وكان ذا نفوذ
وبط�ش بالل�سان وال�سيف،كما ا�شتهر بنقائ�ضه
ال�شعرية مع ح�سان بن ثابت يف احلروب التي كانت
تدور رحاها بني الأو�س واخلزرج ،كان �شاعرا فحال
وخطيبا ف�صيحا  ،132ومن �شعره  ،ما ذكره ابن �سالم
اجلمحي � ،إذ كان ال�شاعر ي�صف دارا له و�صفا دقيقا
و�صادقا وموجزا ،وت�ؤكد هذه الأبيات على فحولة
ال�شاعر ومقدرته العميقة يف القول � ،إذ نالحظ فيها
�إبداعا يف الأ�سلوب ودقة يف و�صف املناظر الطبيعية
 ،يقول:
رب خال يل لو �أب�رصته
�سبط امل�شية �أباء �أنف
لني اجلانب يف �أقربه
وعلى الأعداء �سم كالزعف
ولنا بئر رواء جمة
من يردها ب�إناء يغرتف
ونخيل يف قالع جمة
متزج التمر ك�أمثال الأكف
وحرير يف حمال خلة
133
�آخر الليل �أهازيج بدف

الهجاء
ومن مظاهر الهجاء  ،ما ورد يف �شعر الربيع بن
�أبي احلقيق  ،حني مل تعجبه املعاملة الغليظة لبني
قينقاع ،فذكر معايب بني الن�ضري وبني قريظة ،
وكان الربيع من �شعراء اليهود من بني قريظة ،
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وكان �أحد الر�ؤ�ساء امل�شهوين يف يوم حرب بعاث،
وقد حالف اخلزرج هو وقومه ،يقول:
�سئمت و�أم�سيت رهن الـفـرا
�ش من جرم قومي ومن مغرم
ومن �سفه الر�أي بعد النـهـى
وغيب الر�شاد ،ولـم يفـهـم
فلو �أن قومي �أطاعوا الـحـليـ
م مل يتعـدوا ولـم نـظـلـم
ولكن قومي �أطاعـوا الـغـوا
ة حتى تعكـ�ص أ�هـل الـدم
ف�أودى ال�سفيه بـر�أي الـحـلـيـ
134
م وانت�رش الأمـر لـم يبـرم

مديح اليهود
يبدو �أن العالقات بني العرب واليهود كانت تت�سم
باال�ستقرار�،إذ َّ
توطدت ال�صالت بني اجلانبني  ،و�ساد
بينهم تقدير متبادل  ،حيث �شارك بع�ضهم البع�ض يف
املنا�سبات االجتماعية  ،وتعاملوا بالتجارة والزراعة
وال�صناعة بحكم اجلوار ،ومن �أمثلة هذه العالقة
الطيبة بني اليهود والعرب يف الع�رص اجلاهلي ما
قاله �أبو �سفيان يف مديح �أحد زعماء اليهود ويبدو
ذلك يف قوله:
و�إين تخريت املدينة واحدا
حللف فلم �أندم ومل �أتلوم
�سقاين فرواين كميتا مدامة
على عجل مني �سالم بن م�شكم
تخريته �أهل املدينة واحدا
�سواهم فلم �أغنب ومل �أتندم
وملا توىل اجلي�ش قلت ومل �أكن
لأفرحه �أب�رش بعز ومغنم
و�إن �أبا غنم يجود وداره
بيرثب م�أوى كل �أبي�ض خ�رضم
ت�أمل ف�إن القوم �رس و�إنهم
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�رصيح ل�ؤي ال �شماطيط جرهم
وما كان �إال بع�ض ليلة راكب
135
�أتى �ساعيا من غري خلة معدم

الغزل
عرف ابن �إ�رسائيل ال�شاعر اليهودي  ،بالقول
يف فن الغزل ،وله قطعة �شعرية م�شهورة برقتها
و�شاعريتها العميقة  ،يقول:
وعدت بو�صل والزمان م�سوف
حوراء ناظرها ح�سام مرهف
ن�شوانة خ�صباء منهل ثغرها
در وريقها �سالف قرقف
وتخال بني البدر منها والنقا
غ�صن ًا ميي�س به الن�سيم مهفهف
ال حت�سنب اخللف �شيمة مثلها
وعدت ولكن الزمان ي�سوف
يا بانة قد �أطلعت �أغ�صانها
ورد ًا جني ًا باللواحظ يقطف
وغزالة يحكي الغزالة وجهها
ويعري ناظرها احل�سام الأوطف
		
ما ت�أمرين ملغرم ت�سطو به
�أجفانك املر�ضى وال ت�ستعطف
		
ق�سم ًا بوجهك وهو �صبح م�رشق
و�سواد �شعرك وهو ليل م�سدف
وبهز غ�صن البان منك على النقا
136
ما يل �إىل �أحد �سواك ت�شوف

ال�سمو�أل بن عادياء
هو ال�سمو�أل بن غري�ض بن عادياء الأزدي �شاعر
جاهلي يهودي حكيم وا�سمه معرب عن العربية
�شْ ُموئِيل  ،من �شِ يم :ا�سم�ِ ،إيلْ :اهلل� ،أي �س ّماه اهلل.137
عا�ش يف الن�صف الأول من القرن ال�ساد�س امليالدي،
كان من �سكان خيرب ،عرف بتنقله بني خيرب وبني
ح�صن له �سماه الأبلق ،وقد ورث ال�سمو�أل هذا
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احل�صن من قبل جده عادياء.
ومن �أ�شهر �أ�شعاره ق�صة �إجارته للأمرية ابنة امللك
املنذر عندما فرت من بط�ش "ك�رسى فار�س"  ،يقول
فيها:
تعرينا ب�أنا قليل عديدنا
فقلت لها �إن الكرام قليل
وما �رضنا �أنا قليل وجارنا
138
عزيز وجار الأكرثين ذليل
ومن �أ�شهر �شعره كذلك  ،الميته امل�شهورة التي
مطلعها :
لمَ
ِر�ض ُه
�إِذا املَر ُء ُيدنَ�س م َِن اللُ�ؤ ِم ع ُ
ُ 139
َف ُك ُّل رِدا ٍء َيرتَدي ِه َجميل

ق�صة ال�سمو�أل اليهودي مع امرئ القي�س
ن�سبت لل�سمو�أل ق�صة الوفاء ال�شهرية مع امرئ
القي�س ؛حيث قدم �إليه ال�شاعر  ،وكان قد عجز
عن الأخذ بث�أر �أبيه  ،وقد عزم الذهاب �إىل قي�رص
الروم لي�ستنجد به لعل قي�رص الروم يخرج معه
جي�شا ي�ساعده على ذلك ,فذهب �أوال �إىل ال�سمو�أل
و�أمنه �أدراعا ثمينة ال مثيل لها كما ترك عنده �أهله
و�سار امر�ؤ القي�س بعد ذلك �إىل قي�رص الروم ،وبعد
حني طوق ح�صن ال�سمو�أل �أحد امللوك ممن له
ث�أر على امرئ القي�س ،ف�س�أله ال�سمو�أل عن �سبب
تطويقه حل�صنه ؟ فقال امللك � :س�أغادر احل�صن
مبجرد ت�سليمي �أدراع امرئ القي�س و�أهله ،فرف�ض
ال�سمو�أل ذلك رف�ضا قاطعا ،وقال " ال �أخفر ذمتي
و�أخون �أمانتي" فظل امللك حما�رصا احل�صن حتى
مل ،ويف �أثناء ذلك جاء �أحد �أبناء ال�سمو�أل من رحلة
�صيد ،ويف طريقه �إىل احل�صن قب�ض عليه امللك ونادى
ال�سمو�أل  :هذا ابنك معي ف�إما �أن ت�سلمني مالديك
و�إما �أقتله ! ومع ذلك رف�ض ال�سمو�أل ت�سليم الأمانة
فذبح ابنه �أمام احل�صن وعاد بجي�شه من حيث �أتى
من غري �أن يح�صل على بغيته ،140فقال ال�سم�ؤال
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ق�صيدته امل�شهورة التي مطلعها:
وفيت ب�أدرع الكند ّي � ،إين
ُ
141
َيت
�إذا ما خانَ �أقوا ٌم َوف ُ

خمتارات من �أ�شعار ال�سمو�أل
يذكر ال�سمو�أل يف هذه الق�صيدة ح�صنه امل�شهور
(الأبلق ) وقد ورثه عن �أجداده  ،و�أ�صبح قلعة من
قالع الكرم  ،ي�أتي النا�س �إليه يف كل وقت  ،كما ي�صور
كرمه وجوده نحو ال�ضيوف القادمني �إليه ؛ ففي
بيته قدر �سوداء كبرية  ،متتلئ بالطعام يف كل وقت
انتظارا لل�ضيوف القادمني ،يقول:
بالأ ْب َل ِق الفر ِد بيتي ب ِه
أبلق
وبيت امل�ص ِري �سوى ال ِ
ُ
ببلق َعة ٍ �أث َبت َْت ُح ْف َرة ً
خي�س ِق
ذراعَينْ ِ يف أ� ْر َب ٍع َ
َ
ال�ضيف ع ْن رزق ِه
ف َال�أ دف ُع
يرزق
لدي �إذا قي َل ْمل ِ
ّ
ويف الب ْيتِ َ�ضخما ُء مملُوءة ٌ
وجف ٌْن على َهم ٍِع ُم ْد َه ِق
َ
أبيت الذي قد �أتى عادي ًا
� ُ
142
وح ّي ًا من ا َ
أروق
حل َل ِق ال ِ
ويف هذين البيتني ي�ؤكد ال�شاعر ذكر �صفاته الكرمية
 ،فهو يح�سن �إىل اليتامى ؛ يقف معهم  ،ويخفف
من م�صابهم ،بل ي�أمر عبدين له �أن يردا الإبل من
مرعاها ،ليكرم �ضيوفه بنحر بع�ض منها لهم  ،يقول:
أيت اليتامى ال َي ُ�س ُّد فقو َر ُه ْم
ر� ُ
م�شعب
قعب
قرانا له ْم يف ك ّل ٍ
ِ
فقلت لعبد ينا �:أريحا عليه ِم
ُ
143
َ
�س�أج َع ُل َب ْيتي مثل �آخ َر ُمعز َِب
�أما هذه الأبيات  ،فقد حتدث فيها ال�سمو�أل عن
موقفه من املوت  ،و�إميانه ب�أن املوت قادم  ،ويدرك
املرء يف النهاية ،كما �أنه يجعل من املوت قدرا ال ميكن
�أن ي�سلم منه خملوق على ظهر الدنيا  ،يقول:
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�سلمت وال �سلي َم على البلى
�إ�سل ْم َ
ِيت
َني ال ّرجا ُل ذ ُوو ال ُق َوى َف َفن ُ
ف َ
َ
كيف ال�سالمة ُ �إن �أرد ُت �سالمة ً
أفوت
واملوت َيطلُ ُبني
ول�ست � ُ
ُ
ُ
و�أقي ُل حيثُ �أُرى فال �أخفى ل ُه
أبيت
و يرى فال يعيا بحيثُ � ُ
ميت ًا خُ ِلق ُْت ومل �أ ُك ْن مِن قبلها
يت
�شيئ ًا ُ
ميوت ف ُم ُّت حيثُ َح ِي ُ
أموت اخرى بعدها ولأعلم ْن
و� ُ
144
أموت
�إن كان ين َف ُع �أنّني �س� ُ
ويف هذه الأبيات ي�صف ال�سمو�أل �إقدامه على فعل
اخلري للنا�س  ،فهو �إن امتنع النا�س يعطي ما عنده
للنا�س  ،ويخلد ذكره بعمل اخلري املتوا�صل ،يقول:
�إنيّ �إذا ما املرء َبينّ َ �شَ ّكه
و َب َد ْت َعوا ِق ُبه ملَ ْن يت أ� ّم ُل
وترب�أ ال�ضعفاء م ْن �إخوانهم
ال�صميم الكلك ُل
و أ� َل ّح من ح ّر ّ
هي �أرمقُ احلاالتِ بي
� ُ
أدع التي َ
ُ 145
هي �أجمل
عن َد احلفيظة ِ للتي َ
وهذه �إحدى ق�صائد ال�شاعر  ،يبد�أها على غرار ما
عرف باملقدمة الطللية يف الع�رص اجلاهلي  ،ثم ينتقل
�إىل الفخر بخ�صاله احلميدة كالوفاء والإح�سان
للنا�س  ،والوقوف �إىل جانب احلق مهما كلفه ذلك من
خ�سائر وت�ضحيات  ،يقول:
َعفا من �آلِ فاطِ مة َ ا ُ
خل َب ْي ُت
بيت
لي�س ّ
بهن ُ
�إىل الإحرا ِم َ
ع�صيت
ذلتي قو لكما
ُ
�أعا ّ
غويت
لنف�سي � ْإن ر�شد ُت و� ْإن ُ
بنى يل عاديا ح�صن ًا ح�صين ًا
ا�ستقيت
�شئت
ُ
وعين ًا كلما ُ
ِقبان َع ْن ُه
طِ ِم ّر ًا تَز َل ُق الع ُ
أبيت
�إذا ما نابني �ضي ُم � ُ
و�أو�صى عاديا ِق ْدم ًا ب�أن ال	

بنيت بغ ِري طِ ٍني
وبيتٍ قد ُ
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بنيت
تهدم يا �سمو�أ ُل ما ُ

وجم ٍد قد أ� َت ْي ُت
وال خ�شَ ٍب ْ
وجي�ش فيد جى الظلماء جم ِر
ِ
يت
َي ؤ� ُّم بال َد َملْكٍ قد َه َد ُ
باع
ٍ
وذنب قد َع َف ْو ُت لغري ٍ
عفوت
واع وعن ُه ق ْد ُ
وال ٍ
ف�إن �أه ِل ْك فقد �أبل ْي ُت ُعذْر ًا
َيت
ّ
وق�ض ْي ُت ال ُّلبانَة َ وا�شْ َتف ُ
قوار�ص جتتد يني
و�أ�رصفُ ع ْن
َ
ولو �أين �أ�شاء بها َج َز ْي ُت
ف�أحمي اجلا َر يف ا ُ
جل ّلى ف ُي ْم�سي
حميت
عزيز ًا ال يرا ُم� ،إذا ُ
وفيت ب�أدرع الكند ّي � ،إين
ُ
َيت
�إذا ما خانَ �أقوا ٌم َوف ُ
يب
وقالوا� :إ ّن ُه َك ْن ٌز َرغِ ٌ
م�شيت
ف َال وا ِهلل �أعذ ُر ما
ُ
عني�س �إىل
ولوال � ْأن يقا َل حبا ُ
حبوت
بع�ض البيوتِ لق ْد
ُ
أدخلت َر�أ�سي
و ُق ّبة ِ ِ
حا�صنٍ � ُ
لويت
ومع�صمها املو�ش َم ق ْد ُ
ّا�س منها
وداهِ َية ٍ َي َظ ُّل الن ُ
146
كفيت
قِيام ًا باملحار ِِف قد ُ

اخلامتة
وبعد ،ف�إنه ال ميكن �إنكار وجود �شعراء اليهود
و�آدابهم يف الع�رص اجلاهلي ؛ فقد تبني من خالل هذا
البحث ا�شرتاك اليهود مع العرب يف خمتلف نواحي
احلياة يف اجلزيرة العربية ؛ النواحي االقت�صادية ،
واالجتماعية ،وال�سيا�سية  ،فال ميكن عندئذ القول:
�إنهم مل ي�شرتكوا مع العرب يف النه�ضة الفكرية
املتمثلة يف ال�شعر والأدب .غري �أن �أثر اليهود مل يكن
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قويا يف ت�أثريه على العرب ،ولع ّل �أه ّم �أ�سباب �ضعف
ت�أثريهم،هو قلة اهتمامهم بالتب�شري لدينهم،كما فعل
الن�صارى على �سبيل املثال ،رمبا  ،العتقادهم باملقولة
الأزلية؛ �إنهم �شعب اهلل املختار ،و� َّأن �سواهم من
ال�شعوب غري جديرة بهذه الت�سمية � ،147أو الدخول
�إىل الديانة اليهودية التي �أكرموا – يف ظنهم -بها
دون �سواهم من الأمم وال�شعوب .ثم �أن اليهود كانوا
�أهل �صناعة وزراعة،والعرب ال يحفلون بال�صناعة
ويزدرون الزراعة،ولي�س غريبا �أن يغ�ضوا الطرف
عن دين ال�صناع والزراع .148وكذلك موقف العرب
منهم ،بو�صفهم عمال َء للفر�س يف اليمن ،وملا عرفوا به
من تهافت على جمع املال  ،ونق�ض العهود  ،والغدر
. 149كما �أن كثري ًا من �أحكام اليهودية �ص ُعب على
العرب  ،مثل �أنها ال تبيح االنتفاع بغنائم الأعداء ،
بل توجب �إحراقها  .والعربي يقاتل ليث�أر  ،ويغنم،
وينتفع باملال والأ�رسى  . 150تناول البحث يف
مبحثه الأول ملفهوم اليهودية ون�ش�أتها يف جزيرة
العرب � ،إذ عر�ض ملفهوم اليهودية لغة ،وا�صطالحا
،ثم ك�شف عن مفهومي الإ�رسائيلية والعربية،
وحتدث عن اليهودية يف كل من يرثب واليمن
وطبيعة انت�شارها فيهما�.أما يف املبحث الثاين ؛ فقد
عر�ض البحث ملظاهر الديانة اليهودية يف ال�شعر
اجلاهلي ،مبتدئا ببيان كلمة (يهود) كما ظهرت
يف ال�شعر اجلاهلي  ،ثم ك�شف البحث عن بع�ض
�شعراء اليهود ،و�صلواتهم،وجملتهم ،وبلدتهم
�أوري�شلم ،وم�صاحفهم ،وخمورهم،و�سفنهم،
و�أبنيتهم،و�أنبيائهم ،كمو�سى و�سليمان ويو�سف
عليهم ال�سالم.ثم عر�ض البحث ل�صناعة الأ�سلحة
اليهودية ،ثم لكنائ�سهم  ،وح�صونهم  ،كح�صن
بينون  ،وا َ
جل ْون  ،و ُرعَينْ  ،والر ّيان ،و�سالمل،
وراجت وبلحان ،وبع�ض الآطام اليهودية الأخرى.
�أما �صورة التوراة  ،فقد ك�شف البحث عن ظهورها
من خالل ال�شعر اجلاهلي ،وبني خمتلف جوانبها،
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وكذلك ك�شف البحث عن ال�صناعات اليهودية  ،ومهنة
�صياغة الذهب لديهم .ويف اخلتام  ،حاول البحث �أن
يلم ببع�ض �أغرا�ض ال�شعر التي ظهر فيها اليهود ،
كرثائهم،وو�صفهم،وهجائهم ،ومديحهم،وغزلهم،ثم
عر�ض البحث ل�شيء من �سرية ال�سمو�أل بن عادياء ؛
ال�شاعر اليهودي ،ولبع�ض املختارات من �شعره.
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 ،اليمن � ،سوريا  ،احلجاز  ،العراق .
�.17أحمد �أمني :فجر الإ�سالم النه�ضة العرب ّية
بالقاهرة� ،ص.23
املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم،
.18جواد علىّ :
ج� ،6ص.511

 .19العماليق من �أحفاد النبي نوح عليه ال�سالم
خرجوا من بابل وا�ستوطنوا ما بني تهامة ومكة
وبقوا فيها �إىل زمن ملكهم ال�سميدع ،ثم جاءت جرهم
ف�أخرجتهم من املنطقة و�سكنت مكة.
�.20أبو الفرج علي بن احل�سني الأ�صفهاين(ت284:هـ)
 ،الأغاين ،طبعة دار الكتب امل�رصية  ،ج� ،19ص.197
�. 21أبو الفرج الأ�صفهاين ،الأغاين  ،جـ � 10ص.47:
 .22العبا�س بن مردا�س ،الديوان ،حتقيق:يحيى
اجلبوري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،لبنان،
ط1،1991:م�،ص.41:ال�رصيح:اخلال�ص الن�سب،
الكاهنان :قبيالن من يهود املدينة يطلقان على
قريظة والن�ضري  ،يزعمون �أنهم من ولد هارون عليه
ال�سالم ،الرتتب  ،ب�ضم التاء وفتحها ،املقيم  :الثابت.
هو العبا�س بن مردا�س بن �أبي عامر بن حارثة بن
عبد قي�س بن رفاعة بن يحيى بن احلارث بن بهثة بن
ُ�سليم ويكنى �أبو الهيثم .
 . 23ابن ه�شام ،:ال�سرية � ،ص.390
 . 24امل�صدر نف�سه � ،ص.389
.25ياقوت احلموي �،شهاب الدين الرومي
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البغدادي ،معجم البلدان،مطبعة ال�سعادة  ،م�رص
1323،هـ،جـ�،4ص.461:
.26كارل بروكلمان ،تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية،
العرب والإمربطورية العربية ترجمة نبيه �أمني
فار�س  ,دار العلم للماليني ,بريوت  ,ط1968 , 5م،
�ص.29:

 . 27يو�سف ذي نوا�س ملك يهودي من ملوك حمري
القدماء ,كانت اليمن يف عهده مملكة يهودية �،إذ فر�ض
الديانة اليهودية على �أهل اليمن ,وهو امل�س�ؤول عن
حمرقة الأخدود املذكورة يف القر�آن الكرمي ،وقتل
فيها ن�صارى اليمن الذين رف�ضوا الديانة اليهودية,
و اختلف امل�ؤرخون حول عدد اليهود يف عهده .
 - 28عبد العزيز بن حممد اللميلم،و�ضع املوايل
يف الدولة الأموية ،ط1410 ، 1هـ  ،ع ّمان،جمعية
عمال املطابع التعاونية�،ص.64:هو كعب بن ماتع
احلمريي� ،أبو �إ�سحاق املعروف بكعب الأحبار كان
من يهود �أهل اليمن ف�سكن ال�شام �،أدرك النبي (�صلى
اهلل عليه و�سلم و�سلم) و�أ�سلم يف خالفة �أبي بكر .
.29وتذكره التوراة با�سم بلعيال ومعناه بالعربية (
ال�رشير)وت�سميه يف �سفر اخلروج باملهلك ـ ويقول
النبي �أ�شعيا لقومه �:إن الرب خلق املهلك ملهمة
اخلراب والتدمريوهو الروح الرديئة التي حلت يف
�شاو�ؤل كما يف �سفر �صموئيل.
 . 30البقرة .256
� . 31أحمد �أمني :فجر الإ�سالم النه�ضة العرب ّية
بالقاهرة� ،ص.23
 . 32الأ�صفهاين  ،الأغاين:طبعة دار الفكر ،بريوت،
ج� ،19ص.197
�.33أبو قي�س بن الأ�سلت  ،الديوان  ،حتقيق :ح�سن
حممد با جودة،دار الرتاث ،القاهرة  ،د.ت� ،.ص.71:
 .34ح�سان بن ثابت ،الديوان ،حتقيق :وليد عرفات
 ،دار الن�رش :دار �صادر  ،طـ2006 ،1:م� ،.ص.81:
.35قي�س بن اخلطيم  ،الديوان  ،حتقيق  ،نا�رص الدين
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الأ�سد،دار �صادر بريوت ،طـ 1962 ، 1:م�،ص.134:

.36عبيد بن الأبر�ص ،الديوان ،حتقيق :ح�سني
ن�صار ،مكتبة البايل احللبي  ،م�رص  ،طـ� ، 1:ص.46 :
.37وهو م�رضب املثل يف الوفاء و�صون الأمانة،لأنه
�آثر �أن يقتل ابنه وال ي�سلم �أدراع امرىء القي�س �إىل
احلارث بن ظامل،ومن �شعره يف ذلك:
وفيت ب�أدرع الكندي �إين
ُ
وفيت
�إذا ما ذم �أقوا ٌم ُ
و�أو�صـ ـ ـ ــى عادي ًا ب�أال
بنيت
تهدم يا �سمو�أل ما ُ
بنى يل عادي ًا ح�صن ًا ح�صين ًا
ا�ستفيت
وماء كلما �شئت
ُ
 .38اجلاحظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر بن حمبوب
(ت255:هـ)،الرب�صان والعرجان والعميان
واحلوالن  ،حتقيق حممد مر�سى اخلوىل،بريوت ،
م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،طـ 1992، 5:م�،ص�.350 :شاعر،
يهودي من بني قريظة� ،أدرك الإ�سالم ومل ي�سلم ،وقد
كان من احلاقدين على الإ�سالم و�أهله خمادع ًا ،حيث
حاول �أن يخدع زوجته عندما �أ�سلمت وفارقته ،فلما
قابلته ذات يوم دعته �إىل الإ�سالم لرتجع �إليه ف�أبى،
وحاول خداعها باعرتافه بالإ�سالم لكنه كان اعرتافا
مبطن ًا باخلداع.ذكره النابغة ب�أنه �أ�شعر النا�س�،أبو
الفرج الأ�صفهاين،الأغاين،جـ�،21ص.62:
.39الربيع بن �أبي ا ُ
حلقيق بالت�صغري ،ع َّده ابن �سالم
يف طبقة �شعراء اليهود ،وذكر �أبو الفرج يف الأغاين
�أنه كان �أحد الر�ؤ�ساء يف يوم بعاث ،وكان حليف ًا
للخزرج هو وقومه.
�.40أبو الفرج الأ�صفهاين،الأغاين،جـ�،19ص.106:
كان �شاعرا من اليهود ،و�أمه من بني الن�ضري ،
�شديد الأذى لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكان
ي�شبب يف �أ�شعاره بن�ساء ال�صحابة فلما كانت وقعة
بدر ذهب �إىل مكة وجعل ي�ؤلب على ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم وعلى امل�ؤمنني ثم رجع اىل املدينة على
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تلك احلال فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "من
لكعب بن الأ�رشف ف�إنه قد �آذى اهلل
ور�سوله " فانتدب له حممد بن م�سلمة ،وعباد بن
ب�رش و�أبا نائلة وا�سمه �سلكان بن �سالمة وهو �أخو
كعب من الر�ضاع واحلارث بن �أو�س و�أبا عب�س بن
جرب ،و�أذن لهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن
يقولوا ما �شا�ؤوا من كالم يخدعونه به فذهبوا �إليه يف
ليلة مقمرة و�شيعهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�إىل بقيع الغرقد فلما انتهوا �إليه قدموا �سلكان بن
�سالمة �إليه ف�أظهر له موافقته على االنحراف عن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�شكا �إليه �ضيق
حاله  ،فكلمه يف �أن يبيعه و�أ�صحابه طعاما ويرهنونه
�سالحهم ف�أجابهم �إىل ذلك  .ورجع �سلكان �إىل
�أ�صحابه ف�أخربهم ف�أتوه فخرج �إليهم من ح�صنه
فتما�شوا فو�ضعوا عليه �سيوفهم وو�ضع حممد بن
م�سلمة مغوال كان معه يف ثنته فقتله  ،و�صاح عدو اهلل
�صيحة �شديدة �أفزعت من حوله  .و�أوقدوا النريان
وجاء الوفد حتى قدموا على ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم من �آخر الليل وهو قائم ي�صلي وجرح
احلارث بن �أو�س ببع�ض �سيوف �أ�صحابه فتفل عليه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فربئ  ،ف�أذن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف قتل من وجد من اليهود
لنق�ضهم عهده وحماربتهم اهلل ور�سوله.
 .41اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي  ،طبعة دار �صادر،
بريوت ،ج� ،1ص.257
.42حممد رجب ال�شتيوى ،الدعوة الإ�سالمية يف
�ضوء الكتاب وال�سنة �،ص . 76
 .43الفكر الديني الإ�رسائيلي� ،ص.171
 .44زكي �شنودة �،سفر اخلروج 13 – 9 – 13
واملجتمع اليهودي �،ص . 212
� .45صابر �أحمد طه ،العقيدة وال�رشيعة يف �أ�سفار
اليهود ( عر�ض ونق�ض )  -طبعة  2000دار العلم
�ص .136
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�.46أبو احل�سن علي احل�سني الندوي
)الأركان الأربعة النا�رش :دار الكتب الإ�سالمية،
(ت1420:هـ

1387هـ�،ص .65

.47لبيد بن �أبي ربيعة ،الديوان  ،حتقيق:
�إح�سان عبا�س،وزارة الثقافة والإر�شاد والأنباء ،
الكويت1962،م� ،ص.183:
.48حممد اجلارم �،أديان العرب يف اجلاهلية ،م�رص ،
1923م�،.ص.202 :

.49عروة بن الورد ،الديوان ،حتقيق� :أ�سماء
�أبو بكر ،دار الكتب العلمية  ،بريوت1992،م، .
�ص،46:وتعني كلمة � :أحب  :ازحف على يديك
وبطنك ،والولوع :من ولع به �أي �أغري به.
�.50أو�س بن حجر ديوان :حممد يو�سف جنم ،دار
�صادر ،بريوت� ،ص15
�.51صابر �أحمد طه ،العقيدة وال�رشيعة يف �أ�سفار
اليهود ( عر�ض ونق�ض )  -طبعة  2000دار العلم
�ص .151
.52النابغة الذبياين  ،الديوان  ،حتقيق :حممد زكي
الع�شماوي،دار النه�ضة العربية،بريوت�.ص.118:
 .53ق�ضاة ,الإ�صحاح التا�سع ع�رش.10-12 :
�.54أحمد �سو�سة ،العرب واليهود يف التاريخ ،
الطبعة ال�سابعة ،دم�شق 1990م� .ص.682
.55الأع�شى ،الديوان  ،حتقيق حممد حممد
ح�سني،دار النه�ضة العربية  ،بريوت 1974 ،م ،ط1 :
�ص.41:

.56ابن ه�شام  ،عبد امللك بن ه�شام
احلمريي(ت213:هـ) ال�سرية ،حتقيق :م�صطفى
ال�سقا و�آخرون،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت
،د.ت.جـ� ،2:ص.368 :
.57امر�ؤ القي�س  ،الديوان � ،ص.89:
.58لوي�س �شيخو� ،ص116:
.59ابن ه�شام  ،ال�سرية� ،ص.359-362:
.60املقريزي ،تقي الدين �أحمد بن علي( ،ت  845هـ )،
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�إمتاع الأ�سماع ،ت�صحيح حممود حممد �شاكر،
جلنة الت�أليف والرتجمة والن�رش ،القاهرة ،الطبعة
الأوىل ، 1941 ،ج � ، 1ص.245
.61الأع�شى ،الديوان.حتقيق  :حممد حممد
ح�سني�،ص .35:ال�صهباء :اخلمر  ،وال�صهبة
احلمرة�،صلى :برك ودعا ،ارت�سم الرجل  :كرب ودعا،
تعوذ :متزز ال�رشاب :مت�ص�صه قليال قليال.
 .62املف�ضل ال�ضبي ،املف�ضليات  ،حتقيق � ،أحمد
�شاكر  ،دار املعارف  ،م�رص،طـ 1964 ،3 :م ،

مرة ومييل ،ويهتدي ثم مي�ضي للق�صد،حباب املاء:
�أمواجه ،وقيل النفاخات التي تعلو املاء،حيزومها
� :صدرها،املفايل :الذي يلعب الفيال ،وهي لعبة
ال�صبيان ،الأعراب يجمعون ترابا ورمال،ثم يخبئون
فيها خبيئا،ثم ي�شق املفايل ذلك الرتاب بيده،فيق�سمه
ق�سمني  ،ثم يقول ل�صاحبه ،يف �أي اجلانبني ما خب�أت؟
ف�إن �أ�صاب،ظفر ،و�إن �أخط�أ قمر  ،وقيل له فال� ،أي
�أخط�أ وحاد عن ال�صواب ،ف�شبه ال�شاعر �شق ال�سفينة
للماء �إذا جرت فيه ب�شق املفايل للرتاب بيده  ،وق�سمه
له ،وهذا من �أح�سن الت�شبيه و�أق�صده.
.67ديوان عروة وال�سمو�أل ،دار �صادر بريوت

1952م �،ص77:

.68الأع�شى  ،الديوان ،حتقيق :حممد حممد ح�سني،
�ص217:
.69الأع�شى  ،الديوان،حتقيق :حممد حممد
ح�سني� ،ص .217:تيماء اليهودي ،اليهودي
م�ضاف �إليه ،ن�سب تيماء التي كان بها ح�صن
الأبلق �إىل احل�صن،وكان عاديا يهوديا ،وهو �أبو
ال�سمو�أل،وتزعم الأ�ساطري والروايات �أن هذا
احل�صن من بناء �سليمان عليه ال�سالم،الأزج� :رضب
من الأبنية يبنى طوال� ،أزج البناء:عاله،طوى البئر ،
يطويها طيا عر�شها باحلجارة والآجر ،الدارة :ما
�أحاط بال�شيء،الكل�س  :احلجارة ،اخلندق :حفري
حول �أ�سوار املدن ،وهو لفظ فار�سي معرب.
.70امر�ؤ القي�س  ،الديوان  ،حتقيق� :أبو الف�ضل
�إبراهيم،دار املعارف  ،القاهرة�1958،ص.34:
.71ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل ،ق�ص�ص الأنبياء،
�ص ،258حتقيق حممد �أحمد عبد العزيز ،مكتبة دار
الثقافة ،طـ (1996 ،)5م ،وانظر ابن كثري ،البداية
والنهاية ،م ،)1/212( ،1دار الر�شيد ،حلب.
�.72صالح عبد الفتاح اخلالدي ،الق�ص�ص القر�آين
عر�ض وقائع وحتليل �أحداث ،دار القلم ،طـ (،)1

�ص.242:

.63عدي بن زيد العبادي  ،الديوان  ،حتقيق  :حممد
جبار املعيبد،دار اجلمهورية للطبع والن�رش،بغداد ،

1964،م �،ص3:

.64عبيد بن الأبر�ص ،الديوان ،حتقيق :ح�سني
ن�صار ،مكتبة البايل احللبي  ،م�رص  ،طـ� ، 1:ص.46 :
.65عمرو بن كلثوم  ،الديوان ،حتقيق �:إمييل بديع
يعقوب  ،دار الكتاب العربي 1996 ،م� ،ص.91:
.66طرفة بن العبد  ،الديوان  ،ب�رشح  :الأعلم
لطفي
اخلطيب،
ال�شنتمري،حتقيق:درية
ال�صقال،امل�ؤ�س�سة العربية ،بريوت  ،لبنان،ط،2 :
2000م� ،ص .25 ، 24:احلدوج :جمع حدج ،وهو
مركب من مراكب الن�ساء ،املالكية :من بني مالك
ابن �ضبيعة بن قي�س بن ثعلبة ،اخلاليا :ال�سفن
العظام ،واحدتها خلية ،النوا�صف :موا�ضع تت�سع
من الأودية ،كالرحاب ،واحدتها نا�صفة،وقيل
هي جماري الأودية  ،دد :ا�سم مو�ضع�،شبه
ال�شاعراحلدوج مع الإبل بال�سفن العظام  ،وكلمة
غدوة  ،لأن ال�شاعر نظر �إليهم عند ترحلهم يف �صدر
النهار،و�أراد :كـن حدوج املالكية بالنوا�صف خاليا
�سفني  ،و�إمنا جمع احلدوج لأنه �أراد  :حدوج
املالكية و�صواحبها .وقوله  :عدولية  ،ن�سبها �إىل
قرية بالبحرين،ت�سمى عدو ىل،وابن يامن مالح من
�أهل هجر  ،وقوله  :يجور بها املالح � ،أي يعدل بها

1998م ،جـ � ،2:ص.280 :
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.73عبد الباقي ،حممد ف�ؤاد ،املعجم املفهر�س لألفاظ
القر�آن الكرمي ،دار الفكر ،ط (1994 ،)4م� .ص.854
�.74إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي
الدم�شقي(ت774:هـ) البداية والنهاية،دار عامل
الكتب2003،م،.جـ � ،3:ص .472:
.75ال�صبح املنرييف �شعر �أبي ب�صري -ميمون بن
قي�س بن جندل الأع�شى�-رشح� :أبو عبا�س ثعلب-
رودلف جاير طبعه لندن 1927م �،ص243:
.76النابغة ،الديوان� ،ص.14 ، 13:
.77زهري بن جناب الكلبي ،الديوان� ،صنعه:حممد
�شفيق البيطار،دار �صادر ،بريوت1999 ،م�،ص.31:
.78ديوانا عروة بن الورد  ،وال�سمو�أل  ،دار �صادر ،
بريوت  ،د.ت� ،ص.101:
 .79ب�رش بن خازم  ،الديوان� ،ص.42:
 .80ال�سمهوري ،نور الدين علي بن �أحمد ،وفاء
الوفا ب�أخبار امل�صطفى(911هـ) حتقيق :حممد
حمي الدين عبداحلميد،دار الكتب العلمية ،بريوت ،
1955م ،.جـ� ، 1 :ص . 198

.81اخلزاعي ،علي بن حممد (ت789:هـ) تخريج
الدالالت ال�سمعية له (�ص) من احلرف وال�صنائع
والعماالت ،حتقيق � :إح�سان عبا�س الطبعة ، 1 :دار
الغرب الإ�سالمي  ،بريوت 1985 ،م� .ص�،401ص677:
.82الأع�شى ،الديوان ،حتقيق:حممد حممد ح�سني،
�ص 11:و�سوق :جمع و�سق،بفتح الواو،و�سكون
ال�سني،وهو احلمل،ال�سكرة :البعر يفتت ثم يذر على
الدروع ،بعد �أن تدهن بالزيت،حتى ال ت�صد�أ،الطالل:
جمع طل وهو الظل ال�ضعيف.
.83طرفة بن العبد  ،الديوان  ،حتقيق :عبدالرحمن
امل�صطاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط2003، 1:
م� ،ص.50 :

 .84املف�ضليات (املف�ضلية � )12ص.66 :
 .85يف ن�سبتها �إىل داود عليه ال�سالم انظر� :أبو ذ�ؤيب
الهذيل ،املف�ضليات ،428ب�شامة بن الغدير ،املف�ضليات
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 ،59احل�صني بن احلمام املري ،املف�ضليات ،66ابن
مقبل ،ديوانهُ ،398ح َ�س ْيل بن �سجيح ،حما�سة �أبي
متام� ،161سالمة بن جندل ،ديوانه ،172لبيد بن
ربيعة ،ديوانه ،109الأع�شى ،ديوانه .99اللم�س:
الطلب ،الأحال�س:جمع حل�س بالك�رس ،وهو ك�ساء
رقيق يكون على ظهر البعري حتت رحله �أي  :يطلبها
بيديه وهو ال يعقل من غلبة النعا�س،وقول ال�شاعر :
كاليهودي امل�صل :يق�صد ك�أنه يهودي ي�صلي يف جانب
ي�سجد على جنبيه،واليهودي ي�سجد على �شق وجهه.
�.86سالمة بن جندل ،الديوان ،حتقيق :فخر الدين
قباوة ،دار الكتب العلمية،طـ  ،2:بريوت � ،ص.149:
� .87أحيحة بن اجلالح الأو�سي  ،الديوان  ،حتقيق:
نادي الطائف الأدبي  ،الطائف1979،م�.ص67:
.88الأ�سود بن يعفر ،حتقيق نوري حمودي
القي�سي ،مديرية الثقافة العامة ،بغداد1390 ،هـ ،
1970م�.ص66:

.89ابن منظور ،ل�سان العرب،مادة كن�س.
 .90يا�سني غ�ضبان  ،مدينة يرثب قبل الإ�سالم .دار
الب�شري .عمان1993 ،م �،ص.117:ال�شيلح�صبور:
رئي�س ال�صالة .
�.91أني�س� ،إبراهيم و�آخرون( جممع اللغة العربية)،
املعجم الو�سيط ،ط ،2دار الفكر ،دون مكان �أو
تاريخ.مادة :قبب.
.92قي�س بن اخلطيم  ،الديوان � ،ص.135:
.93القامو�س املحيط الفريوز�آبادي ،جمد الدين
حممد بن يعقوب ،القامو�س املحيط ،دار العلم
للجميع ،بريوت ،مادة كن�س.
.94ابن معد يكرب الزبيدي� ،شعره ،جمع وحتقيق
مطاع الطرابي�شي ،مطبوعات جممع اللغة العربية
بدم�شق1394 ،هـ – 1974م� .ص.113:
 .95احلموي� ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ،معجم
البلدان ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د.ت،.
�ص.535 :
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.96الهمذاين� ،أبو حممد احل�سن بن �أحمد(ت)334:
الإكليل ،حتقيق حممد بن علي الأكوع احلوايل ،بال
مكان طبع1399-1979 ،م� ،.ص .110 :
.97الهمذاين� ،أبو حممد احل�سن بن �أحمد
الإكليل،جـ� ، 8ص.112 :
.98احلموي� ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ،معجم
البلدان ،جـ � ،2:ص .189 :انظر :البكري� ،أبو عبيد
عبد اهلل بن عبد العزيز الأندل�سي(487هـ) �سمط
اللآيل ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة ،القاهرة،
1936م�..ص.250:

.99املتلم�س ال�ضبعي ،جرير بن عبد امل�سيح،
الديوان ،حتقيق ح�سن كامل ال�صرييف ،ال�رشكة
امل�رصية للطباعة والن�رش ،القاهرة1390 ،هـ
1970/م�.ص.117:

.100القامو�س املحيط الفريوز�آبادي  ،مادة :رعن.
.101ابن معد يكرب الزبيدي� ،شعره� ،ص.117:
.102ال�سمهودي ،وفا الوفا ،جـ� ، 1 :ص.165:
.103ال�سمهودي ،وفا الوفا ،جـ� ، 1 :ص.165:
�.104أبو عبيد البكري(ت487:هـ) معجم ما
ا�ستعجم ،حتقيق م�صطفى ال�سقا ،عامل الكتب،
بريوت1983،م�،ص.523 :
.105كعب بن زهري ،الديوان�،صنعة :الإمام �أبي
ال�سكري ،ن�سخة م�صورة عن طبعة
�سعيد احل�سن
ّ
دار الكتب ،ن�رش الدار القومية للطباعة والن�رش،
القاهرة1368 ،هـ –1983م�.ص.146:
.106قي�س بن اخلطيم ،الديوان � ،ص.125:
.107ال�سمهودي ،وفا الوفا ،جـ� ، 1 :ص.163:
.108ال�سمهودي ،وفا الوفا ،جـ� ، 1 :ص.163:
.109ال�سامرائي ،املظاهر احل�ضارية للمدينة� ،ص 19
.110ولفن�سون ،تاريخ اليهود� ،ص .116
.111ابن منظور ل�سان العرب  ،جـ� ، 12ص.19:
.112قي�س بن اخلطيم  ،الديوان  ،حتقيق � :إح�سان
عبا�س  ،دار �صادر  ،بريوت ،د.ت � ،ص.86:
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.113املائدة .44
.114الق�ص�ص .43
.115املاوردي � ،أبو احل�سن علي بن حممد املاوردي،
النكت والعيون ،حتقيق :ال�سيد عبد املق�صود  ، ،ط:
 ،1النا�رش :دار الكتب العلمية�،2007،ص.84:
.116ديوانا عروة بن الورد  ،وال�سمو�أل  ،دار
�صادر ،بريوت  ،د.ت� ،ص.82:
.117املف�ضل ال�ضبي،املف�ضلية.66:
.118ابن عبد ربه العقد الفريد ( ت 328هـ )  ،حتقيق
حممد �سعيد العريان جـ� ،6:ص. 119 :نا�رص الدين
الأ�سد ،م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية ،
ط ،7:دار اجليل ببريوت � ،سنة 1988م �.ص.169:
.119ابن �سيدة � ،أبو احل�سني علي بن �إ�سماعيل
الأندل�سي(ت408هـ) دار الفكر،د.ت،جـ � ،4:ص43-:
.50

.120النابغة الذبياين ،الديوان ،حتقيق :حممد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،دار املعارف،القاهرة،ط ، 2 :د.ت،
�ص .170:الربدة:اخلرقة التي مي�سح بها ال�صائغ
ويجلو بها احللي ،والربذة التي يطلى بها البعري
وكل �شيء ي�شبه بها،يقال للرجل �إن مل يكن عنده
خري :ما �أنت �إال ربذة من الربذ.
.121لبيد بن �أبي ربيعة ،الديوان  ،حتقيق� :إح�سان
عبا�س�،ص،31 :الق�شب  :نبات ي�شبه املقر  ،ي�سمو
من و�سطه ق�ضيب  ،ف�إذا طال تنك�س من رطوبته ،
ويف ر�أ�سه ثمرة يقتل بها �سباع الطري .متون :البقر،
التالميذ :غلمان ال�صاغة،يق�صد  :كرث املطر حتى جال
متونهن.
.122الأ�صفهاين  ،الأغاين  ،جـ � ،20:ص.11:
.123يحيى اجلبوري ،ال�شعر اجلاهلي� ،81أحمد
احلويف ،احلياة العربية من ال�شعر اجلاهلي.244
.124فيليب حتّي ،تاريخ العرب ،ترجمة :حممد
مربوك نافع ،القاهرة� ،ص.57 :
.125الطفيل الغنوي  ،الديوان  ،حتقيق :حممد
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عبدالقادر �أحمد،دار الكتاب اجلديد،طـ

�ص31:

1،1968:م،

.126ابن ه�شام  ،عبد امللك بن ه�شام
احلمريي(ت213:هـ) ال�سرية ،حتقيق :م�صطفى
ال�سقا و�آخرين،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت
،د.ت.جـ� ،2:ص338 :
.127ال�سمهودي ،وفا الوفا ،جـ� ، 1 :ص.185:وانظر
الأغاين � ،أبو فرج الأ�صفهاين  ،جـ � ،19ص.96:
.128الأ�صفهاين ،الأغاين  ،جـ ،15:من �ص159- 154:
 .129امل�صدر نف�سه ،جـ ،15:من �ص159- 154:
.املرم�س :القرب.
�.130أبو الفرج الأ�صفهاين،الأغاين ،جـ � ،21ص.62:
.131ابن ه�شام  ،ال�سرية � ،ص.201 :
.132الأ�صفهاين ،الأغاين  ،جـ � ،19ص.106:
 .133ابن �سالم اجلمحي � ،أبو حممد احل�سن بن
�أحمد بن يعقوب (ت334هـ) :طبقات ال�شعراء ،مكتبة
املدين  ،القاهرة،د.ت� .ص.110:
.134الأ�صفهاين،الأغاين ،جـ �،21ص.62:
.135امل�صدر نف�سه ،جـ� ،6:ص.97:
�.136شهاب الدين حممد بن �أحمد �أبو الفتح
الأب�شيهي (ت 850هـ) ،امل�ستطرف يف كل فن
م�ستظرف � ،رشحه مفيد حممد قمحية ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان،طـ1986، 2:م ،جـ �،1:ص.419 :
.137ديوان عروة وال�سمو�أل ،دار �صادر بريوت
1964،م �،ص.73 – 71:

 .138امل�صدر نف�سه1964،م �،ص.90:

.139ديوان عروة وال�سمو�أل ،دار �صادر بريوت

1964،م �،ص.90:

 .140ديوان عروة وال�سمو�أل ،دار �صادر بريوت

1964،م �،ص.74 71- :

.141امل�صدر نف�سه�،ص.81:

.142ديوان عروة وال�سمو�أل ،دار �صادر بريوت

1964،م �،ص.88:

.143امل�صدر نف�سه1964،م �،ص.78:
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.144ديوان عروة وال�سمو�أل ،دار �صادر بريوت

1964،م �،ص83:

 .145امل�صدر نف�سه1964،م �،ص89:

.146ديوان عروة وال�سمو�أل ،دار �صادر بريوت

1964،م �،ص.80 – 79 :

.147جواد علي :املف�صل يف تاريخ العرب قبل
الإ�سالم  ،دار ال�ساقي،لبنان2001 ،م ،.جـ �،6ص91:
.148اجلاحظ  ،عثمان بن عمرو بن بحر (ت :ه)255
هـ) ر�سائل اجلاحظ  ،ر�سالة اجلاحظ يف الرد على
الن�صارى  ،حتقيق  :عبد ال�سالم هارون ،مكتبة
اخلاجني1989،م�،.ص.17:
.149كارل نالينو ،تاريخ �آداب اللغة العربية  ،من
اجلاهلية حتى ع�رص بني امية ،دار املعارف  ،م�رص،
د.ت�.ص 71
 .150فيليب حتي خوري :تاريخ العرب املطول
،بريوت ،طـ2:دار الك�شاف للن�رش1952،م،.جـ
�،1ص.152:

امل�صادر واملراجع
امل�صادر :
 .1القر�آن الكرمي .
.2امر�ؤ القي�س  ،الديوان  ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم،دار املعارف  ،القاهرة1958،م.
.3ب�رش بن �أبي خازم ،الديوان ،حتقيق عزة ح�سن
،دم�شق 1960م.
.4البكري� ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز
الأندل�سي(ت487:هـ) �سمط اللآيل ،مطبعة جلنة
الت�أليف والرتجمة ،القاهرة1936 ،م.
.5الأع�شى  ،الديوان � ،رشح وتعليق:حممد حممد
ح�سني،دار النه�ضة العربية  ،بريوت1972،م
.6اجلاحظ  ،عثمان بن عمرو بن بحر (ت :ه)255
هـ) ر�سائل اجلاحظ  ،ر�سالة اجلاحظ يف الرد على
الن�صارى  ،حتقيق  :عبد ال�سالم هارون ،مكتبة
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اخلاجني1989،م.
 .7اجلاحظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر بن حمبوب
(ت255:هـ)الرب�صان والعرجان والعميان واحلوالن
 ،حتقيق حممد مر�سى اخلوىل،بريوت  ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة  ،طـ 1992، 5:م.
.8ح�سان بن ثابت ،الديوان ،حتقيق :وليد عرفات ،
دار الن�رش :دار �صادر  ،طـ2006 ،1:م.
 .9احلموي� ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ،معجم
البلدان ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د.ت.
 .10اخلزاعي ،علي بن حممد (ت789:هـ) تخريج
الدالالت ال�سمعية له (�ص) من احلرف وال�صنائع
والعماالت ،حتقيق � :إح�سان عبا�س الطبعة ، 1 :دار
الغرب الإ�سالمي  ،بريوت 1985 ،م.
�.11سالمة بن جندل ،الديوان ،حتقيق :فخر الدين
قباوة ،دار الكتب العلمية،طـ  ،2:بريوت ،د.ت.
 .12ابن �سالم اجلمحي � ،أبو حممد احل�سن بن
�أحمد بن يعقوب (ت334هـ) :طبقات ال�شعراء ،مكتبة
املدين ،القاهرة،د.ت.
.13ال�سمهوري ،نور الدين علي بن �أحمد(911هـ)،
وفاء الوفا ب�أخبار امل�صطفىحتقيق :حممد حمي
الدين عبداحلميد،دار الكتب العلمية ،بريوت ،
1955م.
 .14ابن �سيدة � ،أبو احل�سني علي بن �إ�سماعيل
الأندل�سي(ت408هـ) املخ�ص�ص ،دار الفكر،د.ت.
� .15شهاب الدين حممد بن �أحمد �أبو الفتح الأب�شيهي
(ت 850هـ) ،امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف � ،رشحه
مفيد حممد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان،طـ1986:م.
 .16طرفة بن العبد  ،الديوان  ،حتقيق:حمدو طما�س
،عبدالرحمن امل�صطاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،
2003م .

 .17الطفيل الغنوي  ،الديوان  ،حتقيق :حممد
عبدالقادر �أحمد،دار الكتاب اجلديد،طـ 1968 :م.
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.18عبيد بن الأبر�ص ،الديوان ،حتقيق :ح�سني
ن�صار ،مكتبة البايل احللبي  ،م�رص  ،طـ 1:د.ت.
�.19أبو عبيد البكري(ت487:هـ) معجم ما ا�ستعجم،
حتقيق م�صطفى ال�سقا ،عامل الكتب ،بريوت1983،م.
.20عروة بن الورد ،الديوان ،حتقيق� :أ�سماء �أبو
بكر ،دار الكتب العلمية  ،بريوت1992،م.
.21عروة وال�سمو�أل ،الديوان ،دار �صادر بريوت
1964،م .
.22عدي بن زيد العبادي،الديوان  ،حتقيق  :حممد
جبار املعيبد،دار اجلمهورية للطبع والن�رش،بغداد ،
1952م .

.23عمرو بن معدي كرب الزبيدي � ،شعره
،حتقيق ::مطاع الطرابي�شي ،جممع اللغة العربية
،دم�شق1985،م.
�.24أبوالفرجعليبناحل�سنيالأ�صفهاين(ت284:هـ)،
الأغاين ،طبعة دار الكتب امل�رصية .
 .25الفريوز�آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب
(ت729:هـ) القامو�س املحيط ،دار العلم للجميع،
بريوت ،د.ت.
�.26أبو قي�س بن الأ�سلت  ،الديوان  ،حتقيق :ح�سن
حممد با جودة،دار الرتاث ،القاهرة  ،د.ت.
.27قي�س بن اخلطيم  ،الديوان  ،حتقيق  ،نا�رص
الدين الأ�سد،دار �صادر بريوت 1962 ،م.
.28ابن كثري � ،إ�سماعيل بن عمر القر�شي
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